Trommelen van sieraden
in de trommelmachine
Lortone 3A
1. Open de trommel: Verwijder trommelmoer en sluitring, verwijder het buitendeksel. Mocht
deze erg vast zitten, sluitring tussen rubber en buitendeksel en voorzichtig kwartslag
draaien. Herhaal dit op meerdere plaatsen en de buitendeksel kan verwijderd worden.
Verwijder het binnendeksel.
2. Vul de trommel met 0,5 tot 1 kilo RVS Steelshot.
3. Leg de te polijsten sieraden in de trommel met Steelshot. Voeg zoveel water toe dat alles
bedekt is met water. (NB Het totale gewicht mag niet meer bedragen dan circa 2 kilo)
Doe een theelepel polijstzeep in de trommel.
4. Sluit de trommel. Zorg ervoor dat het binnendeksel schoon en droog in de trommel komt
en goed sluit op de binnen ring in d etrommel. Daarna de buitendeksel goed op de
trommel plaatsen. Sluitring en trommelmoer op de trommel en dicht draaien. Handvast.
Nooit een tang gebruiken om de moer vast te zetten. Een te strak aangedraaide moer
kan de binnendeksel omhoogtillen waardoor er lekkage kan ontstaan.
5. Doe de stekker in het contact (NB met aarding) plaats de trommel goed op de machine.
Start de machine met de aan/uit schakelaar en circa 30 minuten laten draaien.
Controleer de sieraden en trommel langer indien nodig, echter niet langer dan 2 uur. Er
bestaat dan kans dat details verdwijnen of worden gepolijst.
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Steelshot voor het eerste gebruik eerst met wat zeep 15-20 minuten laten draaien
in de trommel.
Na gebruik de steelshot schoon en droog bewaren.
Trommel na gebruik schoon en droog bewaren.
Geen agressieve schoonmaak middelen gebruiken; deze kunnen chemicaliën
bevatten die het rubber aantasten.
Geen sieraden trommel met gevatte edelstenen.
Werk schoon en droog.
Na gebruik stekker uit het contact halen.
Trommel niet vullen/ledigen boven machine.
Kinderen onder begeleiding laten werken.
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