
GYLLING

Centrum skivspelare, Dual 1019

Serviceanvisning

Stdmart:

Effektfdrbr.:

Drivning:

Svaining:

Hastigheter:

Finreglering av
vanttol:

Stdravstdnd:

Tonorm:

Pick-up:

vikt:

Tekniska data:

220 V vlxelstr6m 50 Hz. Omkoppling
av nltsplruring genom omltidning. Om-
koppling av nltfrekvens genom byte
av steghjul.

6,5 Watl + L0 %

4-polig enfas asynkronmotor.

+ 0,1 %

78,45,33 ll3 och 16 2l3vawlmin.

6 % rc$erbarhet pfl alla hastigheter.

I alla rcirelseriktningar avbalanserad tonarm
med extremt liten vikt. Lagring med mycket
lflg friktion.

Utbyrbar, alla pick-uper med Llz" standard-
'fiste och en vikt av 1-12 g passar.

7 ,4 kg utan forpackning.

Gylling Hem-Elektronik AB . Fach . 101 11 Bromma . TeL 0t/0t 10 00

STOCKHOLM
Ulvsundavlgen 174

08/98 l6 00

SUNDSVALL
Ostermovlgen 33

0$lt5 u20

GOTEBORG
Lotsgatan 7

03U42 02 50

MALMO
Emilstorpsgatan 29

uo/94 65 30

GYLLING
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Anslutning av motorn p6 1019

Felsokningsschema
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fiir fcirstiirkaranslutning (ndtspdnning)

Atgerd

1101
220[a.'

Felorsak

Motor

Skivtallriken rdr sig ej efter
ansl. av spflnningen och start-
tangenten i startllge.

Skivtallriken uppnlr ej rltt
varvtal.

Rett hastighet uppnis endast
genom extrem justering av
hast. fininst. ratten.

Fininstiillning av hastigheten ur
funktion.

a) Striimmen till motorn bruten.
b) Mellanhjulet (90) ligger ej i

kontakt med skivtallriken.
c) Steghjulet (105) lost.

a) Steghjulet ir ej den rltta for
niitfrekvensen.

b) Mellanhjulet och steghjulet
(105) slirar.

c) For stor lagerfriktion i motorn
eller drivhjulet.

Mellanhjulet iir ej i riktig kontakt
med steghjulet.

Reglerrattens axel (7) har blivit
nedtryckt under transport.

a) Prciva anslutningarna till kopplingsplattan och spflnnings-
vlljaren.

b) Kontrollera vippiumens (96) funktion.
c) Skruva fast steghjulet.

Byt ut steghjulet.
Gdr ren anliggningsytorna pfl steghjul, mellanhjul och
skivtallrik. Om ntidvflndigt byt mellanhjul. Efter ren-
goring fflr ytorna ej vidroras.

c) Gor ren lagren och smcirj efter smiirjanvisning.

Rfltta till mellanhjulets l[ge. Lossa lflsmuttern (121) och
rotera drivaxeln (92). Det rfltta liiget av mellanhjulet 6r
pfl mitten av steghjulet (hast. fininst. ratten i mittenlflge).
Drag fast lflsmuttern efter justeringen.

Ersitt reglerratten (7).

a)
b)



Vertikal
Horisontell

Tonarm och Tonarmslagring

Dual 1019:s studio-metall-tonarm 5r upphdngd i precisionskul-
lager sflvdl vertikalt som horisontalt

lflsbrickan och.brickan. Efter att ha kopplat av dragfjfldern (203)
och lossat skruvarna (162, 166) kan ni lyfta upp segmentet och
lyftpinnen (207 ). Ddrvid skall antiskatingen stfl i l[ge )5,5).

NIr ni lossar muttern (164) rekommenderas, att ni hiller fast
lagerhylsan (45) mellan diicket (15) och skatingarmen (65) med
liimpligt verktyg (t.ex. flacktflng). Tag ur tonarmen ftirsiktigt, se

dArvid till att fi[derarmen (66) ej btijs.

Vid ins[ttning av tonarmen komplett med lagring f6rfares i om-
vlnd ft ljd enligt ovan.

Tonarmsl[get vid tonarmsstddet skall prcivas innan skruvarna
(162, 166) fastdrages. Tonarrnens lflge [r riktigt de tonarmen
kan nedsdnkas pfl tonarmshflllaren utan hinder.

Efter monteringen fir dragfi[dern (203) inte rora sig vid in- och
utsvflngning av tonarmen dfl skating-annen (65) stflr i nolldge.

Eventuellt kan instillningen justeras med vinkeln (LA) pi fiiider-
armen (66). Vid flterinslttandet av stoppfitdern tillses att ton-
armsledningen inte hindrar segmentets (165) rcirelser.

Fore demontering av tonarmen skall fiiiderhuset nollstillas efter
att tonarmsledningen frigiorts.

Tonarmslagring ( u nderifrtn)

lagerfriktion 0,05 g

) 0,05 g

och garanterar dtrigenom slrskilt gynsamma avspelningsbetingel-
ser. Fcire instiillningen av rfltt niltryck ftjr den inmonterade pick-
upen, skall tonarmen balanseras med niltrycksskalan och antiska-
tingskalan i nolldge.
Balansvikten [r sfl konstruerad att pick-up element mellan I -12 g

kan avbalanseras. Ftir att absorbera stcitar [r balansvikten elastikt
forbunden med gdngaxeln (53). Pick-up halltuen dr utformad si,
att alla pick-up system med ll2":s standard inFdstning passar.

Inst[llning av nflltrycket g6res med den graderade ratten och d[rmed
spdnns eller sldpps den i fj[derhuset (55) befintliga spiralfjiidern.
Skalan dr graderad frin 0 till 5 p, och en exakt inst[llning av nil-
trycket kan goras.

For att byta ut tonarmen komplett med lager [r det tillrfldligt,
att efter att ha lott loss tonarmsledningen taga bort huvud-
iunren (191) och forbindningsarmen (218).Pfl samma sdtt
lossas avstflngningsarmen frfln segmentet, efter att ha tagit bort

Tonarmslagring

Tonarmslagring med antiskatingmekanism
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Antiskati ngi nstdl I n i ng

Den geometriskt betingade och pfl varje tonarm verkande skating-
kraften kompenseras pe 1019 av den exakta antiskating kontrollen.

Skating-kraften orsakas av friktion mellan nfll och skiva och dr
beroende av tonarmens geometri, skivans materialegenskaper
och nfllspetsradien. Med stigande niltryck och fallande spets-
rundning tikar skating-kraften.

Genom vridning av antiskatingringen forflyttas rciret (66) och mot-
warar dflrvid antiskatingarmens liige mitt f6r dragfjfldern (203).

Antiskatinginstflllningens skala.stflmmer overens med nfiltrycket
dfl nilspetsradien [r l7 ! 2 um. Instflllningsskruven skall vara
list med lack efter instflllningen. En eventuell findring kan gtiras
med Dual skate-o-meter och mfrtskiva L 096. Detta bor dock goras
av leverantciren.

Antiskati ng i nstal I n i ng+
l al Antiskatingkraft

Skatingkraft at

b)

c)

Antiskatingen pe 4

Antiskatingen pa 0

Tonarmen insvlngd trver

skivan
entiskatingen pe 4

Felsokningsschema

Fe! Orsak Atgerd

Tonarmslagring

Bida lagren fordrar litet, knappast miirkbart spel. Instflllning av horisontallagret gdrs
med den vdnslp lagersknrven (38), vertikallagret med stiillmuttern (47).

Nilen hoppar ur spfuet. a)
b)
c)
d)

e)

Tonarmen nedsiitts bredvid a)
tonarmssttrdet

Horisontella lagerfriktionen
ftir stor

Vertikala tonarm srcirelser hindras
vid igflngsdttandet.

Tonarmen ej balanserad a)
Niltrycket [r fcir litet b)
Nilspetsen utsliten eller forstdrd c)
Lagerfriktionen i tonarmslagret d)
for stor
Glidkulan fcir avstdngningsarmen e)
(l7l) saknas.

Instiillningen av segmentet (165) a)
felaktig.

Haken (179) trycker mot b)
segmentets vinkel (L)
under viixlingsmomentet

Tonarmens lyfthojd 6r for hogt
stilld.

Se bruksanvisning
Pickup tillverkarens rek. nflltryck instdlles med ratten (5S1.
Byt nfrl.
Kontrollera tonarmslagret

Byt gtidkula (23 eller L73)

Lossa skruvarna (L62, 166) och vrid segmentet. Dra it
skruv (165) och kontrollera instiillningen. Instdllningen
dr riktig d6 tonarmen ldggs ned pfl stcidet utan att fastna.
Drag slutligen it skruv (162).
Lossa sknrv (175) och wid den korta armen pe den lflnga
viixlingsarmen. Instillningen iir riktig dfl avstlndet mellan
haken och vinkeln (L) er 0,3 - 0,5 mm dA tonarnen ned-
sdnks pfl stodet och humdkugghjulet vrids f<ir hand.

Instlll maximalt avstflnd mellan nfll och skiva (ca.6 mm)
med justerskruv (R8) OBS. Overskrid inte detta vflrde.

Justera friktionen genom att instllla lagerskruven (38)
och kontrollera balanseringen.
Tag bort lyftpinnen och rengiir den.

b)

a)

b)

a)

b)

Lagerfriktionen iir ftir stor

Lyftpinnen (207) kiiryar i
genomftrringsrdret pi segmentet.



Tonarmsstyrning

Tonarmens rorelser vid automatisk nedsdttning och upplyftning
kontrolleras av kurvspiret pfl undersidan av stora kugghjulet (135)
dfl detta vrids 3600.

Huvudarmen (191) och lyftstingen (207) kontrollerar upplyftning
och nedslnkninE av armen samt arnens horisontella rcirelser.

Nedsiittning av tonarmen i riitt spar ftlr olika skivstorlekar (17 ,
25 och 30 cm) instiills med omkopplaren (82 a). Liiget diir

Tonarmslyft

Tonarmslyften tillflter nedsdttning av tonarmen var som helst
pfl skivan. Dfl tonarmslyftspaken fcires framflt vrids lyftskivan
(226). Denna i sin tur ror forbindelsearmen (218), huvudarmen
(191) och lyftpinnen (207 ) och lyfter tonarmen.

zumen nedstnkes bestims av den excentriska skivan, som sitter pfl
arml[gesenheten (209), som [r i ftirbindelse med skivstorleks-
vdljararmen (230). Tonarmens horisontella rtirelser [r begriinsade
av segmentet (165), som gflr emot armliigesenheten (209). Under
dndringen reser armpositionsenheten hurnrdarmen (191), sfl att
denna kommer inom rlckhflll fcir fiilderstflngen (158) som sitter
pfl segmentet.

Di tonarmen dr nedsflnkt pfl skivan slflpper armpositionsenheten
iter och fltergflr titl sitt normallflge. Den 16r sig dflrvid utan att
vidrcira fiiiderstflngen (158) och lflter tonarmen obehindrat rrira
sig i horisontalled pt skivan.

Efter att ha ftirt tonarmen till onskat llge pfl skivan, trycker man
lfltt bakflt pi lyftspaken och rumen sflnks. Dfl detta sker fltertager
bladfiiidern (192) pfl huvudarmen (191) sitt normallflge och uumen
sjunker. Tonarmens nedsiinkning [r dlmpat genom att silikon-
olja finnes pfl lyftskivan. Med stlllskruven (R8) kan man justera
nfllens h6jd ovanfcir skivan mellan 0 och 6 mm. Vridning tilt hdger
okar, widning till vflnster minskar avstflndet.

t28
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Felsokningsschema

Fel Orsak Atgerd

Tonarmen stnks ej ned pfl
skivan efter start.

Tonarmen slnks frir snabbt
ned pfl skivan efter start. 

_

Pickup-nfllen siitts ej ned pfl
skivans kant.

Tonarmen hindras av skivan vid
inwflngning.

Firr stor ddmpning.
Lyftskivan smutsig.

For liten ddmpning.

a) Skivstorleksviiljaren felstiilld.
b) Nedsiittningspunkten felinstilld.

c) Skivan iir ej av normalstorlek.

d) Friktionsytan pfl armsegmentet
(16s) oljie

Pickupens h6jdinst[llning fel-
justerad

Lo ssa mu tter (224) , tdckbricka (225) och lyftskiv a (226). Gdr
rent delarna ordentligt. Smorj med silikonolja AK 300 000 jiimnt
pi bflda sidor. Sett ihop delarna och tag bort ev. tiverskottsolja.

Samma fltgiird som ovan.

a) Stil in rdtt skivstorlek.
b) Riitta till neds[ttningspunkten genom att vrida excentersknrven R5.

(Synlig med skivstorlekwlljaren i l[ge 17 cm). Justeringen dr riktig
dfl nilen nedsdtts 1,5 mm frin skivkanten.

c) Anviind skivor med normal storlek.

d) Gor ren friktionsytan.

Genom att vrida excenterskruven (58; instiilles avstflndet mellan
nfllspetsen och chassiet till 0,5 mm.

Start av skivspelaren.

Niir startknappen (82 b) tryckes it hciger for denna omkopplings-
armen (233) mot hunrdkugghjulet som flstadkommer fdljande:

a) Stiillskruven (184) pfl omkopplingsarmsenheten vrider
omkopplingsarmen (128) som [r monterad pfl den qpflrade
stflngen (182). Vipparmen (96) fdr mellanhjulet (90) i
kontakt med motorns steghjul och skiftdlriken med hjiilp
av en dragfiflder. Pfl samma gflng sltter omkopplarsliden
(l l8) pfl ndtstrtimbrytaren med hjiilp av omkopplararmen,
och skivtallriken bdrjar snutra.

b) Omkopplingsvinkeln (IJW), som sitter pfl omkopplings-
armen (233), bringas inom kugghjulsfoljararmens (137)
aktionsomrflde si att den trycks i vlxelposition vid huvud-
kugghjulets roterande rcirelse.

Niir man trycker pl startknappen lossas ocksfl startarmen (236)
och dras mot hurnrdkugghjulet med hje$ av dragfiiidern (234).
Detta medftir att fi[dern (7) bringar avst[ngningsarmen inom
aktionsradien ftir hunrdkugghjulets medbringare. Ftir att for-
hindra fel i skcitseln flr startknappen lflst under startproceduren.
Strax innan hurnrdkugghjulet nflr sin 0-position (vid slutet av
viixlingsperioden ), tryck s startarmen .fri frAn hurnrdkugghj ulet
med hj,ilp av startpinnen (SB) pfl hunrdkugghjulet. Denna
iterstiiller i sin tur omkopplararmen och startknappen till sina
trrsprun ghga lflgen.
Efter instdlerande och flven efter att ha ftirflyttat skivspelaren,
skall skivspelaren startas med tonarmen i lflst ldge. Detta justerar
automatiskt avstiingningsarnen som kan ha f6rflyttats ur lage.

Operationskontro !ler

dr

17

R8

78

R5

n



Manuell anvdndning
Da startknappen fores i liige )manuab> inleds startforloppet.
Omkopplararm en (233) trycks mot huvudkugghjulet och
foljande hdnder:

a) Stdllskruven (184) som dr monterad pf, omkopp-
lingsenheten (233) vrider kopplingsstingen (128)
som sitter pd den sparade axeln (182).

b) Vipparmen (96) for mellanhjulet (90) i kontakt
med motorns steghjul och skivtallriken, med
hjelp av en dragfidder.

Start ldge

Skivvdxling

rr8 ra2 Rl l5r 195 196 AK B l5/ 177 S SB

Vdxlings mekanismen

c) Pfl samma gflng s[tter omkopplarsliden pi n6t-
strcimbrytaren och skivtallriken borjar snurra.

d) Omkopplararmsspdrren (179) vilar i sin hflllare
(BG) pi bas plattan och lflser omkopplararmen
som hiller drivhjulet i kontakt med skivtallriken.

Nlr tonarmen nir avstilngningsspflret gir den automatiskt
tillbaka till hflllaren och apparaten stflngs av. Skulle dlremot
tonarmen avlyftas manuellt och foras till hflllaren sllpper
tungorna pe armsegmentet (165) splrren (179). Dragfifidern
(181) drar tillbaka omkopplingsarmen (128) till dess utgflngs
lige, slflr ifrfln ndtstr6mbrytaren och kopplar ur drivhjulet.

Ldge DstoppD

165 l7l L BG r37 2@ r8l \n r82 184'728 233 n1 ?fi

Stopp funktion

Dfl funktionsknappen f6res till lflge stopp f6rflyttar den omkopplar
armen (233) och omkopplingsvturkeln (tIW) mot hurnrdkugghjulet,
som vid startfunktionen, men bara hiilften sfl langt. Detta fflr
hurnrdkugghjulet att trycka till kugghjulsfoljararmen (137) it sidan
till stopplflge.

Skivvdxling

Skivorna som ska spelas dr staplade pfl vflxlingsaxeln. Skivorna
ramlar ner dfl hurrudkugghjulet (135) roterar, dess innerkurva
(AK) fcir kuggftiljaren (196) och trycker vilxlingsmanciverstingen
(151) och slflpper ner en skiva med hje$ av vdxlingsaxeln. Hurnrd-
kugghjulet [r si konstruerat att en skiva ej kan nedslippas dfl ton-
armen d,r ovanfcir skivtallriken.

Avstdngning vid skivans slut

Avst[ngnings- och vdxlingsfunktionerna dr best[mda av kugghjuls-
foljararmens (137) llge. Efter att sista skivan i stapeln fallit ned,
for v6xlingsarm en kugghj u lsfo lj ararm en t ill stoppllge .

For att inleda avstlngningsforloppet fors kugghjulsfoljararmen i
liige av vixlingsarmen. Efter det att tonarmen har svlngt over
tonarmsstcidet, kontaktar ledpinnen (B) pe huvudarmen (191)
utsidan av huvndkugghjulet (135), vars vertikala spflr orsakar att
tonarmen sflnker sig mot tonarmsstodet. Rorelsen av tonarmen
lciser spflrren (I79) frin dess hillare (BG). Huvudkugghjulet
hflller emellertid kopplingsarmen (128) i dess >spellilge> till
slutet av vdxlingsforloppet. Dfl huvudkugghjulet fltervdnder till
sitt nolllge faller kopplingsarmen in i urtaget pfl huvudkugg-
hjulet ndtstrcimbrytaren slis ifrfln och drivhjulet urkopplas.

ll8 la2 Rl l5r 195 196 AK B 15/

Avstiingt lSge



Vdxl ings- och avstiingningsforlopp

Haken (M) pfl skivtallrikskuggen (PR) och avstiingningsarmen
(131) skoter om bflde vdxlingsfunktionen vid slutet av varje
d<iva och avstiingning vid sista skivan i stapeln. De en skiva
spelar rcir sig tonarmen mot centrum av skivan, beroende
pfl skivspiren. Denna r6relse for avstlngningsarmen mot haken
med hjiilp av avstlngningssliden (L7l). Den excentriska haken
trycker avstiingningsarmen tillbaka vid varje varv, sfl l[nge ton-
armen avancerar i skivans spflr (fi9 a). Avstflngningsspflret med
dess storre stigning for avstflngnngsarmen mot haken med sttirre
kraft (fig b). Avstdngningsarmen kopplas in och fflr humdkugg-
hjulet (135) att fcilja med skir.tallrikskuggen till dess nollflge
(fie c).

lnledning av vexlings-
och avstdngn i ngsforlopp

Felsokningsschema

Symtom Orsak Atgerd

17'lr35

Tonarmen gflr tillbaka till
stodet efter manuell ned-
sdttning pfl skivan.

Skivtallriken stannar di
tonarmen automatiskt ned-
sdttes.

Tonarmen fltervdnder till
sttldet efter varje skiva.

Skivtallriken stflr stilla efter
att knappen satts i llge
)MANUAL).

Sista skivan i stapeln
spelas flera ginger.

Skivan faller ej ned.

Skivtallrikens varvtal minskar
i viixlingsogonblicket.

Akustik flterkoppling.

Avstiingningsm ekanism har
kommit i fel lflge under
transport.

Omkopplingsarmen [r ej riitt
instIlld.

Ingreppet mellan iumen (195)
och kuggfciljaren (137) dr ftir stort.

Omkopplingsarmen flr ej rfltt
instllld.

Ingreppet mellan armen (195) och
kuggfciljiuen (137) iir litet.

a) Vipparmen (196) ror sig fcir
kort strdcka.

b) Vflxlingsaxeln iir ej i lflst l[ge.
c) V[xelaxeln defekt.

Vipparmen (196) ror sig for lflng
strlcka.

a) Chassiet ligger emot lidan.
b) Anslutningsledningar for hflrt

strlckta.

Efter installation och efter varje f6rflyttning skall den automa-
tiska avstdngningen justeras genom att skivspelaren igflngsiittes
med lflst tonarm.

lossa skruven (175) och wid den korta aimen pe den llnga
kopplingsarmen. Instdllningen [r riktig dfl avstflndet mellan
haken och segmentwinkeln [r 0,3 - 0,5 mm, nflr hurnrdkugg-
hjulet wides ftir hand och tonarmen nedsdnkes pfl stiidet.

Justera omkopplingsarmen (195) sfl att det iir ca 0,5 mm mellanrum
mellan omkopplararmen och ledpinnen pfl kuggftiljaren (137) de
en skiva ligger pfl viixlingsaxel resp. I mm ingrepp dfl ingen skiva dr
pfllagd. (Avstiingning vid skivans slut).

Justera omstdllarskruven (184) sfl att spdrren (L79) skjuter tiver stodet
(BG) med ca 0,5 mm i liige )MANUAL). Lfls stiillskruven med lflsmuttern.

Se ovan. Samma fltgiird som ndr >>tonarmen flterviinder till stodet efter
varje skivar>.

a) Justera excentersknrven (R 1) se att den automatiska vflxlingsaxelns
tre st6d [r helt indragrra, och ytterligare rotation av hunrdkugghjulet
ger en "tiverr<irelse" av ca 0,3 mm mellan kuggen och vipparmens
rulle.

b) Vrid viixlingsaxeln till stopplflge.
c) Byt vflxlingsaxeln.

Samma fltgird som frir >skivan faller ej ned (a) >.

a) Justera verkets upphiingning sfl att verket gflr fritt frfln lfldan.
b) Lossa och forld'ng ledningarna.
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Smiirj n ingsnavisn ing

Alla rorliga delar och lager har blivit ordentligt smorda under
ihopsiittning av verket pfl fabriken. Ny smorjning dr normalt
inte nodvdndigt forriin efter tvfl flr eftersom alla betydelsefulla
lager f,r utrustade med oljehillare och tillverkade av hirdmetall.
Oljan skall anbringas spzusamt. Det dr av stor betydelse att
ingen olja eller fett hamnar pfl friktionsytor pe steghjul, mellan-
hjul och skivtallrik, for att undvika slirning. Av samma skdl bor
man undvika att vidrora dessa ytor.

Anvdnd fiiljande oljor och fett:

tr Fin lager olia, shell clavus 17 , tor motorlager och
htrdmetall lager

Olja, Renotac, frir skivtallrik och drivhjul.
Molycote pasta G, ddr stiirre tryck och friktion uppstlr
Silikonfett
Silikonolja AK 300 000, frir drivbrickan ti!!
.tonarmslyften. (1010 S och Fl
Tjock men ei klibbig olja. Calypsol WIK 700,
fiir andra glidande snurrande delar.

x
o
E
@


