
INSTRUKCJA MONTAŻU
MODUŁU NAPĘDOWEGO PŁYT WINYLOWYCH 

DLA  MYJEK ULTRADŹWIĘKOWYCH

Jak prawidłowo zamontować urządzenie do mycia płyt winylowych.

Montaż zaczynamy od nałożenia podpór na dłuższe krawędzie myjki ultradźwiękowej tak aby znajdowały się na środku ich 
długości. Ustalenie prawidłowego ich osadzenia możemy wykonać na dwa sposoby przedstawione na rys. poniżej:

1. Zmierzyć długość boku i wyznaczyć jego płowę następnie umieścić centralnie podpory do znacznika, dokręcić śruby.

2. Nałożyć podpory na krawędzie - mniej więcej na środku krawędzi - nie dokręcać śrub, umieścić komplet płyt na trzpień 
(patrz instrukcja - Czas na umieszczenie płyt) i założyć całość na podpory. Przesuwać podporami do momentu aż uzyskamy 
równą strzelinę odstępu pomiędzy krawędziami płyt a obudową myjki, dokręcić śruby.

Otrzymali Państwo następujące elementy:

A - podpora osi. Służy ona do podtrzymywania  trzpienia, (czy szpindla, jeśli użyć analogowego zwrotu) Ona podtrzymuję tę część 
bez silniczka.

B - podpora silnika, która podtrzymuje tę część trzpienia, do której zamocowany jest silnik.

C - Trzpień/szpindel z zamocowanym silniczkiem, białymi krążkami chroniącymi label oraz przekładki i pierścień blokujący ze 
śrubką.
W komplecie również klucz imbusowy do śrub mocujących oraz kabel zasilający do silnika.

*Zdjęcie ma charakter poglądowy, wyrób finalny może nieznacznie odbiegać od przedstawionego wzoru.
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1. 2. UWAGA:
Wygodnie zamocować te elementy 
tak, że ten na silniczek jest z tyłu 
myjki, tam, gdzie się ją włącza.

  Zakupiony przez Państwa moduł jest mocowany  do myjki ultradźwiękowej  bez żadnej ingerencji w samą 
myjkę, która jest urządzeniem pracującym niezależnie.

Moduł*



Skoro zamontowaliśmy podpory jak na zdjęciu 1oraz 2 – czas na element z silniczkiem. Silniczek jest zamontowany do trzpienia 
solidnie i NIE NALEŻY GO ODKRĘCAĆ. Tą częścią z silniczkiem operujemy w całości – jedynie przy nakładaniu płyt odpinamy kabel 
elektryczny.

Silniczek umieszczamy w większej podporze tak, jak rewolwer w kaburze, co widać na zdjęciu nr 3 i 4. Silniczek ma sobie swobodnie 
tam tkwić, nie trzeba go dokręcać – obraca się z prędkością 2,5 obrotów na minutę, więc głowy nie urwie.

Czas na umieszczenie płyt.

Kładziemy element z trzpieniem/szpindlem silniczkiem „na plecach”. Okręcamy tę śrubkę z karbowaną główką i zdejmujemy 
tulejkę z aluminium, białe kółko i wszystkie krążki z mikrogumy. Zostawiamy ostatni biały krążek, na który nakładamy 
pierwszą płytę. Przekładamy krążkiem z mikrogumy i nakładamy następną płytę. Ostatnią płytę mocujemy przed nałożeniem 
białego krążka i dociskamy tulejką z aluminium, dokręcamy śrubkę (nie za mocno)

Jeżeli szczególnie zależy Państwu na bardzo dokładnym umyciu płyt, warto myć tylko trzy płyty, pozostawiając większe 
przestrzenie między nimi.

Wygląda to w efekcie tak:

Teraz delikatnie nakładamy całą tę wieżę na zamocowane podpory, podłączamy silniczek i go włączamy. Płyty wolniutko się kręcą 
i myją. OCZYWIŚCIE w wannie musi być woda lub płyn.

 Co do tego, jak używać myjki – przeczytają Państwo w instrukcji obsługi myjki.

Większość myjek ma fabrycznie ustawiony czas na 5 minut i jest to wystarczające do standardowego mycia płyt. Jeśli są szczególnie 
brudne, można je myć włączając myjkę na kolejne 5 minut. Płyty myjemy w temperaturze między 30°C a 33°C. Ze względu na to, 
że myjki mają dość słabe grzałki warto od razu wlać ciepłą wodę.

 Po umyciu wyłączamy silniczek/odpinamy kabel  i  stawiamy płyty na ściereczce w pozycji, jak były myte  żeby obciekły. Po kilku 
minutach stawiamy urządzenie pionowo i zdejmujemy płyty.  Jeśli nie mają Państwo stojaka – można użyć suszarki do talerzy – 
oczywiście tak, żeby nie zniszczyć płyt. Płyty wyschną, na końcu należy przetrzeć je suchą ściereczką z mikrofibry. Umyte warto 
wkładać do nowych, wewnętrznych kopert antystatycznych, również dostępnych w naszym sklepie. Mycie pozbawia płyty nie 
tylko brudu ale i ładunków antystatycznych.

Jedynym koncentratem, który gwarantuje prawidłowe i bezpieczne umycie płyt winylowych w myjce 
ultradźwiękowej jest pokazany na zdjęciu i dostępny w naszym sklepie. Jedna buteleczka koncentratu 250 ml 
wystarcza na umycie 40-50 płyt. Kiedy na dnie zbiorą się brudy, można zlać delikatnie płyn i wygarnąć to, co 
osadziło się na dnie. Wyczyścić wanienkę, wlać z powrotem odstały płyn i uzupełnić wodą demineralizowaną. 

 UWAGA! proszę nie korzystać z żadnych gotowych płynów do myjek ultradźwiękowych – wszystkie 
ogólnodostępne są stanowczo zbyt agresywne do płyt winylowych i potrafią je bezpowrotnie zniszczyć

Życzę wspaniałych, analogowych  doznań muzycznych, bez żadnych trzasków. 
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