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Tisztító kazetta kazettás magnóhoz

Tisztelt Vásárlónk!

Ez a tisztító kazetta Compact Cassette rendszerű hangrögzítő és –lejátszó kazettás
magnók fejegységének tisztításához készült. A tisztító kazetta felületkezelt, fehér
szalagot tartalmaz, amely alkalmas arra, hogy a magnó fejegységére lerakódott port
és egyéb száraz szennyezéket eltávolítsa.

Figyelem!
A kazettában lévő szalag száraz tisztításra alkalmas. Antisztatikus jellegénél fogva
nem alkalmas arra, hogy bármilyen tisztító folyadékkal átitassuk. Ezért a használat
során ne is kisérelje meg semmilyen adalékanyaggal az átnedvesítését!

A tisztító kazetta használata

1. A tisztító kazettát monó és sztereó kazettás hangmagnóhoz egyaránt
használhatja.

2. Helyezze a hangmagnóba a kazettát, kapcsolja lejátszásra és 15 másodpercig
futtassa a szalagot a készülékben, majd kapcsolja ki a lejátszást.

3. A 15 mp-es időszakasz elegendő arra, hogy a közepesen vagy gyengén
szennyeződött magnófejeket és a magnó egyéb szalagterelő elemeit a
tisztítószalag megszabadítsa a szennyeződéstől.

4. A tisztítás után vegye ki a kazettát. A szalagot nem kell visszacsévélni az elejére.
A legközelebbi tisztításnál fordítva kell behelyezni és visszafelé futtatni benne a
szalagot.

A tisztító kazetta használhatósága

Ebben a tisztító kazettában 20 másodpercnyi futási idejű tisztító szalagszakasz áll
rendelkezésre.
A használat során nem szükséges a teljes hosszt végig futtatni, elegendő a már
említett 15 másodpercnyi időtartam. Ez a tisztító szalag szennyezékgyűjtő jellegű,
ami azt jelenti, hogy a fejegységről letörölt szennyezék a szalag pórusaiba rakódik le
és nem kenődik vissza a fejegységre. Tehát ezt a kazettát úgy kell használni, hogy
minden egyes tisztítási futtatás után meg kell fordítani és visszafelé futtatni az újabb
tisztítási műveletnél.
Egy kazettát maximum 20 alkalommal lehet használni, ha a tisztított fejegység
közepesen szennyezett. A szennyezettség mértéke szemrevételezéssel is
megállapítható. Ha az ajánlott 20 alkalomnál hamarabb, láthatóan telítődött
szennyezékkel a szalag (a fehér felület elszürkült), akkor célszerű kicserélni és újat
venni helyette. 20 alkalomnál többször azonban akkor sem használja a tisztító
kazettát, ha egyébként ránézésre a szalagfelület tisztának látszik.



A tisztítás rendszerességéről

Ezt a száraz tisztító eljárást célszerű hetenként egyszer használni azoknál a
hangmagnóknál, amelyek napi négy óránál hosszabb ideig működnek felvétel vagy
lejátszás üzemmódban. Napi egy-másfél órai használat mellett elegendő a havi
egyszeri tisztítás is. Még egy fontos szempont: ez a tisztítószalag semmi bajt nem
idéz elő akkor sem, ha véletlenül a teljes szalaghosszt végig futtattuk rajta.

Mikor nem megfelelő a száraz tisztító kazetta használata?

A száraz tisztító eljárás alkalmazása csak akkor célszerű, ha a magnó fejegységén
nincsen ragacsos szennyezettség. Ha azonban pl.: olyan ragasztott szalag futott a
magnóban, amelynek a ragasztójáról rákenődött a fejekre bizonyos réteg és ettől a
fejegység ragacsos lett, nem szabad használni a száraz tisztító kazettát. Ilyen
esetben ugyanis a ragacs rákenődik a tisztító szalagra és a továbbiakban ez a
szalag már alkalmatlan megbizható tisztításra. Ha mégis ilyen eset előfordul, a
ragacsossá vált tisztító szalagot tartalmazó kazettát selejtezze ki és ne használja
többé.

Fontos figyelmeztetés!

Ez a tisztító kazetta környezetbarát, készülék- és alkatrészkimélő konstrukció.
Szakszerű használat mellett semmilyen kárt nem okozhat készülékének. A
szennyezékkel telítődött, túlkoptatott és a 20-szori tisztítási ciklusnál többször
használt tisztítószalag alkalmatlanná válásából eredő készülékkárokért a forgalmazó
nem vállal felelőséget, sem áthárított kártérítést.
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