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Dragi ljubitelji glasbe! 

Z nakupom naprave za čiščenje plošč DISCO-ANTISTATIC ste si zagotovili napredek v čiščenju 

in vzdrževanju svojih dragocenih plošč. Sedaj lahko stare in umazane plošče očistite in jih naredite 

antistatične. Tudi plošče, ki so bile predvajane s pomočjo tekočine, se lahko sedaj predvajajo s suho 

površino. Tudi nove plošče lahko z uporabo naprave za čiščenje plošč v trenutku naredite 

antistatične. Tudi ob največji obremenitvi občutljive merilne naprave ne bodo prikazale nikakršnega 

statičnega naboja. 

S pomočjo nove metode KNOWIN boste uživali v glasbi brez kakršnihkoli motenj. 

 

 

 

Stojalo za osuševanje 

je vstavljeno v ohišje 

naprave za čiščenje 

plošč. 

 

 

 

Iz ohišja naprave 

odstranite stojalo za 

osuševanje. 

 

Napravo za čiščenje 

napolnite z 

nerazredčeno tekočino 

ANTISTATIC – 

MIXTURE do 

zgornjega roba krtače. 

 

Enega od dveh 

zaščitnih pokrovov (za 

zaščito nalepke/etikete 

na plošči) pritrdite na 

odstranljivo gred. Gred 

vstavite v luknjo na 

sredini plošče in nanjo 

pritrdite še drugi 

zaščitni pokrov. Z 

enim zasukom desne 

roke pokrova 

pričvrstite na ploščo. 

Na ta način je 

nalepka/etiketa plošče 

zaščitena pred 

tekočino. 

 

 

Ploščo s pomočjo 

koncev gredi obesite 

na napravo za čiščenje. 

Za čiščenje in 

antistatično obdelavo 

ploščo nežno zavrtite 

za zgornji rob plošče. 

Po nekaj počasnih 

vrtljajih je plošča čista 

in trajno antistatična. 

Z gredi odstranite 

zaščitni pokrov. 

Pokrov namestite na 

ravno podlago in nanj 

položite drugi pokrov 

(skupaj s ploščo).  
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Sedaj lahko z gredi 

povsem enostavno 

odstranite ploščo. 

Ploščo vertikalno 

vstavite v stojalo za 

osuševanje. Čas 

sušenja je približno 7 

minut. ANTISTATIC-

MIXTURE izpari brez 

ostankov. Pod 

nobenim pogojem 

plošče ne osušite s 

krpo! 

Po uporabi lahko s 

pomočjo cevke 

ostanek tekočine 

shranite nazaj v 

plastenko. Tekočina 

ANTISTATIC-

MIXTURE ni samo za 

enkratno uporabo. 

Novo plastenko 

tekočine lahko kupite 

pri vašem prodajalcu. 

Celotno napravo 

(skupaj s plastenko 

tekočine, cevko in 

zaščitnima 

pokrovoma) lahko 

enostavno in priročno 

shranite kar v škatlo 

fascikla.  

 

 
Ob vaših ploščah vam želimo veliko užitkov. 

 

 

Garancijska Izjava:  
Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan 

v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi 

nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz 

garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., 

Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske 

poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za 

obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. 

k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 
 

 
To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja 

tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene. 

 

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05. 

 

Proizvajalec: Knosti GmbH 


