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SOUČÁSTKY / TLAČÍTKA
1. talíř gramofonu
2. osa gramofonu
3. adaptér 45rpm
4. páčka pro zdvihání ramínka
5. ramínko
6. zdířka pro sluchátka
7. ovládání rychlosti
8. kontrolka zapojení ke zdroji elektřiny
9. přepínač automatického zastavení
10. vypínač a ovládání hlasitosti
11. 3,5mm jack - zdířka pro vstup
12. přenoska s jehlou
13. vestavěný reproduktor
14. úchop
15. zámek
16. RCA výstupní zdířky (pravá a levá)
17. zdířka pro zdrojový kabel
18. bluetooth
NEŽ ZAČNETE...
Zdroj proudu
Pro správné fungování gramofonu je zapotřebí AC/DC adaptér s výstupem 5V DC 1A. Při připojení
adaptéru do zásuvky elektrického proudu:
Pevně a bezpečně připojte konektor adaptéru do zdířky na zadní straně gramofonu.
Zasuňte zástršku adaptéru do zásuvky 230V AC~60Hz.
Otočte vypínačem gramofonu po směru hodinových ručiček, abyste zapnuli gramofon. Kontrolka
zapojení se rozsvítí.
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POUŽÍVÁNÍ GRAMOFONU
Před použitím:
- sejměte krytku přenosky
- ujistěte se, že ramínko je uvolněné zpojistky na podložce ramínka. Po použití ramínko opět zajistěte
pojistkou.

Poslouchání gramodesek:
1. Nastavte funkci (10) do pozice PHONO a zvedněte kryt gramofonu.
2. Umístěte desku na talíř gramofonu, přesně doprostřed. Při přehrávání sedmipalcových desek použijte
45RPM adaptér.
3. Nastavte rychlost (7) na 33, 45 nebo 78 rpm, podle konkrétní desky.
4. Zdvihněte ramínko z jeho podložky pomocí páčky (4) a pomalu jej přesuňte nad desku. Talíř gramofonu
(1) se začne otáčet.
5. Přesuňte ramínko (5) do místa požadovaného začátku přehrávání.
6. Jemně položte ramínko na desku, aby začala hrát.
7. Když deska dohraje, ramínko se samo zastaví, zdvihněte jej a přesuňte zpět na podložku.
8. Pro ruční zastavení přehrávání kdykoli zdvihněte ramínko a přesuňte jej zpět na podložku.
Pozor:
Nezastavujte či neotáčejte talířem ručně.
Přesunování či pohybování gramofonem bez zajištění ramínka pojistkou může vést k poškození
ramínka.
Nasaďte na přenosku její krytku, není li gramofon v provozu.
Používání funkce AUTO-STOP
Některé desky mohou mít prostor pro zastavení mimo přednastavenou mez, takže se může stát, že
gramofon přestane hrát před skončením poslední skladby. Děje-li se to, vypněte funkci AUTO-STOP
pomocí jejího vypínače (9). Tím docílíte přehrání desky až do konce, vězte ale, že na konci sama
nezastaví. Je třeba manuálně ramínko zdvihnout a navrátit do původní pozice, následně pak vypnout
gramofon, aby se talíř přestal otáčet.
PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH REPRODUKTORŮ
Je možné připojit externí reproduktory či zesilovače pomocí výstupních zdířek RCA Line-out, nebo přes
bluetooth. Propojte je s AUX-IN (vstupními zdířkami) vašeho stereo systému nebo zesilovači, a to pomocí
RCA kabelů (nejsou součástí balení). Nebo zapněte bluetooth a spárujte. Poznámka: Ovládání hlasitosti
gramofonu nebude upravovat hlasitost při takovém zapojení.
POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK (nejsou součástí balení)
Zapojení sluchátek do vstupu pro sluchátka (6), nebo spárováním pomocí bluetooth (18) vám umožní
poslech v soukromí.
PROSÍM, ČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED POUŽITÍM SLUCHÁTEK.
1. Nepřehrávejte příliš nahlas po dlouhou dobu, to může vést k poškození sluchu.
2. Pokud vám zvoní v uších, ztlumte nebo vypněte přehrávání.
3. Držte se rozumné hladiny hlasitosti, a to i když vaše sluchátka jsou otevřená a přizpůsobená k tomu,
abyste slyšeli venkovní zvuky. Vysoká hlasitost může i tak některé zvuky blokovat.
Varování: Riziko poškození sluchu.

- Před zapojením sluchátek nastavte hlasitost na nízkou hladinu.
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VSTUP AUX-IN
1. Nastavte funkci (10) na LINE-IN a pak použijte audiokabel s 3,5mm jackem na obou koncích.
2. Jeden konec zapojte do zdířky LINE-IN na středovém panelu gramofonu. Druhý konec připojte
do sluchátkové nebo lin-out zdířky na vašem externím zvukovém zařízení. Budete moci přehrávat
audio z vašeho zdroje prostřednictvím reproduktoru gramofonu.
3. Hlasitost může nyní být ovládána pomocí gramofonu. Všechny funkce externího zařízení
zůstanou nezměněny.
POZNÁMKA:
Při použití zdířky line-out na externím zařízení budete potřebovat pouze ovládání hlasitosti na
gramofonu. Použijete li sluchátkový výstup, budete muset hlasitost upravit jak na gramofonu, tak
i ve vašem zařízení.
BLUETOOTH
1. Zapněte funkci bluetooth (18)
2. Na vašem externím zažízení navolte párování a spárujte s gramofonem.
3. Hlasitost může nyní být ovládána pomocí gramofonu. Všechny funkce externího zařízení
zůstanou nezměněny
4. Pomocí bluetooth můžete poslouchat vaše vinylové desky v externích reproduktorech, nebo ve
sluchátkách. Zároveň zastává funkci zdířky LINE-IN, takže můžete použít reproduktory gramofonu
jako externí pro jiné zařízení.
PRŮVODCE RŘEŠENÍM CHYB

<<PO SLOUPCÍCH>>
Problém
Zařízení nereaguje (bez proudu).
Žádný zvuk
Zkreslený zvuk
Gramofon se při delším hlasitém přehrávání zahřívá.
Pravděpodobná příčina
-

Gramofon je odpojen od zásuvky.
Zásuvka není pod proudem.
Není nastavena hlasitost.
Je vybrán špatný zdroj.
Zařízení není zapnuté.
Hlasitost nastavena příliš nízko.
Hlasitost je nastavena příliš vysoko.
Toto je přirozený jev.
Řešení
Připojte do zásuvky.
Zkuste jinou zásuvku.
Nastavte hlasitost.
Vyberte správný zdroj.
Zapněte zařízení.
Zesilte hlasitost tlačítkem Volume +.
Zeslabte hlasitost.
Na chvíli gramofon vypněte nebo ztlumte.

SPECIFIKACE
ZESILOVAČ
Výstupní výkon: 2W+2W
Frekvenčnní odezva: 60-20000 Hz
GRAMOFON
Pohon: DC servo motor
Typ pohonu: řemínkový
Rychlost: 33-1/3 rpm, 45 rpm a 78 rpm
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zkreslení a šum: méně než 0,35% (WTD)
SNR: více než 35 dB

Přenosky: keramická, stereo
Výstupní hladina: 1KHz - 1000 mV
REPRODUKTORY
Impedance: 4 Ohm
příkon: max 3W
OBECNÉ
Potřebná energie: AC 100/240 V ~ 50/60 Hz
Spotřeba energie: 6W
rozměry (Š/H/V): 18,5" x 15" x 9.6"
základní výbava: uživatelská příručka, adaptér.
Nevyhazujte elektronický materiál a zařízení do běžného odpadu.
- odneste jej na určená sběrná místa.
- některé komponenty mohou ohrozit zdraví a životní prostředí.
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