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Ievads 
Šī lietošanas pamācība palīdzēs jums 
 atbilstoši paredzētajam lietojumam un 
 droši 
lietot plašu atskaņotāju, turpmāk tekstā – plašu 
atskaņotājs vai ierīce. Lietošanas pamācība ir ierīces 
neatņemama sastāvdaļa un ir jādod līdzi, ierīci pārdodot 
vai nododot citām personām. 
Ņemiet vērā norādes par USB pieslēguma lietošanu 
19. lpp. 

Šīs lietošanas pamācības mērķgrupa 
Lietošanas pamācība ir paredzēta ikvienai personai, kas 
plašu atskaņotāju 
 uzstāda, 
 apkalpo, 
 tīra 
 vai utilizē. 

Visi zīmolu vai izstrādājumu nosaukumi ir attiecīgā 
ražotāja prečzīmes vai reģistrētās prečzīmes. 

Šīs lietošanas pamācības formāta 
iezīmes 
Dažādiem lietošanas pamācības elementiem ir piešķirts 
noteikts formatējums. Jūs varat viegli atpazīt, vai runa ir 
par 

parastu tekstu, 
 uzskaitījumu, 
 rīcības soļiem, 

 norādi par skaļas mūzikas izraisītu kaitējumu 
dzirdei, 

 drošības norādēm vai brīdinājuma norādēm 

. 

Pirms ierīces izmantošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo 
lietošanas pamācību un drošības norādījumus, 
uzglabājiet to vēlākai lietošanai, novietojiet to citiem 
lietotājiem pieejamā vietā un ņemiet vērā norādes. 
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Paredzētais lietojums 
Šī izklaides elektronikas ierīce paredzēta skaņuplašu 
atskaņošanai un digitalizēšanai. Ierīce ir konstruēta 
privātai lietošanai un nav piemērota komerciālam 
pielietojumam. 
Ikviens cits izmantošanas veids tiek uzskatīts par 
neatbilstošu paredzētajam lietojumam un var izraisīt 
materiālos zaudējumus vai pat kaitējumu personām. 

Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas 
radušies paredzētajam lietojumam neatbilstošas 
izmantošanas dēļ. Pirms sākt lietot ierīci, lūdzu, vispirms 
uzmanīgi izlasiet drošības norādes un uzstādīšanas 
pamācību. Tikai tā jūs varēsiet droši un uzticami izmantot 
visas ierīces funkcijas. Uzglabājiet pamācību drošā vietā 
un nododiet to turpmākajam īpašniekam. 
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Plašu atskaņotāja drošība un 
uzstādīšana 
Lūdzu, rūpīgi izlasiet visas drošības norādes un 
uzglabājiet pamācību, lai skatītu to turpmāku jautājumu 
gadījumā. Vienmēr ņemiet vērā visus brīdinājumus un 
norādes, kas sniegti šajā lietošanas pamācībā un ierīces 
aizmugurē. 

 Nosmakšanas risks! 
Neatstājiet iepakojumu vai tā daļas bērniem pieejamā 
vietā. Iepakojuma materiāli nav rotaļlieta! 

Nosmakšanas risks plēvju un citu iepakojuma materiālu 
dēļ. 

 Drošība 
 Ierīci drīkst pieslēgt tikai šādam tīkla spriegumam: 

230 V~, 50 Hz. Nekad nemēģiniet darbināt ierīci ar 
citu spriegumu. 

 Tīkla spraudni drīkst pieslēgt tikai pēc tam, kad ir 
pabeigta priekšrakstiem atbilstīga uzstādīšana. 

 Ja ierīces tīkla spraudnis ir bojāts vai ierīcei ir citi 
bojājumi, to nedrīkst darbināt. 

 Kontaktligzdai vienmēr jābūt viegli pieejamai, lai 
bīstamā situācijā tīkla spraudni vienmēr varētu viegli 
atvienot! 

 Atvienojot tīkla spraudni no kontaktligzdas, satveriet to 
aiz tīkla spraudņa, nevis aiz kabeļa. 

 Lai novērstu ugunsgrēka vai elektriskā trieciena risku, 
nepakļaujiet ierīci ne lietum, ne cita veida mitrumam. 

 Neaiztieciet ierīci ar mitrām rokām – pastāv elektriskā 
trieciena risks! 

 Ja rodas traucējumi vai korpusā veidojas dūmi un 
smaka, nekavējoties atvienojiet tīkla spraudni no 
kontaktligzdas! 

 Pirms negaisa sākšanās atvienojiet tīkla spraudni. 
 Ja ierīci ilgāku laiku nelietojat, atvienojiet tīkla 

spraudni no kontaktligzdas. 
 Izvietojiet tīkla kabeli tā, lai neviens aiz tā nevarētu 

paklupt. Nenovietojiet uz tīkla kabeļa smagus 
priekšmetus. 

 Lai savienotu ar tīklu, pilnībā iespraudiet tīkla spraudni 
kontaktligzdā. 

 Izvairieties no daudzkontaktu kontaktligzdu 
izmantošanas! 

 Sargājiet ierīci no saskarsmes ar ūdeni vai mitrumu. 
 Nenovietojiet uz ierīces tvertnes ar šķidrumu, piem., 

ziedu vāzes. Tās var apgāzties, un izplūstošais 
šķidrums var radīt ievērojamus zaudējumus vai 
elektriskā trieciena risku. 
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 Ja ierīcē iekļūst svešķermeņi vai šķidrums, 
nekavējoties atvienojiet tīkla spraudni no 
kontaktligzdas. Pirms atsākt tās lietošanu, uzticiet 
ierīces pārbaudi kvalificētam speciālistam. Pretējā 
gadījumā pastāv elektriskā trieciena risks. 

 Nekad neatveriet korpusu. Pretējā gadījumā pastāv 
elektriskā trieciena risks. 

 Nekad nemēģiniet saremontēt bojātu ierīci. Vienmēr 
vērsieties kādā no mūsu klientu apkalpošanas 
dienestiem. 

 Ierīces iekšpusē nedrīkst iekrist svešķermeņi, piem., 
adatas, monētas utt. 

 Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, 
piem., degošas sveces. 

 Nekad neļaujiet bērniem bez uzraudzības izmantot 
ierīci. 

 Apkopes darbus vienmēr uzticiet kvalificētiem 
speciālistiem. Pretējā gadījumā jūs apdraudat gan 
sevi, gan citas personas. 

 Ierīce arī Standby (darbgatavības režīmā) paliek 
savienota ar elektrotīklu. 

 Neklausieties mūziku lielā skaļumā. Tas var 
nodarīt neatgriezenisku kaitējumu dzirdei. 

 Šī ierīce nav paredzēta tam, lai to izmantotu personas 
(tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai 
garīgām spējām, kā arī bez pienācīgas pieredzes 

un/vai zināšanām, ja vien lietošanu neuzrauga par 
drošību atbildīga persona vai no šādas personas nav 
saņemtas instrukcijas par ierīces lietošanu. 

 Tīrīšanu un apkopi, kas jāveic lietotājam, nedrīkst 
veikt bērni. 

 Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar 
ierīci. 

 Aizliegts pārveidot ierīci. 
 Bojātas ierīces un bojātas piederumu daļas vairs 

nedrīkst izmantot. 
 Ierīces un skaņuplašu tīrīšanai drīkst izmantot tikai 

tam paredzētos tīrīšanas līdzekļus (antistatiskus). Tos 
var iegādāties specializētās tirdzniecības vietās. 
Tīrīšanai neizmantojiet kodīgas ķīmiskas vielas, 
agresīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. 

Uzstādīšana 
 Ierīci nedrīkst uzstādīt telpās ar augstu gaisa mitrumu, 

piem., virtuvē vai saunā, jo kondensāta ūdens 
nosēšanās var izraisīt bojājumus tajā. 

 Ierīce ir paredzēta izmantošanai sausā vidē un 
mērenā klimatā, un to nedrīkst pakļaut ūdens pilienu 
vai šļakatu iedarbībai. 

 Nedarbiniet ierīci vannu, baseinu vai ūdens šļakatu 
tuvumā. 
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 Plašu atskaņotāju drīkst novietot tikai uz horizontālas, 
nevibrējošas virsmas. 

 Neuzstādiet ierīci siltuma avotu, piem., radiatoru, 
tuvumā. Izvairieties no uzstādīšanas vietās, kur ierīce 
būtu pakļauta tiešu saules staru vai ārkārtēji liela 
putekļu daudzuma iedarbībai. 

 Jūs drīkstat darbināt ierīci tikai horizontālā pozīcijā. 
 Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus un uz 

atskaņotāja diska lieciet tikai skaņuplates. 
 Neizmantojiet ārpus telpām! 
 Ņemiet vērā, ka ierīces balsta pēdas noteiktos 

apstākļos uz dažām mēbeļu virsmām var atstāt 
krāsainus nospiedumus. Izmantojiet aizsargu starp 
mēbelēm un ierīci. 

 Neuzglabājiet ierīci tādu ierīču tuvumā, kas rada 
spēcīgus magnētiskos laukus. 

 Ja pārvietojat plašu atskaņotāju no aukstas vides siltā 
vidē, ierīces iekšpusē var nosēsties mitrums. Šādā 
gadījumā nogaidiet aptuveni vienu stundu, pirms to 
atkal darbināt. 

 Neizmantojiet nevienu citu USB ierīci pieslēgšanai 
USB saskarnei. USB pieslēgums ir paredzēts tikai un 
vienīgi tiešai pieslēgšanai pie datora! 

 Nenoņemiet pārsegus. 
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Plašu atskaņotāja apraksts 
Piegādes komplekts 
 Izņemiet no iepakojuma ierīci un visas piederumu 

detaļas. Noņemiet visas aizsargplēves. 

Norāde: Mazās detaļas atrodas iepakojuma sānos! 
Uzglabājiet kartona kasti un iesaiņojuma materiālu, lai 
ierīci vēlāk varētu droši iesaiņot transportēšanai. 
Lūdzu, pārliecinieties, ka ir pieejamas visas turpmāk 
uzskaitītās piederumu daļas: 
 plašu atskaņotājs, 
 atskaņotāja disks ar piedziņas siksnu, 
 skaņas noņēmēja sistēma ar adatu, 
 atsvars, 
 atskaņotāja diska pārklājs, 
 vāks, 
 centrēšanas adapters (adapters 7” skaņuplatēm), 
 USB un audio savienojuma kabelis, 
 šī lietošanas pamācība. 

Iztrūkstošu vai bojātu piederumu daļu gadījumā, lūdzu, 
vērsieties pie ražotāja. Skatīt 24. lpp. 

Īpašās iezīmes 
 Ar šo ierīci jūs varat: atskaņot skaņuplates, kas 

paredzētas atskaņošanai ar 33 un 45 apgr./min. 

 Plašu atskaņotājā ir iekļauts izlīdzinātājs-sākotnējais 
pastiprinātājs, un to var pieslēgt gan Phono, gan arī 
audio ieejai (AUX-In). 

 Izmantojot USB pieslēgumu, kā arī, piem., Audacity 
programmatūru, skaņuplates jūs varat pārnest arī uz 
datoru un tādējādi digitalizēt tās. 
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Ierīces augšpuse 

 

 

1 Centrēšanas adaptera (7” skaņuplatēm paredzētā 
adaptera) novietne 

2 Atskaņotāja disks ar antistatisku filca pārklāju 
3 Stroboskopa rādījums, ar 4 rindām 
4 Atskaņotāja diska ass 
5 Stroboskopa lampa 
6 Power on/off: ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis 
7 START/STOP: sākt/beigt taustiņš 

8 Sistēmas statīvs 
9 Sistēmas statīva gredzena uzgrieznis 
10 Skaņas noņēmēja svira 
11 SPEED 33: skaņuplašu apgriezienu skaita taustiņš 

12 SPEED 45: singlu skaņuplašu apgriezienu skaita 
taustiņš 

13 PITCH ADJ.: bīdnis soļa iestatījumam 
(+10 % …-10 %) 

14 Skaņas noņēmēja sviras pacēlējs 

15 Skaņas noņēmēja sviras novietne ar skavu 
(transportēšanas stiprinājumam) 

16 Pretslīdes regulētājs 
17 Atsvara skala 
18 Rezerves adatas novietne 
19 Atsvars 
20 Vāka šarnīri 
21 USB pieslēgums 
22 PHONO/LINE pārslēdzējs 
23 Izejas pa labi, pa kreisi audio pieslēgumam, Cinch 
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Kā sagatavot plašu atskaņotāju 
lietošanai 
 Pirms montāžas pārbaudiet, vai ir pieejami visi 

piederumi. 
 Vāku uzstādiet pašās beigās, tā jūs varēsiet ērtāk 

veikt sistēmas montāžu un iestatīšanu! 
 Novietojiet plašu atskaņotāju uz stabilas, no 

satricinājumiem brīvas un horizontālas virsmas. 
 Novietojiet plašu atskaņotāju pēc iespējas tālāk no 

skaļruņiem un izolējiet to no raidītā trokšņa, lai 
maksimāli samazinātu vibrācijas. 

Siksna un atskaņotāja disks Atskaņotāja 
disks 
 Piesardzīgi novietojiet atskaņotāja disku uz tā ass 4. 

Piegādātai ierīcei piedziņas siksna A jau atrodas uz 
atskaņotāja diska siksnas slīdvirsmas 2. Siksnai ir 
lente B, ar ko siksna tiek novietota uz motora bloka 
piedziņas ass C. 

 Novietojiet atskaņotāja disku uz ass. 
 Pagrieziet atskaņotāja disku tā, lai tukšums atrastos 

virs piedziņas motora. Pareizajā pozīcijā ir redzams 
misiņa krāsas piedziņas rullis. 

 Noņemiet siksnu A ar iepriekš aprakstīto lenti B no 
slīdvirsmas un novietojiet to pa vidu virs motora bloka 
piedziņas ruļļa C. 

 Noņemiet lenti B. 
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Atskaņotāja diska pārklājs 
 Novietojiet atskaņotāja diska pārklāju (antistatisko 

filca pārklāju) uz atskaņotāja diska 2. 

Centrēšanas adapters 
Centrēšanas adapters ir nepieciešams, piem., singlu 
skaņuplatēm, kam nav centrēšanas zvaigznes. Ja 
centrēšanas adapteru pašlaik nevajag, jūs to varat 
novietot uz tam paredzētās novietnes 1. 

Skaņas noņēmēja galviņas montāža 
 Uzstādiet skaņas noņēmēja galviņu 1 uz skaņas 

noņēmēja sviras 3 satveres, kā norādīts attēlā. 

 
 Nostipriniet skaņas noņēmēja galviņu uz skaņas 

noņēmēja sviras, pagriežot gredzena uzgriezni 2 un 
vienlaikus turot skaņas noņēmēja galviņu horizontāli, 
kā norādīts attēlā. 
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Skaņas noņēmēja svira 
Transportēšanas nolūkā skaņas noņēmēja svira novietnē 
ir nostiprināta ar skavu 15. 
 Pirms sākt lietošanu, atbrīvojiet skavu 15. 
Ja ierīce jātransportē, skaņas noņēmēja svira atkal 
jānostiprina novietnē ar skavu 15, lai novērstu bojājumus 
satricinājumu dēļ. 

Atsvara uzstādīšana 
Atsvars tiek uzskrūvēts uz skaņas noņēmēja sviras, kā 
parādīts attēlā. 

 

 

Skaņas noņēmēja sviras līdzsvarošana 
 Noņemiet adatas pārsegu, ja skaņas noņēmēja svira 

ir aprīkota ar noņemamu adatas pārsegu. Sekojiet, lai 
nepieskartos adatas galam ar pirkstiem. 

 Atbrīvojiet skaņas noņēmēja sviru 10, atverot 
skavu 15, un noceliet to no skaņas noņēmēja sviras 
novietnes. 

 Pagrieziet visu atsvaru A pulksteņrādītāju kustības 
virzienā (bultu virzienā, kā norādīts iepriekš attēlā) vai 
pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz 
skaņas noņēmēja svira brīvi svārstās. 

Skaņas 
noņēmēja svira 

Atsvars 
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Piezīme: 
 Griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā, skaņas 

noņēmēja svira paceļas. 
 Griežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, 

skaņas noņēmēja svira nolaižas. 

Veicot horizontālā “0” līdzsvara precīzo regulēšanu, 
raugieties, lai atskaņotāja adata nenonāktu saskarē ar 
atskaņotāja diska pārklāju vai citiem priekšmetiem. 
 Ar vienu roku turiet atsvaru un grieziet tikai atsvara 

iestatīšanas gredzenu, līdz tā “0” atzīme ir vērsta uz 
plkst. 12.00 (uz augšu). 

 Tagad atsvaru kopā ar iestatīšanas gredzenu 
pagrieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam 
(pa kreisi) un iestatiet pareizo uzliekamo svaru. 

Uzlikto spiedienu var nolasīt tieši skalas gredzenā. 

 

Norāde: 
Piegādes komplektā iekļautās skaņas noņēmēja 
sistēmas ieteicamais uzliktais spiediens ir 3,0-3,5 grami. 
Šaubu gadījumā ievērojiet skaņas noņēmēja ražotāja 
ieteikumu. 

Pretslīdes regulētājs 
Slīdes spēka iedarbībā skaņas noņēmēja svira tiek vilkta 
plates centra virzienā, kas paaugstina uzlikto spēku uz 
plates celiņu iekšmalām. Lai kompensētu slīdes spēku un 
no tās nelabvēlīgo iedarbību uz stereo skaņuplašu 
nolasīšanu, ierīcei ir pretslīdes ietaise. 
 Iestatiet pretslīdes regulēšanas pogu 16 uz tādu pašu 

vērtību kā uzliktais spēks. Skatīt 12. att. 
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Vāks 
 Atvāziet pie korpusa esošos šarnīrus 20 uz aizmuguri. 
 Vienmērīgi uzlieciet vāka labo un kreiso satveri uz 

šarnīriem 20. 
 Pievērsiet uzmanību tam, lai stiprinājums nofiksējas. 

 

Regulējamas ierīces balsta pēdas 
Regulējamās balsta pēdas kalpo svārstību izolācijai, kā 
arī augstuma iestatīšanai un plašu atskaņotāja precīzai 
noregulēšanai. 
 Lai izskrūvētu balsta pēdas, tās ir jāpagriež 

pulksteņrādītāju virzienā. 

Norāde: 
Ņemiet vērā, ka balsta pēdas iespējams iestatīt 
maksimāli 0,5 centimetru diapazonā. 
 Novietojiet plašu atskaņotāju uz līdzenas virsmas un 

izlīdziniet iespējamās augstuma atšķirības ar 
regulējamajām balsta pēdām. 
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Plašu atskaņotāja pieslēgšana  

PHONO/LINE slēdža iestatīšana:  

pa kreisi: darbināšana pie LINE 2 (CH-2);  

pa labi: darbināšana pie PHONO 1 (CH-1) 

PHONO/LINE uz 
„LINE” PHONO/LINE uz 

„PHONO” 
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Kā iestatīt PHONO/LINE slēdzi 
 Pārslēdziet PHONO/LINE slēdzi 22 uz PHONO, ja 

plašu atskaņotājs ir pieslēgts pie PHONO ievadiem. 
 Pārslēdziet PHONO/LINE slēdzi 22 uz LINE, ja plašu 

atskaņotājs ir pieslēgts pie LINE ievadiem (attiecīgi arī 
AUX vai AUDIO). 

Pieslēgšana pie pastiprinātāja 
 Pieslēdziet audiokabeli pie RCA OUTPUT 

ievadiem 23 un pie LINE/AUX vai Phono ievadiem pie 
pastiprinātāja. 

Norāde: 
Raugieties, lai kreisais un labais kanāls būtu pareizi 
pieslēgts (sarkans = labais kanāls, balts = kreisais 
kanāls). 

Pieslēgšana pie datora 
 Savienojiet USB pieslēgumu 21 ar brīvu USB ievadu 

datorā. Ņemiet vērā norādes 19. lpp. 

Pieslēgšana pie tīkla 
 Iespraudiet tīkla spraudni kontaktligzdā. 

Norāde: 
Pārliecinieties, ka darba spriegums atbilst vietējam tīkla 
spriegumam, pirms iespraust tīkla spraudni. Ņemiet datu 
plāksnē norādītos datus. 

Adatas aizsargvāciņa 
noņemšana/uzlikšana 
 Pirms skaņuplates atskaņošanas no skaņas 

noņēmēja ir jānoņem adatas aizsargvāciņš A. 
Noņemiet vāciņu virzienā uz priekšu. 

 
 Ieteicams pēc atskaņošanas adatas vāciņu atkal uzlikt 

uz adatas B, lai to aizsargātu. 



Skaņuplates atskaņošana 

17 

Skaņuplates atskaņošana 

Rīcība 
 Uzlieciet uz atskaņotāja diska skaņuplati. 
 Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi 6 pozīcijā 

“ON”. 
 Iedegas LED indikators apgriezienu skaita izvēles 

taustiņiem 11, 12 (33 apgr./min.) un stroboskopa 
lampa 5. 

Piezīme: 
Ar SPEED izvēles taustiņiem izvēlieties ātrumu, kādā 
vēlaties atskaņot skaņuplati. Iedegas iestatītais ātrums. 
 Noņemiet adatas aizsargu, ja skaņas noņēmējs ir ar 

tādu aprīkots. 
 Atbrīvojiet skavu 15. Nospiediet Start/Stop taustiņu 7. 

Atskaņotāja disks 2 sāk griezties. 
 Paceliet pacelšanas sviru 14. 
 Novietojiet skaņas noņēmēja sviru 10 virs vēlamā 

celiņa. 
 Novietojiet pacelšanas sviru 14 uz leju. Skaņas 

noņēmēja svira lēnām nolaižas uz skaņuplates, un 
sākas atskaņošana. 

 Pārvietojiet pacelšanas sviru 14 uz augšu un pēc 
atskaņošanas beigām novietojiet skaņas noņēmēja 
sviru atpakaļ tās novietnē. Nostipriniet to ar skavu. 

 Nospiediet Start/Stop taustiņu 7. 
 Pārvietojiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi 6 “OFF” 

pozīcijā, pēc tam, kad elektroniskā bremze ir 
apturējusi atskaņotāja disku. 

Piezīme: 
Ierīcei nav beigu izslēgšanās funkcijas. Nospiediet 
Start/Stop 7, lai izslēgtu atskaņotāja diska griešanos. 

Atskaņošanas pārtraukšana 
 Novietojiet pacelšanas sviru 14 uz augšu. 

Tādējādi skaņas noņēmēja svira paceļas no skaņuplates. 
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45 apgr./min. skaņuplates atskaņošana 
ar lielu caurumu vidū 
 Uzspraudiet centrēšanas adapteru (45 apgr./min. 

adapteru) 1 uz atskaņotāja diska ass 4. 
 Nospiediet SPEED 45 izvēles taustiņu 12. 

Apgriezienu skaita precīzais iestatījums 
PITCH ADJ. 
Apgriezienu skaitu var regulēt ar bīdni 13 diapazonā no -
10 % līdz +10 %. 
 Bīdiet bīdni 13 uz augšu, lai samazinātu apgriezienu 

skaitu, vai uz leju, lai paaugstinātu apgriezienu skaitu. 

Skaitļi uz skalas norāda aptuvenus procentu skaitļus 
apgriezienu skaita regulēšanai. 

Pie atskaņotāja diska ir izvietotas 
4 atšķirīgas punktu rindas. Abas 
augšējās rindas ir paredzētas 50 Hz 
(Vācijā ierastā tīkla frekvence), bet 
apakšējās – 60 Hz. 

 Ja ar soļa (Pitch) regulētāju paaugstina ātrumu, līnijas 
pārvietojas pa kreisi. 

 Ja ātrumu samazina, līnijas pārvietojas pa labi. 
 Ja indikators nekustas, ir iestatīts pareizais ātrums. 
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USB pieslēgums 

Sistēmas priekšnoteikumi 
Pirms pieslēgšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu datora 
sistēma izpilda turpmāk nosauktos priekšnoteikumus: 
 Windows PC vai MAC 
 USB pieslēgums (ieteicams vismaz 2.0) 
 Operētājsistēma Windows vai macOS 
 Operatīvā atmiņa > 512 MB 
 CD vai DVD ierakstītājs audio CD izveidošanai 
 Brīva atmiņa cietajā diskā programmatūras instalācijai 
 Papildu brīva atmiņa cietajā diskā mūzikas 

digitalizācijai 

Norāde: 
 Audacity® programmatūra ir brīvi pieejama atvērtā 

pirmkoda programmatūra, uz ko attiecas GNU 
General Public License (GPL). Lūdzu, apskatieties 
mājaslapā, vai ir pieejams atjauninājums. Vietnē 
http://audacity.sourceforge.net attiecīgajā gadījumā 
būs pieejama aktuālā versija vai atjauninājumi. 

 Jūs varat izmantot arī jebkuru citu PC audio 
ierakstīšanas programmatūru. 

Norāde: 
Pirms instalācijas un lietošanas sākšanas ņemiet vērā 
sekvencera programmatūru. 

Audacity QR kods 
Norāde: 
Pēdējās pārbaudītās 
versijas lejupielādi un 
praktiskus padomus 
ierīkošanai atradīsiet šeit: 
 

http://www.dual.de/audacity/ 

http://audacity.sourceforge.net/
http://www.dual.de/audacity/
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Plašu atskaņotāja tīrīšana 

 Strāvas trieciens! 
Lai novērstu elektriskā trieciena risku, jūs nedrīkstat tīrīt 
ierīci ar slapju drānu vai zem tekoša ūdens. 

UZMANĪBU! 
Jūs nedrīkstat izmantot abrazīvus sūkļus, pulverus un 
šķīdinātājus, piem., spirtu vai benzīnu. Ierīces un 
skaņuplašu tīrīšanai drīkst izmantot tikai tam paredzētos 
tīrīšanas līdzekļus (antistatiskus). Tos var iegādāties 
specializētās tirdzniecības vietās.  
 Tīriet korpusu ar mīkstu, ūdenī samitrinātu drānu. 

Adatas un plates tīrīšana 
Lai novērstu priekšlaicīgu nolietošanos, adata un plate 
pirms atskaņošanas vienmēr ir jānotīra. 
 Ar tīrīšanas otu noslaukiet adatu virzienā no 

aizmugures uz priekšu. 
 Lai notīrītu plati, ar plates drānu viegli šķērsām 

noslaukiet plati. 

Adatas maiņa 
Atskaņotāja adata atskaņošanas procesā ir pakļauta 
dabīgam nodilumam. Tāpēc mēs iesakām veikt regulāras 

pārbaudes, kas dimanta atskaņotāja adatu gadījumā 
jāveic ik pēc aptuveni 500-1000 atskaņošanas stundām. 

Norāde: 
Nolietotas vai bojātas (atskabargainas) atskaņotāja 
adatas bojā skaņuplates. 
Ja nepieciešams veikt adatas maiņu, izmantojiet, ja 
iespējams, oriģinālo adatu (AT3600). 
 Noņemiet atskaņotāja adatu virzienā šķērsām uz leju. 

Atskaņotāja adatas ievietošanu veiciet šim procesam 
pretējā veidā. 
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Citas skaņas noņēmēja sistēmas 
montāža 
 Pirms montāžas izlasiet skaņas noņēmēja sistēmas 

ražotāja pamācību. 
 Pirms veikt montāžu, uzlieciet adatas aizsargu, lai 

pasargātu adatas galu no bojājumiem. 
 Savienojiet pieslēguma stieples ar skaņas noņēmēja 

sistēmas pieslēguma tapām. 
 Vairumam sistēmu pieslēgumi ir atzīmēti ar krāsām. 

Savienojiet katru pieslēguma stiepli ar tās pašas 
krāsas pieslēguma tapu. 

Balts (L+) kreisais kanāls, pozitīvais pols 

Zils (L-) kreisais kanāls, negatīvais pols 

Sarkans (R+) labais kanāls, pozitīvais pols 

Zaļš (R-) labais kanāls, negatīvais pols 
 Piestipriniet skaņas noņēmēja sistēmu pie skaņas 

noņēmēja galviņas ar piegādes komplektā iekļautajām 
skrūvēm. 

Uzglabāšana 
Uzglabājiet ierīci sausā, bērniem nepieejamā vietā, kas ir 
pasargāta no putekļiem, tiešas saules staru iedarbības 
un augstas vai zemas temperatūras apstākļiem. 
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Kā novērst traucējumus 
Ja ierīce nedarbojas kā paredzēts, pārbaudiet to pēc 
turpmākajām tabulām. 
Ja traucējumu neizdodas novērst arī pēc aprakstīto 
pārbaužu veikšanas, lūdzu, sazinieties ar ražotāju. 

Problēmas ar ierīci 

Simptoms 
Iespējamais 
cēlonis/risinājums 

Skaņas noņēmēja 
svira lec pāri celiņiem, 
slīd pa plati vai 
nekustas 

Plašu atskaņotājs neatrodas 
horizontālā pozīcijā. Novietojiet 
plašu atskaņotāju uz 
horizontālas pamatnes. 
Plate ir netīra vai saskrāpēta. 
Notīriet plati ar plašu tīrīšanas 
līdzekli vai atskaņojiet citu plati. 
Skaņas noņēmēja sviras 
uzliktais spiediens, iespējams, ir 
pārāk zems. Noregulējiet 
precīzāk uzlikto spiedienu. 
Adata, iespējams, ir bojāta. 
Nomainiet adatu. 
Pārbaudiet pretslīdes funkciju 
un, ja nepieciešams, iestatiet no 
jauna. 

Simptoms 
Iespējamais 
cēlonis/risinājums 

Slikta skaņas kvalitāte, 
spēcīgi traucējoši 
trokšņi, skaņas 
pazušana utt. 

Adata ir netīra vai nolietota. 
Notīriet adatu ar otu vai 
nomainiet adatu. 
Plate ir netīra vai putekļaina. 
Notīriet plati ar plašu tīrīšanas 
līdzekli. 

Mūzika skan pārāk ātri 
vai lēni. 

Iestatiet apgriezienu skaitu 
atbilstoši norādei uz plates. 
(33 apgr./min. vai 45 apgr./min.) 
Ja nepieciešams, precīzi 
noregulējiet apgriezienu skaitu 
ar PITCH ADJ. bīdni. 

Skaņa ir pārāk klusa, 
skaļa vai sagrozīta. 

Plašu atskaņotājs nav pieslēgts 
pie pareizās ieejas. (Skatīt 
15. lpp.) 

Skaņa ir izstiepta. Piedziņas siksna ir pārāk vaļīga 
un ir jānomaina. 
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Tehniskie dati 
Izmēri 
(platums x augstums x 
dziļums): 

450 mm x 145 mm x 350 mm 
(ar pārsegu) 

Svars: 4,4 kg 

Motors: DC līdzstrāvas motors 

Ieejas spriegums: 230 V maiņstrāva, 50 Hz 

Aizsardzības klase: 2  

Jaudas patēriņš: 8 W 

Uzglabāšanas un darba 
apstākļi: 

+5 °C līdz +35 °C 
45 % līdz 85 % relatīvais 
gaisa mitrums (bez 
kondensācijas) 

Sinhronās griešanās 
svārstības: 

< 0,25 % WRMS (JIS WTD 
pie 3 kHz) 

Atskaņotāja adata: Magnēta adata AT 3600 

 
Ātrumi: 331/3, 45 apgr./min 

Frekvences diapazons: 20 Hz – 20 kHz; +1/-3 dB pie 
1 kHz 

Phono izejas līmenis 1,5 ~ 3,6 mV pie 1 kHz, 
5 cm/s 

Signāla un trokšņa 
attiecība  
SNR Signal-Noise-Ratio 

> 50 dB 

Citi pieslēgumi USB 1.1 vai jaunākas versijas 

Paturētas tiesības veikt tehniskās izmaiņas un labot 
kļūdas.  
Izmēri ir aptuvenas vērtības. 

Direktīvas un standarti: 
Šis izstrādājums atbilst: 
EMS direktīvai 2014/30/ES, 
Zemsprieguma direktīvai 2014/35/ES, 
RoHS direktīvai 2011/65/ES un 
CE marķēšanas direktīvai. 
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Kā sazināties ar ražotāju 
Dual GmbH 
Graf-Zeppelin-Str. 7 
D-86899 Landsberg 
www.dual.de 

Norādes par utilizāciju 
Iesaiņojuma utilizācija 
Ceļā pie jums ierīce bija ievietota aizsargājošā 
iepakojumā. Visi izmantotie materiāli ir saudzīgi pret vidi 
un pārstrādājami. 

Lūdzu, pielieciet arī savu roku un utilizējiet iesaiņojumu 
videi saudzīgā veidā. 

Lai uzzinātu par pašreiz aktuālajiem utilizācijas veidiem, 
lūdzu, skatiet informāciju, ko nodrošina jūsu tirgotājs vai 
komunālā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums. 

Kā utilizēt ierīci 
Vecas ierīces nav nevērtīgi atkritumi. Veicot videi 
saudzīgu utilizāciju, var atkal iegūt vērtīgas izejvielas. 
Iegūstiet informāciju no savas pilsētas vai pagasta 
pašvaldības par iespējām videi saudzīgi un lietpratīgi 
utilizēt ierīci.  

Šī ierīce ir marķēta atbilstīgi Direktīvai 2012/19/ES par 
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). 
Šo izstrādājumu tā kalpošanas mūža beigās nedrīkst 
izmest parastajos mājsaimniecības atkritumos, tas ir 
jānodod elektrisko un elektronisko ierīču otrreizējās 
pārstrādes savākšanas punktā. Uz to norāda simbols 
uz izstrādājuma, lietošanas pamācības vai iesaiņojuma. 
Izejvielas iespējams izmantot atkārtoti atbilstoši to 
marķējumam. Atkārtoti izmantojot vecas ierīces, 
pārstrādājot to sastāvdaļas vai veicot cita veida veco 
ierīču pārstrādi, jūs sniedzat svarīgu ieguldījumu vides 
aizsardzībā. 

 Bīstami dzīvībai! 
Ka ierīce ir nokalpojusi savu darbmūžu, atvienojiet tīkla 
spraudni. 
Pārgrieziet tīkla kabeli un utilizējiet kopā ar spraudni. 

http://www.dual.de/
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