Gramofon

SL-1200MK2
SL-1210MK2
Návod k obsluze

Pﬁed pouÏitím pﬁístroje si pozornû pﬁeãtûte tento návod k obsluze.

Popis dílÛ gramofonu

1
Pant krytu

KrouÏek nastavení v˘‰ky raménka pﬁenosky

VyvaÏovací závaÏí
Stﬁedov˘ adaptér

Stupnice síly na hrot

Základna gramofonu

Zaji‰Èovací páãka

Kryt gramofonového
talíﬁe

Regulace anti-skatingu
Páãka zvedáãku
Opûrka raménka pﬁenosky

Stﬁedov˘ ãep

Zaji‰Èovací západka
Raménko pﬁenosky

Talíﬁ gramofonu

Indikace nastavení otáãek
Posuvn˘ regulátor jemného nastavení otáãek
UpevÀovací matka

Body stroboskopu
Spínaã napájení
Osvûtlení stroboskopu
/ indikátor provozu

24 DrÏák pﬁenosky

Spínaã osvûtlení hrotu
pﬁenosky

Tlaãítko start/stop

Osvûtlení hrotu pﬁenosky

Tlaãítka volby otáãek

MontáÏ a sestavení gramofonu

Pﬁídavné závaÏí
drÏáku pﬁenosky

·roub
DrÏák
pﬁenosky

·roub
Mûrka pﬁesahu

Pﬁívody
V˘stupy pﬁenosky

Hrot
pﬁenosky

Matka
V˘mûnn˘ hrot
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MontáÏ a sestavení
gramofonu

Nastavení

Pﬁídavné závaÏí

Obsluha

Poznámky
k pouÏití a údrÏbû
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Dûkujeme vám, Ïe jste se rozhodli zakoupit tento
gramofon SL-1200 MK2/SL-1210MK2.
Abyste obdrÏeli optimální v˘sledky, pﬁeãtûte si
prosím peãlivû tento návod k obsluze.

2. Povolte upevÀovací ‰rouby a posuÀte pﬁenosku tak,
aby linie hrotu pﬁenosky souhlasila s okrajem mûrky.
3. Dotáhnûte ‰rouby, aniÏ byste posunuli pﬁenosku.
Poznámka:
Pﬁenoska je nyní nastavena na nejmen‰í chybu sledování
dráÏky a minimální zkreslení.
Mûrka je speciálnû navrÏena pro toto raménko.

Pﬁed pouÏitím

■ Nastavení vzdálenosti hrotu

(Viz obr. 5–2.)
(pouze pro pﬁístroje bez mûrky pﬁesahu)
Pﬁesah u tohoto pﬁístroje je 15 mm.
Povolte upevÀovací ‰rouby a posuÀte pﬁenosku dopﬁedu
nebo dozadu tak, aby vzdálenost mezi hrotem a konektorem
ãinila 52 mm, jak je znázornûno na obrázku.
Dotáhnûte ‰rouby, aniÏ byste posunuli pﬁenosku. Nastavte
horizontální vyváÏení raménka, tlak na hrot a v˘‰ku zvedáãku
po kaÏdé v˘mûnû pﬁenosky.

Upozornûní:
Nepﬁipojujte vidlici síÈového pﬁívodu do zásuvky, dokud není
úplnû provedeno sestavení gramofonu.
Protiprachov˘ kryt nasaìte aÏ nakonec, abyste mohli co nejpohodlnûji provést montáÏ a nastavení gramofonu.
Poznámka:
Tento návod k obsluze se vztahuje jak pro pﬁístroje dodávané
s pﬁenoskou, tak bez pﬁenosky, jakoÏ i pro pﬁístroje rÛzn˘ch barevn˘ch provedení.
Na pﬁístroje dodávané bez pﬁenosky se nevztahuje pasáÏ
technick˘ch údajÛ pojednávající o pﬁenosce.

■ Instalace drÏáku pﬁenosky

(Viz obr. 6.)
NasuÀte drÏák pﬁenosky do otvoru na pﬁedním konci raménka a zajistûte jej otoãením pﬁevleãné matice ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek (ve smûru ‰ipky „A“ na obr.). Pﬁitom drÏte
drÏák ve vodorovné poloze.

■ Seznam pﬁíslu‰enství
Základna gramofonu ..........................................................
Talíﬁ gramofonu ..................................................................
Kryt talíﬁe ............................................................................
Protiprachov˘ kryt .............................................................
Adaptér pro desky s velk˘m stﬁedov˘m otvorem ............
VyvaÏovací závaÏí ..............................................................
Pﬁídavné závaÏí ..................................................................
DrÏák pﬁenosky ..................................................................
Pﬁídavné závaÏí drÏáku pﬁenosky .....................................
Mûrka pﬁesahu (pro gramofony bez pﬁenosky) ................
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■ Instalace vyvaÏovacího závaÏí

(Viz obr. 7.)
NasuÀte závaÏí na zadní konec raménka.
Poznámka:
JestliÏe hmotnost pﬁenosky pﬁesahuje 10 g, je nutné na zadní
konec raménka na‰roubovat pﬁídavné závaÏí.
Pﬁi pouÏití pﬁídavného závaÏí je moÏné pouÏívat pﬁenosky
o hmotnosti od 9,5 g do 13 g. (Viz obr. 8.)

■ Nastavení polohy horizontálního vyváÏení
(0) a tlaku na hrot
1. Sejmûte ochrann˘ kryt pﬁenosky, pokud je odnímateln˘.
Buìte opatrní, abyste se nedotkli ‰piãky hrotu pﬁenosky.
2. Uvolnûte zaji‰Èovací západku raménka pﬁenosky
a zdvihnûte raménko z opûrky, abyste je uvolnili.
3. Otáãejte vyvaÏovacímÛ závaÏím ve smûru hodinov˘ch ruãiãek (znázornûno ‰ipkou „A“) nebo proti smûru hodinov˘ch
ruãiãek (znázornûno ‰ipkou „B“), aÏ zÛstane raménko vyváÏeno v horizontální poloze (volnû se „vzná‰í“). (Viz obr.
9. a 10.)

MontáÏ a sestavení
gramofonu
■ Instalace gramofonového talíﬁe
1. Nasaìte talíﬁ na stﬁedov˘ ãep.
Poznámka:
Rotor motoru je pﬁipevnûn k spodní stranû gramofonového talíﬁe. (Magnet motoru je upevnûn k talíﬁi). Aby se
udrÏela optimální funkce, dbejte na to, aby se na magnetu
neusadil prach ãi nepﬁichytily Ïelezné piliny, nebo se magnet nepo‰kodil pádem. NeodstraÀujte ani neuvolÀujte
srouby. Pokud by do‰lo ke zmûnû pozice pﬁipevnûného
magnetu uvolnûním zaji‰Èovacích ‰roubÛ, není moÏno
zaruãit optimální funkci pﬁístroje. (Viz obr. 2.)
2. Na gramofonov˘ talíﬁ poloÏte kryt talíﬁe.

Poznámka:
(A)
Otoãíte-li závaÏím pﬁíli‰ vpﬁed, bude se raménko sklánût
dolÛ.
(B)
Otoãíte-li závaÏím pﬁíli‰ zpût, bude se raménko zvedat.
(C)
Pﬁi vyváÏení pﬁenosky a závaÏí zÛstane raménko ve vodorovné
poloze.

■ Instalace pﬁenosky

(Viz obr. 3.)
(pro pﬁístroje bez pﬁenosky)
Pﬁed instalací pﬁenosky si pﬁeãtûte návod k montáÏi pﬁenosky
dodávan˘ s pﬁenoskou.
Pﬁed montáÏí nasaìte na hrot ochrann˘ kryt, aby se nepo‰kodil.
1. Pﬁipojte pﬁívody k v˘stupÛm pﬁenosky.
V˘vody jsou na vût‰inû pﬁenosek barevnû znaãeny.
KaÏd˘ vodiã pﬁipojte k v˘vodu shodné barvy.
Bíl˘ (L+) . . . . . . . . . . . . . lev˘ kanál +
Modr˘ (L–) . . . . . . . . . . . . lev˘ kanál –
âerven˘ (R+) . . . . . . . . . prav˘ kanál +
Zelen˘ (R–) . . . . . . . . . . prav˘ kanál –
2. Umístûte pﬁenosku do drÏáku pﬁenosky a upevnûte ji
‰rouby dodávan˘mi s pﬁenoskou.
Poznámka:
Pﬁídavné závaÏí pﬁenosky pouÏijte pouze pro lehké pﬁenosky (lehãí neÏ 6,0 g.) (Viz obr. 4.)

Bûhem nastavování horizontálního vyváÏení dbejte na to,
aby se hrot pﬁenosky nedotkl krytu tlíﬁe nebo základny
gramofonu.
4. Po horizontálním vyváÏení raménka (0) vraÈte raménko na
opûrku a zajistûte jej západkou.
5. Jednou rukou uchopte pevnû vyvaÏovací závaÏí jak je
znázornûno na obrázku a otáãejte pouze krouÏkem se
stupnicí aÏ se kryje indikace „0“ na stupnici s ãárkou na
horní ãásti raménka. (Viz obr. 11.)
Tím je kompletnû provedeno horizontální vyváÏení raménka.
6. Po nastavení horizontálního vyváÏení otoãte vyvaÏovacím
závaÏím ve smûru hodinov˘ch ruãiãek dle ‰ipky a nastavte tak správn˘ tlak na hrot. (Viz obr. 12.)
(Podle doporuãení v˘robce pﬁenosky.)
JelikoÏ se souãasnû s vyvaÏovacím závaÏím otáãí
i krouÏek se stupnicí svislé síly na hrot, mÛÏete pﬁímo odeãítáním stupnice nastavit poÏadovanou hodnotu.

■ Nastavení vzdálenosti hrotu (Viz obr. 5–1.)
(pouze pro pﬁístroje s mûrkou pﬁesahu)
1. Nasaìte drÏák pﬁenosky do mûrky.
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■ Nastavení antiskatingu

Pﬁipojení

Knoflík regulace antiskatingu nastavte na stejnou hodnotu,
jako tlak na hrot. (Viz obr. 13.)

■ Nastavení v˘‰ky raménka

■ Pﬁipojení síÈového pﬁívodu.

(Viz obr. 14.)
V˘‰ka raménka mÛÏe b˘t zv˘‰ena aÏ o 6 mm, pﬁiãemÏ zv˘‰ení je odeãítáno na stupnici nastavovacího krouÏku v˘‰ky
raménka po 0,5 mm. Ujistûte se, Ïe je nastavena správná
v˘‰ka raménka podle údajÛ uveden˘ch v následující tabulce.
Pﬁed nastavováním v˘‰ky raménka odjistûte raménko zaji‰Èovací páãkou raménka pﬁenosky.
V˘‰ka pﬁenosky (mm)
(H)

Údaj na stupnici nastavovacího krouÏku
v˘‰ky raménka

15

0

16

1

17

2

18

3

19

4

20

5

21
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ZasuÀte vidlici síÈového pﬁívodu do zásuvky.
Upozornûní:
Pﬁed pﬁipojením pﬁístroje k síti se ujistûte, Ïe voliã síÈového
napûtí na gramofonu je pﬁepnut do polohy odpovídající
napûtí ve va‰í síÈové zásuvce.
Pﬁístroj nikdy nepﬁipojujte k stejnosmûrnému napûtí.
Pokud je pﬁednastavené napûtí odli‰né od napûtí místní
sítû, otoãte pomocí ‰roubováku voliãem síÈového napûtí
do odpovídající polohy.
Voliã síÈového napûtí se nachází pod talíﬁem gramofonu.

■ Pﬁipojení v˘stupních konektorÛ

(Viz obr. 17)
V˘stupní konektory
Zesilovaã nebo pﬁijímaã
L (bíl˘)
L Lev˘ kanál
R (ãerven˘)
R Prav˘ kanál
GND (GND)
GND (stínûní)
Poznámka:
Ujistûte se, Ïe stínûní je pﬁipojeno pevnû k zesilovaãi.
Pokud by nebylo toto propojení provedeno nebo bylo
uvolnûné, mohl by se objevit v signálu „brum“.

Obsluha

Napﬁíklad, jestliÏe je v˘‰ka pﬁenosky 17,5 mm, mûla by b˘t
na nastavovacím krouÏku v˘‰ky raménka nastavena hodnota
mezi 2 a 3. (Viz obr. 14.)
Upozornûní:
Ujistûte se, Ïe po ukonãení nastavování v˘‰ky raménka je
raménko zaji‰tûno otoãením zaji‰Èovací pá‰ky raménka ve
smûru znázornûném ‰ipkou.

1. PoloÏte desku na talíﬁ gramofonu.
2. Zapnûte pﬁístroj otoãením spínaãe napájení do polohy
„on“ (Viz obr. 18).
Rozsvítí se indikátor pro rychlost otáãek 33 1/3 ot./min
a osvûtlení stroboskopu.
Poznámka:
JelikoÏ pﬁístroj byl zkonstruován tak, Ïe se pﬁi kaÏdém zapnutí napájení zvolí automaticky rychlost otáãení 33
1/3, musíte pro volbu rychlosti 45 ot./min stisknout tlaãítko
volby otáãek 45. (Viz obr. 19)
3. OdstraÀte kryt hrotu pﬁenosky, pokud je snímateln˘.
4. Uvolnûte zaji‰Èovací západku raménka pﬁenosky.
5. Stisknûte tlaãítko start/stop. (Viz obr. 20) Talíﬁ gramofonu
se zaãne otáãek.
6. Nastavte páãku zvedáãku do horní polohy. (Viz obr. 21)
7. PosuÀte raménko tak, aby hrot pﬁenosky byl nad poÏadovanou dráÏkou desky.
8. Nastate páãku zvedáãku do dolní polohy. (Viz obr. 21)
Raménko pomalu klesna na desku a deska se zaãne pﬁehrávat.
9. Po ukonãení reprodukce vraÈte raménko zpátky na
opûrku a zajistûte je zaji‰Èovací západkou.
10. Stisknûte tlaãítko start/stop. Po zastavení gramofonu tlaãítkem start/stop vypnûte gramofon otoãením spínaãe napájení (power).
Poznámka:
Elektronické pﬁeru‰ení pﬁehrávání tlaãítkem start/stop se neprovede, jestliÏe dﬁíve vypnûte napájení spínaãem napájení.

■ Instalace protiprachového krytu gramofonu
(Viz obr. 15.)
Uchopte kryt po obou stranách a nasaìte jej v pﬁímém
smûru na panty. Pﬁi snímání kryt nejprve odklopte, jak je znázornûno na obrázku.
Poznámka:
Nedoporuãujeme otvírat nebo zavírat kryt bûhem reprodukce. nejen Ïe by to mohlo zpÛsobit neÏádoucí vibrace,
ale mohlo by téÏ dojít k pﬁeskoãení hrotu. Pokud musíte
bûhem reprodukce kryt otevﬁít, uãiÀte tak co nejopatrnûji.
■ Také noÏiãky/odpruÏení mají vliv na vyrovnání celé
základny gramofonu. Po umístûní pﬁístroje na místo
pouÏívání nastavte pomocí tûchto noÏiãek stabilní
horizontální polohu. (Viz obr. 16.)

Umístûní
■ Umístûte pﬁístroj na stabilní, vodorovnou podloÏku,
kde nejsou Ïádné vibrace.
■ Umístûte pﬁístroj co moÏná nejdále od reproduktorÛ
a vyvarujte se jejich pﬁímého pÛsobení na pﬁístroj.

■ Jak pﬁeru‰it nahrávání
Zvednûte páãku zvedáãku do horní polohy.
Hrot pﬁenosky se zvedne nad desku.

■ NeumisÈujte pﬁístroj na místa vystavená pﬁímému
sluneãnímu záﬁení a na místa s vysokou pra‰ností,
vlhkostí nebo teplem.

■ Chcete-li pﬁehrávat desky s rychlostí 45
ot./min a velk˘m stﬁedov˘m otvorem

■ Umístûte pﬁístroj na místo s dobrou ventilací vzduchu.

Na stﬁedov˘ ãep nasaìte stﬁedov˘ adaptér. Stisknûte tlaãítko
volby rychlosti otáãek 45.

■ JestliÏe je rozhlasov˘ pﬁijímaã umístûn pﬁíli‰ blízko
gramofonu, mÛÏe se pﬁi provozu gramofonu objevit
v pﬁíjmu rozhlasového vysílání v pásmu AM/FM ru‰ení.

■ Osvûtlení hrotu pﬁenosky

(Viz obr. 22)
Tento pﬁístroj je vybaven osvûtlením hrotu pﬁenosky bûhem
pﬁehrávání desky.
Stisknutím spínaãe osvûtlení se osvûtlení pﬁenosky vysune
do pracovní polohy. Nebudete-li osvûtlení pouÏívat, zatlaãte
na sloupek osvûtlení smûrem dolÛ.
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Poznámka:
Pokud tlaãítko spínaãe osvûtlení dobﬁe nestisknete,
nevysune se tûleso osvûtlení, aãkoli bude svûtlo svítit.
Proto tlaãítko spínaãe vÏdy ﬁádnû stisknûte.

Poznámky k pouÏití
a údrÏbû

Nastavení

■ Buìte velmi opatrní pﬁi manipulaci s talíﬁem gramofonu,
abyste pﬁi jeho nasazování na stﬁedovou hﬁídel nepo‰kodili magnet.

■ Jemné nastavení rychlosti

(Viz obr. 23 a 24)
Pokud je posuvn˘ regulátor jemného nastavení otáãek ve
stﬁedové poloze po zapnutí napájení, svítí zelen˘ indikátor,
coÏ indikuje provozní podmínky s pﬁednastavenou rychlostí
(33 1/3) nebo 45 ot./min.). Jemná korekce rychlosti je
moÏná v rozsahu ±8%.
âísla na stupnici znázorÀují pﬁibliÏnou procentuální odchylku od jmenovité rychlosti.
Stojící body v nûkteré ze 4 ﬁad sgtroboskopu indikují procentuálnû odchylku rychlosti, jak je popsáno níÏe. (Viz obr. 24)
Nepohybují-li se body v ﬁadû (1), je odchylka + 6%.
Nepohybují-li se body v ﬁadû (2), je odchylka +3,3 %.
Nepohybují-li se body v ﬁadû (3), je nastavení otáãek
správné, 33 1/3 nebo 45 ot./min.
Nepohybují-li se body v ﬁadû (4), je odchylka – 3,3%.
Poznámka:
Osvûtlení stroboskopu u tohoto pﬁístroje pracuje na
principu osvûtlení diodou LED synchronizovanou kmitoãtem ﬁízen˘m krystalem.
Jemnou korekci rychlosti provádûjte pouze pﬁi osvûtlení
diodou LED.
Osvûtlení diodou LED není synchronní se záﬁivkou.

■ Nikdy nezapínejte napájení pﬁístroje, pokud je sejmut
gramofonov˘ talíﬁ.
■ Pﬁed snímáním nebo nasazováním drÏáku s pﬁenoskou
se vÏdy ujistûte, Ïe je zesilovaã nebo pﬁijímaã vypnut.
Pﬁi snímání nebo nasazování drÏáku s pﬁenoskou pﬁi vy‰‰í
úrovni hlasitosti mÛÏe dojít k po‰kození reproduktorÛ.
■ Po ukonãení pﬁehrávání desky vÏdy zkontrolujte, zda
jste zajistili raménko pﬁenosky na opûrce zaji‰Èovací
západkou.
Nebudete-li po skonãení reprodukce pﬁístroj del‰í dobu pouÏívat, zajistûte raménko na opûrce, aby byl chránûn hrot pﬁenosky.
Ze stejného dÛvodu nasaìte na pﬁenosku ochrann˘ kryt
hrotu.
■ Z hrotu pﬁenosky a desek peãlivû odstraÀujte prach
a neãistoty.
Prach a neãistota na hrotu pﬁenosky a desce zapﬁíãiÀují nejen zhro‰ení kvality zvuku, ale také vedou k rychlej‰ímu opotﬁebení desky i hrotu.
Ve vût‰inû specializovan˘ch prodejen mÛÏete zakoupit
jemn˘ ‰tûteãek na ãi‰tûní hrotu a ãistící prostﬁedky na gramofonové desky.

■ Nastavení v˘‰ky zvedáãku
(Viz obr. 25 a 26)
V˘‰ka raménka pﬁenosky (vzdálenost mezi ‰piãkou hrotu pﬁenosky a povrchem desky pﬁi zvednutém zvedáãku) je z v˘roby pﬁed expedicí nastavena pﬁibliÏnû na 8 aÏ 13 mm.
JestliÏe je vzdálenost pﬁíli‰ malá nebo velká, otoãte nastavovacím ‰roubem ve smûru nebo proti smûru hodinov˘ch
ruãiãek, zatímco je zvedáãek v dolní poloze.
Otáãení ve smûru hodinov˘ch ruãiãek
– vzdálenost mezi deskou a hrotem se zvût‰uje
Otáãení proti smûru hodinov˘ch ruãiãek
– vzdálenost mezi deskou a hrotem se sniÏuje.
Poznámka:
JelikoÏ má nastavovací ‰roub hexagonální hlavu, ujistûte
se, Ïe nastavení provádíte pﬁi zvedáãku v dolní poloze,
neboÈ jen tak je moÏno se ‰roubem lehce otáãet.
Také se ujistûte, Ïe hexagonální hlava se po uvolnûní zvedáãku správnû do zvedáãku zasune.

■ Obãas otﬁete kontakty na drÏáku pﬁenosky.
Prach a ‰pína na kontaktech drÏáku pﬁenosky mohou mít za
následek zv˘‰ení brumu nebo v˘padky v reprodukci. Pro ãi‰tûní kontaktÛ pouÏívejte jemn˘ such˘ hadﬁík.
■ Ochrann˘ kryt proti prachu a základnu gramofonu
otírejte mûkk˘m, such˘m hadﬁíkem.
Nikdy nepouÏívejte ãístící prostﬁedky obsahující líh, benzín
nebo ﬁedidla.
NepouÏívejte tkaniny napu‰tûné chemikáliemi. Nevystavujte kryt pÛsobení insekticidních sprejÛ.
Je-li kryt více za‰pinûn, napﬁ. otisky prstÛ, mastnotou
apod., odpojte síÈov˘ pﬁívod ze zásuvky a pak kryt sejmûte.
Otﬁete jej mûkk˘m hadﬁíkem mírnû navlhãen˘m m˘dlovou vodou.
Neotírejte kryt bûhem pﬁehrávání desky, neboÈ by vzniklá statická elektﬁina mohla zpÛsobit nadzdvihnutí pﬁenosky.

■ V˘mûna hrotu pﬁenosky
(pro pﬁístroje s pﬁenoskou)

■ Mazání (Viz obr. 28)
Po kaÏd˘ch 2000 hodinách provozu aplikujte 2 aÏ 3 kapky oleje.
Tento ãasov˘ interval je mnohem del‰í, neÏ u bûÏn˘ch typÛ
motorÛ (200 – 500 hodin).
PouÏívejte pouze originální olej (obj. ã. SFW0010).

Tento pﬁístroj je opatﬁen pﬁenoskou s diamantov˘m hrotem.
Îivotnost hrotu závisí na podmínkách, pﬁi jak˘ch je pouÏíván.
Dporuãujeme hrot vymûnit jiÏ pﬁi prvních známkách opotﬁebení. Standardní je v˘mûna po cca 500 hodinách provozu.
V˘mûnn˘ hrot pro tento pﬁístroj je EPS-207ED.
1. Sejmûte drÏák pﬁenosky s pﬁenoskou z raménka.
Uchopte prsty sestavu hrotu a vytáhnûte ji z tûlesa pﬁenosky, jak je znázornûno na obrázku (Viz obr. 27)
2. Nastavte novou sestavu hrotu ãtvercov˘m prÛﬁezem
tak, aby pasovala do otvoru v pﬁenosce a jemnû ji zatlaãte
do pﬁenosky tak daleko, jak je moÏné.

■ Transport gramofonu na vût‰í vzdálenosti.
Pﬁi balení pﬁístroje postupujte opaãn˘m postupem, neÏ pﬁi
jeho rozbalování. PouÏijte pÛvodní obalov˘ materiál. Není-li
to moÏné, postupujte následovnû:
● Sejmûte talíﬁ gramofonu spoleãnû s krytem talíﬁe a zabalte
je tak, aby se nepo‰kodily.
● VraÈte raménko pﬁenosky na opûrku, zajistûte jej západkou a upevnûte jej pomocí lepící pásky nebo provázku,
aby se nemohlo volnû pohybovat.
● Sejmûte z raménka vyvaÏovací závaÏí a drÏák pﬁenosky
s pﬁenoskou a uloÏte je tak, aby se nemohly po‰kodit.
● Zabalte základnu gramofonu do látky nebo jemného papíru, aby se nepo‰krábala ãi jinak nepo‰kodila.
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Odchylka mezi
kanály:
do 2 dB pﬁi 1 kHz
Poddajnost
(dynamická):
10 x 10 cm/dyn pﬁi 100 kHz
Svislá síla na hrot: 1,75 ±0,25 g (17,5 ±2,5 mN)
Doporuãená
zatûÏovací
impedance:
47 k – 100 k
Hmotnost:
5,6 g (pouze pﬁenoska)
V˘mûnn˘ hrot:
EPS-207ED (eliptick˘ hrot)
Zmûna technick˘ch údajÛ vyhrazena bez pﬁedchozího upozornûní.
Hmotnost a rozmûry jsou pﬁibliÏné.

Technické údaje
■ Obecné
Napájení:
Pﬁíkon:
Rozmûry (‰xvxh):
Hmotnost:

∼110 – 120 V/ 220 – 240 V, 50 nebo 60 Hz
13,5 V
45,3 x 16,2 x 36 cm
12,5 kg

■ Sekce gramofonu
Typ:

Krystalem ﬁízen˘ pﬁím˘ pohon (direct
drive) manuální obsluha
Druh pohonu:
Direct drive
Motor:
stejnosmûrn˘ bezkolektorov˘ motor
Gramofonov˘ talíﬁ: hliníkov˘ tlakov˘ odlitek
prÛmûr 33,2 cm
hmotnost 2 kg
Otáãky:
33 1/3 a 45 ot./min
Rozbûhov˘
moment:
1,5 kg.cm
Rozbûh:
0,7 s z klidového stavu na 33 1/3
ot./min
Brzda:
elektronická brzda
Kolísání otáãek: 0,01% WRMS*,
0,025% WRMS (JIS C5521)
±0,035% ‰piãkové (IEC 98A váÏeno)
* Tato hodnota se vztahuje na sestavu samotného gramofonu, pﬁi vylouãení vlivu pﬁenosky nebo raménka, ale
vãetnû gramofonového talíﬁe. Mûﬁení vychází z mûﬁení
kmitoãtu vestavûného generátoru kmitoãtu v sestavû motoru.
Odstup ru‰iv˘ch
hlukÛ:
–56 dB (IEC 98A neváÏeno)
–78 dB (IEC 98A váÏeno)

Bezpeãnostní
upozornûní
Pozornû si prosím pﬁeãtûte a dodrÏujte následující bezpeãnostní pokyny.
■ Napájení
Je velmi nebezpeãné pﬁipojovat pﬁístroj na napájecí
napûtí odli‰né od jmenovitého napûtí.
Pﬁi pﬁipojení pﬁístroje k nesprávnému napájecímu napûtí
mÛÏe dojít k shoﬁení vnitﬁních dílÛ.
Proto buìte velmi opatrní a dodrÏujte v‰echny pokyny
uvedené v tomto návodu.
Pﬁístroj se nesmí pﬁipojovat ke zdroji stejnosmûrného
proudu.
Na nûkter˘ch místech, napﬁ. na lodích, je pouÏíván jako zdroj
napájení stejnosmûrn˘ proud. Pﬁed pﬁipojením pﬁístroje
vÏdy zkontrolujte zdroj napájení.

■ Sekce raménka pﬁenosky
Typ:
Efektivní dálka:
Rozsah nastavení
v˘‰ky raménka:
Pﬁesah:
Efektivní
hmotnost:
Úhel zalomení:
Tﬁení:
Chybov˘ úhel:

■ Pﬁipojení síÈového pﬁívodu
Nikdy se nedot˘kejte síÈového pﬁívodu mokr˘ma rukama, neboÈ by to mohlo vést k nebezpeãnému úrazu el. proudem.
Toto ov‰em platí pro v‰echna elektrická zaﬁízení.
Netahejte za samotn˘ kabel, ale vÏdy vytahujte síÈov˘ pﬁívod
za vidlici.

univerzální
230 mm
0 – 6 mm
15 mm
12 g (bez pﬁenosky)
22°
ménû neÏ 7 mg (laterální, vertikál)
do 2°32' (na vnûj‰í záznamové dráÏce
desky o prÛmûru 30 cm)
do 0°32' (na vnitﬁní dráÏce desky o prÛmûru 30 cm)

■ Umístûní pﬁístroje
Zvolte takové místo, kam nedopadá pﬁímé sluneãní záﬁení.
Pﬁístroj umístûte na místo s dobrou ventilací vzduchu.
■ Do blízkosti pﬁístroje neumisÈujte Ïádné zdroje tepla.
Dbejte na to, aby pﬁístroj nebyl umístûn v blízkosti kamen ãi
jin˘ch tepeln˘ch zdrojÛ, nebot by mohlo dojít k deformaci
umûlohmotn˘ch dílÛ nebo po‰kození skﬁíÀky pﬁístroje,
v hor‰ím pﬁípadû i ke vzniku poÏáru.

Rozsah nastavení
svislé síly na hrot:0 – 2,5 g
Rozsah hmotnosti
pouÏité pﬁenosky: 13,5 – 17,5 g (vãetnû drÏáku pﬁenosky)
(s pﬁídavn˘m
závaÏím):
9,5 – 13 g
17 – 20,5 g (vãetnû drÏáku pﬁenosky)
(s pﬁídavn˘m
závaÏím drÏáku
pﬁenosky):
3,5 – 6,5 g
11 – 14 g (vãetnû drÏáku pﬁenosky)
Hmotnost drÏáku
pﬁenosky:
7,5 g

■ Pro rodiny s dûtmi
Nikdy nedovolte, aby dûti zastrkovaly jakékoli pﬁedmûty,
zvlá‰tû kovové do pﬁístroje.
Mûli byste dûti dÛraznû upozornit, aby nic nezasunovaly do
ventilaãních otvorÛ, napﬁ. hraãky, ‰roubovák apod., neboÈ by
to mohlo zapﬁíãinit úraz el. proudem ãi po‰kození pﬁístroje.
■ JestliÏe do pﬁístroje vnikne voda
Pokud by do pﬁístroje vnikla voda, napﬁ. pﬁi pﬁekocení vázy
s kvûtinami, hrozí nebezpeãí ohnû nebo úrazu el. proudem.
OkamÏitû vytáhnûte vidlici síÈového pﬁívodu ze zásuvky
a obraÈte se naodborn˘ servis.

■ Pﬁenoska

■ Rozebírání pﬁístroje mÛÏe zpÛsobit nehodu.
Zásadnû se nikdy nepokou‰ejte pﬁístroj opravovat, rozebírat
nebo vylep‰ovat sami. Nedot˘kejte se Ïádn˘ch vnitﬁních souãástek pﬁístroje, protoÏe by to mohlo mít za následek úraz el.
proudem nebo jinou nehodu.

(pro pﬁístroje s pﬁenoskou)
Model:
EPC-207C
Typ:
magnetodynamická (MM)
Kmitoãtová
charakteristika: 20 Hz aÏ 25 kHz
20 Hz aÏ 15 kHz ±2 dB
V˘stupní napûtí: 3 mV pﬁi 1 kHz
5 cm/s, 0 aÏ max. stranová rychlost
(8,5 mV pﬁi 1 kHz, stranová rychlost aÏ
max. 45 (DIN 45500))
Odstup kanálÛ:
25 dB pﬁi 1 kHz

■ Ujistûte se, Ïe je vypnuto napájení.
Po ukonãení provozu je‰tû jednou zkontrolujte, Ïe je napájení vypnuto. Pokud by byl pﬁístroj ponechán pod napûtím
dlouhodou dobu, nejen Ïe by mohlo dojít k jeho po‰kození,
ale téÏ by se zkracovala jeho Ïivotnost a bezpeãnost.
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Charakteristické rysy
pﬁístroje
■ Krystalem ﬁízen˘ fázov˘ závûs
s nastavením odchylky ±8%
Krystalem ﬁízen˘ fázov˘ závûs zaji‰Èuje sám o sobû precizní
nastavení a stabilitu otáãek.
U vût‰iny krystalem ﬁízen˘ch gramofonÛ v‰ak musí b˘t tyto
obvody pﬁesného ﬁízení otáãek odpojeny v pﬁípadû, Ïe je
potﬁebné nastavit odchylku od rychlosti.
Av‰ak u SL-1200MK2/SL-1210MK2 je jemná zmûna rychlosti
nastavitelná plynule (analogovû) aÏ ±8% a pﬁi kaÏdé zmûnû
je nová rychlost plnû ﬁízena krystalem. Zmûna rychlosti se
nastavuje posuvn˘m regulátorem umístûn˘m napravo od gramofonového talíﬁe.
âtyﬁi ﬁádky znaãek stroboskopu na talíﬁi indikují odchylku
±6%, +3,3 %, 0% (od pﬁesné jmenovité rychlosti) a –3,3 %.

■ SkﬁíÀka z aluminiového v˘lisku a základna
gramofonu ze speciálního tûÏkého gumového
materiálu zaji‰Èují akustickou izolaci
Díky této nové konstrukci gramofonu se v˘raznû zlep‰uje
odolnost vÛãi vnûj‰ím vibracím.
Gramofonová základna je vyrobena z pﬁesného hliníkového
tlakového v˘lisku. Spodní ãást základny je z tûÏkého gumového materiálu, kter˘ se vyznaãuje vysokou rezistencí vÛãi
vibracím a vynikajícími absorpãními vlastnostmi. Talíﬁ gramofonu je také odoln˘ proti vibracím díky speciálnû vyrobené
krycí podloÏce. âtyﬁi samostatnû odpruÏené noÏiãky velkého
prÛmûru také pomáhají absorbovat neÏádoucí vibrace.
Tûmito vlastnostmi se SL-1200MK2/SL-1210MK2 ideálnû
hodí pro reprodukci s vysokou úrovní hlasitosti.

■ Vysok˘ rozbûhov˘ moment pro rychl˘ start
Rotor motoru (talíﬁ gramofonu) poskytuje rozbûhov˘ moment
1,5 kg.cm. Tento vysok˘ moment umoÏÀuje velmi rychl˘ nábûh otáãek talíﬁe gramofonu 33 1/3 ot./min za 0,7 s. (bûhem
ãtvrtiny otáãky). To je velmi v˘hodné pﬁi rÛzn˘ch profesionálních aplikacích, kdy je nutné rychlé vyhledávání.

■ Osvûtlení ‰piãky hrotu pro provoz pﬁi slabém
osvûtlení
■ Vysoká citlivost, nízká hmotnost, kardanov˘
závûs raménka
Vysoká citlivost raménka pﬁenosky je dána prav˘m kardanov˘m závûsem, jehoÏ stﬁed rotace je pﬁesnû definován
v jednom bodû. LoÏiska jsou definována s tolerancí na ±0,5
mikronÛ. Toto spolu s tûsn˘m otoãn˘m ãepem dává minimální tﬁení 7 mg (0,0007 g) pro horizontální i vertikální pohyb.
Navíc k tomu pﬁi velmi nízké efektivní hmotnosti raménka
12 g (vãetnû drÏáku pﬁenosky, bez pﬁenosky) máte raménko sluãitelné s ‰irok˘m rozsahem dnes prodávan˘ch pﬁenosek. JestliÏe si vyberete nyní populární pﬁenosku na
magnetodynamickém principu (MM), budou se rezonanãní
kmitoãty nacházet v oblasti velmi nízk˘ch kmitoãtÛ a nebudou ovlivÀovat kmitoãty desky. Toto raménko je vybaveno
poãítaãovû navrÏen˘m, velmi lehk˘m, vysoce pevn˘m drÏákem pﬁenosky, vyroben˘m z jednoho kusu hliníkového odlitku, ãímÏ je odoln˘ proti místním vibracím. Univerzální design umoÏÀuje vymûnitelnost drÏáku. Kontakty jsou zlacené.

■ Nastavení v˘‰ky raménka pﬁenosky
V˘‰ka raménka je nastavitelná aÏ o 6 mm, takÏe ji lze uzpÛsobit pro pﬁenosky rÛzn˘ch rozmûrÛ. Nastavení se provádí
pﬁesnou ‰roubovicí.

■ Dal‰í pﬁednosti
● Elektronická brzda zaji‰Èuje rychlé nastavení.
● Stroboskop je vybaven osvûtlením a je ﬁízen velmi stabilním

krystalov˘m oscilátorem, takÏe není závisl˘ na nestabilním
kmitoãtu sítû.
● Osvûtlení stroboskopu plní funkci indikace zapnutého
stavu, takÏe je snadná identifikace vypnutého stavu.
● Snadno ovladatelné tlaãítko start/stop, omezující moÏnost
náhodn˘ch neÏádoucích operací.
● Rotor motoru konstrukce Technics je integrován do gramofonového talíﬁe a je vybaven kompletním ﬁízením otáãek
FG servosystémem.

Více informací získáte na adrese:

Panasonic Czech Republic, s.r.o.

obchodní oddûlení:
02-21 71 91 61
technická podpora:
02-21 71 91 92
centrální fax: 02-24 81 98 88
e-mail: info@panasonic.cz
e-mail: pcsserv@panasonic.cz
aktuální info na www.panasonic.cz

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Central P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan
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