
. 

 

 

 

 

 

 
Een platenwasmachine wast je grammofoonplaten niet volautomatisch. Maar het wordt wel een 
stuk gemakkelijker om vinylplaten te reinigen. 
Dat is precies wat Watson’s Record Cleaning Machine doet: wassen wordt gemakkelijk, maar 
niet duur! Had je hem maar eerder ontdekt, wat een uitkomst is dit apparaat! 
Watson’s Record Cleaning Machine heeft een stabiele kast waar je de plaat op bevestigt. 
Daarna kun je de reinigingsvloeistof gemakkelijk aanbrengen en maak je de plaat schoon met 
de meegeleverde borstel. Als je meer druk op de vinylplaat uitoefent gaat de platenwasmachine 
van Watson niet trager lopen en de plaat slipt ook niet op het plateau. De plaat wordt gedroogd 
met een zuigarm en de zuigmotor is krachtig genoeg om de klus binnen twee omwentelingen te 
klaren. 
 
 
De platenwasmachine van Watson is stevig gebouwd. De volledige behuizing is van aluminium 
en vormt een robuust onderstel voor alle onderdelen. Het plateau is stabiel en kleiner dan de 
plaat. Door het kleinere formaat blijft het plateau droog als je per ongeluk te veel vloeistof op de 
plaat aanbrengt. Vanwege de robuuste 
lagers draait het plateau zonder wrijving of 
speling, ook als er druk op wordt 
uitgeoefend. 
De meegeleverde platenklem bevestig je 
aan de schroefdraad-as. Hij houdt de plaat 
op zijn plek en voorkomt slippen. Hij draait 
linksom zodat hij steviger bevestigd raakt 
als er druk op de borstel of plaat wordt 
uitgeoefend. Bovendien voorkomt hij – 
heel belangrijk – dat het platenlabel nat 
wordt. 
De zuigarm die Watson meelevert is 
bedoeld voor 12-inch vinylplaten. Er zijn 
ook armen voor 7-inch en 10-inch 
vinylplaten verkrijgbaar. De viltstroken op 
de zuigarm voorkomen schade door 
contact tussen de arm en de plaat. De 
stroken zijn vervangbaar. De zuigkracht stel je in met de regelknop. 
 
Het gebruik van de Watson is een fluitje van een cent.  
Leg de plaat op het plateau en schroef de platenklem op de as. Laat het plateau draaien door 
de bovenste schakelaar om te zetten. Breng de reinigingsvloeistof aan en verspreid hem met 
de borstel gelijkmatig over het oppervlak zonder druk uit te oefenen. Zodra de plaat gelijkmatig 
met de vloeistof is bedekt, oefen je er druk op uit met de borstel en laat je de plaat een paar 
omwentelingen maken. De borstel en vloeistof zorgen samen voor de reiniging. Zodra je vindt 
dat je genoeg geborsteld hebt, zet je de onderste schakelaar op zuigstand. Binnen twee 
omwentelingen is alle vuil en verontreiniging van het oppervlak van de plaat gezogen. Zodra de 
plaat droog is, zet je eerst de zuigschakelaar om, zodat de zuigarm vanzelf omhoog gaat. 
Daarna schakel je de draaitafel uit. Haal je plaat eraf en geniet van de klank. 
 
 



 
 
Voordelen van Watson’s Record Cleaning Machine zijn: 
 

 een degelijke constructie met een volledig aluminium chassis 
 een stabiele basis die de plaat verankert tijdens de reiniging 
 geen speling in het plateau, soepele omwentelingen 
 het plateau wordt niet nat vanwege zijn kleine formaat 
 de klem verankert de plaat en voorkomt dat het label nat (en lelijk) wordt 
 het plateau gaat niet trager draaien door de druk van de borstel 
 de krachtige zuiging verwijdert de vloeistof en het vuil 
 de zuigarm gaat omhoog zodra de zuiging uitgeschakeld wordt 
 de viltstroken op de zuigarm zijn vervangbaar 
 verbruikte reinigingsvloeistof wordt naar een opvangbakje geleid 

 
Een groot voordeel is dat er vervangende onderdelen verkrijgbaar zijn, mocht er iets stuk gaan.  
Maar we verwachten niet dat dat 
gebeurt. Een Record Cleaning Machine 
van Watson gaat lang mee. Hij heeft 
een goed ontwerp en een degelijke 
constructie. 
 
Verkrijgbare extra onderdelen: 
 

 7-inch zuigarm 
 10-inch zuigarm 
 vervangende reinigingsborstel 
 vervangende viltstrookjes 

 
Meegeleverd bij aankoop: 
 

 Record Cleaning Machine 
 netsnoer 
 platenklem 
 reinigingsborstel 
 12-inch zuigarm met viltstroken 

 
Afmetingen (b x d x h): 305 x 185 x 300 mm, plus aan drie kanten 23mm extra van het plateau. 


