
Spin-Clean ®   Record Washer System MKII   

SPIN-CLEAN ® hanglemez mosó rendszer MkII útmutató 

1. Vegye le a készülék fedelét. 
2. Vegye ki a mellékelt törlő kendőket, görgőket, és a tisztítószert. 
3. A törlő kendőket használat előtt mossuk ki. Az előmosástól puha és

nedvszívó lesz az anyag, ami kedvező a lemezek szárításához. 

• A mosásnál más ruhával együtt mosva CSAK fehérítőt és
mosószert alkalmazhat. 

• Ne használjon semmilyen öblítőszert vagy vasalót. 
• A törlőkendők (szükség szerint újra mosva) újra felhasználhatók. 

Görgők Kefék Folyékony mosószer Szárító kendők 

SPIN-CLEAN ® tartozék elemek 

SPIN-CLEAN ® hanglemez mosó rendszer MKII 

4. Vegye ki a görgőket a mellékelt csomagból és helyezze a három lehetőség közül a megfelelő
pozícióba.                             Lásd az alábbi táblázatot: 

Görgők helyzete Lemez típusa Távolság 

1.. Külső 33 1/3 ford/p (LP) 305 mm 

2.. Középső 78 ford/p 254 mm 

3.. Belső 45 ford/p (kislemez) 178 mm 

5. Töltse fel a készüléket desztillált vízzel a mosóedény belső falán levő jelzésig. Használhat 
csapvizet is, ha a desztillált víz nem áll rendelkezésre. 

6. Öntsük a mosószert közvetlenül a behelyezett kefék felett a mosóedénybe az alábbi táblázat  
szerinti mennyiségben:                                                                                                               
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Folyékony mosószeres flakon Tele kupak 

4 oz. (118 ml)
3 

8 oz. (237 ml)
1 

16 oz. (473 ml)
1 

32 oz. (946 ml)
1 

A mosófolyadék a lemezbarázdákból kimosott szennyeződést a mosóedény aljára ülepíti és 
megakadályozza, hogy újra a lemez felületére rakódjon. A készülék világos sárga színe a 
szennyeződést jól láthatóvá teszi az edény alján a lemezek tisztításának végeztével. 

Az egy alkalommal előkészített fürdő 20-50 hanglemez tisztítására alkalmazható a 
szennyezettségtől függően.

7. Helyezze a hanglemezt a SPIN-CLEAN ® Record lemezmosó készülékbe. 
8. Forgassa a hanglemezt háromszor az óramutató járásának irányába, majd háromszor az    

óramutató járásával ellentétes irányba.
9. Óvatosan távolítsa el és törölje le a hanglemezt az előmosott újra felhasználható 

szárítókendővel az óramutató járásának megfelelő körkörös mozdulatokkal. 
10. Száradás után az LP, a 78-as fordulatszámú vagy a 45 ford/perc-es kislemez készen áll a 

lejátszásra, vagy vissza helyezhető a tokjába. 

Amikor befejezte a lemezek tisztítását: 

11.Vegye ki a keféket az edényből, öblítse le alaposan meleg vízzel, nyomja ki a felesleges 
folyadékot és hagyja, hogy a levegőn megszáradjanak a készülék tetején. Nem javasoljuk, 
hogy a keféket az egységben hagyja feltöltött állapotban, hacsak nem folytatja a lemezek 
mosását. 

Javasoljuk a "tisztítási periódus" után tegye félre egy ideig a mosóedény tartalmát. Ha úgy dönt, 
hogy néhány lemezt később kíván megtisztítani, fedje le az edényt akár egy hétig is, de el kell 
távolítani belőle a keféket. Azokat alaposan öblítse le meleg
vízzel, nyomja ki a felesleges folyadékot és hagyja, hogy a
levegőn megszáradjanak. Csak akkor tegye vissza a keféket,
ha készen áll arra, hogy újra lemezeket tisztítson. 

Azt javasoljuk, hogy nem csak a régi, hanem az új lemezeknél
is alkalmazza a lemeztisztító kezelést. Amikor elkészül a
hanglemez nyomásával a gyár, egy új lemez felszíne gyakran
tartalmaz apró vinil töredékeket, valamint egy olajos filmet,   
ami a tényleges lemezsajtolásból marad. Ezek a maradványok
veszélyeztetik a hanglemez akusztikus hűségét. 

12. Ha nem menti el a mosófolyadékot ismételt használatra, akkor a kefék eltávolítása után 
öntse ki a szennyezett oldatot és alaposan öblítse ki az edényt és a görgőket meleg vízzel. 

13. Miután minden száraz, a tiszta felületű görgőket és keféket tegye vissza a készülékbe, 
amely így készen áll a következő tisztítási alkalomra. 

Köszönjük, hogy megvásárolta a SPIN CLEAN ® hanglemez mosó rendszer MKII-t. 

Az USA-ban gyártva 1975 óta. 


