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DISCOzANTISTAT
Cod produs: 345296

Instrucțiuni de utilizare

Scoateți grătarul de scurgere din carcasă.

Stimate fan al discurilor!
Cumpărarea aparatului DISCO‐ANTISTAT înseam‐
nă un progres esențial privind curățarea şi grija
față de discurile dumneavoastră valoroase. De
acum înainte sunteți în măsură să curățați şi să
transformați discurile vechi, cu depuneri în discuri
noi, antistatice. Chiar şi discurile care puteau fi
redate numai cu un anumit tip de lichid pot fi
acum folosite în forma uscată. Dar şi discurile noi
devin imediat antistatice după folosirea
aparatului DICSO‐ANTISTAT. Nici măcar cele mai
sensibile instrumente de măsură nu mai indică
niciun fel de încărcătură statică pentru aceste
discuri recondiționate.
Cu ajutorul noii metode KNOWIN vă veți putea
bucura de audiții muzicale fără distorsiuni.

Turnați din lichidul nediluat ANTISTAT‐MIXTURE
în carcasa de spălare, până când nivelul atinge
marginea superioară a periei.

Unul din cele două capace de protecție a
etichetei este fixat pe un ax de suspensie.
Introduceți axul în gaura centrală a discului şi
fixați cel de‐al doilea capac pe ax. Printr‐o singură
rotire cu mâna, capacele se vor fixa pe disc.
Astfel, eticheta discului este protejată de lichid.

În carcasa de spălare este instalat un grătar de
scurgere.
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Suspendați discul cu ajutorul celor două capete
ale axului în cele două caneluri ale carcasei de
spălare.

Acum, puteți scoate discul cu mare grijă.
Instalați discul în poziție verticală în grătarul de
scurgere. Timpul de uscare este de aproximativ 7
minute. Soluția ANTISTAT‐MIXTURE se va evapora
fără niciun fel de reziduuri.
Discul nu se va curăța sub nicio formă cu lavetă.

Pentru curățare şi tratament antistatic, rotiți cu
grijă discul pe marginea superioară. După câteva
rotiri lente, discul va fi curățat şi tratat antistatic.
După utilizare, lichidul poate fi turnat înapoi în
sticlă cu ajutorul pâlniei.
Soluția ANTISTAT‐MIXTURE poate fi folosită de
mai multe ori.
Lichid de rezervă puteți găsi la dealerul
dumneavoastră.

Scoateți capacul protector de pe axul de
suspensie.
Puneți capacul pe o suprafață netedă, iar apoi al
doilea capac (împreună cu discul) pe primul
capac.
Întregul aparat, împreună cu sticla, pâlnia şi
capacele pentru protejarea etichetelor pot fi
depozitate într‐un singur loc, în ARCHIFIX‐BOX.
Nu ne rămâne decât să vă dorim audiții muzicale
de calitate excepțională!
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