
Disc Cleaning Machine Disc Cleaning Machine –– Single ArmSingle Arm
It's really that easy!It's really that easy!
Don’t throw your scratch Don’t throw your scratch cd’scd’s any more. This machine guarantee any more. This machine guarantee 
time and money savings every time you use it. Suitable for all ktime and money savings every time you use it. Suitable for all kind ind 
of of Cd’sCd’s and and Dvd’sDvd’s. Suitable also for game . Suitable also for game Cd’sCd’s PS1, PS2, PS3 and PS1, PS2, PS3 and 
XBOX. XBOX. 
Heavy duty motor ensures continues working up to eight hours Heavy duty motor ensures continues working up to eight hours 
without problem.without problem.

Είναι τόσο απλόΕίναι τόσο απλό!!
Μην πετάτε πλέον τα γδαρµένα Μην πετάτε πλέον τα γδαρµένα cd’scd’s.. Η µηχανή αυτή εγγυάται Η µηχανή αυτή εγγυάται 
εξοικονόµηση χρόνου και χρηµάτων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εξοικονόµηση χρόνου και χρηµάτων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
όλων των ειδών τα όλων των ειδών τα cd’scd’s καικαι dvd’sdvd’s. . Κατάλληλη και για παιχνίδιαΚατάλληλη και για παιχνίδια PS1, PS1, 
PS2, PS3 PS2, PS3 καικαι XBOX. XBOX. 
Η ανθεκτικότητα του µοτέρ εγγυάται τη συνεχόµενη λειτουργία της Η ανθεκτικότητα του µοτέρ εγγυάται τη συνεχόµενη λειτουργία της 
µηχανής, µέχρι και οχτώ ώρες χωρίς κανένα πρόβληµα.µηχανής, µέχρι και οχτώ ώρες χωρίς κανένα πρόβληµα.

Dimensions: Dimensions: 
L x W x H L x W x H 
30cm x 25cm x 40cm30cm x 25cm x 40cm

P. PAVLIDES PACKAGING MACHINES ltd
1, Kousoulides str., Block A11, 1027 Kaimakli – Nicosia / CYPRUS

P.O.BOX: 29545, 1720 Nicosia
TEL.: +357 - 22435562 FAX: +357 - 22436878

www.pavlides-packaging.com info@pavlides-packaging.com



REPAIR PROCESS REPAIR PROCESS -- STEP BY STEPSTEP BY STEP

Place repair or 
polishing 
compound 
on pad 

Use the bottom of 
the bottle to spread 
the compound 
around

Place the disc 
information 
side facing out, 
and finger tighten 

Place the repair arm 
on the upright pole 
and let it sit on top of 
the pad. Place light 
pressure in the 
middle of the arm
and tighten the 
wingnut. 

Set the timer to the 
required time and 
push the green 
button to start. 
The unit will
automatically Stop
When finished! 

Remove the disc 
from the repair arm 
by unscrewing the 
nut. Hold the disc in 
hand and wipe clean 
with lint-free cloths. 
The disc is now 
repaired! 

Τοποθέτησε την 
καθαριστική κρέµα 
στο σφουγγάρι.

Χρησιµοποίησε το 
κάτω µέρος του 
µπουκαλιού για να 
απλώσεις την 
καθαριστική κρέµα.

Στερέωσε το δισκάκι 
µε την πλευρά των 
πληροφοριών να 
βλέπει προς τα 
κάτω.

Τοποθέτησε τον 
βραχίονα στην υποδοχή 
δεξιά και άφησε το 
δισκάκι να πατήσει 
πάνω στο σφουγγάρι. 
Άσκησε λίγη πίεση στην 
µέση του βραχίονα και 
σφίξε το πόµολο.

Ρύθµισε τον 
χρονοδιακόπτη 
στον επιθυµητό χρόνο και 
πιέστε το πράσινο 
κουµπί για να ξεκινήσει. Η 
συσκευή θα σταµατήσει 
αυτόµατα 
όταν τελειώσει η όλη 
εργασία.

Αφαίρεσε το δισκάκι 
από τον βραχίονα. 
Καθάρισε το δισκάκι 
µε ένα πανί. Το 
δισκάκι είναι πλέον
διορθωµένο.


