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PLADESPILLER BETJENINGSVEJLEDNING

VIGTIGT:
LÆS, FØR DU FORTSÆTTER!
• Læs og følg vejledningen.
• Gem alle vejledninger som reference.
• Gem alt indpakningsmateriale. N05105
bør kun flyttes eller sendes i sin
originale emballage, så risikoen for
transportskader minimeres.

VIGTIGE SIKKERHED
SANVISNINGER
SE DEN EKSTRA
SIKKERHEDSVEJLEDNING, DER
MEDFØLGER I PAKKEN
FØLG VEJLEDNINGEN HERUNDER
FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD ELLER SKADE.

Tak fordi du valgte at købe en N05105 pladespiller. I næsten 50 år har kræsne lydentusiaster valgt Mark Levinsons produkter for deres
luksuriøse kvalitet og fantastiske lyd. Robuste materialer, overdådig finish, dristigt design og en enestående ydeevne er værdsatte kendetegn
for Mark Levinson-brandet. N05105 pladespilleren er fremstillet af de fineste materialer med verdens ypperste teknologi og forarbejdning
og vil give dig enestående ydelse i mange år frem i tiden.
Du opnår den bedste ydeevne, hvis du læser denne vejledning og følger anvisningerne om udpakning og opsætning omhyggeligt.

INDHOLDET I PAKKEN
DELE
1 - Kabinet med monteret tonearm
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2 - Pladevægt
3 - Pladetallerken
4 - Justeringsskabelon

1. Undgå elektrisk stød ved aldrig at åbne
motorkabinettet.
2. Undgå elektrisk stød ved altid at slutte
N05105 til en stikkontakt med jord.
3. Hvis strømkablet, der leveres med
N05105, er for kort til at nå en
stikkontakt, skal du anvende en kraftig
forlængerledning med jord.
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4. Brug N 5105 i et miljø med reguleret
temperatur.
0

5. Installér enheden iht. producentens
vejledning.
6. Oplysninger om strømkrav findes
i betjeningsvejledningen. Vær
opmærksom på, at forskellige
driftsspændinger kan medføre, at der
skal bruges et andet strømkabel og/
eller stikprop.
7. Slut aldrig effektforstærkerudgange
direkte til enhedens stik.
I tilfælde af skade, eller hvis du har
spørgsmål, bedes du henvende dig til
Mark Levinsons autoriserede forhandler.
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OPSÆTNING
KLARGØRING
For at undgå transportskader leveres din N05105 omhyggeligt indpakket i specialdesignet
emballage og i delvist samlet tilstand. Sørg for at have tilstrækkelig bordplads, når du
udpakker N05105 og sætter den op. Vi anbefaler mindst 60 x 60 cm bordplads til opsætningen.

MONTERING AF DRIVREM
Placér den medfølgende drivrem omkring pladetallerkenen (1) og dernæst omkring
remskiven (2). Drej pladetallerkenen med hånden for at justere drivremmen på gevindet.
Brug ikke skarpt værktøj eller en spids pincet. Dette kan beskadige drivremmen,
pladetallerkenen og remskiven.

UDPAKNING AF KASSEN
Det er vigtigt, at du gemmer indpakningsmaterialerne og kassen for det tilfælde, at du
får brug for at sende eller flytte din N05105. Tag kabinettet ud, og placér det på det sted,
hvor pladespilleren skal stå. N05105 skal placeres på en plan, lige overflade, der er stærk
nok til at bære dens betragtelige vægt (34 kg). Dette gør opsætningen lettere og belaster
hovedlejet mindst muligt. Jo stærkere og bedre isoleret hylden eller bænken er, jo bedre
lyd vil N05105 kunne levere.
• Udpak disse dele, og sæt dem til side:
Justeringsskabelon
Pladevægt
Strømkabler
Anti-skatingvægt
Lejeolie
Drivrem
30 cm LP-omslag indeholdende vejledningen og plademåtten

NIVEAUREGULERING

TONEARM
Opsætning med standardpickup
Hvis du har købt en N05105 MC, vil pickuppen være monteret og tonearmen justeret. Du skal
kun indstille anti-skating (som beskrevet på næste side).

Efter placering af kabinettet kan du niveauregulere pladespilleren ved at dreje kabinettets
tre fødder. Drej fødderne mod højre for at sænke kabinettet og mod venstre for at løfte det.
Brug det indbyggede vaterpas til justeringen.

MONTERING AF PLADETALLERKEN
Fjern dæklisten over lejehullet.
Placér forsigtigt pladetallerkenen i lejet. Sæt den langsomt i. Den skal glide let på plads.
Lad ikke pladetallerkenen falde ned i lejehullet, da dette kan beskadige lejet.
Drej pladetallerkenen med hånden for at sikre, at den drejer let. Lad pladetallerkenen sætte
sig i ca. 15 minutter, før du tænder motoren.
Bemærk: Lejet er smurt fra fabrikken, og det er generelt vedligeholdelsesfrit. Lejeolien
følger med i tilfælde af, at service skulle blive påkrævet på et senere tidspunkt.
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PÅSÆTNING OG JUSTERING AF PICKUP
(Hvis du har købt en N05105 MC, medfølger en allerede påsat og kalibreret pickup, og du kan
springe dette afsnit over).
Hvis du vælger at sætte en anden pickup på, skal du anvende den medfølgende
justeringsskabelon til justering af din pladespiller. Brug det inderste gitter på skabelonen til
justering af din pickup.
Justeringsskabelon til tonearm
25,4 cm

• Før tonearmen ind over justeringsskabelonen, så nålen er så tæt på midten af gitteret,
som muligt. Indstil kontravægten, så nåletrykket lige præcis er nok til at forhindre,
at nålen bevæger sig, når den hviler på skabelonen. Sørg for at løfte nålen op fra
skabelonen, mens kontravægten justeres, så du ikke beskadiger nålen eller nålerøret.
• Lad diamantnålen hvile mod midten af justeringsskabelonen, og lys med en lommelygte
fra forsiden af pickuppen for at tjekke, at nålerøret flugter med linjerne på skabelonen.
Det er uvæsentligt, om nålehuset flugter nøjagtigt, blot at nålerøret gør. Justér
pickuppens monteringsskruer og kontravægt efter behov i løbet af denne proces.

Centerstift fastgjort i øverste
hul i tonearmsfæstet

INDSTILLING AF ANTI-SKATING
Med moderne tonearme og pickupper er det ikke alle brugere, der ønsker at slå anti-skating
til. N05105s anti-skatingenhed sidder på tonearmens rotationsakse.
Brug det
inderste gitter
til justering

Anti-skatingvægtstang
Anti-skatingvægt

+

Parallel

Nål koncentrisk i forhold til midten

Kontravægt
Antiskatingstyrke
–

Sæt strengen i
tredje rille

+

Nåletryk
–

VTA-låseskrue

Hvis du vil ændre højden på tonearmen (justering af VTA, vertikal sporingsvinkel), skal du løsne
låseskruen til VTA (M4-skrue) på bagsiden af armens base. Brug en 2 mm sekskantnøgle.
Vær yderst forsigtig, når du flytter tonearmen, og forsøg ikke at trække den ud. Tonearmen
er forbundet til printkortet inde i pladespilleren til output af signalet.
Azimutvinklen kan justeres ved at løsne azimut-låseskruen (M3-skrue) ved tonearmsbasen
med en 1,5 mm sekskantnøgle.
• Til pickupper med gevindskårne monteringshuller skal du anvende de skruer, der leveres
af pickuppens producent. Andre skruer passer muligvis ikke korrekt og kan medføre
skade på gevindet og pickuppen.
• Til pickupper med gennemgående monteringshuller skal du anvende det tilbehør, der
fulgte med tonearmen. Sørg for at bruge spændskiver under skruehovederne.
• Tonearmens ledninger er farvekodede som følger:
Rød – højre kanal, strømførende
Grøn – højre kanal jord
Hvid – venstre kanal, strømførende
Blå – venstre kanal jord.
Bemærk, at hvis din grammofonforforstærker vender polariteten, skal du bytte om på de
strømførende ledninger og ledningerne til jord til pickuppen, dvs. rød ledning til grøn terminal
og grøn ledning til rød terminal. Byt ikke om på kanalerne.
• Brug en pincet eller en lille spidstang til at tage fat i midten af stikket til den røde ledning
– ikke i selve ledningen – og skub det ind i pickuppens højre terminal til strømførende
ledning. Tilslut de øvrige stik på samme måde. Undgå at beskadige pickuppen, og tryk
ikke stikkene helt ind.
• Placér justeringsskabelonen på spindlen med bagsiden mod tonearmens base, og skub
pladespindlen gennem hullet.
Bemærk, at følgende trin til justering af pickuppen skal udføres uden nålebeskytter eller
anden beskyttelse påsat. Pas på ikke at støde eller beskadige nålen eller nålerøret.
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Tonearmslift
Tonearmslås

Azimutlåseskrue

Hvis din pladespiller har en fabriksmonteret pickup, skal anti-skatingvægten placeres i den
tredje rille på anti-skating-vægtstangen og føres til den inderste bølge i støtten til stangen
(se tegningen herover). Hvis du monterer din egen pickup, kan anti-skatingstyrken indstilles
ved at flytte vægten mellem de forskellige riller.
• Læg en plade på pladetallerkenen, tænd motoren, og placér nålen i en pladerille. Kig
forfra, og læg mærke til, om nålerøret bøjer, mens pladen spiller, eller om tonearmen
giver sig, når nålen løftes ud af rillen. Hvis nålerøret bøjer mod midten af pladen
(dvs. tonearmen tvinges væk fra midten af pladen) er anti-skatingstyrken indstillet for
højt. Styrken kan reduceres ved at flytte vægten mod rotationsaksen.
• Tjek anti-skatingstyrken flere steder mellem yderste og inderste rille på pladen, og justér
vægten efter behov. Hvis strengen flyttes til en rille længere væk fra rotationsaksen, øges
anti-skatingeffekten, og hvis den flyttes nærmere, reduceres anti-skatingeffekten.
• Desuden kan anti-skating justeres ved at lytte til en plade. Kraftig forvrængning i venstre
kanal angiver for kraftig anti-skatingstyrke, mens forvrængning i højre kanal angiver, at
anti-skatingstyrken er for lille.

TILSLUTNING AF NO5105

GENEREL BRUG

Tilslut N05105 i 3 trin:

• Den bedste ydeevne opnås efter mindst 20 timers indkøring.

1. Slut venstre og højre RCA-terminaler til grammofonindgangene på en forforstærker ved
hjælp af tilslutningskabler af god kvalitet.

• Du kan eksperimentere med forskellige plademåtter, men sørg for at tjekke igen og
regulere VTA-indstillingen efter behov.

2. Slut jordterminalen til jordterminalen på forforstærkerens grammofonindgang.
3. Vælg det strømkabel, der passer til dit område, og slut enheden til en stikkontakt.

Tonearm højre kanal
Jord

Tonearm
venstre
kanal

Vekselstrømsindtag

BETJENING
BETJENING AF PLADESPILLEREN
Når du forbinder N05105 til lysnettet, går den omgående i Standby, hvilket vises med en
langsomt blinkende lysring omkring knappen stop/standby.
• Start pladetallerkenen ved at trykke på knappen for den ønskede hastighed. Lysringen
omkring hastighedsknappen lyser konstant, og pladetallerkenen starter langsomt op til
den valgte hastighed. Hastigheden øges langsomt for at mindske slid på drivremmen.
• Når du vil standse pladetallerkenen, skal du trykke én gang på knappen stop/standby.
Lysringen omkring knappen stop/standby lyser konstant, og pladetallerkenen holder
langsomt op med at dreje (grundet dens store masse).
• Når du vil stille N05105 tilbage i Standby, skal du holde knappen stop/standby inde i tre
sekunder. Lysringen omkring knappen stop/standby begynder at blinke langsomt som
tegn på, at enheden står i Standby.

BETJENING AF TONEARMEN
• Åbn clipsen på tonearmen.
• Hæv tonearmen ved at dreje tonearmsliften med uret.
• Placér nålen over yderste rille på vinylpladen.
• Sænk nålen ned på pladen ved at dreje tonearmsliften mod uret.
• Når pladen er spillet færdig, skal du hæve tonearmen igen og manuelt føre den tilbage til
hvilestillingen.
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MÅL

Set ovenfra

Ca. 381 mm

Ca. 395 mm

438 mm

SPECIFIKATIONER
PLADESPILLER NO5105 / TEKNISKE DATA
Mål:

438 mm x 395 mm x 154 mm

Leje:

Højpræcisionsleje

Vægt:

34 kg

Kabinet:

438 mm x 380 mm x 50 mm. Aluminium. 3 højdejusterbare fødder

Drevsystem:

Integreret vekselstrømsmotor

Pladetallerken: ø 299 mm x 34 mm. Aluminium. Vægt: 6 kg

Hastigheder:

33 1/3 o/min. og 45 o/min.

Tonearm:

Strømforsyning: Intern veksel- /jævnstrømsadapter. Indgangsspænding
100-260 V vekselstrøm, 50-60 Hz
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Effektiv længde 25,4 cm. Monteringsafstand 237,8 mm.
Overhæng 16,2 mm, justerbar højde

Set forfra

Ca. 154 mm

Ca. 75 mm

Ca.
25 mm

Ca.
33 mm

ø 298,5 mm

305 mm

Set fra højre

264,1 mm

Set bagfra

47 mm

ø 76,2 mm

Yderligere oplysninger finder du på www.MarkLevinson.com
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