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SKIVSPELARE BRUKSANVISNING

VIKTIGT:
LÄS DETTA INNAN DU FORTSÄTTER!
• Läs igenom och följ alla anvisningar
• Behåll alla anvisningar för din
referens.
• Spara allt förpackningsmaterial. För
att minska risken för transportskador
bör N05105 endast flyttas och fraktas i
sin originalförpackning.

VIKTIGA
SÄKERHETSANVISNINGAR
SE YTTERLIGARE
SÄKERHETSANVISNINGAR SOM
MEDFÖLJER I FÖRPACKNINGEN
FÖLJ ANVISNINGARNA NEDAN FÖR
ATT MINSKA RISKEN FÖR
ELEKTRISKA FAROR OCH/ELLER
PERSONSKADOR.

Tack för att du har investerat i en N05105-skivspelare. I nära 50 år, har insiktsfulla personer valt produkter från Mark Levinson för dess
lyxiga kvalitet och avslöjande ljud. Stabila material, påkostad finish och djärv formgivning är hyllade egenskaper hos varumärket Mark
Levinson. Skivspelaren N05105 är tillverkad av de bästa materialen och den bästa tekniken med det bästa yrkeskunnandet i världen och
kommer att leverera enastående prestanda i många år framöver.
För optimal prestanda bör du läsa vägledningen och noggrant följa anvisningarna för uppackning och installation.

FÖRPACKNING
DELAR
1 - Chassi med monterad tonarm
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2 - Vikt för skiva
3 - Skivtallrik
4 - Justeringsmall

1. För att undvika elektriska stötar, får
motorns kåpa inte öppnas.
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2. För att undvika elektriska stötar
måste N05105 alltid anslutas till ett
jordat uttag.
3. Om den strömsladd som medföljer
N05105 inte räcker fram till
uttaget, kan en slitstark, jordad
förlängningssladd användas.
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4. N05105 får endast användas i miljöer
med kontrollerad temperatur.
5. Installationen ska ske i enlighet med
tillverkarens anvisningar.
6. Se bruksanvisningen för strömkrav.
Var uppmärksam på att olika
driftspänningar kan kräva andra
typer av sladdar och/eller
anslutningskontakter.
7. Anslut aldrig effektförstärkarens
utgångar direkt till någon av enhetens
anslutningar.
Kontakta din auktoriserade
återförsäljare av Mark Levinson i
händelse av skador eller om du har
några frågor.
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MONTERING

MONTERA REMMEN

FÖRBEREDELSER

Placera den medföljande remmen runt skivtallriken (1) och remskivan (2). Vrid skivtallriken
för hand så att remmen justeras i spåret. Använd inte vassa verktyg eller spetsiga pincetter.
Detta kan skada remmen, skivtallriken och remskivan.

För att undvika transportskador levereras din N05105 delvis färdigmonterad i en noggrant
utformad förpackning. Se till att du har gott om ledigt plant utrymme för att packa upp och
montera din N05105. Vi rekommenderar en plan yta på minst 60 x 60 cm för monteringen.

PACKA UPP KARTONGEN
Det är viktigt att du sparar förpackningsmaterialet och kartongen för frakt och flytt av
N05105. Ta ur chassit och ställ det på den avsedda ytan. N05105 måste placeras på en plan,
jämn yta som kan bära dess betydande vikt (34 kg). Detta gör monteringen enklare och
orsakar mindre påfrestning på huvudlagret. Ju starkare och bättre isolerad hyllan eller
stället är, desto bättre kommer N05105 att låta.
• Plocka upp och lägg följande saker åt sidan:
Justeringsmall
Vikt för skiva
Strömsladdar
Antiskating-vikt
Lagerolja
Rem
12 tums LP-fodral innehållande bruksanvisningen och skivtallrikens matta

NIVELLERING
När du har ställt upp chassit kan du nivellera skivspelaren genom att vrida på de tre fötterna
i chassit. Vrid fötterna åt höger för att sänka chassit och åt vänster för att höja det. Använd
det inbyggda vattenpasset för justeringen.

TONARM
Montering med standardpickup
Om du har köpt en N05105 MC, kommer pickupen att vara monterad och tonarmen justerad.
Det enda du behöver göra är att ställa in antiskating-funktionen (enligt beskrivningen på
nästa sida).

MONTERA SKIVTALLRIKEN
Dra bort skyddsremsan över lagerhålet.
Montera skivtallriken försiktigt på lagret. Se till att den glider på plats sakta och lätt.
Släpp inte ner skivtallriken i lagerhålet, då detta kan skada lagret.
Vrid skivtallriken för hand för att kontrollera att den snurrar lätt. Låt skivtallriken sitta på
plats i cirka 15 minuter innan du slår på motorn.
Obs! Lagret är inoljat i fabriken och är i allmänhet underhållsfritt. Lageroljan medföljer
utan kostnad i händelse av eventuell framtida service.
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MONTERING OCH JUSTERING AV EN PICKUP
(Om du har köpt N05105 MC, medföljer en förmonterad och kalibrerad pickup. I detta fall kan
du hoppa över detta avsnitt.)
Om du väljer att montera en annan pickup, använder du den medföljande justeringsmallen
för att justera den för din skivspelare. Använd mallens inre rutnät för att justera din pickup.
Mall för tonarm, 10 tum

Centreringsstift monterat
i det övre hålet på armens
hållare

• För tonarmen över justeringsmallen så att nålen är så nära rutnätets mittpunkt som
möjligt. Ställ in motvikten för precis lagom nedåtriktad kraft för att undvika att nålen
vidrör eller vilar mot mallen. Se till att du lyfter nålen från mallen när du justerar
motvikten så att nålen och skyddet inte skadas.
• Med diamantnålen vilande i mitten av justeringsmallen, använder du en ficklampa och
tittar från pickupens framsida för att justera nålröret mot rutnätets linjer på mallen.
Justeringen av pickupens hållare är inte relevant jämfört med nålröret. Justera
pickuphållarens monteringsskruvar och motvikt efter behov i denna process.

INSTÄLLNING AV ANTISKATING
Med moderna tonarmar och pickuper föredrar vissa användare att inte aktivera antiskatinganordningar. Antiskating-anordningen på N05105 är monterad på tonarmens svängtapp.

Använd det inre
rutnätet vid
justering

Antiskating-spak
Antiskating-vikt
Parallellt

Nål koncentrisk mot mittpunkten

För att justera tonarmens höjd (VTA-justering), lossar du låsskruven för VTA
(M4-justeringsskruv) på baksidan av armens fäste, med hjälp av en 2 mm insexnyckel.
Var väldigt försiktig när du flyttar tonarmen och försök inte att dra ut den. Tonarmen är
invändigt ansluten till kretskortet för utsignalen.

Motvikt
Antiskatingkraft
+

–

Placera tråden i
det tredje spåret

+

Spårningskraft
–

Låsskruv för VTA

Azimut kan justeras genom att lossa på låsskruven för azimut (M3-justeringsskruv) i
huvuddelen, med hjälp av en 1,5 mm insexnyckel.
Lyftanordning för
arm
Spärr för arm

• För pickuper med gängade monteringshål använder du de medföljande skruvarna från
pickupens tillverkare. Andra skruvar kanske inte passar och kan orsaka skador på
gängorna och pickupen.
• För pickuper med genomgående monteringshål använder du den hårdvara som medföljer
tonarmen. Se till att du använder brickor under skruvskallarna.
• Tonarmens ledare är färgkodade enligt följande:
Röd – höger signal
Grön – höger jord
Vit – vänster signal
Blå – vänster jord
Observera att du kan växla pickupens ledare för signal och jord , dvs. röd ledare till grön
anslutning och grön ledare till röd anslutning., om din phono-förförstärkare inverterar
polariteten. Växla inte kanalerna.
• Ta tag med hjälp av en pincett eller en tång med smal spets, mitt på den röda ledarens
kontakt – inte i själva ledaren – och tryck fast den på pickupens högra kontaktstift för
signal. Anslut de återstående kontakterna på motsvarande sätt. För att undvika skador på
pickupen bör du inte trycka in kontakterna helt.
• Placera justeringsmallen på centrumpinnen med baksidan mot tonarmens fäste och för
centrumpinnen genom hålet.
Observera att följande steg för att justera pickupen ska genomföras utan eventuella nålskydd
och/eller skyddsanordningar. Var försiktig så att du inte slår i eller skadar nålen eller
nålröret.
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Låsskruv för azimut

Om din skivspelare har en fabriksmonterad pickup, ställer du in antiskating-vikten på det
tredje spåret på antiskating-spaken och för den till den innersta vågformen på trådstödet
(se referensbild ovan). Om du installerar din egen pickup kan antiskating-kraften justeras
genom att flytta viktlinjen till olika spår.
• Lägg en skiva på skivtallriken, slå på motorn och sätt ner nålen på skivan. Genom att
titta från framsidan ser du om nålröret böjs när du spelar skivan, eller om tonarmen rör
sig när du lyfter upp nålen ur spåret. Om nålröret böjs mot skivans mitt (dvs. tonarmen
tvingas bort från skivans mittpunkt) är antiskating-kraften för hög. Kraften kan minskas
genom att flytta viktlinjen mot den centrala svängpunkten.
• Kontrollera antiskating-kraften vid flera punkter mellan skivans yttre och inre spår och
justera vikten efter behov. Genom att flytta linans ögla till ett spår som är längre ifrån
svängtappen ökar antiskating-funktionen, och genom att flytta den närmare så minskar
antiskating-funktionen.
• Det går även att justera antiskating-funktionen genom att lyssna på en skiva. Överdriven
distorsion i vänster kanal betyder att det är för mycket antiskating-kraft och distorsion i
höger kanal betyder att det inte är tillräckligt med kraft.

ANSLUTNING AV NO5105

ALLMÄN ANVÄNDNING

Anslut N 5105 i tre steg:

• För bästa prestanda krävs minst 20 timmars inkörningstid.

0

1. Anslut höger och vänster RCA-kontakt till phono-ingångarna på en förförstärkare med en
anslutningskabel av hög kvalitet.

• Du kan experimentera med olika mattor på skivtallriken, men se till att du kontrollerar
om och justerar VTA-inställningen efter behov.

2. Anslut jordanslutningen till jordanslutningen på förförstärkarens phono-ingång.
3. Välj lämplig strömsladd för ditt område och anslut den till vägguttaget.

Tonarm, höger kanal
Jord

Tonarm,
vänster kanal

Ingång för
nätström

ANVÄNDNING
ANVÄNDNING AV SKIVSPELAREN
När N05105 ansluts till vägguttaget går den omedelbart in i Standby-läge, vilket markeras av
en långsamt blinkande ring kring stop/standby-knappen.
• Tryck på knappen som är märkt med önskad hastighet, för att starta skivtallriken. Den
belysta ringen kring hastighetsknappen tänds och skivtallrikens hastighet ökar långsamt
till den valda hastigheten. Hastigheten ökar långsamt för att minimera slitaget på
remmen.
• Tryck på stop/standby en gång för att stanna skivtallriken. Den belysta ringen kring
stop/standby tänds och skivtallriken stannar långsamt (på grund av dess höga massa).
• För att ställa tillbaka N05105 i Standby-läge, trycker du på och håller in stop/standby i tre
sekunder. Den belysta ringen kring stop/standby börjar att blinka sakta, för att markera
att enheten är i Standby.

ANVÄNDA TONARMEN
• Öppna tonarmens spärr.
• Lyft tonarmen genom att vrida spaken på tonarmens lyftanordning medurs.
• Placera pickupen över inledningsspåret på en vinylskiva.
• Sänk ner nålen på skivan genom att vrida spaken på tonarmens lyftanordning moturs.
• När skivan är färdigspelad, lyfter du tonarmen igen och för den manuellt tillbaka till
viloläget.
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MÅTT

Vy ovanifrån

Cirka 381 mm

Cirka 395 mm

438 mm

SPECIFIKATIONER
SKIVSPELARE NO5105 / TEKNISKA DATA
Mått:

438 x 395 x 154 mm

Lager:

Lager med hög precision

Vikt:

34 kg

Chassi:

438 x 380 x 50 mm; aluminium; tre fötter med justerbar höjd

Drivsystem:

Inbyggd växelströmsmotor

Skivtallrik: diameter 299 mm x 34 mm, aluminium, vikt: 6 kg

Hastighetsområde: 33 1/3 varv/min och 45 varv/min
Strömförsörjning:
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Inbyggd AC till DC-adapter, inspänning 100 till 260 V AC, 50-60 Hz
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Tonarm:

Effektiv längd 25,4 cm, monteringsavstånd 237,8 mm;
överhäng 16,2 mm, justerbar i höjd

Vy framifrån

Cirka 154 mm

Cirka
25 mm

Cirka 75 mm

Cirka
33 mm

diameter 298,5 mm

305 mm

Vy från höger

264,1 mm

Vy bakifrån

47 mm

diameter 76,2 mm

För mer information, besök www.MarkLevinson.com
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