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BELANGRIJK! 
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG VOORDAT HET APPARAAT IN GEBRUIK 

WORDT GENOMEN!

Introductie
Gefeliciteerd met de aanschaf van de Okki Nokki Record Cleaning Machine of kortweg de RCM.
Indien u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig leest en de aanwijzingen opvolgt, zult u nog vele 
jaren van een goed werkende RCM kunnen genieten.

Afbeelding 1: de Okki Nokki platenreiniger in het zwart                                   
Afbeelding 2: de Okki Nokki platenreiniger in het wit 
                    
De platenreiniger is er in een uitvoering voor 115 Volt of 230 Volt. Voor veiligheidsredenen is het 
altijd aan te bevelen de machine op een geaard stopcontact aan te sluiten. Gebruik de machine 
niet in een vochtige omgeving. De machine is eenvoudig in gebruik en beschikt over ingebouwde 
beveiligingen om schade aan het apparaat door verkeerd gebruik te voorkomen.

Uitpakken
Na het openen van de verpakking en verwijderen van de vier beschermende hoekstukken, eerst de 
accessoires uitpakken, twee beschermende zakjes en een netsnoer. Hierna tilt u de machine met 
beide handen uit de verpakking. Til de machine nooit aan het plateau op! Bewaar de verpak-
king voor eventuele toekomstige verzending.

Accessoires
Bijgeleverd zijn een standaard afzuigarm, een applicatieborstel, een flesje reinigingsvloeistof, een 
platenklem en een geaard netsnoer. NB: het flesje reinigingsvloeistof is een concentraat en dient 
met gedestilleerd water vermengd te worden. Gedestilleerd water is bij de drogist verkrijgbaar. Als 
de vloeistof eenmaal gemengd is, kan het op een koele en donkere plaats bewaard worden. Het 
kleine flesje kan gebruikt worden om de vloeistof op de elpee aan te brengen.

Installatie
Plaats de platenreiniger op een vrij, droog en schoon oppervlak. Zorg ervoor dat de machine stevig 
en stabiel staat en zich op een comfortabele werkhoogte bevindt. Houd er rekening mee dat de 
mogelijkheid bestaat dat reinigingsvloeistof gemorst kan worden. Het kan handig zijn een hand-
doek of anderssoortig absorberend materiaal onder het apparaat te plaatsen, om het oppervlak 
waarop het apparaat staat te beschermen. Zorg te allen tijde voor voldoende ventilatie om het 
apparaat. Waarschuwing!

Aluminium zuigarm
Plaats de afzuigarm in de daarvoor bedoelde opening aan de rechter voorzijde van de machine. 
Plaats de arm parallel aan de zijkant, wijzend naar de achterkant van de machine (afbeelding 3). 
Let erop dat de twee uitstekende pennetjes aan iedere kant van de arm in de corresponderende 
openingen gezet worden. 

Afbeelding 3: positie van de afzuigarm
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De machine aansluiten
MAAK UZELF BEKEND MET DE BEDIENING VOORDAT U HET APPARAAT AANSLUIT.
Sluit het netsnoer aan op de stroomaansluiting aan de achterzijde van het apparaat en steek 
vervolgens het netsnoer in het stopcontact (230 V AC– 50 Hz). Vind de twee schakelaars aan de 
voorzijde van de machine. De bovenste schakelaar genaamd “Motor” moet op de middelste stand 
“OFF” staan. De schakelaar op de bovenste stand zetten zorgt ervoor dat het plateau met de klok 
mee gaat draaien en de onderste stand laat het plateau tegen de klok in draaien. De motor zal enig 
geluid produceren, hetgeen normaal is. De tweede, onderste schakelaar “Vacuum” bedient de zuig-
motor. De onderste “ON” stand laat een geluid klinken als een ouderwetse stofzuiger. De platenrei-
niger is nu gereed voor gebruik! 

Aftapslang
Check of de aftapslang aan de achterzijde van de platenreiniger afgesloten is met de zwarte dop.  
Waarschuwing! Bedien de machine nooit zonder afdichting van de aftapslang met de 
zwarte dop. Probeer onder geen beding de machine te gebruiken met een continue aftap 
door de slang in een opvangbak te hangen. In een dergelijk geval komt de garantie per 
direct te vervallen.

Reinigingstest
Wij bevelen een testronde aan op een oude, onbelangrijke elpee om er zeker van te zijn dat de 
machine goed is ingesteld en juist werkt en natuurlijk om bekend te worden met de reinigingspro-
cedure.

Bediening voor het reinigen
Leg de elpee op het plateau en plaats vervolgens de platenklem. Draai deze niet te strak aan. Noot: 
forceer de klem niet en zorg dat de klem correct op de schroefdraad wordt bevestigd. Be-
schadig de schroefdraad niet!

Voor het aanbrengen van de vloeistof wordt aanbevolen eerst de plaat stofvrij te maken met een 
standaard platenborstel (maar niet met de applicatieborstel). Zet het plateau aan (draairichting 
met de klok mee) en breng voorzichtig een aantal druppels reinigingsvloeistof aan. Verspreid deze 
vervolgens met de applicatieborstel. Exact de juiste hoeveelheid reinigingsvloeistof aanbrengen 
is een kunst op zich en behoeft enige oefening. Een goede vuistregel is: bedek de plaat en niet de 
hele machine... Niet teveel en niet te weinig dus.

Afbeelding 4: de reinigingsvloeistof verspreiden

Zorg ervoor dat de vloeistof in gelijke mate over het oppervlak wordt verdeeld, voeg indien nodig 
meer vloeistof toe. Als u eenmaal tevreden bent met het resultaat, kunt u de borstel voorzichtig 
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omlaag duwen. Op deze manier haalt u vuil uit de groeven. Vervolg deze handeling 3 of 4 omwen-
telingen en doe hierna hetzelfde in de tegengestelde draairichting. U hoeft niet meer vloeistof toe 
te voegen. Probeer het platenlabel droog te houden, verwijder gemorste vloeistof onmid-
dellijk.

Afbeelding 5: positie van de zuigarm gedurende het zuigproces

Bediening voor het zuigen
U bent nu klaar om zowel vuil als vloeistof te verwijderen.
Het zuigen vindt alleen plaats met de klok mee. Zorg ervoor dat de schakelaar van de mo-
tor in de bovenste stand staat. Draai de zuigarm totdat hij zich boven de elpee bevindt en naar 
het midden wijst (afbeelding 5). De pinnetjes op het verticale gedeelte van de arm bevinden zich 
boven de uitsparingen van de houder. Druk de arm voorzichtig op de elpee terwijl de pinnetjes in 
de uitsparingen zakken. Zet gelijktijdig de zuigmotor aan. Na enig oefenen wordt dit een vloeiende 
beweging. De arm blijft omlaag terwijl de elpee draait.
Twee omwentelingen zijn normaliter voldoende om alle vloeistof op te zuigen - meer kan 
de elpee beschadigen.  
Zet de zuigmotor uit, de veer in de arm zorgt ervoor dat hij omhoog gaat. Beweeg de zuigarm rich-
ting achterzijde van het apparaat en zet de motor van het plateau uit. Onthoud goed: zet eerst de 
zuigmotor uit en dan de motor van het plateau. Verwijder de klem, draai de elpee om en herhaal 
deze procedure voor de andere kant van de elpee.

Het reservoir voor de reinigingsvloeistof legen
Nadat 20 – 30 LP’s gereinigd zijn, moet de afvalvloeistof uit het reservoir gehaald worden. Niet 
regelmatig legen van het reservoir kan schade aan de machine veroorzaken en laat de 
garantie vervallen. Haal voorzichtig de afvoerslang uit de achterzijde van het apparaat. Forceer 
niets. Stop bij enige  weerstand, het eind van de slang is daar! 

Verwijder de zwarte dop en plaats de slang in een fles of opvangbak. Kantel de machine ongeveer 
15 centimeter (afbeelding 6). Houd de machine in deze positie totdat er geen vloeistof meer uit de 
slang loopt. Vergeet niet de zwarte dop weer terug te plaatsen op de slang. Het niet terugplaat-
sen van de zwarte dop laat de garantie per direct vervallen!

Noot: soms wordt er weinig of geen vloeistof waargenomen als de afvoerslang gecontro-
leerd wordt. Dit kan komen omdat een mengsel op alcoholbasis wordt gebruikt dat in de 
machine door hitte reeds is verdampt. Dit is geen excuus om de afvalvloeistof niet te ver-
wijderen. Waarschuwing Garantie!

Afbeelding 6: reservoir reinigingsvloeistof legen

Gebruiksaanwijzing



6

Veiligheidsvoorzieningen

 tank vol is om schade te voorkomen. Dit gebeurt als zich 350ml vloeistof in de tank bevindt.  
 Gelieve de tank als hierboven beschreven te legen. 

Noot: zorg ervoor dat de zuigmotor uit is, de motor zou automatisch kunnen starten als de 
sensor zich reset terwijl u de tank leegt. Dit zou het apparaat kunnen beschadigen. Het ap-
paraat is gereed voor gebruik als de tank geleegd is. Herhaal bij voorkeur de standaard procedure 
na reinigen van 20 - 30 elpees.

 wordt, zorgt hij voor het automatisch uitgaan. Schakel in dit geval de machine helemaal uit  
 en wacht minimaal 30 minuten voor verder gebruik.

Nuttige hints en aanbevelingen

 beschadigingen. Let erop dat zich geen vuil ophoopt en veeg af na gebruik met de 
 vingertoppen of zachte tandenborstel. Vervang de strips na circa 200 kanten en vaker 
 indien noodzakelijk. 

 acetaten.

 schade doen ontstaan aan de machine!

Accessoires voor uw Okki Nokki

houten borstel met fluwelen strip voor stofvrij maken elpee’s, stofkap.

Onderhoud
De machine moet op regelmatige basis gereinigd worden met een standaard stofzuiger. Neem het 
oppervlak af met een vochtige doek.

Vanaf nu zullen uw elpees Okki Nokki klinken!
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Garantiebepalingen

bepaalt de ingangsdatum van de 1-jarige garantieperiode.
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