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Διαβάστε τις οδηγίες –Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού πρέπει να διαβαστούν πριν τη χρήση.
Διατήρηση οδηγιών - Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού πρέπει να διατηρηθούν για μελλοντική
αναφορά.
Προειδοποιήσεις – Όλες οι προειδοποιήσεις πάνω στο προϊόν και στις οδηγίες χρήσης πρέπει να τηρούνται.
Ακολουθήστε της οδηγίες – Όλες οι οδηγίες χρήσης και χειρισμού πρέπει να ακολουθούνται.
Καθαρισμός – Αποσυνδέστε από την επιτοίχια πρίζα το προϊόν πριν τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείται
υγρά ή αεροζόλ καθαριστικά. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε.
Προσαρτήσεις – Μη χρησιμοποιείτε προσαρτήσεις που δεν συνίστανται από τον κατασκευαστή γιατί είναι
λόγοι κινδύνου.
Νερό και υγρασία - Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό, για παράδειγμα κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα,
νεροχύτη ή λεκάνη, σε υγρό υπόγειο, κοντά σε πισίνα κτλ.
Το προϊόν θα πρέπει να μεταφέρεται με προσοχή. Απότομες διακοπές, υπερβολική δύναμη και ανώμαλες
επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν ανατροπή.
Εξαερισμός – Οι εγκοπές και τα ανοίγματα παρέχονται για αερισμό, να διασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία
του προϊόντος και να το προστατεύουν από υπερθέρμανση, αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να καλύπτονται. Υα
ανοίγματα δεν πρέπει να ποτέ να καλύπτονται τοποθετώντας το αντικείμενο σε κρεβάτι, καναπέ ή οποιαδήποτε
άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να εντοιχιστεί, όπως για παράδειγμα σε βιβλιοθήκη ή
ράφι εκτός και αν υπάρχει ο απαραίτητος εξαερισμός ή αν οι οδηγίες του κατασκευαστή το αναφέρουν.
Πηγές ισχύος – Αυτό το προϊόν πρέπει να τροφοδοτείται μόνο από την πηγή παροχής ενέργειας που
παρουσιάζεται στην ετικέτα, αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο παροχής. Συμβουλευτείτε τον διανομέα του
προϊόντος ή την τοπική επιχείρηση ηλεκτρισμού. Για προϊόντα που προορίζονται να λειτουργούν με μπαταρία
ή άλλη πηγή, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης.
Γείωση ή πόλωση - Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι εξοπλισμένο με μια πολωμένη πρίζα εναλλακτικού
ρεύματος (μια πρίζα που έχει τη μια επαφή πιο φαρδιά από την άλλη). Αυτό είναι μια λειτουργία ασφαλείας.
Αν δεν μπορείτε να εισάγετε την πρίζα πλήρως στην υποδοχή τότε προσπαθήστε να την αντιστρέψετε, αν η
πρίζα εξακολουθεί να μην μπορεί να τοποθετηθεί, καλέστε τον ηλεκτρολόγο σας για να σας αλλάξει την
έξοδο.
Τα καλώδια πρέπει να καλύπτονται ώστε να μην μπορείτε να πατήσετε πάνω τους ή να τρυπήσουν από
αντικείμενα, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα καλώδια στις πρίζες, στα πολύμπριζα και στο σημείο όπου
εξέρχονται από τη συσκευή.
Για επιπλέον προστασία κατά τη διάρκεια αστραπών ή όταν έχει να χρησιμοποιηθεί πολύ καιρό, αποσυνδέστε
το από την πρίζα και αφαιρέστε την κεραία ή το σύστημα καλωδίων. Έτσι θα αποφευχθούν ζημιές στο προϊόν
που μπορεί να προέρχονται από αστραπές ή αυξομείωση τάσης.
Μια εξωτερική κεραία δεν θα πρέπει να είναι κοντά σε εναέριες γραμμές μεταφοράς ενέργειας ή σε
οποιαδήποτε άλλη μορφή ηλεκτρικού φωτός ή ισχύος ή σε σημεία που μπορεί να πέσει πάνω σε γραμμές
μεταφοράς ενέργειας. Όταν κάνετε εγκατάσταση ενός συστήματος εξωτερικής κεραίας , θα πρέπει να
λαμβάνετε υπ’όψιν πως χρειάζεται εξαιρετική προσοχή για να μην έρχεται σε επαφή με άλλα κυκλώματα ,
καθώς αυτό θα ήταν θανάσιμο.
Υπερφόρτωση – Μην υπερφορτώνετε τις επιτοίχιες πρίζες, τα καλώδια επέκτασης ή τα πολύμπριζα καθώς
αυτό μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
Ποτέ μην τοποθετείτε οποιασδήποτε μορφής αντικείμενα στο προϊόν μέσα από τα ανοίγματα καθώς αυτό
μπορεί να αγγίξουν επικίνδυνα σημεία τάσης ή να βραχυκυκλώσει σημεία που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά
ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μη ρίξετε οποιασδήποτε μορφής υγρό πάνω στο προϊόν.
Μην προσπαθήσετε να κάνετε σέρβις μόνος σας στο προϊόν καθώς ανοίγοντας ή μετακινώντας τα καλύμματα
μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνες τάσεις ή άλλους κινδύνους. Αναφερθείτε μόνο σε εξειδικευμένο
προσωπικό.

18. Αφαιρέστε το προϊόν από την πρίζα και αναφερθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό όταν συμβεί κάτι από τα
παρακάτω:
Η πρίζα ή το καλώδιο είναι κατεστραμμένα
Αν έχει εισχωρήσει υγρό ή αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής
Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
Αν το προϊόν δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Ρυθμίστε μόνο τα στοιχεία ελέγχου που
καλύπτονται από τις οδηγίες χρήσης καθώς μια εσφαλμένη ρύθμιση άλλων στοιχείων ελέγχου μπορεί να
προκαλέσει ζημιά και θα χρειαστεί επιπλέον εργασία από εξειδικευμένο προσωπικό για να επαναφέρει το
προϊόν στην αρχική του λειτουργία.
Αν το προϊόν έχει πέσει ή έχει προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά.
Όταν το προϊόν παρουσιάζει μία διακριτική αλλαγή στην απόδοση, αυτό αποτελεί ένδειξη ανάγκης
επισκευής.
19. Ανταλλακτικά – Αν απαιτούνται ανταλλακτικά, βεβαιωθείτε πως ο τεχνικός επισκευών έχει χρησιμοποιήσει
ανταλλακτικά που έχουν καθοριστεί από τον κατασκευαστή ή έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά όπως και τα
αυθεντικά. Μη εγκεκριμένα ανταλλακτικά μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, ηλεκτροπληξία ή άλλους κινδύνους.
20. Έλεγχος ασφαλείας - Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ζητήστε από τον τεχνικό να κάνει έλεγχο
ασφαλείας και να προσδιορίζει πως το προϊόν είναι πλέον σε σωστή κατάσταση λειτουργίας.
21. Τοποθέτηση σε τοίχο ή ταβάνι - Το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο ή ταβάνι μόνο όπως προτείνεται
από τον κατασκευαστή.
22. Θερμότητα – Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ.
Καλοριφέρ, σόμπες ή οποιοδήποτε προϊόν παράγει θερμότητα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγές ή παραμετροποιήσεις του προϊόντος που δεν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή
θα μπορούσε να ακυρώσει την δυνατότητα του χρήστη να χρησιμοποιήσει τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί και πιστοποιήθηκε πως πληρεί τα όρια μιας Class B ψηφιακής συσκευής,
σύμφωνα με το Part 15 της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC). Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να
παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός αυτός
παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις
ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβής παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική
λήψη, το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης
προτρέπεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης
Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη
Συνδέστε τον εξοπλισμό σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης
Συμβουλευτείτε τον εισαγωγέα ή ένα εξειδικευμένο τεχνικό ραδιοφώνου - τηλεοράσης για βοήθεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΦΩΤΙΑ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ
ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Παροχή ρεύματος
Κατανάλωση ενέργειας
Ταχύτητα
Ηχείο

: Φορτιστής AC (-DC 9V 0,4A) περιλαμβάνεται
: 5W
: 33 1/3 / 45 78 RPM
: 4Ω / 3W x 2

O σχεδιασμός και τις προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Καλωσορίσατε
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BigBen
Portable Turntable. Πριν χρησιμοποιήσετε
αυτή τη συσκευή, παρακαλώ διαβάστε τις
οδηγίες χρήσης αναλυτικά και διατηρήστε για
μελλοντική αναφορά.

Σχετικά με τις οδηγίες
Οι οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφουν τις
λειτουργίες ελέγχου του TD 120 IM
Το πακέτο περιλαμβάνει:
- Τη συσκευή
- Τον αντάπτορα 45RPM
- Τον φορτιστή
- Το κάλυμμα της συσκευής
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Σημεία Ελέγχου Συσκευής
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Αντάπτορας 45RPM
Tone Arm
Έλεγχος Tone Arm
Διακόπτης ελέγχου αυτόματης διακοπής
Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
Ενδεικτική λυχνία ισχύος
Έλεγχος έντασης ήχου
Ασφάλεια βραχίονα
Ηχείο
Σημείο στήριξης tone arm
Περιστροφική πλάκα
Υποδοχή LINE OUT
Υποδοχή DC
Φορτιστής
Υποδοχή ακουστικών

Ξεκινώντας
Πηγή Ενέργειας

Αποσυσκευασία
1.

2.
3.

Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από τη
συσκευή. Σημείωση: Φυλάξτε τα με
μελλοντική χρήση
Αφαιρέστε στον φορτιστή (14) από το κουτί.
Τοποθετήστε τον φορτιστή πάνω στη
συσκευή, ανοίξτε το καπάκι.

1.
2.
3.

Ξεδιπλώστε το καλώδιο του φορτιστή (14).
Τοποθετήστε τον φορτιστή (14) σε
κατάλληλη πρίζα.
Τοποθετήστε την μικρή DC υποδοχή του
φορτιστή (13) στο πίσω μέρος της
συσκευής.

Λειτουργία Υποδοχής Ακουστικών
1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στην υποδοχή
των ακουστικών (15).
2. Προσαρμόστε τον ήχο στο επιθυμητό
επίπεδο.
Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, δε
θα αναπαράγεται ήχος από το ηχείο της
συσκευής.

5.
6.

Αφαιρέστε το δεματικό κάτω από το Tone
Arm (2).
Αφαιρέστε πολύ προσεκτικά την προστασία
της βελόνας τραβώντας απαλά προς το
μπροστινό μέρος της συσκευής

Υποδοχή ακουστικών

Σημείωση: τα ακουστικά δεν περιλαμβάνονται.

7. Ελευθερώστε την ασφάλεια του βραχίονα (8)
πιέζοντας απαλά προς τα δεξιά. Αυτό θα
ξεκλειδώσει το Tone Arm (2) από τη βάση
στήριξης. Ξανακλειδώστε την ασφάλεια του
βραχίονα (8) όταν μετακινείται τη συσκευή
σε άλλη θέση.

Λειτουργίες
Έξοδος Ήχου

Λειτουργία Συσκευής
1.

2.
3.
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6.

Τοποθετήστε το διακόπτη ελέγχου ταχύτητας
(5) στη σωστή ταχύτητα ( 33 1 /3, 45 ή 78
rpm).
Τοποθετήστε τον δίσκο στη συσκευή.
Μετακινήστε το Tone Arm (2) στην
επιθυμητό σημείο εκκίνησης του δίσκου. Ο
δίσκος θα ξεκινήσει την αναπαραγωγή.
Μετακινήστε τον Έλεγχο Ήχου (7) για να
προσδιορίσετε το επιθυμητό επίπεδο ήχου.
Σύρετε τον Διακόπτης ελέγχου αυτόματης
διακοπής (4) για να επιλέξετε τη λειτουργία
αυτόματης διακοπής.
Στο τέλος του δίσκου, το Tone Arm (2) θα
σταματήσει αυτόματα. Πρέπει να το
μετακινήσετε στη βάση του (10) χειροκίνητα.

Αξεσουάρ: Αντάπτορας για 45RPM
Αυτός ο αντάπτορας σας επιτρέπει να
κάνετε αναπαραγωγή των δίσκων 45 Rpm.

1.
2.
3.

Τοποθετήστε τον αντάπτορα 45RPM (1) πάνω
στην άτρακτο.
Απαλά τοποθετήστε τον δίσκο 45 RPM κάνω
στη συσκευή.
Ακολουθήστε τα βήματα σύμφωνα με τις
οδηγίες λειτουργίας για να κάνετε
αναπαραγωγή του δίσκου.

1.

2.

3.

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στο
ηχοσύστημα του σπιτιού σας, στην
τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη
στερεοφωνική πηγή χρησιμοποιώντας την
έξοδο ήχου.
Για να πραγματοποιήσετε αυτή τη σύνδεση,
χρειαζόσαστε ένα κλασσικό RCA καλώδιο
(δεν περιλαμβάνεται). Τοποθετήστε το
λευκό και το κόκκινο άκρο στη λευκή και
κόκκινη υποδοχή LINE OUT(12) στο πίσω
μέρος της συσκευής. Το άλλο άκρο του
καλωδίου τοποθετήστε το στην έξοδο AUX
της επιλεγμένης πηγής.
Χρησιμοποιήστε την συσκευή όπως
συνήθως.

Έξοδος Ήχου

Γενικά
Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή δεν λειτουργεί
Ελέγξτε ότι ο φορτιστής είναι πάνω στη συσκευή.

Συσκευή
Δεν ακούγεται ήχος από τη συσκευή
1.
2.

Δεν έχει αφαιρεθεί η προστασία της βελόνας.
Ο ήχος είναι κλειστός ή πολύ χαμηλός.

Το Tone Arm δεν κινείται.
1.
2.

Δεν έχει αφαιρεθεί η προστασία κάτω από το
Tone arm.
Δεν έχει ανοίξει η ασφάλεια του βραχίονα.

