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Įžanga 
Ši naudojimo instrukcija padės jums 
 pagal paskirtį ir 
 saugiai 

naudoti Plokštelių grotuvą, toliau vadinamą „Plokštelių 
grotuvu“ arba „Įrenginiu“. Naudojimo instrukcija yra 
sudėtinė įrenginio dalis, kuri, įrenginį parduodant ar 
perduodant, turi būti perduodama kartu. 
Laikykitės nurodymų dėl USB jungties naudojimo psl. 19. 

Šios naudojimo instrukcijos tikslinė 
grupė 
Naudojimo instrukcija skirti kiekvienam, kuris plokštelių 
grotuvą  
 pastato, 
 valdo, 
 valo 
 arba utilizuoja. 

Visi firminiai ir gaminio pavadinimai yra prekių ženklai arba atitinkamo 
gamintojo registruoti prekių ženklai. 

Šios naudojimo instrukcijos meninis-
konstrukcinis sprendimas 
Įvairūs naudojimo instrukcijos elementai turi nustatytus 
meninius-konstrukcinius požymius. Taip 
nesunkiai nustatysite, ar 
 kalbama apie įprastą tekstą, 
 sąrašus,  

è veiksmus,  

 nurodymus dėl klausos sutrikimų dėl garsios 
muzikos. 

  Saugos nurodymai arba įspėjamieji nurodymai. 

Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šią 
naudojimo instrukciją ir saugos nurodymus, saugokite ją 
ateičiai, duokite kitiems vartotojams susipažinti ir 
laikykitės pateiktų nurodymų. 
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Naudojimas pagal paskirtį 
Šis buitinės elektronikos įrenginys skirtas plokštelėms groti 
ir skaitmeninti. Įrenginys sukurtas privačiam, o ne 
komerciniam naudojimui. 
Bet koks kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal 
paskirtį, ir kelia turtinės žalos bei kūno sužalojimų grėsmę. 

Gamintojas neatsako už žalą, patirtą dėl naudojimo ne 
pagal paskirtį. Prieš pradėdami naudoti įrenginį, pirmiausia 
atidžiai perskaitykite saugos nurodymus ir įrengimo 
instrukciją. Tik tuomet saugiai ir patikimai galėsite naudotis 
visomis funkcijomis. Instrukciją laikykite saugioje vietoje, 
kitam savininkui perduokite kartu ir ją. 
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Plokštelių grotuvo sauga ir 
pastatymas 
Atidžiai perskaitykite visus saugos nurodymus ir saugokite 
juos, jeigu vėliau kiltų klausimų. Visada vykdykite šioje 
naudojimo instrukcijoje ir kitoje įrenginio pusėje pateiktus 
įspėjimus ir nurodymus. 

 Pavojus užspringti! 
Neduokite vaikams pakuotės ir kitų dalių. Pakavimo 
medžiagos nėra vaikų žaislai! 

Pavojus užspringti dėl plėvelės ir kitų pakavimo 
medžiagų. 

 Sauga 
 Įrenginį jungti leidžiama tik į 230 V~, 50 Hz įtampos 

tinklą. Niekada nemėginkite įrenginio eksploatuoti kita 
įtampa. 

 Tinklo kištuką prijunkite tik tada, kai įrengimas bus 
tinkamai užbaigtas. 

 Jeigu įrenginio tinklo kištukas pažeistas arba jeigu 
įrenginyje yra kitokių gedimų, jo eksploatuoti 
negalima. 

 Kištukinis lizdas visada turi būti lengvai pasiekiamas, 
kad susidarius pavojingai situacijai tinklo kištuką 
lengvai išimtumėte!  

 Traukdami tinklo kištuką iš kištukinio lizdo, visada 
traukite už tinklo kištuko, o ne – laido. 

 Siekiant išvengti gaisro ir elektros smūgio pavojaus, 
saugokite įrenginį nuo lietaus ir kitokios drėgmės 
poveikio. 

 Tinklo kištuko niekada neimkite šlapiomis rankomis – 
elektros smūgio pavojus! 

 Gedimų atveju arba ėmus veržtis dūmams ar sklisti 
kvapams iš korpuso, tinklo kištuką ištraukite iš 
kištukinio lizdo! 

 Artinantis audrai, ištraukite tinklo kištuką iš tinklo. 
 Tinklo kištuką ištraukite iš tinklo, jeigu įrenginio ilgesnį 

laiką nenaudosite.  
 Tinklo kabelį tieskite taip, kad niekas už jo negalėtų 

užkliūti. Ant tinklo kabelio nedėkite sunkių daiktų. 
 Kad įjungtumėte į tinklą, tinklo kištuką į kištukinį lizdą 

įstatykite iki galo. 
 Venkite naudoti kištukinių lizdų bloką! 
 Saugokitės, kad ant įrenginio nepatektų vandens ar 

drėgmės. 
 Ant įrenginio nestatykite jokio indo su skysčiu, 

pavyzdžiui, gėlių vazono. Jis gali apvirsti, o išbėgęs 
skystis padaryti rimtos žalos ar sukelti elektros smūgio 
grėsmę.  
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 Jeigu į įrenginį patektų svetimkūnių ar skysčio, iš karto 
ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo. Paveskite 
kvalifikuotam techniniam personalui patikrinti įrenginį, 
tik paskui vėl jį eksploatuokite. Priešingu atveju išlieka 
elektros smūgio grėsmė. 

 Neatidarykite korpuso. Priešingu atveju išlieka 
elektros smūgio grėsmė. 

 Niekada nemėginkite patys remontuoti sugedusio 
įrenginio. Visada kreipkitės į klientų aptarnavimo 
skyrius. 

 Saugokitės, kad svetimkūniai, pavyzdžiui, adatos, 
monetos ir pan., nepatektų į įrenginio vidų. 

 Ant įrenginio nestatykite jokių atvirų gaisro šaltinių, 
pavyzdžiui, degančių žvakių. 

 Neleiskite vaikams be priežiūros naudotis šiuo 
įrenginiu. 

 Techninės priežiūros darbus patikėkite tik 
kvalifikuotam techniniam personalui. Priešingu atveju 
susižalosite patys ir sužalosite kitus. 

 Įrenginys ir budėjimo (parengties) režime yra 
sujungtas su elektros tinklu.  

Nesiklausykite labai garsiai muzikos. Galima 
pažeisti klausą.  

 Šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant 
ir vaikus) su ribotais fiziniais, jusliniais ar protiniais 
gebėjimais arba turint nepakankamai žinių ir (arba) 
patirties, nebent juos prižiūrėtų už jų saugumą 

atsakingas asmuo arba iš jo gautų instrukcijas, kaip 
naudoti įrenginį. 

 Vaikams draudžiama valyti ar atlikti techninę priežiūrą. 
 Vaikai turi būti prižiūrimi, įsitikinant, kad jie su įrenginiu 

nežais. 
 Draudžiami bet kokie įrenginio pertvarkymai.  
 Sugadinto įrenginio arba sugadintų priedų naudoti 

nebegalima. 
 Įrenginiui ir plokštelėms valyti naudokite tik tam skirtas 

valymo priemones (antistatines). Jų įsigyti galima 
parduotuvėje. Valymui nenaudokite ėsdinančių 
chemikalų, agresyvių ar abrazyvinių valiklių. 
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Pastatymas  
 Pastatymui nesirinkite patalpų, kuriose didelė oro 

drėgmė, pavyzdžiui, virtuvės ar saunos, kondensato 
lašeliai gali sugadinti įrenginį.  

 Įrenginys skirtas naudoti sausoje aplinkoje, 
vidutinėmis klimato sąlygomis, saugokite nuo lašančio 
ir purškiamo vandens poveikio. 

 Įrenginio neeksploatuokite šalia vonių, baseinų ar 
fontanų. 

 Plokštelių grotuvą statyti galima tik ant tvirto 
horizontalaus nevibruojančio pagrindo.  

 Nestatykite plokštelių grotuvo arti šilumos šaltinių, 
pavyzdžiui, radiatorių. Venkite tiesioginių saulės 
spindulių ir vietų, kuriose išskirtinai daug dulkių. 

 Įrenginį naudoti galima tik horizontalioje padėtyje. 
 Ant įrenginio nestatykite jokių sunkių daiktų, ant 

plokštelių disko dėkite tik plokšteles.  
 Nenaudokite lauke! 
 Atsižvelkite į tai, kad įrenginio kojelės gali palikti 

spalvotus atspaudus ant tam tikrų baldų paviršių. Tarp 
baldų ir įrenginio dėkite apsauginį sluoksnį. 

 Įrenginį laikykite atokiau nuo prietaisų, skleidžiančių 
stiprų magnetinį lauką. 

 Jeigu plokštelių grotuvas iš šaltos aplinkos įnešamas į 
šiltą, įrenginio viduje gali susidaryti drėgmė. Šiuo 
atveju palaukite maždaug valandą, tik tada naudokite. 

 Nenaudokite jokio kito USB prietaiso jungti į USB 
sąsają. USB jungtis skirta tik tiesioginiam prijungimui 
prie PC! 

 Nenuimkite jokių gaubtų. 
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Plokštelių grotuvo aprašymas 
Komplektacija 
è Įrenginį ir visus priedus išimkite iš pakuotės. Nuimkite 

apsaugines plėveles. 

Nurodymas: Smulkios dalys yra pakuotės šonuose! 
Dėžę ir pakavimo medžiagas saugokite, kad vėliau 
transportuodami įrenginį galėtumėte saugiai supakuoti 
Įsitikinkite, kad yra visi toliau išvardinti priedai: 
 plokštelių grotuvas, 
 plokštelių grotuvas su diržine pavara, 
 garso ėmiklių sistema su adata, 
 balansyras, 
 plokštelių disko apdaila, 
 gaubtas,  
 centravimo rutulys (adapteris, skirtas 7“ EP’s), 
 USB ir garso jungiamasis laidas, 
 ši naudojimo instrukcija. 

Pastebėjus, kad kai kurių priedų nėra arba jie pažeisti, 
kreipkitės į gamintoją. Žr. psl. 24.  

Specialiosios savybės  
 Šiuo įrenginiu galima: klausytis plokštelių 33 ir 45 

aps./min. 
 Plokštelių grotuvas turi įmontuotą korekcinį pirminį 

stiprintuvą ir gali būti prijungiamas tiek prie „Phono“ 
įėjimo, tiek prie garso įėjimo („AUX-In“). 

 Plokštelių grotuvą USB jungtimi, taip pat, pavyzdžiui, 
„Audacity““ programine įranga perkelti į savo PC ir 
skaitmeninti. 
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Viršutinė įrenginio pusė 

 
1 Centravimo rutulys (adapteris, skirtas 7“ EP’s) 

2 Plokštelių grotuvas su antistatiniu veltos vilnos 
kilimėliu 

3 „Stroboskop“ rodmuo, 4-ių eilių 

4 Plokštelių disko ašis  

5 Stroboskopo lempa 

6 Įtampos įj. / išj.: Įjungiklis / išjungiklis 

7 ĮJUNGIMAS / SUSTABDYMAS: Įjungimo / sustabdymo 
mygtukas 

8 Sistemos laikiklis 

9 Varžtinis sistemos laikiklio žiedas 

10 Garso reguliavimo svirtis 

11 GREITIS 33: Sūkių skaičiaus, skirto LP’s, mygtukas 

12 GREITIS 45: „Single“ sūkių skaičiaus mygtukas 

13 PITCH ADJ.: Žingsnio nustatymo sklendė  
(nuo +10 % iki –10 %) 

14 Garso reguliavimo svirtis 

15 Garso reguliavimo svirtis su gnybtu (kaip 
transportavimo apsauga) 

16 „Anti-Skating“ nustatymas 

17 Balansyro skalė 

18 Atsarginės adatos daiktadėžė 

19 Balansyras 

20 Gaubto lankstas 

21 USB jungtis 

22 „PHONO“ / „LINE“ perjungiklis 

23 Išėjimai dešinėje, kairėje garso jungčiai, Cinch 
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Kaip paruošti plokštelių grotuvą 
naudojimui 
è Prieš montavimą patikrinkite, ar yra visi priedai.  
è Gaubtą uždėkite pačioje pabaigoje, taip bus patogiau 

sumontuoti sistemą ir atlikti sistemos nustatymus! 
è Plokštelių grotuvą statykite ant stabilaus, tvirto ir 

horizontalaus pagrindo. 
è Plokštelių grotuvą statykite kuo toliau nuo 

garsiakalbių, izoliuokite nuo sklindančio garso, kad iki 
minimumo sumažintumėte vibracijas.  

Diržas ir plokštelių diskas  
Plokštelių diskas 
è Plokštelių diską atsargiai uždėkite ant plokštelių disko 

ašies 4. 

Pavaros diržas A pristatymo metu yra beveik ant 
plokštelių disko 2 diržo darbinio paviršiaus. Diržas turi 
juostą B, kuria diržas dedamas ant variklio varomosios 
ašies C. 

è Plokštelių diską uždėkite ant ašies.  
è Plokštelių diską pasukite taip, kad išėma būtų virš 

pavaros variklio. Tuomet matysis žalvario spalvos 
varantysis ritinėlis.  

è Diržą A su pirmiau aprašyta juosta B nutraukite nuo 
darbinio paviršiaus ir padėkite per vidurį virš variklio 
varančiojo ritinėlio C.  

è Nuimkite juostą B. 

 

 

B C

A
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Plokštelių disko apdaila  
è Plokštelių disko apdailą (antistatinis veltos vilnos 

kilimėlis) uždėkite ant plokštelių disko 2. 

Centravimo rutulys 
Centravimo rutulys naudojamas, pavyzdžiui, pavienėms 
plokštelėms be centravimo žvaigždės. Jeigu centravimo 
ritulys nenaudojamas, jį galite padėti į tam skirtą 
daiktadėžę 1. 

Garso reguliavimo svirties galvutės 
montavimas 
è Garso reguliavimo svirties galvutę 1 sumontuokite ant 

garso reguliavimo svirties 3 laikiklio, kaip 
pavaizduota. 

 
è Užfiksuokite garso reguliavimo svirties galvutę ant 

garso reguliavimo svirties, pasukdami varžtinį žiedą 
2, kaip pavaizduota, o garso reguliavimo svirties 
galvutę laikykite horizontaliai. 
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Garso reguliavimo svirtis 
Garso reguliavimo svirtis užfiksuojama prie daiktadėžės 
gnybtu 15.  
è Prieš pirmąjį naudojimą gnybtą 15 atlaisvinkite. 
Vėlesniam transportavimui garso reguliavimo svirtis vėl 
turi būti užfiksuojama gnybtu 15 prie daiktadėžės, kad 
būtų išvengta sugadinimo dėl purtymo. 

Balansyro tvirtinimas 
Balansyras ant garso reguliavimo svirties prisukamas, 
kaip pavaizduota.  

 

 

Garso reguliavimo svirties 
išbalansavimas 
è Jeigu garso ėmiklis turi nuimamą adatos gaubtą, jį 

nuimkite. Stebėkite, kad adatos smaigalys neliestų 
pirštų. 

è Garso reguliavimo svirtį 10 atlaisvinkite atleisdami 
gnybtą 15 ir nuimkite nuo garso reguliavimo svirties 
dėtuvės. 

è Visą balansyrą A pasukite pagal laikrodžio rodyklę 
(rodyklės kryptis, kaip pavaizduota pirmiau) arba 
prieš laikrodžio rodyklę, kad garso reguliavimo svirtis 
laisvai kybotų.  

16 

 A 

Balansyras Garso reguliavimo 
svirtis 
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Pastaba: 
 Sukant pagal laikrodžio rodyklę, garso reguliavimo 

svirtis pakyla. 
 Sukant prieš laikrodžio rodyklę, garso reguliavimo 

svirtis nusileidžia. 

Horizontalaus „0“ balanso derinimo metu stebėkite, kad 
grojimo adata nesiliestų su plokštelių disko atrama arba 
kitais daiktais. 
è Balansyrą tvirtai laikykite viena ranka ir sukite 

balansyro reguliavimo žiedą, kol jo „0“ žyma atsidurs 
ties 12 valandos žyma (į viršų). 

è Dabar balansyrą kartu su reguliavimo žiedu sukite 
prieš laikrodžio rodyklę ( į kairę) ir nustatykite teisingą 
atramos svorį.   

Atraminį spaudimą galima matyti ant skalės žiedo. 

 

Nurodymas: 
rekomenduojamas atraminis spaudimas komplektacijoje 
esančiai garso ėmiklių sistemai siekia 3,0–3,5 g. Jeigu 
kyla abejonių, laikykitės garso ėmiklio gamintojo 
rekomendacijų. 

„Anti-Skating“ nustatymas 
„Skating“ jėgos sukeliamas garso reguliavimo svirties 
judesys link plokštelės centro padidina atraminę jėgą 
vidinėje plokštelės griovelio sienelėje. „Skating“ jėgos 
kompensacijai ir šios jėgos daromam poveikiui garso 
plokštelių jautrumui įrenginyje sumontuotas „Anti-Skating“ 
įtaisas. 

è „Antiskating“ reguliavimo galvutę 16 nustatykite tokiai 
pačiai reikšmei, kaip ir atraminės jėgos. Žr. pav., 12 
psl. 
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Gaubtas 
è Lankstus 20 prie korpuso pasukite atgal. 
è Gaubto laikiklius dešinėje ir kairėje nukreipkite 

tolygiai pro lankstus 20. 
è Stebėkite, kad fiksatorius užsifiksuotų. 

 

 

Reguliuojamos įrenginio kojelės 
Reguliuojamos kojelės skirtos izoliuoti svyravimus ir 
sureguliuoti plokštelių grotuvo aukštį bei suderinti. 

è Norėdami kojeles išsukti, reikia pasukti pagal 
laikrodžio rodyklę. 

Nurodymas: 
stebėkite, kad reguliavimo diapazonas nebūtų didesnis 
nei 0,5 cm. 

è Plokštelių grotuvą pastatykite ant lygaus paviršiaus ir 
reguliuojamos kojelėmis išlyginkite galimus aukščio 
skirtumus.  
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Plokštelių grotuvo jungtis 

„PHONO“ / „LINE“ jungiklio nustatymas: 

kairėje: darbo režimas su „LINE 2“ (CH-2) 

dešinėje: darbo režimas su „PHONO 1“ 
(CH-1) 

USB 
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Kaip nustatomas „PHONO“ / „LINE“ 
jungiklis 
è „PHONO“ / „LINE“ jungiklį 22 nustatykite į „PHONO“, 

jeigu plokštelių grotuvas yra prijungtas prie 
„PHONO“ lizdų,  

è „PHONO“ / „LINE“ jungiklį 22 nustatykite į „LINE“, 
jeigu plokštelių grotuvas yra prijungtas prie „LINE“ 
lizdų (arba „AUX“ arba „AUDIO“).  

Stiprintuvo jungtis 
è Garso kabelį prijunkite prie „RCA OUTPUT“ lizdų 23 

ir „LINE“ / „AUX“ arba „Phono“ stiprintuvo lizdų.  

Nurodymas:  
stebėkite, kad kairysis ir dešinysis kanalas būtų tinkamai 
prijungti (raudona = dešinysis kanalas, balta = kairysis 
kanalas). 

Kompiuterio jungtis 
è USB jungtį 21 sujunkite su laisvu USB lizdu savo 

kompiuteryje. Laikykitės nurodymų psl. 19. 

Tinklo jungtis  
è Tinklo kištuką įkiškite į kištukinį lizdą.  

Nurodymas: 
Įsitikinkite, kad darbinė įtampa sutampa su vietos tinklo 
įtampa, tada įkiškite tinklo kištuką. Laikykitės duomenų 
ant specifikacijų lentelės. 

Apsauginio adatos gaubto nuėmimas 
/ uždėjimas 
è Prieš klausantis plokštelės, nuo garso ėmiklio reikia 

nuimti apsauginį adatos gaubtą A. Gaubtą patraukite 
į priekį. 

 

è Po plokštelės klausymosi adatai B apsaugoti 
rekomenduojama vėl uždėti adatos gaubtą. 

A B 
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Plokštelės klausymasis 
Eiga 
è Plokštelę padėkite ant plokštelių disko. 
è Įjungimo / išjungimo jungiklį 6 pasukite į „ĮJ.“ padėtį. 
è Užsidega šviesos diodų rodmuo, paspaudus sūkių 

skaičiaus pasirinkimo mygtukus 11, 12 (33 
aps./min.) ir įjungus stroboskopo lempą 5. 

Pastaba: 
GREIČIO pasirinkimo mygtuku pasirinkite greitį, kuriuo 
norite klausytis plokštelės. Nustatytojo greičio reikšmė 
užsidega. 
è Nuimkite adatos apsaugą, jeigu garso ėmiklis turi 

nuimamą adatos apsaugą. 
è Atlaisvinkite gnybtą 15. 
è Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką 7. 

Plokštelių diskas 2 pradeda suktis. 
è Pakelkite pakeliamą svirtį 14.  
è Garso reguliavimo svirtį 10 palenkite virš norimo 

griovelio. 

è Pakeliamą svirtį 14 nuleiskite. Garso reguliavimo 
svirtis lėtai nusileidžia ant plokštelės ir atkūrimo 
procesas prasideda. 

è Pakeliamą svirtį 14 pakelkite į viršų, o po atkūrimo 
garso reguliavimo svirtį vėl nuleiskite ant garso 
reguliavimo svirties dėtuvės. Pritvirtinkite ją gnybtu. 

è Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką 7. 
è Įjungimo / išjungimo jungiklį 6 nustatykite į „IŠJ.“ 

padėtį, kai plokštelių diską sustabdys elektroninis 
stabdys. 

Pastaba: 
Įrenginys neturi galinio išjungiklio. Norėdami sustabdyti 
plokštelių disko sukimąsi, paspauskite įjungimo / 
išjungimo mygtuką 7. 

Atkūrimo nutraukimas 
è Pakeliamą svirtį 14 pakelkite į viršų. 

Garso ėmiklio adata pakyla nuo plokštelės. 
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45 aps./min. plokštelės su didele 
skyle per vidurį grojimas 
è Centravimo rutulį (45 aps./min. adapteris) 1 uždėkite 

ant plokštelių disko ašies 4. 

è Paspauskite „GREIČIO 45“ pasirinkimo mygtuką 12. 

Tiksliojo sūkių skaičiaus nustatymas 
„PITCH ADJ“. 
Sūkių skaičius reguliuojamas sklende 13 diapazone nuo 
–10 % iki + 10 %. 

è Norėdami sūkių skaičių sumažinti, sklendę 13 
pastumkite į viršų, o norėdami padidinti, pastumkite į 
apačią. 

Skaičiai ant skalės rodo apytikrį procentinį skaičių sūkių 
skaičiui reguliuoti.  

Ant plokštelių disko 4 yra skirtingos 
taškų eilės. Abi viršutinės eilės skirtos 
50 Hz (Vokietijoje įprastas dažnis), 
apatinės – 60 Hz dažniui. 

è Jeigu greitį didinate su žingsniniu reguliatoriumi, 
linijų kryptis kairinė.  

è Greitį mažinant, linijų kryptis dešininė.  

è Kai rodmuo nesikeičia, vadinasi, greitis nustatytas 
teisingai. 
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USB jungtis  
Sistemos sąlygos 
Prieš prijungdami įsitikinkite, kad jūsų kompiuterinė 
sistema atitinka šias žemiau išvardintas sąlygas: 
 „Windows PC“ arba MAC 
 USB jungtis (rekomenduojama maž. 2.0) 
 „Windows“ arba „macOS“ operacinė sistema  
 Darbinė atmintis > 512 MB 
 CD arba DVD degiklis garso kompaktinėms 

plokštelėms skurti 
 Laisva kietojo disko atmintis programinei įrangai 

įdiegti 
 Papildoma laisva kietojo disko atmintis jūsų muzikai 

skaitmeninti 

Nurodymas: 
 „Audacity®“ programinė įranga – nemokama „Open-

Source“ programinė įranga, platinama su „GNU 
General Public“ licencija (GPL). Internetinėje 
svetainėje galite matyti, ar yra naujinių. Ties 
http://audacity.sourceforge.net rasite naujausią 
versiją arba naujinius.  

 Naudoti galima ir bet kokią kitą PC garso adapterio 
programinę įrangą. 

Nurodymas: 
prieš įdiegimą ir paleidimą laikykitės „Sequenzer“ 
programinės įrangos nurodymų.  

„Audacity QR“ kodas 
Nurodymas: 
paskutinę patikrintą versiją 
atsisiųsti ir naudingų 
patarimų įdiegimui rasite: 

http://www.dual.de/audacity/ 
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Plokštelių grotuvo valymas 
 Elektros smūgis! 

Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, įrenginio 
niekada nevalykite drėgna šluoste arba neplaukite po 
tenkančiu vandeniu.  

DĖMESIO! 
Draudžiama naudoti šiurkščias kempines, šveitimo 
miltelius ir tirpiklius, pavyzdžiui, alkoholį ar benziną. 
Įrenginiui ir plokštelėms valyti naudokite tik skirtus 
valiklius (antistatinius). Jų įsigyti galima parduotuvėje. 

è Korpusą valykite minkšta, vandeniu suvilgyta 
šluoste. 

Adatos ir plokštelės valymas 
Prieš klausymąsi visada nuvalykite adatą ir plokštelę, 
taip apsisaugosite nuo pirmalaikio nusidėvėjimo.  

è Valymo teptuku braukite iš galo į priekį per adatą. 

è Plokštelei valyti plokštelei skirta šluoste lengvai 
braukite per plokštelę. 

Adatos keitimas 
Grojimo adata dėl atkūrimo (grojimo) proceso natūraliai 
dyla. Deimantines grojimo adatas rekomenduojame 
maždaug kas 500–1000 grojimo valandų periodiškai 
tikrinti.  
Nurodymas: 
Nudilusios arba pažeistos (suskilinėjusios) grojimo 
adatos gadina plokšteles.  
Jeigu įmanoma, keiskite originalia adata (AT3600).  
è Grojimo adatą traukite įstrižai žemyn.  
è Nauja grojimo adata įstatoma atvirkštine eiga. 
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Kitos garso ėmiklių sistemos 
montavimas 
è Prieš montuodami perskaitykite garso ėmiklių 

sistemos instrukciją. 
è Montuodami uždėkite adatos apsaugą, kad adatos 

smaigalys būtų apsaugotas nuo pažeidimų. 
è Prijungimo laidus sujunkite su garso ėmiklių 

sistemos prijungimo kaiščiais. 
è Daugumos sistemų jungtys pažymėtos atitinkama 

spalva. Kiekvieną prijungimo laidą sujunkite su tos 
pačios spalvos prijungimo kaiščiu. 

Balta (L+)  kairysis kanalas, teigiamas polius 

Mėlyna (L-) kairysis kanalas, neigiamas polius 

Raudona (R+) dešinysis kanalas, teigiamas polius 

Žalia (R-) dešinysis kanalas, neigiamas polius 

è Garso ėmiklių sistemą prie garso reguliavimo svirties 
galvutės tvirtinkite komplektacijoje esančiais 
varžtais. 

Laikymas 
Įrenginį laikykite sausoje vietoje, apsaugotą nuo dulkių, 
tiesioginių saulės spindulių ir ekstremalių temperatūrų, 
taip pat nepasiekiamoje vaikams vietoje. 
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Kaip galite pašalinti klaidas  
Jeigu įrenginys neveikia taip, kaip turėtų, patikrinkite jį, 
naudodamiesi šiomis lentelėmis.  

Jeigu gedimo negalite pašalinti ir po aprašytų patikrų, 
susisiekite su gamintoju. 

Problemos su įrenginiu 
Požymiai Galima priežastis / pagalba 
Garso reguliavimo 
svirtis peršoka 
griovelius, slysta 
plokštele arba nejuda 

Plokštelių grotuvas stovi ne 
horizontaliai. Plokštelių grotuvą 
pastatykite ant horizontalaus 
pagrindo. 
Plokštelė nešvari arba subraižyta. 
Plokštelę nuvalykite plokštelėms 
skirtu valikliu arba klausykitės kitos 
plokštelės. 
Per mažas garso reguliavimo 
svirties atraminis slėgis. 
Sureguliuokite atraminį slėgį. 
Gali būti, kad pažeista adata. 
Pakeiskite adatą. 
Patikrinkite „Antiskating“ funkciją ir, 
jei reikia, nustatykite iš naujo. 

 
Požymiai Galima priežastis / pagalba 
Prasta garso kokybė, 
stiprus pašalinis 
triukšmas, garso šaltiniai 
ir t. t. 

Nešvari arba sudilusi adata. 
Adatą nuvalykite šepetėliu arba 
pakeiskite.  
Nešvari plokštelė arba 
apdulkėjusi. Plokštelę nuvalykite 
plokštelėms skirtu valikliu. 

Muzika skamba per 
greitai arba per lėtai. 

Sūkių skaičių nustatykite pagal 
duomenis ant plokštelės. (33 
aps./min. arba 45 aps./min.)  
Jei reikia, sūkių skaičių 
sureguliuokite „PITCH ADJ.“ 
sklende. 

Garsas per tylus arba per 
stiprus, iškreiptas. 

Plokštelių grotuvas, prijungtas 
prie netinkamo įėjimo. (žr. psl. 
15) 

Garsas užsikerta Pavaros diržas per laisvas ir turi 
būti pakeistas. 
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Techniniai duomenys  
Matmenys 
(plotis x aukštis x gylis): 

 
450 mm x 145 mm x 350 mm 
(su gaubtu) 

Svoris: 4,4 kg 

Variklis: DC nuolatinės srovės variklis 

Įėjimo įtampa: 230 V kintama srovė, 50 Hz 

Apsaugos klasė: 2  

Vartojamoji galia: 8 W  

Laikymo ir eksploatavimo 
sąlygos: 

nuo +5 °C iki +35 °C 
nuo 45 % iki 85 % santykinė oro 
drėgmė (nesikondensuoja) 

Judėjimo svyravimai: < 0,25 % WRMS (JIS WTD, 
esant  
3 kHz) 

Grojimo adata: magnetinė adata AT 3600 

 
 

 
 
 

 
Greičiai: 331/3, 45 Upm 

Dažnio diapazonas: 20 Hz–20 kHz;  
+1/–3 dB, esant 1 kHz 

Phono Output Level 1,5 ~ 3,6 mV, esant 1 kHz, 5 
cm/s 

Signalo ir triukšmo santykis 
SNR Signal-Noise-Ratio 

> 50 dB 

Kitos jungtys USB 1.1 arba aukštesnės 
versijos 

  

 
Pasiliekama teisė daryti techninius pakeitimus ir klaidas.  
Matmenys yra apytikrės reikšmės.  

 

Direktyvos ir standartai:  
šis gaminys atitinka  
EMS direktyvą 2014/30/ES, 
žemos įtampos direktyvą 2014/35/ES, 
direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų 
naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo   
ir ženklinimo CE ženklu direktyvą. 
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Kaip susisiekti su gamintoju 
Dual GmbH 
Graf-Zeppelin-Str. 7 
D-86899 Landsberg
www.dual.de

Nurodymai dėl utilizavimo 
Pakuotės utilizavimas 
Kelyje iki jūsų naują įrenginį saugojo pakuotė. 
Naudojamos aplinkai draugiškos ir antriniam perdirbimui 
tinkančios medžiagos. 

Prisidėkite ir jūs ir pakuotę utilizuokite nekenkdami 
aplinkai. 

Informacijos apie naujausius utilizavimo būdus galite 
sužinoti iš savo prekybos atstovo arba savivaldybės 
atliekų surinkimo skyriuose. 

Kaip utilizuoti įrenginį 
Sena įranga nėra vertingos atliekos. Utilizuojant, laikantis 
aplinkosaugos reikalavimų, gaunamos vertingos 
žaliavos. Savo miesto ar seniūnijos administracijoje 
teiraukitės dėl galimybių, kaip tinkamai ir nepažeidžiant 
aplinkosaugos teisės aktų utilizuoti įrenginį. 

 Pavojus gyvybei! 
Iš atitarnavusių įrenginių ištraukite tinklo kištuką. Tinklo 
laidą atjunkite ir pašalinkite kartu su kištuku. 

Šis įrenginys pažymėtas pagal direktyvą 2012/19/ES dėl 
elektros ir elektronikos įrangos atliekų (WEEE). 
Savo eksploatacijos pabaigoje šio gaminio negalima 
išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, jis turi 
būti pristatytas į elektros ir elektronikos prietaisų 
surinkimo skyrių. Tai žymi simbolis ant gaminio, 
naudojimo instrukcijoje ir ant pakuotės. Pagal ženklinimą 
medžiagos naudojamos antriniam perdirbimui. Medžiagas 
nukreipdami antriniam perdirbimui, antriniam 
panaudojimui ar pritaikydami kitokias 
senos įrangos panaudojimo formas, prisidedate prie 
mūsų aplinkos saugumo. 

 


