Pračka LP desek

Návod k obsluze

Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tento Návod k obsluze.
Úvod
Nyní jste hrdým majitelem pračky LP desek Okki Nokki. Pokud budete číst a řídit se tímto návodem, bude vám sloužit
po mnoho let.

Fotka č 1: Cadence Okki Nokki – pračka LP desek.

Fotka č. 2: Nikdy nezvedejte pračku za talíř.

Pračka Okki Nokki je k dispozici ve dvou verzích: 110V a 230V. Ujistěte se, že máte správné síťové napětí pro Českou
republiku. Vhodné napětí je uvedeno na zadním panelu přístroje. Pozor: Gumové nožky přístroje mohou poničit
leštěné nebo podobné povrchy, proto dejte přístroj jinam nebo na vhodnou podložku. Pračka LP desek vyhovuje pro
napětí 230V AC při 50 Hz. Z bezpečnostních důvodů je vhodné přístroj vždy zapojovat do uzemněné zásuvky.
Nepoužívejte přístroj ve vlhkých podmínkách.

Rozbalení přístroje
Po otevření kartónové krabice vyndejte dodávané příslušenství a vyndejte přístroj z krabice oběma rukama. Po dobu
záruky uschovejte obal pro případnou další přepravu.
Příslušenství dodávané s přístrojem: Sací rameno z nerezové oceli, čistící kartáček a IEC síťový kabel.
Instalace
Pračku umístěte na pevný a čistý povrch. Ujistěte se, že pračka leží ve stabilní poloze na pevném stole nebo stojanu.
Pračka by měla být umístěna v pohodlné pracovní výšce. Musíte mít na paměti, že může dojít k úniku čistící tekutiny
na stůl nebo jinou podložku, proto pračku podložte ručníkem případně jiným savým materiálem kvůli ochraně
povrchu pod pračkou.
Pozor! Prosím zajistěte dostatečnou ventilaci kolem přístroje. A zajistěte dostatečnou ventilaci v místnosti, pokud
používáte alkoholový čistící roztok.
Odsávací rameno z nerezové oceli
Místo pro osazení sacího ramene je vpravo v přední části. Vložte rameno a nasměrujte jej rovnoběžně směrem
k zadnímu okraji (fotka č. 3). Rameno pravidelně kontrolujte, černé sametové pásy by měly být bez mastných látek,
jako je přirozená mastnota od prstů. Zkontrolujte, zda na nich není prach, špína a žádné stopy poškození. Prach a
špínu můžete odstranit čistým suchým štětcem nebo jemným třeba zubním kartáčkem.

Fotka č. 3: Poloha sacího ramene
Zapojení přístroje do provozu
Zapojte síťovou šňůru do zásuvky na zadní straně přístroje, vložte vidlici do uzemněné zásuvky na 230 V AC-50 Hz.
Na předním panelu přístroje jsou dva vypínače. Horní přepínač, který je označen jako "motor" by měl být v centrální
pozici "OFF". Přepnutím vypínače směrem nahoru do "L" pozice se roztočí talíř proti směru hodinových ručiček a
přepnutím dolů do "R" pozice, se bude talíř točit ve směru hodinových ručiček. Bude slyšet hluk od motoru, ale toto
je zcela normální. Přepnutím opět do horizontální polohy se otáčení talíře zastaví. Přepnutím druhého vypínače
označeného "Vakuum" dolů na pozici "ON" se spustí odsávání a uslyšíte zvuk starého vysavače. Nyní je přístroj
připraven k provozu!
Hadice odvádějící přebytečnou vodu
Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice v zadní části pračky čistá a uzavřena červeným uzávěrem.
Pozor! Nikdy neprovozujte přístroj bez uzavřené hadice.
Čistící test
Doporučujeme vyzkoušet proces čištění na staré nepotřebné desce, aby se vyzkoušelo, zda je přístroj správně
nastaven a seznamte se se správným postupem čištění.
Proces čištění
Odšroubujte pojistnou matici z hřídele talíře, položte LP desku na talíř a ujistěte se, že je správně vycentrovaná a
desku opět přitáhněte pojistnou maticí, tak aby neprokluzovala. Před aplikací kapaliny je vhodné odstranit z povrchu
desky případné hrubší nečistoty. Vrchní přepínač dejte do horní pozice, talíř se bude otáčet proti směru hodinových
ručiček. Použijte správné množství čistící kapaliny a rozetřete ji kartáčkem po celém povrchu LP s drážkami.

Fotky č. 4 a 5: Rozprostření čistící kapaliny

Snažte se, aby kapalina byla rozprostřená na povrchu desky rovnoměrně, pak lehce přitlačte na desku a nechte ji
minimálně třikrát otočit, vícekrát pokud to bude třeba. Zkuste zabránit tomu, aby se při aplikování tekutiny namočila
etiketa, jinak ji okamžitě setřete. Otočte sací trubici nad desku ve směru osy hřídele. Zářez na vertikální části sacího
ramena by měla být přímo nad žlábkem držáku sacího ramene. Trubku dejte dolů, pojistěte zářez ve štěrbině ramene
a potom zapněte odsávací motor. Dvě otáčky jsou dostačující a doporučené k tomu, aby se vysála všechna tekutina,
více otáček by mohlo poškodit vaše LP desky. Vypněte motor zároveň se zvednutím sacího ramene. Otočte sací
rameno opět směrem k zadnímu panelu pračky.
Opakujte tuto činnost i v opačném směru, to jest s otáčením talíře ve směru hodinových ručiček. Tato strana desky je
nyní již čistá a suchá. Odšroubujte pojistnou matici a opakujte tento proces i pro druhou stranu desky.
Prosím zajistěte, abyste vyprázdnili nádržku na vysátou tekutinu po 30-40 LP stranách! Opatrně vytáhněte
vypouštěcí trubku, která je umístěna na zadním panelu pračky, dokud neucítíte odpor při vytahování a to je bod, kdy
již přestaňte táhnout. Nyní vyprázdněte nádržku na vysátou kapalinu, jak je popsané dále v tomto uživatelském
manuálu. Nikdy nevytahujte sací rameno, pokud je stroj zapnut. Toto může pračku poškodit.
Okki Nokki má zabudované čidlo pro nádržku na odsátou kapalinu. Toto zastaví přístroj automaticky, když bude
nádržka plná, aby se zabránilo případnému poškození. K tomu dojde, když je v nádržce přibližně 350 ml kapaliny.
Prosím vyprázdněte nádržku, jak je dále popsané v tomto manuále. Prosím ujistit se, že jste vypnuli odsávací motor,
kdy by se měl automaticky vyresetovat senzor plné nádržky, když vy ji vyprázdníte. Pokud by byl přístroj zapnut po
dobu vyprazdňování nádržky, mohlo by ho to poškodit. Pračka začne znovu pracovat poté co je nádržka téměř
prázdná.
Odsávací motor vašeho Okki Nokki má vestavěné teplotní čidlo. Jestliže vnitřní teplota přístroje je příliš vysoká stroj
se automaticky zastaví. V tomto případě, prosím vypněte přístroj úplně a počkejte minimálně 30 minut, než začnete
používat pračku znova!
Užitečné rady pro čištění LP desek
1. Otočte sací rameno od vás, jestliže jej nepoužíváte.
2. Vždy se snažte použít správné množství kapaliny, zkušenost vás to naučí!
- jestliže jste nepokryli povrch desky rovnoměrně – dali jste ji příliš málo.
- jestliže se tekutina rozlévá všude po povrchu talíře – dali jste jí příliš hodně.
3. Odstraňte ihned jakoukoliv rozlitou kapalinu. Vždy používejte jen doporučenou čistící kapalinu. Neužívejte ty
s vysokým obsahem alkoholu – poměr 1 část alkoholu 4 části destilované vody je dostatečný. Neužívejte pěnicí typy
čistících kapalin.
Vyprazdňování nádržky na odsátou kapalinu
Po vyčištění maximálně 40 LP desek se musí vyprázdnit z nádržky odsátá kapalina. Další čištění více než 7 desek bez
vypuštění nádržky může pračku poškodit a ztratíte nárok na záruku!! Odstraňte červenou krytku z odtokové hadice a
vložte hadici do láhve nebo nějaké jiné sběrné nádržky. Zvedněte přední část pračky o 15 centimetrů a držte přístroj
v této pozici, dokud všechna kapalina nevyteče z vypouštěcí hadice. Potom dejte zpět na hadici červené víčko a
ujistěte se, že je hadice zajištěná a zavřená.
Zanedbáním můžete ztratit záruku!!

Fotografie 6: Vypouštění čistící kapaliny

Někdy se může stát, když budete kontrolovat vypouštěcí hadici, že tam bude velmi málo nebo žádná tekutina. Toto
může nastat, protože používáte kapalinu s obsahem alkoholu a ten se vypařuje následkem zahřívání uvnitř přístroje.
Toto není žádná omluva a je nutno po každých 40 stranách LP zkontrolovat odtokovou hadici. Pozor na záruku!!
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Užitečné rady a doporučení
1. Jestliže tekutina samovolně vytéká z přístroje, znamená to, že vy jste zapomněli zkontrolovat odvodňovací hadici a
okamžitě vypusťte kapalinu z pračky, jak je popsáno výše.
2. Nikdy nenechejte desku při odsávání točit déle než dvě otáčky, to pak může mít opačný výsledek a dojde ke
generování statické elektřiny a můžete si poškodit vaše cenné LP desky. Nikdy nevysávejte suché desky!
3. Vždy vypněte sací motor, než zastavíte talíř.
4. Pravidelně kontrolujte sametové pásky sací trubice, zda není znečištěna, opotřebována nebo poškozena. Tyto
sametové pásky vydrží asi 200 čistících operací. Náhradní sady pásek nejdete u svého obchodníka.
5. Po čištění byste měli v teplé vodě vymáchat čistící kartáček.
6. Ty desky, které byly hrány mokrým procesem nebo byly velmi špinavé, bude nutno vyprat vícekrát.
7. Nikdy nepoužívejte čistící kapalinu, která obsahuje více než 5 % alkoholu.
8. Nikdy nepoužívejte čistící tekutiny s obsahem alkoholu na desky 78 otáček a desky lakované šelakem nebo octany.
9. Při čištění nikdy nepoužívejte otevřený oheň nebo nekuřte, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu, neboť kapaliny
obsahují alkohol.
10. Odsávací rameno dodávané s přístrojem se hodí pouze pro 12 palcové desky; Speciální ramena pro 7 a 10 palců
je možno objednat.
11. Okki Nokki pračka je dodávaná v osvědčeném balení a my doporučujeme ponechat originální balení pro
případnou budoucí dopravu.
12. Pro pračku jsou dostupná následující příslušenství: čisticí tekutina, 7 a 10 palcové odsávací ramena, náhradní
sametové proužky, čistící kartáčky a akrylový kryt pračky.
Údržba
Pravidelně vysávejte nečistoty z talíře domácím vysavačem. Ostatní plochy udržujte čisté vlhkým hadříkem.
Kontrolujte a pravidelně vyměňujte sametové pásky sacího ramene.
Od této chvíle, vaše LP desky budou znít Okki Nokki!
Podmínky záruky
Na pračku se poskytuje dvouletá záruka. Vždy mějte k dispozici i prodejní doklad, podle kterého se určuje délka
záruční doby.
Záruka na pračku se ruší v případě, že přístroj nebudete ovládat dle doporučení v tomto návodě!!
Pokud přístroj přestane pracovat, prosím kontaktujte vašeho obchodníka nebo distributora. Za žádných okolností se
nepokoušejte přístroj sami opravovat nebo upravovat.
Všechny opravy se mohou provádět jen v autorizovaném servise.
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za poškozené desky, jestliže je přístroj používán nesprávným nebo nevhodným
způsobem.
Prosím kontaktujte vašeho obchodníka pro jakékoliv otázky, stížnosti nebo komentáře.

