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Vejledning til brug af ’Spin Clean’ pladevasker 

 

Indhold i pakken: 

- 1 Spin Clean pladevasker 

- 2 styk ruller 

- 2 børster 

- 1 styk 4 oz. (ca. 120 ml) rensevæske 

- 2 styk klude 

Ekstra indhold ved køb af Spin Clean Package: 

- 1 ekstra flaske 32 oz. (ca. 950 ml) rensevæske 

- 2 ekstra børster 

- 4 ekstra klude 

 

Ekstra klude, rensemiddel og børster kan købes på 

tapeconnection.dk 
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Klargøring: 

 

1. Løft låget af Spin Clean pladevaskeren. 

2. Fjern alt tilbehør som er opbevaret i pladevaskeren, klude, ruller og 

rensevæske. 

3. Vask kludene i vaskemaskinen før førstegangsbrug -  det forbedrer deres 

sugeevne. Kludene kan efterfølgende vaskes som nødvendigt. 

(VIGTIGT: Hvis kludene vaskes med andet vasketøj, skal dette være lyst og ikke 

smitte af.)  

 

Samling af Spin Clean pladevasker 

 

1. Monter rullerne i pladevaskeren. Der er tre positioner for montering, afhængig 

af størrelsen på pladen der vaskes.  

RULLEPOSITION PLADETYPE MÅL 
1. Yderst 33 RPM (LP) 12” 

2. Midten 78 RPM 10” 

3. Inderst 45 RPM (Single) 7” 

 

2. Monter børsterne, én i hver side af pladevaskeren. 

 

3. Påfyld destilleret vand op til den markerede linje på indersiden af 

pladevaskeren. Almindeligt postevand kan benyttes hvis ikke destilleret vand 

er tilgængeligt. 

 

Brug af Spin Clean pladevasker 

 

4. Hæld rensevæsken ud over toppen af børsterne, så det løber ned mellem dem. 

Benyt følgende mængder af rensevæsken. (mængden afhænger kun af 

størrelsen på hætten på flasken) 
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Rensevæske, flaskestørrelse Hættefulde 
4 oz. 3 

8 oz. 1 

16 oz. 1 

32 oz. 1 

 

Afhængig af hvor beskidte pladerne som skal vaskes er, kan en enkelt portion 

af vand og rensevæske, rengøre op til 50 plader.  

 

Rensevæsken indkapsler skidt og støv som synker til bunden af pladevaskeren. 

Den gule farve på pladevaskeren gør det nemt at se skidtet som samler sig i 

bunden. 

 

5. Indsæt din plade i Spin Clean pladevaskeren så kanterne rammer rullerne og 

den nederste tredjedel er sænket ned mellem børsterne. 

 

6. Rotér pladen tre gange den ene vej og efterfølgende tre gange i den modsatte 

retning.  

 

7. Løft pladen op fra Spin Clean pladevaskeren og aftør den let med en af de 

medfølgende klude, i rillens retning med uret. Når pladen er tør kan den 

afspilles eller lægges tilbage i omslaget. 

 

 

Når du er færdig med at bruge Spin Clean pladevaskeren 

 

8. Fjern børsterne fra pladevaskeren og skyl dem grundigt med varmt vand. Pres 

overskydende væske væk fra børsterne og lad dem lufttørre. Børsterne må 

ikke opbevares i en pladevasker fyldt med væske. 

 

Det anbefales at man vasker en større mængde plader af gangen, så man får 

mest muligt ud af rensevæsken. En pladevasker fyldt med vand og rensevæske 

kan opbevares i op til en uge, når låget er monteret på pladevaskeren. 

Børsterne må ikke efterlades i rensevæsken! 
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9. Tøm pladevaskeren for vand og rensevæske og skyl både pladevasker og ruller 

under varmt vand til de er helt rene. Aftør dem med et viskestykke. Når 

pladevasker og alle dele er helt tørre, kan delene opbevares i pladevaskeren til 

de skal bruges næste gang. 

 

 

Hvis du har spørgsmål til brug af Spin Clean som ikke er afdækket i denne vejledning, er du 

velkommen til at kontakte os på tlf.: 8676 0806 eller e-mail mail@tapeconnection.dk 


