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Děkujeme Vám za zakoupení stroje TDR Compact. Krátký čas, věnovaný pročtení tohoto
stručného návodu Vám pomůže dosáhnout kvalitních výsledků. V případě jakýchkoliv
problémů, dotazů či připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat: info@totaldiscrepair.com,
www.totaldiscrepair.cz.
Revidováno 1.10.2005

Popis přístroje:
1. Indikace napětí – červená
2. Indikace napětí – žlutá
3. Zámek víka
4. Tlačítko start/stop
5. Matka k uchycení disku
6. Podložka CD
7. Leštící hlava
8. Přívod leštidla – trysky
9. Víko
10. Kontrolní okénko
11. Hadička pro přítok leštidla
12. Nádržka na leštidlo
13. Přepad leštidla – pojistka
proti vyplavení přístroje

Obsah balení:
1x
1x
1x
1x
1x

stroj Compact SN: …………………
sprej a utěrka
redukce pro disky 8cm
redukce k vyjmutí podložky
manuál

Důležitá bezpečností upozornění:
•
•
•
•
•
•
•

Nikdy nepouštějte stroj bez vloženého disku!
Požívejte správný zdroj napájení – 220V/50Hz!
Přístroj neodpojujte ze sítě, pokud máte mokré ruce!
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojujte jej od zdroje napájení!
Nepoužívejte přístroj, pokud je jakkoliv poškozen!
Přístroj používejte mimo dosah dětí!
Přístroj je určen k opravě cca 50 disků týdně!

Uvedení do provozu a oprava disku:
•
•
•
•
•
•
•
•

Protřeste lahvičku leštidla a nalijte její celý obsah do nádržky (12).
Stiskněte zámek víka (3), a otevřete víko, odšroubujte matku k uchycení disku(5),
vložte disk přehrávací stranou nahoru na podložku (6). Zašroubujte zpět matku
k uchycení disku.
Při prvním použití a pokaždé, když leštící hlavy nebudou navlhčené, tak použijte sprej
CD Cleaner k jejich navlhčení.
Zavřete víko a stiskněte tlačítko „START“ (4). Stroj se automaticky zastaví po 5ti
minutách. Pokud zmáčknete tlačítko dvakrát, je nastaven 10ti minutový proces.
Po každém spuštění a v průběhu čištění pohledem kontrolujte, zdali se točí leštící hlavy.
Přístroj můžete zastavit během procesu stiskem tlačítka „START/STOP“ (4).
Před zastavením stroje se s třívteřinovým předstihem zastaví přívod leštidla. To
zajišťuje, že disk vyjmete ze stroje téměř čistý.
Po zastavení stroje otevřete víko, vyjměte disk. Pro dočištění disku požijte sprej a
utěrkou otřete disk do sucha.

Výměna lešticích hlav:
•
•
•

Doporučujeme měnit lešticí hlavy pokaždé při použití nové sady spotřebního materiálu.
Hlavy snadno vyměníte následujícím způsobem:
Stroj nechte zavřený a zatlačte na leštící hlavy (obr.1). Ty by se mněli promáčknout do
přístroje – jsou jen nasunuté.
Stroj otevřete a leštící hlavy zcela vyjměte a vložte nové.

obr.1

Výměna leštidla:
•
•
•
•
•

Vyjměte nádržku z přístroje směrem nahoru (obr.2). Odpojte přívod leštidla a pumpu.
(obr.3)
Nádržku, nejlépe v umyvadle, vylejte a i s čerpadlem pečlivě vyčistěte. Vše vraťte a
zapojte zpět do přístroje. Pozor na správné vrácení hadičky, kterou se vrací leštidlo zpět
do nádržky. Mohlo by dojít k vyplavení vnitřního prostoru stroje!
Naplňte nádržku čistou vodou. Vyčistěte cca 2 dva zkušební disky jen s touto vodou.
Dojde ke kompletnímu pročištění přístroje, včetně hadiček a trysek.
Nádržku opětovně vyjměte, vylejte, vyčistěte a vložte zpět do přístroje.
Nyní je stroj připraven pro použití nového leštidla.

obr.2

obr.3

Údržba:
•
•

Stroj se vyplatí udržovat v čistotě. To zajistí dobrou kvalitu oprav a pomůže zabránit
případnému poškození, způsobeném nahromaděním leštidla ve stroji.
Pokud nebudete stroj používat po dobu několika dnů, nenechávejte v nádržce leštidlo.
Vyjměte jej, přelijte zpět do lahvičky a stroj vyčistěte včetně pumpy.

Postup při čištění stroje:
•
•
•

•
•

Odšroubujte matku k uchycení disku
Místo matky k uchycení CD našroubujte redukci k vyjmutí podložky a tahem vyjměte
podložku pro disk
Vytřete vnitřek stroje vlhkou utěrkou

Vyjměte nádržku na leštidlo a podle situace buďto vylijte leštidlo do výlevky nebo jej
uchovejte k dalšímu použití v lahvičce
Vymyjte nádržku, opláchněte čerpadlo a vložte nádržku zpět do přístroje

Poznámky k použití:
Leštidlo se recykluje během lešticího procesu. Pokud leštidlo ubude díky odpařování, je možné
doplnit nádržku s leštidlem destilovanou vodou.
Provozujte přístroj na rovné podložce.
Při přehřátí se přístroj sám vypne, ale po vychladnutí je možno jej opět použít.
Ujistěte se, že v nádržce je vždy dostatek leštidla, alespoň 1cm nad hranou čerpadla.
Jednou měsíčně nebo při výměně leštících hlav doporučujeme přidat kapku oleje do šachty
hřídele motoru pro zajištění klidného běhu a dlouhé životnosti.

Technická omezení:
Tento přístroj nedokáže opravit prasklé nebo zohýbané disky.
Pokud jsou poškozena data na disku, tento přístroj je nedokáže obnovit nebo zrestaurovat.
Stroj je určen k opravě poškrábaných disků, která probíhá jemným broušením.

Možné problémy a jejich řešení:
Leštidlo přetéká

Leštidlo není přiváděno
k disku

•
Vyjměte podložku CD (6) a odstraňte nahromaděné zaschlé
leštidlo
•
Ujistěte se, že v nádržce je dostatek leštidla (alespoň 1cm nad
horní hranu čerpadla)
•
Vyčistěte a opláchněte nádržku, čerpadlo a přívod leštidla až ke
tryskám pro odstranění případné ucpávky
•
Pokud stále není leštidlo přiváděno, vyčistěte vnitřek čerpadla dle
níže uvedeného obrázku – vyjměte vrtulku s magnetem a vše důkladně
vyčistěte.

Škrábance jsou
odstraňovány příliš pomalu

•
•
•
•
•

Promíchejte leštidlo (postupně se usazuje)
Přidejte leštidlo do nádržky
Vyměňte leštidlo za nové
Zkontrolujte přítlak lešticích hlav
Vyměňte lešticí hlavy za nové

Kvalita výsledku se zhoršila

•
přímo
•
•
•
•

Zkontrolujte množství přiváděného leštidla. Leštidlo musí dopadat
na disk ke každé z leštících hlav
Vyčistěte hlavy vodou
Použijte nové leštidlo a lešticí hlavy
Vyčistěte přístroj
Používejte kvalitní utěrku na čištění disků

•

Ujistěte se, že se lešticí hlavy točí.

Kruhové značky
(škrábance) na opravených
discích
Motor vrže nebo se netočí

•
Vyjměte podložku CD a přidejte kapku oleje do šachty motorové
hřídele (doporučujeme toto provést preventivně jednou měsíčně)

