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Kontrol, funktioner og tilslutninger

(1) Tonearm
(2)	 Pladetallerken	med	filtmåtte
(3) Chassis    
(4) Bluetooth kontakt
(5) Bluetooth LED 
(6) Hastighedskontakt
(7) Base
(8) Støvcover hængsel monteringshul  
(9) RCA output     
(10) Power input
(11) Drivrem
(12) Motor 
(13) Sub-pladetallerken

DK
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3. Start af motoren

De følgende trin vil vise dig, hvordan du nemt tænder plade-
spillerens motor. 

• Fjern pladetallerken og papindsatsen, der beskytter pla-
despillerens hovedleje mod forsendelsesskader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Drivremmen	er	allerede	monteret	til	sub-tallerkenen.	Når	
du	har	fjernet	papirindsatsen,	skal	du	placere	den	på	
motorskiven.	Sæt	derefter	pladetallerkenen	med	filtmåt-
ten	tilbage	på	sub-tallerknen.  
 

1. Pladespiller placering

Pladespilleren	skal	altid	placeres	på	en	flad	overflade,	hvis	
muligt. Korrekt placering vil sikre korrekt armfunktion. Det 
anbefales at kontrollere med et vaterpas.

2. Tilslutning af pladespiller til lysnettet

Forbered pladespillerens strømforsyning, og tilslut den til 
Power input terminalen.

VIGTIG NOTE:
Tilslut først strømforsyningen stikket til pladespilleren, og 
tilslut derefter pladespilleren til lysnettet.
Tilslutning af strømforsyningen til lysnettet, før den tilsluttes til 
pladespilleren kan beskadige elektronikken

Power Input

Drive Belt on the Motor Pulley

Carton Insert
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5. Kablet forbindelse

For at anvende kabeltilslutning skal du tilslutte RCA-kablet i 
henhold	til	følgende	instruktioner	på	bagpladen	af	pladespille-
ren. Venstre kanal - venstre (hvidt) stik i terminalen. Højre kanal 
- højre (rødt) stik i terminalen.
 

6. Installation af Støv cover

De følgende trin viser dig, hvordan du let installerer støvdæks-
let	på	din	Tone-pladespiller.	For	at	montere	dækslet	er	det	
nødvendigt	at	forberede	de	følgende	dele,	som	findes	i	hæng-
selkassen.

• Hængsler (2stk)
• Skruer (4stk, 2stk til hvert hængsel)
• Værktøj
• Støv cover
• Dæmpnings pads

• Brug vippekontakten til at vælge afspilningshastighed. 
Den venstre position er 33 o/min. Den højre position er for 
45 o/min. Kontaktens midterste stilling stopper motoren.

4. Bluetooth Forbindelse

Brug vippekontakten placeret i foreste venstre hjørne af 
pladespilleren til at tænde for Bluetooth-forbindelsen. LED‘en 
begynder at blinke, og pladespilleren forsøger automatisk at 
oprette forbindelse til den nærmeste enhed. LED-indikatoren 
blinker	med	en	pause	på	to	sekunder,	når	den	prøver	at	oprette	
forbindelse	til	enheden.	Når	den	er	tilsluttet,	blinker	den	en	
gang hvert 10. sekund.

Bluetooth OFF Bluetooth ON

LED Indicator

Bluetooth Speed Change

Left Channel Right Channel
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1. Fjern dækslet fra emballagen, og fjern beskyttelsesfolien 
fra begge sider.

2. Skru	begge	hængsler	bag	på	pladespilleren.
3. Indsæt	dæmpepuderne	på	forkanten	af	dækslet.
4. Skub forsigtigt dækslet ind i hængslerne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Tekniske Data

Pladespiller Specifikationer
Nominelle hastigheder: 33/45rpm. (elektronisk)
Hastighedsvarians: 33: ± 0,75% 45: ± 0,65%
Wow	og	flutter:	33:	±	0,22%	45:	±	0,17%
Signal til støj: -68dB
Effektiv	tonearm	masse:	6g
Effektiv	tonearmlængde:	8,6	“(218,5	mm)
Tracking kraft: 17,5mN forjusteret
Overhæng: 18 mm
Strømforbrug: 3W / 0,3W standby.
Output: RCA Line, Bluetooth
Ekstern strømforsyning: 15V DC/0,8 A, 110 -240V/50-60Hz, 
universal strømforsyning
Mål	(B	x	D	x	H):	360	x	360	x	54	mm,	
med	støv	cover	360	x	360	x	85	mm	
Vægt: 2,8 kg / 3,5 kg med støv cover

Bluetooth:
Maksimal	transmissionseffekt	pr.	frekvensbånd:	
Klasse II, 2,5 mW (4dBm) pr 2,4 GHz - 2,48 GHz

Tekniske specifikationer indbygget i 
MM phono forforstærker:
Gain: 37dB
Udgangsspænding typisk: 300 mV/1 kHz ved 4 mV/1 kHz input
Indgangsimpedans: 47kohms / 100pF
Støjgulv:> 68dB
RIAA-udligningskurvenøjagtighed:	20Hz-20kHz	/	max.	0,5	dB	
Strømforbrug: 2W

8. Potentiel forkert brug & fejlbetingelser

Tone pladespillere fremstilles efter de højeste standarder og 
gennemgår	streng	kvalitetskontrol,	før	de	forlader	fabrikken.	
Fejl,	der	muligvis	kan	opstå,	skyldes	ikke	nødvendigvis	mate-
rielle	eller	produktionsfejl,	men	kan	undertiden	være	forårsa-
get af forkert brug eller uheldige omstændigheder. Derfor er 
følgende liste over almindelige fejlsymptomer inkluderet.

Pladen drejer ikke, selv om enheden er tændt:
• Enheden er ikke tilsluttet strømforsyningen.
• Strømforsyningen er ikke tilsluttet stikkontakten.
• Drivremmen er ikke monteret eller er gledet af.

Intet signal gennem en kanal eller begge kanaler:
•         Bluetooth-højttaler / hovedtelefoner er ikke tændt 
          / batteriet er løbet tør for strøm. 
•         Forstærker er ikke tændt.
•         Forstærker eller højttalere er muted eller defekte.
•         Manglende forbindelse til højttalerene.

Hinge

Damping-Pad

Hinge

Screw

Tool
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Forvrænget / inkonsekvent lyd fra en eller begge kanaler:
• Pladespilleren	er	tilsluttet	en	forkert	indgang	på	forstær-

keren, eller MM / MC-afbryderen er forkert indstillet. 
• Nål	eller	cantilever	beskadiget.
• orkert r.p.m. (Hastighed), driv rem forstrukken eller be-

skidt, Pladetallerken leje uden olie, beskidt eller beskadi-
get.

9. Service

Hvis	du	støder	på	et	problem,	som	du	ikke	er	i	stand	til	at	af-
hjælpe	eller	identificere	på	trods	af	ovenstående	oplysninger,	
skal	du	gå	til	www. tone-factory.com/service og udfyld kon-
taktformularen. Vi kontakter dig med yderligere instruktioner.

Hvis problemet ikke kan løses af vores serviceteam, bedes 
du sende produkterne i den originale emballage inklusive alle 
dele.	I	tilfælde	af	skade	forårsaget	af	forkert	pakning	kan	vi	
ikke garantere en service.

Send ikke produktet til nogen anden adresse end den adresse, 
der er angivet af vores supportteam. 

10. Returns

Vi accepterer returneringer inden 14 dage efter levering. For-
sendelsesomkostninger for returnering betales af kunden.

Hvis du vil returnere dine produkter inden for 14-dages retur-
ret,	skal	du	gå	til	www. tone-factory.com/returns og udfyld kon-
taktformularen. Vi kontakter dig med yderligere instruktioner.

Send produkterne i den originale emballage inklusive alle dele. 
I	tilfælde	af	skader	forårsaget	af	forkert	indpakning	kan	vi	ikke	
garantere en fuld refusion.

Send ikke produktet til nogen anden adresse end den adresse, 
der er angivet af vores supportteam.

11. Garanti

Producenten	påtager	sig	intet	ansvar	for	skader	forårsaget	af	
ikke at overholde disse brugsanvisninger og / eller ved trans-
port uden den originale emballage. Ændring eller ændring 
af nogen del af produktet af uautoriserede personer, frigør 
producenten fra ethvert ansvar ud over kundens lovlige rettig-
heder.

12. Copyright

TONE Factory er et registreret varemærke tilhørende H. Licht-
enegger.
Denne vejledning er produceret af: TONE FactoryCopyright © 
2020. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne var kor-
rekte, da de kom til at presse. Producenten forbeholder sig 
retten	til	at	foretage	ændringer	i	den	tekniske	specifikation	
uden	forudgående	varsel,	som	det	anses	for	nødvendigt	for	at	
opretholde den igangværende proces med teknisk udvikling. 





Ask Us
Technical questions: support@tone-factory.com
General questions: info@tone-factory.com
Orders and payment: orders@tone-factory.com

More info
Subscribe to our newsletter
tone-factory.com/newsletter

TONE Factory
a Division of Audio Tuning Vertriebs GmbH
 
Billing address:
Margaretenstrasse 98
A-1050 Wien
AUSTRIA
 
Headquarter & Logistics:  
Wirtschaftspark A5 Mistelbach/Wilfersdorf
Analogweg 1, 2130 Mistelbach
AUSTRIA


