Retro Turntable
Manual

Model: MD-21838
Pladespiller / skivspelare

DK

Tillykke med din nye Sound One pladespiller.
Pladespilleren har indbyggede højtalere, bluetooth samt indbygget batteri. Den er derfor
ideel til at tage med sig. Samtidig har den RCA udgange så du kan tilslutte den til dit
eksisterende anlæg eller højtalere. Bluetooth gør det muligt at du kan tilslutte en ekstern
musikkilde til den og spille via de indbyggede højtalere.
Ladetid er ca. 3,5 time og spilletid er ca. 3 timer.
Indhold:
Pladespiller
Manual
Strømadapter
Specifikationer
Driv system ................................................ Bånddrevet
Hastigheder ................................................ 33-1/3 o/min., 45 o/min og 78 o/min.
Kabinet type ............................................... MDF kabinet
Model ......................................................... MD-21838
Bluetooth……………………………………..4.0 / 10 m afstand
Strøm ......................................................... 5V 1,5A DC
Batteri…………………………………………2200 mA / Lithium
Tilbehør ...................................................... Brugermanual
45 o/min. Adapter
Strømadapter
Før produktet tages i brug
1. Vælg placeringen af pladespilleren med omhu. Undgå at placere den i direkte sol
eller tæt på en varmekilde samt placeringer hvor pladespilleren bliver udsat for
vibrationer, støv, kulde eller fugt. Undgå ligeledes at placere den nær apparater, der
summer såsom transformere eller motorer.
2. Åben eller fjern ikke pladespillerens kabinet, da dette kan medføre skader på det
elektriske kredsløb i maskinen eller elektrisk stød. Hvis et fremmedlegeme kommer
ind i maskinen, kontakt en kvalificeret fagmand.
3. Håndter aldrig Lp’erne med beskidte fingre og indsæt aldrig en Lp, der har en revne
i overfladen.
4. Det er vigtigt at holde pickuppen ren, undgå derfor at røre ved den og husk at lukke
låget på pladespilleren når den ikke er i brug.
5. Forsøg ikke at rengøre pladespilleren med kemikalier, da dette vil ødelægge
pladespillerens overflade. Brug en ren, tør klud.
6. Gem denne manual for fremtidige referencer.
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Hængsel
Hjørnebeskytter
Låg
45 RPM Adapter
Løftearm
Auto Stop
Hastighedsvælger
Bluetoothindikator
Ladeindikator
On/off og volume
Høretelefonstik
Pickup
Højttalere
Håndtag
AUX in
RCA stik højre
RCA stik venstre
Strømstik

Afspilning
1.

Oplad pladespilleren.

2.

Placer en LP på drejeskiven.
Til afspilning af 45’er plader skal den medfølgende adapter tages i brug.

3.

Vælg den afspilnings hastighed, der matcher den LP, der skal afspilles.

4.

Tænd vha. on/off knappen og indstil volumen.

5.

Løsen sikkerhedskrogen og løft forsigtigt pickup-armen ved hjælp af løftepinden.
Flyt pickup armen manuelt til den ønskede position på Lp’en og sænk nu pickup
armen vha. løftepinden.
Drejeskiven begynder automatisk at dreje når pickup armen løftes.

Afspilning via anlæg
1. Oplad pladespilleren.
2. Tilslut et RCA kabel til den røde og hvide
port på det medie, musikken skal afspilles fra.
3. Placer en LP på drejeskiven.
Til afspilning af 45’er plader skal den medfølgende adapter tages i brug.
4. Vælg den afspilnings hastighed, der matcher den LP, der skal afspilles.
5. Tænd vha. on/off knappen og indstil volumen.
6. Løsen sikkerhedskrogen og løft forsigtigt pickup-armen ved hjælp af løftepinden.
Flyt pickup armen manuelt til den ønskede position på Lp’en og sænk nu pickup
armen vha. løftepinden.
Drejeskiven begynder automatisk at dreje når pickup armen løftes.
7. Sørg for at lyden er slået til på det medie pladespilleren er tilsluttet.
Afspilning via Bluetooth
1. Tænd vha. on/off knappen og indstil volumen.
2. Vælg bluetooth på fronten af pladespilleren – blåt lys blinker.
3. Åben bluetooth funktionen på din enhed og lad den søge.
4. Når din enhed har fundet Sound One – vælg denne.
5. Når enhederne har parret holder det blå lys op med at blinke og du kan nu spille
musik fra din enhed på pladespilleren.

Udskiftning af pickup
Fjerne den gamle pickup
1.

Placer en skruetrækker på spidsen af pickup’en og pres nedad mod punkt ”A”.

2.

Fjern pickup nålen ved at trække den nedad og fremad.

Påsætte den nye pickup
1.

Hold på spidsen af pickup’en og placer den anden ende ved at presse den mod
retning ”B”.

2.

Skub pickup’en op i retning ”C” indtil den låser fast i spidsen.

Importør:
Mundus Design
DK-4600 Køge
info@mundus-design.com

SE
Skivspelaren har inbyggda högtalare, bluetooth och inbyggt batteri. Den är därför perfekt
att ta med sig. Samtidigt har den RCA-utgångar så att du kan ansluta den till ditt befintliga
system eller högtalare. Bluetooth gör att du kan ansluta en extern ljudkälla till den och
spela igenom de inbyggda högtalarna.
Laddningstiden är ca 3,5 timmar och speltiden är ca 3 timmarna.
Innehåll:
Skivspelare
Manual
Nätadapter

Specifikationer
Drivsystem ................................................. Drivrem
Hastigheter ................................................. 33 -1/3, 45 och 78 varv/min
Typ av hölje ................................................ MDF hölje
Modell......................................................... MD-21838
Bluetooth……………………………………...4.0 / 10 m avstånd
Effekt .......................................................... 5V 1,5A DC
Batteri…………………………………………2200 mA / Lithium
Tillbehör ..................................................... Bruksanvisning
45 varv/min. Adapter
Nätadapter
VIKTIGT
För att undvika elektriska stötar är det viktigt att matcha storleken på skivspelarens kontakt
med ledningarnas kontakter.
Innan produkten tas i bruk
1. Välj ut skivspelarens placering med omsorg. Undvik att placera den i direkt solljus
eller nära en värmekälla, eller på ställen där skivspelaren utsätts för vibrationer,
damm, kyla eller fukt. Undvik också att placera den nära apparater, som ”summar”
eller surrar såsom transformatorer eller motorer.
2. Öppna eller avlägsna inte skivspelarens hölje, eftersom detta kan medföra skador i
apparatens elektriska krets, eller ge upphov till elektrisk stöt. Om ett främmande
föremål kommer in i maskinen, kontakta en behörig fackman.
3. Hantera aldrig LP-skivorna med smutsiga fingrar, och lägg inte på en LP som har
rispor i ytan.
4. Det är viktigt att hålla pickupen ren, undvik därför att röra vid den och kom ihåg att
stänga locket på skivspelaren när den inte används.
5. Rengör inte skivspelaren med hjälp av kemikalier, då detta förstör skivspelarens
yta. Använd en ren, torr trasa.
6. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.
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Hinge
Hörnskydd
Lock
45 RPM Adapter
Lyftarm
Auto Stop
Hastighetsväljare
Bluetoothindikator
Ladningsindikator
På/Av och volume
Uttag för hörlurar
Pickup
Högtalare
Handtag
AUX in
RCA kontakt höger
RCA kontakt vänster
Strömanslutning

Uppspelning
1.

Ladda skivspelaren via nätadpater.

2.
3.

Lägg en LP på skivtallriken.
För uppspelning av 45-varvsskivor ska den medföljande adaptern
användas.
Välj den uppspelningshastighet som passar den LP, som ska spelas.

4.

Sätt på skivspelaren via På/Av-knappen

5.

Lossa säkerhetskroken och lyft försiktigt tonarmen med hjälp av lyftpinnen.
Flytta tonarmen manuellt till önskad position på LP:n och sänk tonarmen
med hjälp av lyftpinnen.
Skivtallriken börjar automatiskt snurra när tonarmen lyfts.

Uppspelning via anläggning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Ladda skivspelaren.
Anslut den röda och den vita kontakten till respektive röda och vita port på
det media, som musiken ska spelas av från.
Lägg en LP på skivtallriken.
För uppspelning av 45-varvsskivor ska den medföljande adaptern
användas.
Välj den uppspelningshastighet som passar den LP, som ska spelas.
Sätt på skivspelaren via På/Av-knappen
Lossa säkerhetskroken och lyft försiktigt tonarmen med hjälp av lyftpinnen.
Flytta tonarmen manuellt till önskad position på LP:n och sänk tonarmen
med hjälp av lyftpinnen.
Skivtallriken börjar automatiskt snurra när tonarmen lyfts.
Se till så att ljudet är påslaget på det media som skivspelaren är ansluten
till.

Att spela via Bluetooth
1.
2.
3.
4.
5.

Aktivera On / off-knappen och justera volymen.
Välj Bluetooth på framsidan av skivspelaren - blått ljus blinkar.
Öppna Bluetooth-funktionen på din enhet.
När enheten har hittat Sound One - välj denna.
När enheterna har parats ihop, kan du spela musik från skivspelaren

Byte av pickup
Ta av den gamla pickupen
1.
2.

Sätt en skruvmejsel på spetsen av pickupen och pressa neråt mot punkt
”A”.
Ta av pickup-nålen genom att dra den neråt och framåt.

Sätt på den nya pickupen
1.
2.

Håll på spetsen av pickupen och placera den andra änden genom att
pressa den i riktning mot ”B”.
Skjut upp pickupen i riktning mot ”C” tills den låser fast i spetsen.

