
    

1x spoelbak voor de platen

1x droogrek (voor 10 platen)

2x superzachte fluwelen 
reinigingsborste

2x microvezel droogdoeken  
(1 grote en 1 kleine)

2x borstelrollen

2x 150 ml reinigingsvloeistof voor 
vinylplaten

RECORD CLEANING  
MACHINE INSTRUCTIONS 

OVERZICHT 

• GRONDIGE REINIGING VAN GROEVEN – Verwijdert vuil en stof uit de groeven van uw favoriete platen.

• AL UW PLATEN – Reinigt 7”, 10” en 12” vinylplaten – wij hebben wat u nodigt heeft!

• LABELS BLIJVEN DROOG – Het maakt de labels van uw platen niet nat en laat geen vlekken achter tijdens het 
reinigingsproces.

• NAALDVRIENDELIJK – Platen blijven schoon en droog achter. Het laat geen plakkerige resten achter op uw 
naald.

• REINIGINGSOPLOSSING – Onze gepatenteerde reinigingsoplossing is sneldrogend en eenmalig te gebruiken 
voor de beste resultaten.

INHOUD 

• 1x spoelbak voor de platen

• 1x droogrek (voor 10 platen)

• 2x superzachte fluwelen reinigingsborstels

• 2x 150 ml reinigingsvloeistof voor vinylplaten

• 2x microvezel droogdoeken (1 grote en 1 kleine)

• 2x borstelrollen

• 1x instructies



VERZORGING EN ONDERHOUD   

1. Als u klaar bent met het reinigen van uw partij platen, gooit u de gebruikte reinigingsoplossing weg (gebruik deze  
niet opnieuw).

2. Reinig de spoelbak, borstelrollen en reinigingsborstels met warm water en laat ze aan de lucht drogen.

3. Zodra ze droog zijn, plaatst u alle onderdelen in de spoelbak en plaatst u het deksel erbovenop.

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ’S)    

1. Er zit een pluizige opeenhoping op mijn naald na het reinigen van mijn platen. 
Om ophoping van stof op uw naald te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u uw microvezeldoeken voor gebruik  
heeft gewassen zonder wasverzachter te gebruiken.

2. Het droogrek ontbreekt. 
Het droogrek vindt u verscholen onder de spoelbak voor de platen. U moet het eruit trekken om het te gebruiken.

3. Er ontbreken onderdelen van mijn machine. Moet ik het terugsturen? 
Nee! Stuur een e-mail naar ons als u onderdelen mist en we helpen u graag verder.

4. Komt de machine met garantie? 
Ja, we bieden garantie op de reiniging van 500 platen. Als u onderdelen moet vervangen voordat u 500 platen heeft 
gereinigd, neem dan contact met ons op en we zullen deze gratis vervangen.

5. Welk type water kan ik gebruiken met mijn machine? 
Gebruik ofwel gedestilleerd, ofwel gedemineraliseerd water. De meeste klanten gebruiken gedemineraliseerd water 
omdat het over het algemeen goedkoper en makkelijker te vinden is dan gedistilleerd water

INSTALLATIE

1. Haal uw SPINCARE® platenreinigingsmachine uit de 
doos.

2. Belangrijk – Was de meegeleverde microvezeldoekjes 
voor gebruik (gebruik geen wasverzachter).

3. Verwijder het deksel en het droogrek van onder de 
spoelbak voor de platen.

4. Plaats de borstelrollen in de machine. Er zijn 3 standen 
- 7”, 10” en 12”.

5. Vul de spoelbak met gedestilleerd of 
gedemineraliseerd water (geen kraanwater). Zorg dat 
het waterniveau net onder de borstelrollen staat.

6. Voeg 4 dopjes platenreinigingsvloeistof tussen de 
reinigingsborstels toe. Hiermee kunt u 25-50 platen 
reinigen.

REINIGING

1. Plaats de eerste plaat die u wilt reinigen in de 
spoelbak. Draai de plaat langzaam 3 keer MET DE 
KLOK MEE.

2. Draai de plaat langzaam 3 keer TEGEN DE KLOK in.

3. Haal de plaat voorzichtig uit de reinigingsmachine 
zonder het speeloppervlak aan te raken en plaats 
deze in het droogrek.

4. Al de overtollige vloeistof zal in het reservoir van het 
droogrek lopen. 

5. Droog de plaat met de grote microvezeldoek in een 
beweging MET DE KLOK MEE.

6. Herhaal stap 5 met de kleine microvezeldoek om 
eventueel achtergebleven vuil te verwijderen  
(optioneel).

7. Zodra de plaat volledig droog is, zet u deze in een 
SPINCARE®-binnenhoes van archiefkwaliteit.

8. Herhaal het bovenstaande proces voor alle platen die 
u wilt reinigen. 


