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Obsah balení
1x Stroj „Disc Go Devil“
1x Pár přítlačných podložek
1x Brusná pasta 0,5l
1x Napájecí kabel
1x Sprej & čistící utěrka
1x Prázdná lahev k čištění stroje

Popis stroje
Stroj Disc Go Devil slouží k opravě disků poškozených poškrábáním. Nosiče opravuje zbroušením
nepatrné vrstvy brusným leštidlem.

1. Displej
2. Ovládací tlačítka
3. Tlačítko pro otevření víka
4. Prostor pro lahev s leštidlem
5. Víko
6. Síťový vypínač
7. Lahev s leštidlem
8. Přítlačné podložky
9. Přívod a odtok leštidla
10. Protiskluzová podložka k uložení disku
11. Vanička
12. Spínač kontroly zavření víka
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Uvedení stroje do provozu
Vyjměte stroj z obalu. Obal zachovejte. V budoucnu se Vám může hodit při přepravě stroje.
Položte stroj na předem připravené místo. Otevřete prostor pro leštidlo, stlačte pravý horní roh (4).
Vyjměte přilepený balíček materiálu pro pohlcování vlhkosti.
Promíchejte přiloženou lahev s leštidlem. Otevřete ji a vložte do stroje. Uzávěr lahve nevyhazujte. Leštidlo
je potřeba promíchat vždy před každodením zahájením provozu. Při vkládání lahve věnujte pozornost
správnému uložení hrdla lahve, které nesmí zmáčnout odtok leštidla (9). Leštidlo by mohlo vytéci.
Otevřete víko stroje zmáčknutím tlačítka k otevření víka (3). Zkontrolujte správnost usazení přítlačných
podložek (8) jejich vyjmutím a opětovným vložením. Podložky jsou přichycené jen zacvaknutím do zámku.
Vyjměte je tahem. Stroj zapojte do sítě přiloženým kabelem.Nyní vložte disk na protiskluzovou podložku
(10) POTISKEM DOLU !!! Při vložení disku potiskem nahoru dojde ke zničení disku, přítlačných hlav a
znehodnocení leštidla.

Používání a údržba stroje
Používání stroje
Zapněte stroj síťovým vypínačem (6) na levém boku stroje. Dojde k aktivaci displeje a zapnutí chladícího
větráku.

Použijte ovládací tlačítka

a vyberte jeden z přednastavených stupňů poškození disku

(mírné, střední, težké). Zmáčkněte tlačítko START/OK

pro zahájení procesu.

Proces můžete předčasně přerušit opětovným stlačením tlačítka START/OK

(standardní ukončení

procesu) nebo stlačením STOP/ESC tlačítka
pro nouzové okamžité zastavení.
Po ukončení procesu otevřete víko stroje a vyjměte disk. K dočištění disku od zbytku leštidla použijte
přiloženou čistící utěrku a sprej.

Údržba stroje
Stroji Disc Go Devil stačí velmi málá udržba. Udržujte jej v čistotě. Při nepoužívání stroje déle jak 24 hodin
nebo před výměnou spotřebního materiálu – leštidla a přítlačných podložek použijte přiloženou čístící
lahev tím, že ji vložíte místo leštidla a spustíte jeden střední proces. Praktickým příkladem je situace, kdy
stroj používáte každý pracovní den. V této době stroj nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu – jen jej udržujte
čistý. Na víkend, kdy stroj nebude používán, vyjměte láhev s leštidlem a uzavřete ji. Ve stroji použijte
čistící láhev a nechte ji vloženou do pondělí, kdy ji vyměníte za láhev s leštidlem.
Každý den a při intenzivním používání stroje pro desítky disků denně i v průběhu dne, kontrolujte hladinu
leštidla v lahvi. Používáním stroje dochází k odpařování vodní složky z leštidla a tím ubývání hladiny,
kterou je potřeba udržovat na dvou třetinách obsahu. Pro lepší orientaci najdete na straně lahve rysky
minima a maxima hladiny leštidla. K doplnění použíjte obyčejnou vodu o teplotě 25 stupňů C. Nikdy
nedolívejte leštidlo dalším leštidlem, dlošlo by ke zvýšení koncentrace, která by způsobila zhoršení kvality
leštění. Nikdy nespouštějte proces bez vloženého disku – jinak dojde ke zničení přítlačných podložek!
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Pokročilé funkce displeje
Displej stroje troje Disc Go Devil má několik dalších funkcí.

Nastavení času opravy
Přednastavené časy mohou být uživatelem nastaveny dle jeho potřeby v rozsahu 0:15 – 8:00 minut.
Vyberte jedno ze třech přednastavení „mírně“, „středně“ nebo „ těžce“. Zmáčkněte a držte tlačítko
START/OK
Tlačítky

více jak jednu vteřinu. Nyní uvidíte na spodním řádku displeje „nastavení času“.
můžete nastavit libovolný čas dle uvedeného rozsahu. Když je nový čas správně

nastaven zmáčkněte tlačítko START/OK

, tímto se nové nastavení uloží do paměti.

Nastavení - spínač víka
Tuto volbu použijte jen v případě nouze a pouze po konzultaci se servisem viz. kontakty na konci tohoto
manuálu.

Nastavení - jazyk
Stroj má možnost výběru několika jazyků pro komunikaci displeje s uživatelem.

Použijte tlačítka

, a vyberte položku „System“. Zmáčkněte tlačítko START/OK

,

vyberte “Nastavení“ a “jazyk”. Vyberte jazyk a zmáčkněte tlačítko START/OK

pro uložení volby do

paměti. K návratu do hlavního menu stiskněte opakovaně tlačítko STOP/ESC

.

Nastavení – zvukové znamení
Zvukový signál o ukončení procesu může být vypnut.
Použijte tlačítka
, a vyberte položku „System“. Zmáčkněte tlačítko START/OK
,
vyberte „Nastavení“ a „Zvukový signál“. Nastavte ANO / NE dle Vaší potřeby. Volbu potvrďte tlačítkem
pro uložení volby do paměti. K návratu do hlavního menu stiskněte opakovaně tlačítko STOP/ESC
.

Funkce počítadla
Stroj Disc Go Devil má počídla cyklů a času. Dávkové a celkové. Dávkové jsou uživatelem vynulovatelné.
Celkové jsou nenulovatelné a slouží k informaci kolik cyklů a minut byl stroj v provozu.
K přístupu k počítadlům použijte tlačítka
START/OK

a vyberte “System”. Zmáčkněte tlačítko

, Vyberte “Dávkové počty” nebo „Celkové počty“ nyní můžete vidět počet cyklů a minut.
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Problémy a jejich řešení
Problém

Možná příčina

Řešení

Stroj nejde zapnout

připojení

Zkontrolujte správné zapojení přívodního kabelu.

Stroj nejde zapnout

Vadná pojistka

Vyměňte pojistku. Nachází se vedle připojení
síťového kabelu

Po zapnutí procesu je
slyšet pouze pumpa.
Motor se nespustí.
Leštidlo vytéka ze spodu
stroje

Příliš opotřebené
přítlačné podložky

Vyměňte přítlačné podložky.

Špatně vložená láhev

Vyjměte lahev. Zkontrolujte přívod a odtok
leštidla. Láhev vložte zpět. Nechte otevřený kryt
prostoru pro uložení lahve a pohledem konrolujte
při spuštěném procesu správnost funkce.

Přítlačné podložky
zůstávají po ukončení
procesu na disku
Špatná kvalita opravy

Opotřebované podložky

Vyměňte podložky.

Opotřebovaný spotřební
materiál

Špatná kvalita opravy

Příliš husté leštidlo

Hlášení displeje
„Otevřené víko“ přestože
je zavřené

Spínač kontroly víka je
poškozený

Vyměňte spotřební materiál za nový. Před jeho
výměnou stroj důkladně vyčistěte. Spotřební
materiál je určen k opravě 100-200 mírně až
středně poškozených disků.
V průběhu používání stroje dochází k odpařování
složky vody z leštidla. Udržujte lahev přiměřeně
plnou tím, že lahev průběžně dolíváte vlažnou
vodou.
Kontaktujte servis.

Zákaznický servis, kontakty
Pokud narazíte na situaci, kdy si nevíte rady. Použijte zde uvedené kontakty. Každý pracovní den od 9:00
do 16:00 jsme připravení pomoci.

Telefon: +420 776 871 888
Email: info@tdr.cz

Děkujeme Vám za zakoupení našeho stroje pro opravu CD a DVD nosičů.
Přejeme mnoho úspěšně opravených disků!

Pavel Kvasnička
jednatel
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