
OKKI-NOKKI vákuumos lemeztisztító gép
Használati útmutató 

Fontos! A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a 
használati útmutatót! 

Gratulálunk az Okki Nokki ONE lemeztisztító gép megvásárlásához. Ha 
figyelmesen elolvassa ezt a kézikönyvet, és követi az utasításokat, akkor hosszú 
éveken át élvezheti a megfelelően működő berendezést.

Fontos biztonsági információk 

Az Okki Nokki ONE lemeztisztító gép 115 voltos vagy 230 voltos változatban 
kapható. Kérjük, győződjön meg róla, hogy az országának megfelelő változatot 
használja - Magyarországon 230 Volt. A gépet mindig földelt dugaljba 
csatlakoztassa. Ne használja a gépet nedves környezetben. Mindig jól szellőző 
helyen használja. Soha ne emelje fel a gépet a tányérnál fogva. Soha ne 
használja a gépet a leeresztő dugó nélkül. A gépet a jelen használati utasításban 
foglalt tanácsoknak megfelelően ürítse ki.

Kicsomagolás 
Nyissa ki a dobozt, és távolítsa el a felső, levegővel töltött védőcsomagolást. 
Emelje ki a teljes gépet a porvédővel és a tartozékokkal együtt egy mozdulattal a 
dobozból. Ezután a fólia és a porvédő eltávolítása után az alatta lévő EPE 
habszivacs csomagolásban a következő tartozékokra lesz szüksége:

1. ábra: mellékelt tartozékok 

1. 50 ml-es flakon Okki Nokki koncentrátum lemeztisztító folyadékkal 

2. felhordókefe 

3. az Ön országában használatos  feszültségének megfelelő hálózati kábel 

4. rozsdamentes acél lemezcsipesz 

5. fekete alumínium adaptertárcsa kislemezekhez 

6. címkeborító 

7. extra 7 collos tányér 

8. univerzális vákuumkar 12 hüvelyk - 10 hüvelyk - 7 hüvelyk méretben

Távolítsa el a 2 darab fehér EPE védőhabot a tányér és a gép teteje közötti 
részből. Ha nem látja a 2 darab habot, akkor először távolítsa el a tányért. 
Egyszerűen húzza le a tányért a középső tengelyről (mindkét oldalról egyforma 
erővel), hogy láthatóvá váljon a tányér alatt fekvő 2 darab habszivacs. Tartsa 
meg a csomagolást a későbbi szállításhoz. 

Megjegyzés: A lemeztisztító folyadék palackja egy koncentrátum, amit egy liter 
desztillált vagy ásványtalanított vízzel kell összekeverni. Miután összekeverte, a 
folyadékot hűvös és sötét helyen kell tárolni. A kis palackot arra lehet használni, 
hogy segítségével a tisztító folyadékot a lemezre juttassa. 

Telepítés 

Helyezze a lemeztisztító gépet egy száraz és tiszta felületre úgy, hogy a 
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többfunkciós vezérlő elől balra legyen. Győződjön meg arról, hogy a gép stabilan 
áll, és kényelmes munkamagasságban van. Tartsa szem előtt, hogy a 
tisztítófolyadék kifröccsenhet. Hasznos lehet, ha a felület védelme érdekében egy 
törülközőt vagy más nedvszívó anyagot helyez a gép alá. Ne helyezze az Okki 
Nokki gépet olyan asztalra, amelyet a víz megrongálhat. Mindig gondoskodjon a 
készülék megfelelő szellőzéséről. Ismerkedjen meg a működéssel, mielőtt a 
készüléket a hálózatra csatlakoztatná. 

2&3. ábra: a vákuumkar helyzete 

Vákuumkar: 

Helyezze a vákuumkart az erre a célra kialakított nyílásba (a 
"vákuumcsapágyba") a gép jobb első oldalán. Úgy helyezze el a kart, hogy az a 
gép hátsó része felé mutasson. Kérjük, figyeljen rá, hogy a megfelelő nyílásba 
ültetve a vákuumkar 2 különböző pozícióba helyezhető: A "pihenő" pozícióban, 
amikor a kar kissé hátrafelé jobbra előre áll, és a "működési" pozícióban, amikor 
a kar a tányér fölé, a tengely felé fordulva helyezkedik el. 

Figyelem! 

Az Okki Nokki használata után, minden mosás végén minden esetben távolítsa el 
a műanyag vákuumkart a vákuumcsapágyról és helyezze az Okki Nokki 
tányérjára, amíg megszárad. Ha ezt nem teszi meg következetesen minden 
mosás után és a vákuumkar a csapágyban marad, akkor a karra vonatkozó 
garancia érvényét veszti. 

Motoros műveletek: 

A gép bal első sarkában találja a többfunkciós forgó/nyomógombos kezelőszervet. 
Ez az újonnan kifejlesztett kombinált forgó- / nyomógombos kapcsoló nagyon 
egyszerűen, intuitívan működik. 

A külső fekete műanyag gyűrű a tányért működteti. Ezt a forgatógombot az 
óramutató járásával megegyező irányba elforgatva a tányér az óramutató 
járásával megegyező irányba fog forogni. Az óramutató járásával ellentétesen 
elforgatva a tányér az óramutató járásával ellentétesen fog forogni. A középső 
állásban a tányér álló helyzetben van. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne. A 
tányér forgása közben némi motorzaj lesz hallható. 

A többfunkciós vezérlő középső részén található rozsdamentes acél nyomógombos 
kapcsolóval a vákuum be- és kikapcsolható. Némi motorzaj elkerülhetetlenül 
hallható. 

Szennyvíz - lefolyócső: 

A lemezmosó jobb oldalán lévő lefolyótömlőt a tetején lévő fekete gumidugóval le 
kell zárni!

FIGYELEM! 

Soha ne működtesse a gépet anélkül, hogy a leeresztőtömlőt a fekete 
gumidugóval lezárná. Semmilyen körülmények között ne próbálja meg a gépet 
folyamatos leeresztéssel használni úgy, hogy a tömlőt a tartályba akasztja. Ilyen 
esetben a garancia azonnal érvényét veszti. 

4. ábra: 7 és 12 colos tányérok 

Tányér opció: 

A csomagolás tartalmaz egy kis 7 colos és egy nagy 12 colos tányért is: 
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választhat, hogy melyik tányért használja, de mindkettő alkalmas 10 és 12 collos 
lemezekhez is. A tányérok cseréjéhez távolítsa el az Okki Nokki tányérját (a nagy 
12 colos tányér az alapfelszerelés) úgy, hogy lehúzza azt a középső tengelyről 
(ehhez lehet, hogy némi erőkifejtésre lesz szükség). A tányér mindkét oldalát 
egyszerre, azonos erővel húzza meg! Ne aggódjon, a tányér nem hajlik meg ettől 
a művelettől, rendkívül erős és mindig egyenes marad! 

A nagy tányérral jobban irányítható a művelet, jobban érezhető vele a lemez. A 
nagy tányér használatával ugyanakkor némi nyomás is kifejthető, például az Okki 
Nokki RCBN bársonykefével, ami extra tartozékként megvásárolható. Kislemezek 
tisztításakor a kis tányér használatát javasoljuk. 

5. ábra: rozsdamentes acél lemez leszorító címkefedéllel és címkefedél nélkül 

Választhat, hogy lemezeit a címkefedél használatával vagy anélkül tisztítja. A 
címkefedelet egyszerűen "rákattinthatja" a rozsdamentes acél lemez leszorítóra 
és le is veheti róla. Ha gondosan alkalmazza a tisztítószert a lemezen és a címkét 
szárazon tartja, akkor a címkefedél nem igazán szükséges, használat közben 
inkább útban lehet, mint hogy hasznos lenne. Egyes felhasználók azonban 
esküsznek rá, ezért már az alapfelszereltség része.  

Próbatisztítás

Javasoljuk, hogy végezzen egy tisztítópróbát egy régi, nem fontos lemezen, hogy 
megbizonyosodjon a gép megfelelő beállításáról és működéséről, illetve közben 
megismerje és elsajátítsa a tisztítás menetét. 

Tápegység 

Csatlakoztassa a tápkábelt a készülék hátoldalán található tápcsatlakozóhoz, 
majd dugja be a tápkábelt egy fali dugaljba (230 V AC - 50 Hz). Ezután az Okki 
Nokki hátoldalán lévő kapcsolót "1" állásba kell állítani, ekkor van bekapcsolva a 
készülék

A tisztítási művelet:

Helyezze a lemezt a kis vagy a nagy tányérra, majd rögzítse a lemezt a tányérhoz 
a rozsdamentes acél lemez leszorítóval, a címkefedéllel vagy anélkül. 

6. ábra: a tisztítófolyadék szétterítése

A folyadék felvitele előtt először távolítsa el a port a lemezről egy szabványos 
lemezkefével, például az Okki Nokki RCBN bársonykefével (de NE HASZNÁLJA 
erre a célra a tisztító folyadék felhordására szolgáló kefét). Ezután forgassa el a 
forgókapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba, és cseppenként 
óvatosan vigye fel a tisztítófolyadékot. A megfelelő mennyiségű tisztítófolyadék 
felvitele némi gyakorlatot igényel: kezdje inkább kis mennyiséggel, és szükség 
esetén adjon hozzá többet - ez sokkal jobb, mintha a gép tetején túlcsordulna a 
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folyadék. 

A felhordó kefe segítségével oszlassa el egyenletesen a felületen a tisztító 
folyadékot és szükség esetén adjon még többet hozzá. Ha elégedett a folyadék 
mennyiségével, óvatosan gyakoroljon nyomást a vákumkarra a barázdák 
megtisztításához. 

Folytassa ezt a műveletet 3-4 fordulaton keresztül, majd végezze el ugyanezt az 
ellenkező irányba is a forgatógombnak az óramutató járásával ellentétes irányba 
történő elfordításával. Ehhez már nem kell több folyadékot hozzáadni. Igyekezzen 
szárazon tartani a lemezcímkét, a ráömlött folyadékot azonnal törölje le - szükség 
esetén használja a címkefedelet. Ezután lehet a szennyeződéseket és a folyadékot 
eltávolítani is a vákuumrendszer segítségével. A tisztítási folyamat során ne 
támassza a porszívókart a lemezre, különben a porszívókar alján lévő 
bársonycsíkok átáznak, gyorsabban elhasználódnak, és a szárítási szakasz is 
sokkal nehezebbé válik, illetve felesleges terhelésnek teszi ki a gépet. Ha 
ténylegesen mikroszálas módszerrel szeretné tisztítani a lemezeit, akkor érdemes 
egy második porszívókart is vásárolni extra tartozékként, és azt tisztítókefeként 
használni. Ezt a második porszívókart a lemez porszívózásakor kell feltenni a 
másik ( első és még száraz) porszívókar helyett, amelyet az Okki Nokki 
alapfelszereltségként mellékel. 

7. ábra: a vákuumkar helyzete a szívási folyamat során 

A vákuumos tisztítás menete:

7. ábra: a vákuumkar pozíciója a vékuumos tisztítási művelet során

Az LP tisztítása mindkét forgásirányban elvégezhető. Forgassa a vákuumkart a 
lemez fölé a tengely irányába, majd kapcsolja be a vákuummotort. Egy-két 
fordulatnak elegendőnek kell lennie, hogy a lemez megszáradjon. Az új Okki 
Nokki ONE modell nagy szívóerejének köszönhetően a vákuumkar alján lévő 
bársonycsíkok szárazak vagy majdnem szárazak maradnak. Kerülje a 
szükségesnél hosszabb ideig tartó tisztítást. Kapcsolja ki a vákuum motort a 
rozsdamentes acél kapcsoló ismételt megnyomásával. Mozgassa a porszívókart az 
Okki Nokki hátulja felé, kissé jobbra, amíg a kijelölt nyugalmi helyzetbe nem 
kerül. Ezután kapcsolja ki a tányér motorját a forgókapcsoló középső állásba 
kapcsolásával. Ne feledje, hogy először mindig a vákuummotort kell kikapcsolni, 
majd utána a tányérmotort. Távolítsa el a lemez leszorítót/címkefedelet, fordítsa 
meg a lemezt, és tisztítsa meg a lemez másik oldalát is.

Ürítse ki a tisztítófolyadék tartályt: 

A szennyvízszint könnyen leolvasható az Okki Nokki jobb oldalán található 
tömlőből. Ürítse ki időben a tartályt, soha ne hagyja, hogy a szint a tömlő 
hosszának fele fölé emelkedjen! A tartály időben történő kiürítésének 
elmulasztása károsíthatja a gépet, és érvényteleníti a garanciát. Ne húzza meg a 
leeresztőtömlőt és ne távolítsa el. Ha a tömlő mégis lejönne, akkor fordítsa meg a 
gépet, és tolja vissza a helyére. Távolítsa el a fekete gumit, majd húzza ki a 
tömlőt a mélyedésből, és helyezze egy palackba vagy tartályba. A gépet nem kell 
megdöntenie, a tartály akkor is teljesen kiürül, ha a gép a lábain áll. Ezután tegye 
vissza a gumikupakot a tömlőre, és helyezze vissza a tömlőt a gép oldalán lévő 
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mélyedésbe. 

Megjegyzés: Néha kevés folyadék jön ki a leeresztő tömlőből, vagy egyáltalán 
nem távozik folyadék. Ennek az lehet az oka, hogy olyan alkohol alapú keveréket 
használ, amely a tisztításkor a beszívott levegő sebessége miatt már a gépben 
elpárolgott. Ettől függetlenül mindig ellenőrizze és távolítsa el a szennnyezett 
folyadékot. Figyelmeztetés: a garancia érvényét veszti, ha nem tartja be ezt az 
utasítást! 

8. ábra: a folyadék tartály kiürítése 

Biztonsági figyelmeztetések: 

A tartályt ki kell üríteni, mielőtt a folyadékszint a csőben a felére emelkedik. Ez 
nagyon fontos, mert ha ezt elmulasztja, a gép már nem fog a lehető 
leghatékonyabban működni. Ha nem üríti ki időben a tartályt, akkor az Okki Nokki 
ONE készülékre vonatkozó garancia azonnal érvényét veszti. Mindig időben ürítse 
ki a tartályt a fent leírtak szerint. 

Ügyeljen arra, hogy a tartály kiürítésekor az Okki Nokki hálózati kábele mindig ki 
legyen húzva a fali aljzatból. 

A készülék a tartály kiürítése után újra használatra kész. Lehetőleg minden 
alkalommal ismételje meg a szokásos eljárást kb. 40 lemez megtisztítása után. 

A vákuummotor beépített hőmérséklet érzékelővel rendelkezik. Ha a hőmérséklet 
túl magasra emelkedik, a gép automatikusan leáll. Ebben az esetben kapcsolja ki 
és várjon legalább 30 percet mielőtt folytatja a munkát. Ez csak akkor fordulhat 
elő, ha helytelenül használja a gépet. Ha a fent leírt módon mossa a lemezeket, 
akkor a tányér egy vagy két fordulata elegendő a szárításához és az útmutatót 
követve a vákuummotor soha nem melegedhet túl. 

Hasznos tippek és ajánlások 

Az Okki Nokki használata után mindig távolítsa el a vákuumkart a 
vákuumcsapágyról. Helyezze az Okki Nokki tányérjára, amíg megszárad.

Tartsa tisztán a tisztítógépet! Távolítsa el a készülékre kifolyt folyadékot. 

Tisztítsa meg a felhordókefét meleg vízben. Ne hagyjon rajta port. 

Tartsa karban a vákuumkaron lévő bársonycsíkokat, rendszeresen ellenőrizze a 
szennyeződéseket, kopásokat és sérüléseket. 

Ellenőrizze, hogy nem gyűlik fel szennyeződés, és használat után törölje le a 
csíkokat ujjbegyével vagy egy nagyon puha fogkefével. 

Cserélje ki a bársonycsíkokat körülbelül 100 lemez tisztítása után, illetve szükség 
esetén gyakrabban. 

A nagyon régi és piszkos LP-ket többször is meg kell tisztítani. 

Az LP belső borítóját mindig cserélje újra az első tisztításkor, ne használja újra a 
régi poros borítót.

Javasoljuk a speciális, koncentrált Okki Nokki tisztítószer használatát. 

Sohane használjon olyan tisztítószert, amelynek alkoholtartalma meghaladja a 
25%-ot!
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Soha ne használjon alkoholtartalmú tisztítószert 78-as fordulatszűmú 
lemezekhez, sellakhoz vagy acetátokhoz. 

Alkohol alapú keverékek használata során tilos a nyílt láng használata vagy a 
dohányzás! 

Alkoholtartalmú keverékek használata esetén gondoskodjon megfelelő 
szellőztetésről. 

Működés közben soha ne húzza ki a vákuumkart a gépből! 

Soha ne használjon erősen habzó tisztítófolyadékot! 

Tisztítás: az Okki Nokki One felületét törölje át egy nedves ronggyal.
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