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Centrum skivspelare Dual 1210

Tekniska data
Striimart: 220 V vlxelstrcim
Srrdml\rbrukning: 60 mA vid

Drivning:
Svai:
Hastigheter:

50 Hz

220 V 150 Hz

Fyrpolig asynkronmotor
0,15 %
78, 45 och 33% v/min.

Fininstdllning uv' hustighet: Insthllningsomride 6 '/,

.stiiravstdnd:

Pick-up:
v ikt :

GruING

Meitt med mf,tskiva DGG 99012
100 Hz > 42 dB. 250 Hz > 50 dB

Ldstagbar, alla kristall, keramiska och
halvledar-pick-upsystem med rl" infistn ing
och en egenvikt av max. 8 g passar.
4.35 ke

Gylling Hem-Dektronik

AB' Fac&' 18111 Bromsra'

Tel. 0t/0t1000

STOCKHOLM SUNDSVALL GOTEBORG MALMO
EmilstorPsgatan
Ulvsundavlgen 174 Ostermovlgen 33 Lots8stan Z
uo/946530
$11420250
Ofit$un
08/981600
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Pick-up anslutningsschema
H6ger kanal

Vinter kanal
Kanal

Kanal

2

r\\

F----1

2

1

Oz

a) S-polig
kontakt

I

Qz

!z
Or
b) med flatstifts-

J'

kontakt
gul

-_

F4

Itit! tonlarmsansl.

--

lplatta

Tonarmganslutnings-

platta med kortslutare
kanal 2

<F

Y{

{
r6d

vit

F,-_]
Fjiderkonta ktf6rbi nd ning
mellan skjutstift och

c) med banankontakter

I :
2 =
chaosie :
jord
:

tonarm

kanal

rtid

kana!

gul

svart
gr6n

Syetem med eklutstift ovan

framifr6n sett

Stereopick-up

I

-+
L-

-+
lnsidan av

splret 02

Qr

Utsidan av spiret

Hiiger kanal

Viinster kana!

Motorupphengning och drivning av skivtallrik

6

1

14

112 133

I

163

I

10

151

Motor och drivning
Skivtallrikens drivning och' automatiken skots av en 4polig asynkronmotor ( 126) med extremt liten magnetisk
strfllning och vibrationsfri gflng. Motorns varvtal [r konstant vid en nfltsptnningsvariation av + lO Vo.

nhtsphnningsvariation av + l0 %.
[r beroende av n[tfrekvensen. Rett steghjul mis-

Avvikelser

te sitta

i verket. Normalt

sitter

50 Hz (ftir 4-polig motor, nr

i detta verk ett steghjul ftir

2l2ll5).

Steghjulet sitter pa motoraxeln, fastsatt med en stoppskruv.

R[tt htijdinst[llning miste

girras vid byte av steghjul.

Fel

Atgard

Orsak

a) Stromfors6rjningen

Pr6va kontakt och kopplingsplattans anslutningar.
Kontrollera vipparmens (1 1 0) funktion.
Skruva fast steghjulet.

Skivtallriken 96r ej.
skivspelaren ansluten
till ndtet och man6uerspaken i ldge start.

a) Mellanhjulet

a)
b)
c)

Skivtallriken uppn6r ej

a) Fel steghjul monterat.
b) Mellanhjul (1 05) och

a) Byt ut steghjulet.
b) Gor ren alla friktionsytor, om n6dvdndigt, byt

riitt

till motor

avbruten.

(1 05) ej i
kontakt m'ed skivtallriken.
c) Steghjulet pA
motoraxeln l6st.

varvtal.

steghjul eller mellanhjul

mellanhjulet. Ber6r ej ytorna med fingrarna vid
isdttning av detaljer.

Atergivningen st6rs
av oljud.

Slitet mellanhjul

Byt mellanhjul (105), rengor grundligt alla
fri ktionsytor med fettlosande medel.

Ratt varvtal erh6lles
endast vid dndpunkten

a)

och tallrik slirar.

Mellanh ju lets

liige

pA

steghjulet ej riktigt.
b) Motorns undre lager
ligger emot lAdan.

av finjusteringen.

a) Flytta steghjulet i vertikalled efter att ha lossat
skruv (117). Mellanhjulets ldge korrigeras genom
vridning av axeln (157) efter att ha lossat muttern
(159). lnstdllningen 5r rdtt dA mellanhjulet stAr mitt f6r
ett trappsteg pd steghjulet. FininstSllning i mittenl6ge.
b) Kontrollera upphtingningen. Skivspelaren fdr vara i
kontakt med l6dan enbart genom de tre fjddrarna.
Rtitta

till

mellanhjulsinstdllningen.

Fininstdllning av hastigheten

Tonarmsstyrning

oberoende finjustering. som tillflter en hndring av hastigheten
med 6 % (ca lton)).
Genom att vrida instlllningsratten (8) fdrskjuts omkopplingssegmentet (l l2) med den d[ri bef intliga vipparmen (l l0)
uppit och nedit. Denna vertikalrirrelse f6r[ndrar mellanhjulets l[ge pi steghjulets trappsteg, vars koniska friktionsyta
gor att hastigheten kan lndras inom omridet -f 3 %.

Firr varvtalen 33%, 45 och 78 v/min. finns en belastnings-

Tonarmens automatik kontrolleras av styrspiret som sitter
pi undersidan av huvudkugghjulet (193). Huvudarmen (240)
och lyftpinnen (222) arbetar som styrmekanik fiir upplyftning och nedsiinkning av tonarmen. For horisontella riirelser arbetar huvudarmen (240) med segmentet (219):
Ftir att den automatiska nedllggn ingen av tonarmen skall
ske i r[tt spir pi skivor med 17, 25 och 30 cm diameter
miste maniiverspaken (7 5.
skjutas till det liige som
motsvarar skivans storlek. Tonarmens nedlitggningspunkt bestims av den gri institllningsskenan (258) befintliga excenter-

Tonarmslagring
Tonarmens lagring i vertikal och horisontalled visas i vidstiende figur. Tonarmen [r filderbalanserad. Nflltrycket [r

Tonarmens horisontalrcirelse hr begr[nsad av segmentet
(219). som gir emot instlllningsskenan (258). Tonarmens rii-

stegltrst instillbart

frin 0 till

5,5 pond.

Nlrltrycket inst[lls vid fabriken. sfl att skalan sthmmer fiir

skruvens anslag mgt instf,llningsarmen (260,

fig.

I0).

relse begr[nsas endast di skivspelaren startas med automatik.
Normalt [r denna begrlnsning urkopplad.
Vid avslutning av nedsf,ttnings- och v[xlingsoDerationerna

(nedslnkning av tonarmen

pi skivan) frislztops iter inst[ll-

medftiljande pick-up.
Vid inszittning av annan kristall eller keramisk pick-ugr med
avvikande egenvikt. st[lls niltrycket in ef ter att tonarmen
balanserats. Alla pick-upsystem med internationell yr" standardfiiste passar i pick-uphillaren.

operation kommer instlllningsskenan utanfcir fjlderstflngens
(176) omrflde. sfl att obehindrad horisontalrcirelse vid avspelning [r mdjlig.

Drivhjul och hastighetsinstdllning

Tonarmslagring

1

05

207

108 172

163 110

8

ningsskenan (258) som

gir tillbaka till

normallzige. Vid denna

133 114 112 12

178 71 219

221

39

R3

Kortslutare

Kortslutare
Fdr att d[mpa oljudet vid vlxling och vid automatisk

ned-

slnkning och upplyftning av tonarmen, hr apparaten utrustad n .d en t<oitstutare (17 4). Kopplingsfjldrarna (s) ftir
bida kanalerna ftil jer urtagen i huvudkugghjulet (193). I

vilol[ge hr kortslutaren tippen.

Tonarmslyft
tilliter ftirsiktig nedslttning av - pick-upen
var som helst pfl skivan. Da tonarmslyftspaken drages- Pqt
framsidan vridi tyftrtivan (256). Denna i sin tur riir ftrrbindningsarmen (214j, huvudarmen (240) och lyftpinnen (2?2)
octi hiijer tonarmen. Efter att ha fiirt tonarmen till tinskat
l[ge pL skivan, trycks lyftspaken lett bakit och pick-upen

Tonarmslyften

sjunker lAngsamt mot skivan.

Med stflllskruven (R8) kan n[lens hojd over skivan varieras 0-6 mm. Vridning till hoger ger en okning, vridning
till vflnster ger en minskning aY avstindet.

173 174 K S 193

2s525.: 2sr

zs6

2so

R8

2a9

zta zlz

Fel

Orsak

Atgtird

NAlen glider ur skivsp6ret.

a) Tonarmen ej balanserad

a) Se bruksanvisning.
b) Stall in rdtt n6ltryck.

Tonarmen nedsdnkes

bredvid tonarmsst6det.

Horisontella lagerfriktionen

for stor.

b) N6ltrycket for litet.
c) Utsliten nil.
d) HOg lagerfriktion i

c) Byt nAl.
d) Kontrollera

tonarmslagring.

tonarmslager.
e) StAlkulan (29) f6r
avstdngni ngsarmen fattas.

e) Byt st6lkula

Segment (219) ej justerat.

Justera segmentinstdllning

Tonarmsh6jden dr fdr

(29).

: Vrid segm,ent (219)
efter att ha lossat skruvarna (1 78, 221). Dra at
skruv (221) och prova instdllningen.
lnstiillningen dr riktig de tonarmen hamnar p6 st6det.
Drag fast skruvarna.
Maximalt avst6nd skiva-ndl

6 ffiffi,

hdgt insttilld.

Overskrid ej detta avst6nd.

Nedsiittning av tonarm

a) Lagerfriktionen 6r f6r

a) lnstiill f riktionen med lagerskruv

hindras.

stor.

och kontorllera balansen.
b) Tag ut och 96r ren lyftpinnen.

b) Lyftpinnen (222)
Pick-upen siitts

ikanten av

ej

ned

skivan.

kdrvar.

a) Fel skivstorlek insttilld.

b) Nedsiittningspunkten

dr felinstdlld.
c) Smuts pA tonarmens

f

Tonarmen hindras av
skivan vid insvdngning.

Pick-upen kan ej sdnkas
ned p6 skivan med
lyfta ren.

240

riktionsytor.

(52)

a) Statl storleksvdljaren irdtt ltige.
b) Efter uppgifter ibruksanvisningen justeras
nedsdttningspunkten, sA att n6len nedsdttes
1

,5 mm fr6n skivans kant

c)

(1

7,5 cm skiva).

Fleng6r friktionsytorna.

Tonarmens h6jdinstdllning
ljusterad.

Justera detta genom att vrida stdllskruv (50).

fe

lnstdllningen dr riktig, da avst6ndet mellan
ddcket (74) och ndlen ar 2-3 mm.

Ddmpning genom fororening av silikonoljan
pA kamskivan vid

Lossa mutter (255), tdckbricka (254) och lyftskiva.
Bestryk b6da sidorna av lyftskivan med
"Wacker-silikonolja AK 300 000". Montera ihop
dethljerna igen. Torka bort 6verfl6dig olja.

nedsdnkn i ngsenheten.

Tonarmen sdnks for
snabbt mot skivan.

Ddmpningen f6r liten
genom felaktig sm6rjning.

Samma som ovan.

Tonarmen gAr tillbaka till
tonarmstddet efter
manuell nedsdttning.

Avstdngningens ltige har
frOdndrats under trans.
porten.

Efter varje f6rflyttning av verket, skal! detsamma
startas med l6st tonarm. Starttangent till liige
"Start".

Sista skivan istapeln

Viix! ingsaxeln defekt.

Byt vdxlingsaxel.

spelas flera g6nger.

Funktionsdelar

Startfunktion
it

vtnster fiir denna kopplingsarmen (268) mot huvudkugghjulet, som istadkommer f6l-

Niir startknappen (75) fiires

jande:

a) Stlllskruven (264\ pi kopplingsarrnen (268) vrider den pi
(2ll) lagrade kopplingsarmen (207). Denna for i sin tur
via dragfjldern (163,
vipparmen (l10,
och d[r-

axeln

med mellanhjulet

(105,

i

ingrepp med steghjulet och

skivtallriken. Nltstrtimbrytaren s[tts pi av kopplingsskenan
' som 6r kopplad till omkopplingsarmen, och
(172.
dhrmed sltts skivtallriken i rcirelse.
b) Koppl ingsarmen (268) fiires in i styrarrnens omride,
sfl att denna vid huvudkugghjulets nlstf til jande varv trycks
i v[xlingsllge. Vid start av skivspelaren blir startarmen (270)
f ri och drages mot stora kugghjulet medelst draefjldern
(226)..Detta medftir att fi[dern (212) flytta-r avstlngningsarmen inom aktionsradien ftir huvudkugghjulets medbringare.
For att f0rhindra funktionsfel, [r startknappen under startfunktionen blockerad i sitt l[ge. Omedelbart innan huvudkugghjulet nitt 0-position trycks startarmen genom startstingen (SB) bort frfln stora kugghjulet och d[rmed itertar
startknappen och kopplingsarmen sitt normalllge.
Efter varje forflyttning av verket skall det startas med llst

32
251

tonarm. Dlrvid justeras avst[ngningsarmen automatiskt.

Manuell start
en pi kopplingsarmen fastsatta haken (225) vilar vid tonarmens inforande

Startstillning

for hand pi den bleckf6rsedda bygeln och

hf,ller kopplingsarmen i denna stlllning och dlrmed mellanhiulet i ingreop med skivtallriken.
Genom den med kopplingsarmen sammankopplade kopplingsskenan (172) sluts nf,tstr6mbrytaren och skivtallriken
bcirjar snurra. Vid slutet av skivan itergir tonarmen till sitt
stod och verket stannar. (Se avstlngningsfunktionen).
Lyfts tonarmen upp och ftirs till sttidet fdr hand, liiser segmentstflngen (219) hakens (225) sphrrverkan Si, att kopplingsarmen (207) iterftirs till utgingslEige medelst fjldern
(l

86).

Nltstrtimbrytaren urkopplas samtidigt som mellanhjulet frigiires.

Stoppf unktion
N[r startknappen f cires till llge stopp skjuts startarmen
framit. De kommer avstlngaren i ingrepp med stora kugghjulet. Omkopplingsarmen (195) ftirblir i sitt stoppllge. (Se
avstEngningsfunkt

io n en).

Stoppstallning

Avstdngnings- och vdxlingsfunktion
lnledningen av vf,xlingsf unktionen ef ter att en skiva slutspelats och urkoppling efter att sista skivan i stapeln spelats
sker med hjalp av skivtallrikkugghjulets (PR) medbringare
(M) och avsthngningsarmen (190).
Da en skiva spelas rcir sig tonarmen mot centrum av skivan.
Denna rorelse f or avsthngn ingsarmen mot medbringaren
med hjeln a\ avstd.ngningsskenan (180). Den excentriska
medbringaren try'cker avstiingn ingsarmen tillbaka vid varje
\arv
Avstf,rrgnirrgssparet med dess stcirre stigning
f lyttar avstd ngn ingsarmen mot medbringat'en med stiirre kraft
. Avsthngn ingsarmen kopplar in och fir huvudkugghjulet ( 193) att folja med skivtallrikskugghjulet till dess
0-lzige

Avstdngning
Avst[ngnings- och vlxlingsfunktionerna [r besthmda av omkoppl ingsarmens ( I 95) l[ge.
Ornkopplingsarmen ftirs efter varje start eller vlxling till
stoppl[get av huvudarrnen (240).
Vid nlsta skivnedsl[pp styrs omkopplingsarmen av armen
(241) si, att tonarmen efter nedsllppningen kan svhnga in
iiver skivan och nedslttas pi densamma. Finns nu ingen skiva pi axeln, blir denna list isin rtirelse nedflt och armen
(241) kan ej f,ndra omkopplingsarmens llge. Den stannar i
stoopst[llning och medverkar till att tonarmen nedl[gges p[
stiidet.

Da huvudkugghjulet fltergir till vilol[get kan
mens hake

kopplingsar-

gi in i uttaget pi huvudkugghjulet, och dlrige-

nom stlnga av nltstrdmbrytaren och frigiira mellanhjulet.

Vdxlingsmekanism

259

Skivvdxling
Tvir vf,xlingspinnar med olika diameter AN 3,7 mm
AS 13. 38 mm finns firr olika skivor.

och

Skivorna faller ned da huvudkugghjulet ( 193) roterar. Vhxlingsarmen (241) trycker upp manriverstf,ngen (201) och sl[pper ned en skiva med hjelp av vlxlingsaxeln. Skivspelaren ?lr
sA konstruerad att en skiva ej kan sl[ppas ned de tonarmen
befinner sig iiver skivtallriken.

Fels6kning

Vdxlingsf unktion

Fel:

Vid start av skivspelaren sl[pps skivan ej ned. (Skivv[xlingen

ur funktion).

Orsak:

Armen (241) blockeras av startarmen.

241 198

Atgfird:
Armens (241) instlllning korrigeras Si, att minsta avstlndet
mellan startarmen och nedsllppningsvipparmen [r 0,3 mm
i l[ge "start".

N
Fel:

Skivtallnken roterar eJ etter att tonarmen automatiskt
ned pfl skivan.

satts

Orsak:
a) Kopplingsarmen (207) lAses ej av haken (225).

b) Nltstrtimbrytaren har brutit

strtimfdrsdrjningen.

Atgdrd :
a) l.ossa skruven ( 188).

I nst[llningen [r riktig, nf,r avstf,ndet mellan fyrkantstingen
(som 6r fastnitad i pliten) och haken hr 0,3 ffiffi, de stora
kugghjulet vrides ftir hand.
b) Vid tonarmens insvlngande skall kopplingsskenan (172)
ha ett 6verh[ng pf, 0.3-0,5 mm. Vid behov justeras kopplingsskenans hake (N) i nf,tstriimbrytaren.

Fel:
DE startknappen skjutes

ilflge "stopp" falter en skiva ned.
Fel:

Orsak:

Armen (241) blockeras ej av startarmen.

Startknappen lflses

Atgdrd
Justera armen (241) sfl, att startarmen l6per ca 1,5 mm under armen (241) n[r manriverknappen stflr i stoppliige.

Orsak:

i l[ge

stcidet.

"stopp" de tonarmen ligger

pfl

:

Avstindet mellan
men (210)

koppl ingsarmens

[r ftir stort.

hake

(zo7

) och starrar-

Atgdrd :
Justera kopplingsarmens hake di huvudkugghjulet stir
llge si, att avstflndet till startarmen [r ca 0,j mm.

i noll-

Fel:

Skivnedsl[ppningen fungerar ej.
Orsak:

Armen (241) har

Atgird:

fiir litet utslag.

Reglera utslaget med excenterskruven pfl armen (241). De
tre sttiden pi vhxelaxeln skall ha en llngsriirelse pi 0.2 mm
de vlxlingsstf,ngen tryckes i pilens riktningl.
Hutvudkugghjulet skall vara i vilollge.

Fel

Orsak

Atgard

Storningsljud h6rs under
vdxling och vid nedsdttning

Kortslutaren feljusterad.
Avst6ndet dr for stort
mellan glidfjtidern och

BOj kortslutningslisten. lnsttillningen dr riktig, de
avstdndet mellan glidfjader och list iir ca 0,5 mm,
da huvudkugghjulet tir i noll-liige.
Kontaktfjddrarna sprutas med kontaktolja

och upplyftning av tonarm.

korts lutn ings listen

lngen 6terg ivn ing.

pA kortslutaren.

(t. ex. Kontakt 61).

AvstAndet mellan glid-

Se ovan.

fjtidern och kortslutningslisten iir felaktigt.

Motorn kopplas ej ur d6
tonarmen liiggs ned p6

Byt kondensatorn mot en Dy,

stOdet.

i n gs kondensatorn
ndtomkopplaren dr
d,efekt. (Kortsluten).

Akustik 6terkoppling.

a) Verket kommer

a)
b)

Avst6rn

i

i

kontakt med l6dan.

10

Hikta fjdderarmen. Ledningarna ltigges till rtitta.
Lossa ledningarna eller f6rlting dem.

b) Anslutningsledningar
dr f6r hart spdnda.

Smiiriningsanvisning
Alla rorliga delar och lager har blivit ordentligt smorda un-

der ihopslttning av verket pfl fabriken. Ny smiirjning iir
normalt inte nodvlndigt forrln efter tvfl ir, eftersom alla

betydelsefulla lager hr utrustade med oljehflllare och tillverkade av hirdmetall. Oljan skall anvlndas sparsamt. Det [r
av stor betydelse att ingen ol ja eller fett hamnar pi friktionsytor pe mellanhjul, steghjul och skivtallrik. fcir att undvika slirning. Av samma skll bcir man undvika att vidriira
dessa ytor.
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