


1.  Skivpuck
    För 45 varvs singlar med stort
   centrumhål.

2.  Skivtallrik
     På den placerar du skivan som du
     vill spela.

3.  Tonarm

4.  Låsning för tonarmen
    Lås tonarmen när du ej använder
    skivspelaren.

5.  Lock
     Skyddar mot damm.

6.  USB-port
     Stöder USB 1.1.
    Anslut till en dator för att kunna
     redigera med hjälp av medföljande
     programvara**

7.  Anslutning till förstärkare/
     mixer.
    Anslutningskabel för anslutning till
     förstärkare eller tex. en mixer.

8.  Strömkabel
    För anslutning till ett jordat vägg-
     uttag.

9.  Tonarmsknapp

10.  Stopknapp

11.  Val av hastighet (varv)
       Knappen låst = 45 rpm
       Knappen olåst = 33 rpm

**  Programvara kan även hämtas från http://audacity.sourceforge.net



Komma igång

Strömanslutning

Kontrollera att spänningen i dina vägguttag motsvarar dom krav som denna apparat ställer.
Denna apparat kräver 220V/50Hz.

Anslutning till en förstärkare

OBS ! Då denna skivspelare har ett inbyggt RIAA-slutsteg, så kan man inte ansluta
skivspelaren till förstärkarens PHONO-ingång. Välj istället en annan ingång som tex.
LINE-in eller liknande.
Fördelen med att ha ett inbyggt RIAA-slutsteg är att man kan ansluta skivspelaren till
en förstärkare utan en PHONO-ingång.
Oftast har tex. en mini-stereo ingen PHONO-ingång.
Anslut den röda kontakten i motsvarande röd ingång och den vita i motsvarande vit eller svart.

Att spela en LP-skiva

Öppna skyddsluckan till skivspelaren.
Placera LP-skivan på skivtallriken. (Använd skivpucken om du skall spela en singel med stort
centrumhål).
Välj önskad hastighet (33 eller 45 rpm)
Lossa på spärren för tonarmen.
Tryck in tonarmsknappen.
Placera tonarmen över den första låten på skivan, då börjar skivan att snurra.
Tryck ut tonarmsknappen, då går tonarmen ned på skivan.
När skivan spelats klart återgår tonarmen till sitt ursprungsläge och skivan slutar att snurra.

Notera:
Om du under uppspelning vill avbryta, så trycker du på stoppknappen.
Tonarmen återgår då till sitt ursprungsläge och skivan slutar att snurra.

Underhåll

Att byta skivspelarnålen (Fig.A)

Lås tonarmen.
Håll försiktigt i tonarmen framtill med ena handen samtidigt
som du med den andra handen försiktigt drar ut nålen i pilens riktning (A).
Sätt dit en ny nål i motsvarande riktning, var väldigt försiktig att du
inte kommer åt själva  nålspetsen, då den mycket lätt kan gå sönder.

Att byta pickupen

Gör på samma sätt först som med nålen, när nålen är borta, så
drar du försiktigt pickupen nedåt i pilens riktining (Fig.B)
När pickupen är lös, så kopplar du ur dom 3 kablarna som sitter fast i ändan
på pickupen. För att sätta dit den nya pickupen gör du på motsvarande sätt.

Nålen (MOON MEGAPARTS NR. 6838) bör bytas var 250:e speltimme eller tidigare om den
börjar låta illa.



Programvara

Då programvaran som används till denna skivspelare uppdateras kontinuerligt, så har
vi valt att ej erbjuda någon svensk direktöversättning.

Medföljande programvara kan laddas hem från följande hemsida:
http://audacity.sourceforge.net/help/documentation?lang=sv
Välj ”Ladda ned” och sedan beroendes på operativsystemet, väljer du
alternativet under ”for all users”.
Då får du den senaste versionen av programmet som uppdateras då och då.

Backar du tillbaka till sidan http://audacity.sourceforge.net/help/documentation?lang=sv
och klickar på ”vanligt förekommande frågor”, så finner du en del hjälpfiler till programmet.
Alla dessa hjälpfiler är på svenska.


