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  ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УВАГА 

 НЕ ЗНІМАЙТЕ ЗОВНІШНІ ПАНЕЛІ ТА КОЖУХИ, ЩОБ 

НЕ ЗАЛИШАТИ ЕЛЕКТРОННЕ ОБЛАДНАННЯ НЕ 

ЗАХИЩЕНИМ. ВНУТРІШНІ ВУЗЛИ ПРИСТРОЮ НЕ 

ПОТРЕБУЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧЕМ. 

 У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ З ПРИСТРОЄМ, 

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО МАГАЗИНУ, В ЯКОМУ БУЛО 

ПРИДБАНО ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

НАПРАВЛЕННЯ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. НЕ 

ВИКОРИСТОВУЙТЕ НЕСПРАВНИЙ ПРИСТРІЙ, ДОКИ 

ЙОГО НЕ БУДЕ ВІДРЕМОНТОВАНО. 

 ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУР УПРАВЛІННЯ АБО 
НАЛАШТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ, НЕ 
ЗАЗНАЧЕНИМ В ДАНІЙ ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ 
ЧИНОМ, МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕБЕЗПЕЧНОГО 
РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ.

 
1) Прочитайте ці інструкції 
2) Збережіть ці інструкції. 
3) Звертайте увагу на попередження. 
4) Дотримуйтеся всіх інструкцій. 
5) Не використовуйте пристрій біля води. 
6) Протирати тільки сухою ганчіркою. 
7) Не затуляйте вентиляційні отвори. Встановлювати 

згідно з інструкціями виробника. 

8) Не встановлювати поблизу джерел тепла, таких як 

радіатори, обігрівачі, печі або інші прилади 

(включаючи підсилювачі), які виробляють тепло. 

9) Не варто нехтувати рівнем безпеки який забезпечує 

поляризований вилковий контакт або заземлена 

вилка. Заземлена вилка має два контакти, один з 

яких ширший за інший. Заземлена вилка має два 

контакти та заземлювальний штир. Широкий 

контакт та третій заземлювальний штир 

забезпечують додатковий захист пристрою. У разі, 

якщо вилка, яка постачається разом з приладом, не 

підходить до вашої розетки, зверніться до електрика 

для заміни застарілого обладнання. 

10) Не наступайте на кабель живлення. Уникайте 

пошкодження кабелю живлення внаслідок затискання, 

особливо в місцях під’єднання кабелю до розетки та 

на виході з самого пристрою. 

11)  Використовуйте тільки зазначене виробником, 

дозволене додаткове обладнання 

та аксесуари.  

12) Використовувати прилад лише зі 

штативом, візком або столиком, 

який постачається з пристроєм, або 

дозволений виробником. Будьте 

обережні, пересуваючи візок / пристрій, щоб 

уникнути пошкодження / травмування від 

перевертання. 

13) Вимикайте пристрій з мережі під час грози або якщо 

пристрій довго не використовується. 

14) Обслуговування пристрою має здійснюватися 

кваліфікованим персоналом. Обслуговування 

пристрою є необхідним, якщо прилад було 

пошкоджено. Наприклад: пошкодження кабелю 

живлення або штекера, потрапляння всередину 

пристрою сторонніх об’єктів, розливання рідин на 

пристрій, контакт з дощем або вологою, несправність 

приладу або його пошкодження внаслідок падіння. 

 Пристрій споживає номінальну потужність від 

розетки зі змінним струмом, під час простою, якщо 

вимикач РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ/ВКЛ, не знаходиться в 

положенні ВКЛ. 

 Вилка приладу використовується для 

знеструмлення пристрою. Вилка приладу  

може бути встановлена в розетку 

повторно, в будь-який час. 

 Будьте обережні під час використання 

приладу з навушниками, тому що надмірний 

тиск звуку від навушників, може призвести до 

втрати слуху. 

УВАГА: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mac OS X, iPad, iPhone та iPod touch є торговими марками Apple 

Inc., зареєстрованими в США та інших країнах. 

 
Microsoft та Windows є зареєстрованими торговими марками 

корпорації Microsoft у США та/або інших країнах. 

 
Назва компанії, продукції та логотипи в даному документі є 

торговими марками або зареєстрованими торговими марками 

їхніх відповідних власників. 

 
УВАГА: ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ 

ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАТИ ЗАДНЮ 

ПАНЕЛЬ (АБО ЗАДНЮ КРИШКУ). ВНУТРІШНІ ВУЗЛИ 

ПРИСТРОЮ НЕ ПОТРЕБУЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

КОРИСТУВАЧЕМ. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ МАЄ 

ЗДІЙСНЮВАТИСЯ КВАЛІФІКОВАНИМ ПЕРСОНАЛОМ. 

 Символ трикутника зі стрілкою всередині 

рівностороннього трикутника, призначений 

для попередження користувача про 

наявність «небезпечної напруги» на корпусі 

приладу, достатньої, щоб становити ризик 

електричного ураження користувача. 

 

 

Символ трикутника зі знаком оклику 

всередині, призначений для попередження 

користувача про наявність важливих 

інструкцій з користування та 

обслуговування, зазначених в документації, 

яка поставляється разом з приладом. 

 

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ДЛЯ УНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ 
АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ДАНОГО 
ПРИСТРОЮ ПІД ДОЩ ТА КОНТАКТІВ 
ПРИСТРОЮ З ВОЛОГОЮ. 

 Не допускати потрапляння крапель або бризок 
рідини на пристрій. 

 Не розташовуйте наповнені рідинами об’єкти, 

такі як вази, на поверхні пристрою. 

 Не встановлюйте пристрій в умовах обмеженого 

простору, наприклад у книжковій шафі або в 

подібному місці. 

 Пристрій повинен бути встановлений поряд з 

розеткою зі змінним струмом так, щоб шнур 

живлення був завжди у вашій досяжності. 
ДЛЯ США/КАНАДИ - ВИКОРИСТОВУВАТИ 
ТІЛЬКИ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ 120В. 
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  ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ (продовження)    Зміст  
 

Дякуємо вам за те, що ви обрали ТЕАС. Для 

найкращої ефективності при використанні даного 

пристрою, ретельно прочитайте інструкцію. 

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ........................ 2 

Перед використанням.................................................. 3 

Підготовка програвача до роботи ............................... 4 

Примітки стосовно стилусу .......................................... 5 

З'єднання ...................................................................... 6 

Назви та функції вузлів пристрою................................ 6 

Щиток для захисту від пилу ......................................... 7 

Поводження з платівками ........................................... 7 

Заміна картриджу ......................................................... 8 

Основні Операції .......................................................... 8 

Здійснення запису за допомогою комп’ютера ........... 9 

Усунення несправностей ........................................... 10 

Технічні характеристики ............................................ 10 

 Перед використанням  
 

Перевірте повну комплектність обладнання та 

аксесуарів, вказану нижче. Будь ласка, зв’яжіться з 

магазином, в якому ви придбали цей пристрій, в разі, 

якщо будь-які аксесуари відсутні, або пошкоджені в 

процесі транспортування. 

 
Гумова підкладка - 1 шт. 

Адаптер для 45 об/хв - 1 шт. 

Противага - 1шт. 

Голівка звукозйомника - 1 шт. 

Попередньо встановлений картридж AT95E MM 

(компанія-виробник Audio-Technica)  

Обертальний стіл програвача - 1 шт.,  

Щиток для захисту від пилу - 1 шт.,  

Гачки - 2 шт., Аудіо кабель - 1 шт.,  

Адаптер змінного струму - 1 шт.: 

Схема для США/Канади: GPE053A-

V120050-1 Схема для Європи: GPE053A-

V120050-Z 

Інструкція користувача (цей документ) - 1шт. 

 Зберігати цю інструкцію в надійному місці для  

майбутнього користування. 

Гарантійний талон - 1шт. (лише для користувачів з 

США та Канади) 

 Користувачі з Європи та інших країн можуть 

знайти інформацію про гарантію на зворотній 

стороні цього документа. 

 
 

  
 

 
 
 

УВАГА: 

Якщо зміни або модифікації пристрою не були окремо 

ухвалені стороною, відповідальною за відповідність нормам, 

це може призвести до заборони експлуатації пристрою 

користувачем. 

Додаткові деталі 

 

інших Положень Комісії. 

 
 

Адреса: 1834 Гейдж Роуд, Монтебелло, Каліфорнія, США 

Номер телефону: 1-323-726-0303 

порушення нормального 

функціонування. 
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Схема для США 
Пристрій відповідає вимогам ч. 15 Правил Федеральної комісії 

зі зв’язку США. Робота пристрою можлива за двох умов: (1) Цей 

пристрій не може викликати небезпечну інтерференцію; (2) 

інтерференція, яку сприймає цей пристрій, може спричинити 

порушення нормального функціонування. 

Обладнання було перевірено та визнано таким, що відповідає 

обмеженням для цифрових приладів Класу В відповідно до 

Частини 15 Правил Федеральної Комісії зі Зв’язку. Ці 

обмеження призначені для забезпечення відповідного захисту 

від інтерференційних перешкод при встановленні приладу в 

житлових приміщеннях.  Обладнання генерує, використовує і 

може випромінювати радіочастотну енергію, а також може 

спричинити несприятливі перешкоди радіокомунікацій, якщо 

воно встановлене та використовується не відповідно до 

інструкцій. Однак немає гарантій, що інтерференційні 

перешкоди не можуть виникнути у певних випадках при 

встановленні приладу. Якщо обладнання викликає перешкоди 

відносно прийому радіо або телесигналів, це можна визначити, 

вмиканням та вимиканням приладу, рекомендовано усувати 

подібні перешкоди, за допомогою таких заходів: 

• Переорієнтувати сам пристрій та/або антену приймача. 

• Збільшити відстань між пристроєм та приймачем. 

Увімкнути пристрій в розетку в мережі, відмінній від тієї, до якої 

підключено приймач. 

Звернутися до продавця або кваліфікованого радіо-/теле 

техніка для отримання технічної допомоги. 

Схема для Канади 
Декларація Відповідності від Міністерства Промисловості 
Канади: 

Цифровий апарат класу B відповідає канадському стандарту 
ICES-003. 

Для користувачів з Європи 
 

Утилізація електричного та електронного обладнання, а 

також батарей та/або акумуляторів 

(a) Все електричне/електронне обладнання та відпрацьовані 

батареї/акумулятори повинні утилізуватися окремо від 

побутових відходів та збиратися через спеціальні контейнери 

для збору, встановлені місцевою владою або органами 

самоврядування. 

(b) Правильна утилізація електричного/електронного обладнання 

та відпрацьованих батарей/акумуляторів, допомагає зберегти 

цінні ресурси та попередити потенційний негативний вплив на 

здоров’я та довколишнє середовище.  

(c) Неналежна утилізація електричного/електронного обладнання 

та відпрацьованих батарей/акумуляторів може призвести до 

значної шкоди здоров’ю людини та довкіллю через наявність в 

такому обладнанні небезпечних речовин. 

(d) Символи Відходів Електричного та Електронного 

обладнання (WEEE), на яких зображено закреслені 

контейнери для сміття на колесах, вказують на те, що 

електричне/електронне обладнання та 

батареї/акумулятори, повинні збиратися та утилізуватися 

окремо від побутового сміття. 

Якщо батарея або акумулятор містить свинець (Pb), ртуть 

(Hg) та/або кадмій (Cd), вказані в Директиві про Батареї 

(2006/66/ЕС), тоді хімічні символи для таких елементів,  

будуть вказані під абревіатурою WEEE. 

(e) Системи збору та рециркуляції відходів є доступними для 

кінцевих користувачів. Більш детальну інформацію про 

утилізацію старого електричного/електронного обладнання та 

відпрацьованих батарей/акумуляторів Ви можете отримати у 

вашому місцевому магазині, де було придбано пристрій або в 

офісі компанії, яка займається утилізацією обладнання. 
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                        Перед використанням (продовження)   Підготовка програвача до роботи  
 
 

 
 Не ставте сторонні предмети на щиток для захисту 

від пилу. Сторонні предмети, поставлені на щиток 

для захисту від пилу, можуть викликати небажані 

шуми внаслідок вібрацій або падіння під час 

роботи пристрою. 

 
 Не встановлювати пристрій під прямим сонячним 

опромінюванням, поблизу джерел тепла, а також у 

подібних умовах.  Не встановлюйте пристрій на 

підсилювачі та інше обладнання, яке виробляє 

надмірне тепло, що може викликати 

пошкодження пристрою. Це може призвести до 

знебарвлення, деформації або пошкодження. 

 
 Так, як під час роботи пристрій може нагріватися, 

завжди залишайте достатній для вентиляції простір 

навколо пристрою.  При встановленні пристрою, 

залишіть трохи вільного місця (не менше 20 см або 

8") між ним, стінами та іншим обладнання для 

забезпечення достатнього розсіювання тепла. 

Якщо Ви розташовуєте пристрій на полиці, 

залишіть не менше 35 см (13 3/4") над нею та не 

менше 10 см (4") за нею. Відсутність вільного 

простору може призвести до накопичення тепла 

всередині пристрою та його займання. 
 

 НЕ ПЕРЕСУВАТИ ПРИСТРІЙ ПІД ЧАС ПРОГРАВАННЯ 

(ВІДТВОРЕННЯ ЗАПИСУ) Платівка обертається під 

час програвання. Не піднімати та не пересувати 

пристрій під час програвання. Це може 

пошкодити платівку, стилус, картридж або 

пристрій. 
 

 Перед пересуванням або транспортуванням 

пристрою, завжди видаляйте платівку. 

Пересування пристрою з платівкою на 

обертальному столі, може призвести до 

пошкодження платівки, стилусу та картриджа або 

пошкодити пристрій. 

 
 Напруга, яка постачається на пристрій, повинна 

відповідати напрузі, зазначеній на задній панелі 

пристрою. В разі наявності сумнівів з цього 

питання, проконсультуйтеся з електриком. 

 

 
Якщо поверхню забруднено, очистіть її м’якою 

тканиною або використовуйте слабкий розчин 

рідкого мила. Дайте поверхні повністю просохнути до 

того, як використовувати пристрій. 

 
 Не використовуйте хімічні вологі серветки для 

протирання, розчинники або подібні речовини, 

тому що вони можуть пошкодити поверхню 

пристрою. 

 
УВАГА 

Для Вашої безпеки, вийміть кабель живлення з  

розетки перед чищенням. 

 
 

 

Просимо користувачів зі США відвідати веб-сайт 

компанії ТЕАС для онлайн реєстрації придбаної 

продукції.  

 
http://audio.teac.com/support/registration/ 

 

 

 

Завантажити поновлення програмного 

забезпечення можна через міжнародний веб-сайт 

компанії ТЕАС: 

http://teac-global.com/ 
 

1) Відкрийте міжнародний веб-сайт компанії ТЕАС. 

2) В розділі «Завантажити», натисніть іконку вибору 

необхідної мови, для того щоб відкрити сторінку 

завантаження даних цією мовою. 

 ПРИМІТКА  

Якщо потрібна мова відсутня в списку, оберіть 

розділ «Інші мови». 

3) Натисніть на розділ «Пошук За Назвою Моделі», 

щоб відкрити розділ «Завантажити», для 

завантаження програмного забезпечення для 

цієї продукції. (Користувачам з Європи, замість 

попередньої операції, слід натиснути на назву 

товару в розділі  «Продукція»). 

4) Обрати та завантажити необхідні оновлення 
програмного забезпечення. 

Перед налаштуванням пристрою, необхідно 

перевести його в режим очікування (розділ Е на 

сторінці 6). 

 1 Встановити пристрій на рівню поверхню.  

Оскільки регулювання ніжок пристрою по 

висоті є неможливим, переконайтеся, що 

пристрій було встановлено на рівній поверхні. 

 2 Встановити обертальний стіл програвача.  

Вирівняти обертальний стіл відносно 

центрального валу та встановити його. 

 
 

 3  Накинути ремінь на шків приводу.   

Пальцем потягніть гумовий пас, яким обернено 

нижню частину обертального столу, та накиньте 

його на шків приводу. 

 Не допускайте перекручування гумового пасу. 

 Декілька разів поверніть обертальний стіл, щоб 

переконатися, що пас накинуто надійно. 

 

 
 
 

 

 4  Встановити гумову підкладку.  

Встановити захисний гумовий килимок, який 

постачається разом з обертальним столом 

програвача, перед використанням. 
 

 
 

 Гумовий килимок має верхню та нижню частини. 

Як показано на малюнку, сторона з рельєфними 

концентричними колами, повинна бути вставлена 

в нижній частині. 

 5  Встановити противагу.  

Встановити противагу на кінці тонарму, та 

поверніть проти годинникової стрілки, щоб 

затягнути їх. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6  Встановити звукозйомник.  

Встановити звукозйомник в одну з сторін тонарму 

та поверніть гайку для належної фіксації. 

 
 
 
 
 
 

Правила техніки безпеки Технічне обслуговування 

Реєстрація продукції 

Сайт ТЕАС Global 

 

http://audio.teac.com/support/registration/
http://teac-global.com/
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 1   Встановити значення нуль на 
циферблаті проти ковзання.  

 
 

 2  Обережно зіштовхніть затискач 
праворуч, щоб звільнити тонарм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3  Підняти мікроліфт та трохи посунути 
тонарм вліво. 

 
 

 4  Опустіть мікроліфт.  

 
 

 5 Повернути противагу та здійснити 
налаштування таким чином, щоб 
вирівняти тонарм. 

 
 
 
 
 
 

 
 Зняти захисну кришку  картриджу стилусу 

перед здійсненням налаштувань. 

 Картридж стилусу не повинен торкатися 

пристрою. 

 
 

 6 Повернути тонарм у початкове 
положення, та поверніть затискач 
тонарму вліво, щоб зафіксувати 
його. 

 
 

 7 Повернути кільце регулювання 
натискання стилусу таким чином, 
щоб його центральна лінія співпала 
з величиною 0 на шкалі. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Не допускайте обертання противаги. 

 
 

 8  Повернути противагу таким чином, щоб 
шкала на кільці налаштування 
натискання стилусу, відповідала силі 
натискання стилусу, вказаній на 
картриджі. 

 Сила натискання стилусу, вказана на картриджі - 2,0 г 

Тому при використанні картриджа, який входить у 

комплект, встановіть на шкалі величину 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9   Встановіть проти ковзання на циферблаті.   

Почніть з величини 2 та регулюйте її під час 

програвання платівки (сторінка 8) так, щоб ліва та 

права величини були збалансовані. 

 

  Примітки стосовно стилусу  
 

 Стилус є чутливим обладнанням, тому поводження 

з ним вимагає обережності, для уникнення 

пошкодження кінчиків. Якщо стилус погнуто або 

пошкоджено, він втрачає змогу точно 

відтворювати звукову доріжку та може пошкодити 

платівку або викликати інші несправності. 

 Якщо стилус забруднено, використовуйте 

спеціально призначений засіб для очищення 

стилусу. 

 Забороняється терти голівку стилусу з силою об 

жорстку поверхню. Не застосовуйте розчинники 

або інші хімічні речовини для очищення стилусу. 

Це може пошкодити його. 

 
 

 

В комплект входить картридж Audio-Technica AT95E. 

Придбати змінний стилус для картриджа АТ95Е, 

можна в магазині, де ви придбали цей пристрій, 

наприклад. 

Для заміни стилусу, дотримуйтеся інструкції, яка 

постачається в комплекті за змінним стилусом. 

 
 УВАГА  

 Перед заміною стилусу, встановіть на приладі 

«режим очікування» щоб уникнути раптового 

виникнення гучних шумів. 

 Будьте обережні, щоб не пошкодити руки або обладнання. 

 Зберігайте стилус в місці, недосяжному для 

маленьких дітей, щоб уникнути випадкового 

проковтування ними стилусу. 

 Балансування тонарму та 

регулювання натискання стилусу 

Заміна стилусу 

У
К

Р
А

ЇН
С

Ь
К

А
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  З'єднання  Назви та функції вузлів пристрою  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Коли еквалайзер ФОНО 
увімкнено 

Під’єднати до штекерів аудіо 
вводу на підсилювачі, і т.д. 

Коли еквалайзер ФОНО має 
позначення THRU 

Під’єднати роз’єми вводу на 
підсилювачі, і т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 А 
 
 
 
 

 
R 

Підсилювач 

 
 
 
 
 
 
 

 
 B C  

 
 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 
 E  

 
 D 

 
Адаптер змінного 
струму, включений 
в комплект 

 C  USB-порт (тип USB B) 

Під’єднати до комп’ютера через USB роз’єм для 

перетворення аудіо сигналу на звуковий та 

відтворення його на комп’ютері (сторінка 9). 
 

 

 D  Вхідний роз’єм для постійного струму  

Після підключення всіх інших з’єднань, підключити 

адаптер змінного струму до цього роз’єму. 

Переконайтеся, що вилку адаптера змінного струму 

підключено до розетки електричного живлення. 

 Вийняти шнур живлення від розетки, якщо Ви не 

плануєте користуватися пристроєм протягом 

тривалого періоду часу. 

 Не використовувати інші адаптери змінного струму, 

крім цього. 

 

  

e 

f 

g 

h 

 
i 

j 

 
 
 

 
 

 А  Роз’єми аналогового виводу (Л/П)  

Це роз’єми для виводу аналогових звукових 
сигналів. 

Перемикач ФОНО ЕКВАЛАЙЗЕР дозволяє вибрати 

тип вихідного сигналу. 

Використовуйте включений до комплекту кабель 

(або придбаний окремо) для під’єднання іншого 

обладнання до гнізд виводу аудіо сигналів з 

цього пристрою.  

 В  ФОНО ЕКВАЛАЙЗЕР перемикач 
(налаштування виводу звуку) 

 В ПОЗИЦІЇ «ON» 

Сигнали, підсилені вбудованим підсилювачем, 

виводяться через вихідні роз’єми аналогових 

аудіосигналів (Л/П). 

В ПОЗИЦІЇ «THRU» 

 Сигнал ММ картриджу виводиться прямо через 

роз’єми виводу аналогових аудіосигналів (Л/П). 

Використовуйте при під’єднанні обладнання 

через вхідні роз’єми ФОНО. 

 У нових пристроях, отриманих з заводу-

виробника, ця функція є включеною.  

 УВАГА  

При включеній даній функції, під час 

під’єднання до вводів ФОНО, наприклад, на 

підсилювачі, вихідний сигнал, який поступає на 

динаміки або навушники, може бути занадто 

гучним, внаслідок чого, може бути. 

 

 
 
 

 

 
 

Білий (Л) 

Черв. (П)  

Білий (Л) 

Червоний (П) 
 

Заходи безпеки під час під’єднання 

 Не вмикайте пристрій до того, як будуть 

підключені всі необхідні з’єднання. 

 Уважно прочитайте інструкції до обладнання, 

яке буде підключено до цього пристрою, та 

дотримуйтеся їх під час підключення з'єднань. 

Переконайтеся, що шнур живлення 

підключено до джерела змінного струму з 

відповідною напругою. 

Під’єднання до мережі, яка постачає 
невідповідну напругу, може спричинити 
ураження електричним струмом або займання 
пристрою.  при вмиканні пристрою в розетку 
або вимиканні його з розетки, тримайтеся за 
вилку шнура живлення Забороняється тягнути 
або смикати за шнур живлення. 
Вийняти шнур живлення з розетки, якщо ви не 
плануєте користуватися пристроєм протягом 
тривалого проміжку часу. 
 
 
 

 E  Кнопка РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ/ВКЛ  
 

Натисніть кнопку РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ/ВКЛ для 
вмикання пристрою або переведення його в режим 
очікування. 

 

 а  Обертальний стіл програвача 

Встановлювати платівки в центрі 
обертального столу програвача. 

 

 b  Противага  
 
 с   Кільце регулювання натискання 
стилусу 
 
 d   Циферблат протиковзання 

 е    Мікро ліфт 

Використовуйте мікро ліфт для піднімання 

тонарму та опускання його на платівку. 
 

 f   Тримач тонарму 

Це тримач для тонарму. Обережно зіштовхніть 

затискач праворуч, щоб звільнити тонарм 

перед програванням платівки. 

 

 g  Тонарм 
 
 h  Перемикач регулювання 
швидкості обертання платівки 

Виберіть швидкість обертання (об/хв), яка підходить 
до відтворення запису. 
 

 i  Регулятор обертання столу 
програвання СТАРТ/СТОП 
 
 j  Голівка звуко зйомника  
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                                 Щиток для захисту від пилу   Поводження з платівками  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Відкриванн
я  

 Під час тримання платівки, або виймання її з 

чохла, уникайте торкатися доріжок. Тримайте 

платівку за етикетку та край однією рукою або 

двома руками за краї. 

Етикетка Канавки 

 Не залишайте платівки під прямими сонячними 

променями, в гарячих або дуже вологих місцях. 

Платівка, залишена в таких місцях на тривалий час, 

може деформуватися або бути пошкоджена іншим 

чином. 

 Не кладіть декілька платівок одна на одну та не 

ставте на них важкі об’єкти. Не залишайте платівки 

під нахилом протягом тривалого часу. Внаслідок 

цього, платівки можуть деформуватися або 

пошкодитися. 

 Не допускайте контакту твердих об’єктів з 

канавками на платівках. Внаслідок цього можуть 

виникнути подряпини. 

 Після завершення прослуховування платівки, завжди 
повертайте її до чохла для зберігання. 

 1  До упору вставити гачки у лівий та 

правий отвори в задній частині 

головного пристрою. 
 

 2  Вирівняти верхні частини гачків 

відносно отворів у щитках для захисту 

від пилу та вставити їх в отвори. 

 
 
 

Тримаючи щиток для захисту від пилу за краї, 

повільно підніміть його уздовж гачків, для зняття 

його з пристрою. Після цього, зніміть гачки з щитка 

для захисту від пилу. 

Відкривання 

Тримаючись за передній край щитка для захисту від 

пилу, обережно підніміть його до упору. 

Щиток для захисту від пилу буде зафіксовано в 
такому положенні. 

 
 

Закриття 

Обережно опустіть щиток для захисту від пилу до 
повного закриття. 

Будьте обережні, щоб не затиснути 

руки, наприклад, під час викривання та 

закриття щитку для захисту від пилу. 

 

 
 
 
 

 Відбитки пальців та пил на платівці, можуть 

викликати шум та пропускання звуку, а також 

пошкодити платівку та стилус. Чистити диски 

тільки спеціальним засобом для очищення 

платівок. Не використовуйте розчинники або 

відмінні від спеціального засобу для чищення 

платівок, речовини. Такі хімічні речовини можуть 

завдати шкоди поверхні платівки. 

 При використанні речовини для чищення платівок, 

протирайте поверхню пристрою обертальними 

рухами, за напрямком канавок. 

у чохол для зберігання. Зберігання платівок без 

захисних чохлів, може призвести до їх деформації 

або пошкодження. 

 Не використовуйте платівки з тріщинами. 

 

 

Під’єднання щитка Відкриття та закриття щитка Поводження з платівками Запобіжні заходи 

Від’єднання щитка 

Очищення 

У
К

Р
А

ЇН
С

Ь
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Зовнішній край 
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  Заміна картриджу   Основні Операції  
 

Для зміни картриджа, спочатку зніміть звукозйомник з 

тонарму. 

 Ми встановлювати захисний ковпачок на голку під 

час зміни картриджу. 

 4  Підключити контактні зажими до 
картриджу. 

 Сигнали та кольори контактних зажимів 

наведено нижче. 

 

 

 1  Натисніть кнопку РЕЖИМ 
ОЧІКУВАННЯ/ВКЛ на задній панелі 
пристрою, щоб включити його. 

 4  Встановіть потрібну швидкість 
обертання (ОБ/ХВ) для платівки. 

Швидкість обертання може бути встановлено на 
33 1/3 або 45 об/хв. 

Голівка звукозйомника Гвинти 

 
 

Гайки 
 

Контакти 
(клеми) 
звукозйо
мника 

 Картридж  
 5  Збалансувати тонарм та    
     налаштувати силу натискання  
      стилусу

 

 5  Повернути регулятор СТАРТ/СТОП 

 1  Відключити контактні зажими 
від картриджу. 

 2  Ослабити гвинти та зняти картридж. 

 3  Встановити новий картридж та 
затягнути гвинти. 

На малюнку показано розташування гвинтів. 
 

 
 

2,0 ± 0,5 мм 

Виконайте процедури з розділу «Балансування 
тонарму» та регулювання натискання стилусу» на 
сторінці 5. 

 
 

 2  Повільно відкрийте пилозахисну 
кришку. 

 

 Будьте обережні, щоб не затиснути 

руки, наприклад, під час викривання та 

закриття щитку для захисту від пилу. 

 3  Встановити запис на обертальний стіл 

програвача.  

При відтворенні записів на швидкості 45 об/хв, 

використовуйте адаптер. 

ПУСК (СТАРТ) для запуску 
обертального столу програвача. 

 

 
 

 Коли регулятор ПУСК/СТОП встановлено в 

положення ПУСК, обертальний стіл 

програвача почне обертатися, вмикається 

синій світлодіодний індикатор.  

 6  Обережно зіштовхніть затискач 
праворуч, щоб звільнити тонарм. 

 
 
 
 
 
 

 
         Затискач 

 

Програвання платівок 

Сигнал Колір 

Лівий канал + Білий 

Лівий канал - Синій 

Правий канал + Червоний 

Правий канал - Зелений 
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                  Здійснення запису за допомогою комп’ютера  
 

 7  Підніміть мікро ліфт. 
 
 
 
 

Мікро ліфт 

Тонарм 

 Ви також можете залишити мікроліфт в 
нижньому положенні та пересунути 
піднятий тонарм до платівки, після чого - 

повільно його опустити для початку 

програвання платівки. 

 8  Пересуньте тонарм на край платівки 
або на доріжку, яку ви бажаєте 
прослухати. 

 
 

 9  Опустіть мікро ліфт.  

Повільно опустіть тонарм, доки стилус не 

торкнеться платівки та не розпочнеться 

відтворення запису. 

 Рекомендовано опустити щиток для захисту від 

пилу під час відтворення програвання 

звукозапису для уникнення осідання пилу. 

Не ставте сторонні предмети на щиток 
для захисту від пилу.  

Сторонні предмети, поставлені на щиток 

для захисту від пилу, можуть викликати 

небажані шуми внаслідок вібрацій або 

падіння під час роботи пристрою. 

 УВАГА  

 Під час програвання, не торкайтеся тонарму або 

платівки, яка обертається. 

 Не зупиняйте обертання столу програвача під час 
програвання запису. 

 
Під час програвання запису із занадто гучним 

звуком, може відбуватися зворотний зв’язок. 

Якщо таке виникає, знизити звук на 

підсилювачі. 

 

 

 1 Для ручного припинення програвання, 
трохи підніміть мікро ліфт або гачок 
звуко зйомника та поверніть тонарм на 
тримач. 

 
 
 

мікро ліфт 

Тонарм 

 
 
 
 
 
 
 

 2 Поверніть регулятор СТАРТ/СТОП в 
положення СТОП, для зупинки 
обертального столу програвача. 

 

 

 Коли обертальний стіл зупиняється, синій 

світлодіодний індикатор також вимикається. 

Під’єднати програвач до комп’ютера через USB-шнур, 

для перетворення аудіосигналів з запису в цифрові 

дані та передачі їх на комп’ютер. 

 

Комп’ютери, які працюють на таких операційних 

системах, дозволяють підключення пристрою 

через USB шнур. 

Операційні Системи Windows (на жовтень 2015 р.): 

Windows 7 (32-розрядна, 64-розрядна)  

Windows 8 (32-розрядна, 64-розрядна)  

Windows 8.1 (32-розрядна, 64-розрядна)  

Windows 10 (32-розрядна, 64-розрядна) 

Mac OS X (на листопад 2015 р.)  

OS X Lion 10.7 

OS X Mountain Lion (10.8)  

OS X Mavericks (10.9) 

OS X Yosemite (10.10)  

OS X El Capitan (10.11) 

Сумісність пристрою з іншими операційними 

системами - не гарантується. 

 Цей пристрій працює на стандартних драйверах 

операційних систем. Встановлювати специфічні 

драйвери - не потрібно. 

 

 

 1   Увімкніть комп'ютер.  

Переконатися, що операційна система працює 

коректно. 

 2  Використовуючи USB шнур, під’єднайте  
     комп’ютер до цього пристрою. 

 
 

 
   

 
 
 

   
 

   

 Під’єднайте пристрій до комп’ютера за допомогою USB 

шнура з феромагнітним сердечником. 

 3 Натисніть кнопку РЕЖИМ 
ОЧІКУВАННЯ/ВКЛ для вмикання 
пристрою. 

При підключенні пристрою, комп’ютер 

автоматично знаходить USB-порт та розпізнає 

пристрій як «КОДЕК USB аудіо». 

 Для запису звуку з цього програвача платівок, за 

допомогою комп’ютера, потрібно встановити 

програмне забезпечення, яке дозволяє 

здійснювати аудіозапис на такий комп’ютер. Ви 

можете придбати програмне забезпечення для 

звукозапису окремо, або завантажити 

безкоштовне програмне забезпечення, таке як 

Audacity (http://audacity.sourceforge.net/), з мережі 

Інтернет. Audacity є безкоштовним програмним 

забезпеченням, а тому не обслуговується 

компанією ТЕАС. 

 При під’єднанні до комп’ютера через USB шнур, не 

здійснюйте будь-яких із зазначених нижче, дій. Це 

може призвести до збоїв в роботі комп’ютера.  

Завжди закривайте на вашому комп’ютері 

програмне забезпечення для здійснення 

звукозапису, перед виконанням таких дій. 

u  Від’єднати USB шнур 

u  Перевести пристрій в режим очікування 

 

Нижче наведено приклади налаштувань для 

користувачів операційної системи Windows 7: 

 1 В меню Пуск, оберіть вкладку Панель 

управління. 

 2    Виберіть пункт «Звук».  

 3 Натиснути на вкладку «Запис» та  
підтвердити, що «КОДЕК USB аудіо» 
вибрано «Пристроєм за умовчанням». 

 4  Виберіть «КОДЕК Мікрофон USB Аудіо» та 
натисніть на кнопку «Властивості». 

 5   Виберіть вкладку «Додаткові налаштування». 

 6 З меню «Формат за умовчанням», 

виберіть якість відтворення аудіо 
(формат), який ви бажаєте 
використовувати для запису. 

 ПРИМІТКА  
Формат відтворення “2 channel, 16 bit, 48000 Hz (DVD 
quality)”  - забезпечує високу якість звуку, але займає 
більше місця на диску. Процедура запису з використанням 
більш низької якості запису, знижує якість звуку, але займає 
менше місця на диску. 

 7 Натисніть «ОК».  

Коли програвання завершено 

Операційні системи 

Під’єднання до комп’ютера 

Налаштування комп’ютера 

У
К

Р
А

ЇН
С

Ь
К

А
 

http://audacity.sourceforge.net/)
http://audacity.sourceforge.net/)
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                                   Усунення несправностей                                     Технічні характеристики  
 

В разі виникнення проблем з цим пристроєм, будь 

ласка, перевірте наступні пункти перед тим, як 

звертатися до служби технічного обслуговування. 

Проблему викликає щось інше, тобто причина 

несправності полягає не в самому пристрої. Будь ласка, 

переконайтеся, що пристрої, під’єднані до пристрою, 

функціонують належним чином. 

Якщо пристрій не функціонує належним чином, 

зв’яжіться з продавцем даного пристрою. 

 
Живлення відсутнє. 

 Переконайтеся, що адаптер змінного струму 

підключено до розетки. Натисніть кнопку 

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ/ВКЛ для вмикання 

пристрою (сторінка 6). 

 
Немає звуку. 

 При підключенні підсилювача або іншого 

обладнання до роз’єму для виводу 

аналогових аудіосигналів, встановіть 

перемикач ФОНО ЕКВАЛАЙЗЕР в положення 

ВКЛ (сторінка 6). 

 
Програвання неможливе; замість звуку чути 
тільки шум. 

 Переконатися, що захисний ковпачок (білий 

пластиковий ковпачок) зі стилусу знято. 

 Почистити стилус (сторінка 5). 

 Якщо голівку стилусу зношено - її необхідно 
замінити (сторінка 5). 

 Розташувати пристрій якомога далі від 

телевізорів, мікрохвильових печей та інших 

пристроїв, які випромінюють електромагнітні 

хвилі. 

Під час відтворення запису чути сторонні 
шуми 

 Шуми можуть бути викликані надмірним 

тиском стилусу на платівку. Відрегулюйте 

натискання стилусу до вказаної величини 

(сторінка 5). 

 
Швидкість відтворення звуку є 
неправильною. 

 Виберіть швидкість обертання (об/хв), яка 

підходить до відтворення запису 

(3сторінка 8). 

 
Звук відтворюється з перебоями. 

 Вібрація викликає пропускання звуку. 

Встановіть пристрій на стабільній поверхні. 

 Якщо платівку забруднено, протріть її. 

 Не використовуйте подряпані платівки. 

 Збалансувати тонарм та відрегулювати силу 

натискання стилусу (сторінка 5). 

 Якщо сила натискання стилусу нижче зазначеної 

на картриджі, можливе пропускання звуку. 

Обертальний стіл (програвача) 

Система приводів . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  Ремінний Привод 

Привод. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Мотор постійного струму 

Швидкість обертання . . . . . . . . . . . 33 1/3 об/хв, 45 об/хв 

Можна встановити швидкість обертання . . . . . . . . ±2% 

Коефіцієнт детонацій . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 0,2% 

SN співвідношення  . . 67 дБ або вище (20 кГц ФНЧ) 

Обертальн. стіл . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Литий алюмінієвий 

діаметр 30 см (12") 
Тонарм 

Тип тонарму 

Статично збалансований тонарм прямого типу  

Довжина тонарму . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 223 мм 

Границі діапазону сили натискання стилусу . . . . . 0-5 г 

Допустима вага картриджу. . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 - 6,5 г 

 
Картридж 

Тип. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VM (еквівалентно ММ) 

Вихідна напруга. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.5 
мілівольт (1 кГц, 5 см/сек) 

Сила натискання стилусу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2,0 ±0,5 г 

Вага картриджу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7 ± 0,5 г 

Вага звукозйомника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 г 

(включаючи гвинти, гайки та дроти) 

 Термін служби голки залежить від умов 

використання, але зазвичай дорівнює 300 

годинам. 

 
Вихідна напруга 

ФОНО ЕКВАЛАЙЗЕР THRU . . . . . . . . . . . . . 3,5 мВ ± 3 дБ 

ФОНО ЕКВАЛАЙЗЕР ВКЛ . . . . . . . . . . . . .  155 мВ  (−16 дБВ) 

Вихідний роз’єм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RCA 

 
USB порт 

USB порт може отримувати живлення від USB шини 

комп’ютера (Повна швидкість) . .  USB конектор типу B 

Опора для живлення шини USB . . . . . . . . . . . . 5 В, 500 мA 

 Використовуйте спеціальний USB шнур для 

підключення до комп’ютера для отримання 

живлення через нього. 

Частота дискретизації запису  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 кГц, 
11,025 кГц, 16 кГц, 22,05 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц 
Глибина розрядності квантування . . . . . . . .  16-розрядна 

Загальне 

Адаптер Змінного струму 

Сигнал на вході . . . . 100 - 240 В змін.струму, 50-60 Гц 

Струм на виводі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 В, 500 мA 

Споживання живлення 

Режим очікування. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  0,2 W або менше 

ВКЛ (СТАРТ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 W або менше 

Вага . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 4,9 кг (10-7/8 фунтів) 

Діапазон робочих температур. . . . . . . . від 5° C до 35° С 

Розміри (Ш × В × Д) (включаючи виступи) 

420 × 117 × 356 мм (16 5/8 "× 4 5/8" 14 × 1/8 ") 

 Робочі характеристики вказані при робочій 
температурі 20оС. 

 
 
 

Аксесуари, які входять у комплект 

Гумова підкладка - 1 шт. 

Адаптер для 45 об/хв - 1 шт. 

Противага - 1шт. 

Голівка звукозйомника - 1 шт. 

Попередньо встановлений картридж AT95E MM 

(компанія-виробник Audio-Technica)  

Обертальний стіл програвача - 1 шт.,  

Щиток для захисту від пилу - 1 шт.,  

Гачки - 2 шт.,  

Аудіо кабель - 1 шт.,  

Адаптер змінного струму - 1 шт.: 

Схема для США/Канади: GPE053A-V120050-1  

Схема для Європи: GPE053A-V120050-Z 

Інструкція користувача (цей документ) - 1шт. 

Гарантійний талон - 1шт. (лише для користувачів з 

США та Канади) 

 
 

 
 Технічні характеристики та зовнішній вигляд 

можуть бути змінені без попередження. 

 Вага та габарити приладу - приблизні. 

 Малюнки, наведені в цій інструкції, можуть 

трохи відрізнятися від реального вигляду 

пристрою.

 


