GYLLING

Serviceanvisning

2005

Centrum skivspelare Dual 1219

Tekniska data:

Sfiomart:
Speinning.'
Motor:

V[xelstrcirm 50/60 Hz, omkopplingsbar genom
utbyte av steghjulet.
1

l0/ I 17 och 220 V, omkopplingsbart.

Synkronmotor i continuous-pole
utfcirande.

Effektfdrbrukning:

ca 10

W ! I0

7o

Stromforbrakning: Vid 220 V 50 Hz:
Vid

Skivtallrik:

117

ca 62 mA.

V 60 Hz: ca 1 15 mA.

Omagnetisk. Vikt 3,1 kg. Diameter 305 mm.
Dynamisk balanserad, Masstroghetsmoment :

4xLO5g.rn12.

Varttal:

33

Tonhojdskontroll:

Regleromrflde l12 ton (6 %)
hastigheterna.

Svaj:

Mindre

Rumble:

40

Tonarm.'

Vridningsstyv helmetall-tonarm. Fyrpunktslagring av kardantyp och skellettformat

1 13,

45 och 78 varv/min.

[n

pi

alla tre

+ 0,06 % enligt DIN 45 507.

dB v[gt enligt DIN 45 511

pick-uphus.
Verksam totwrms-

kingd:

Maximalt

222,0 mm

vinkelfel:

Lagerfriktion'
Hck-up

Vikt:

hdllare:

10 30'

Vertikalt:

0

,OO7

a^^ --:

Borttagbar monteringsbrygga, passande till atla
pick-uper med en vikt mellan I och l2 g och
Il2" h6lavstflnd.
6,8 kg utan lflda.

GVlltnS Hem-Elektronil

GYLLING

p\

Horisonte[t: o,oii;i*:i:[3"'"-

AB.

F cL

.lfllf

Bromne.

fol

0tlCEl6fl)

STOCKHOLM SUNDSVALL GOTEBORG MALMO
EmilrtotprSataa.29
Ulvsundavlgcn 174 Ostcrmovlgcn 33 lots3at n Z
0E/9E 1600
o@ltsun
$il420250 uo/946530

Dfl hastighetsomkopplarens (8) instlllning flndras wids omkopplingssegmentet (110), varvid omkopplingsarmen (103), som liggel emot ett
utiag i omkopplingssegmentet och pfl vilken mellanhjulet (105) iir
lagrit,lyfter mellanhjulet frfln steghjulet (l 17) och flyttar mellanhjulet i htljdled se att mell,anhjulet kommer mitt ftir respektive steg
pi steghjulet.
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Skivspelaren har en effektoberoende tonhtijdskontroll for varvtalen
33 ll3, 45 och 78 varvlmin. Tonhojdskontrollen tillflter en iindring
av varvtalet med max 6 % (Ll2 ton).

och
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monteringrbrygga

Tonhiijdskontroll

Dfl ratten (9) vrids skjuts omkopplingssegmentet (110) och omkopplingsarmen (103) uppflt eller nedflt. Derrna vertikalrdrelse ilndrar mellanhjulets llge pfl respektive steg pfl steghjulet, vars koniska utformning
gtir att varvtalet kan indras + 3 %.
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Motorupphdngning och drivning

B
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LOZ

L2T

105

Hastighetsomkopplare Fig. 5

Fig.2

Motor och drivning
Drivningen av skivtallriken och automatiken skots av en
synkronmotor i Continuos-pole utfcirande med elastisk upphiingning och extremt lig magnetisk storningsnivfl samt vibrationsfri

drift.
Motorns varvtal dr oberoende av [ndringar i spdnning belastning
och temperatur. Motorns varvtal [r endast beroende av (proportionellt mot) nfitfrekvensen. Omkopplingen mellan olika nfltfrekvenser (50/50 Hz) sker genom utbyte av steghjul.

L

Steghjul 50 Hz, detalj nr 218 27 5
Steghjul 60 Hz, detalj u 218 276
Steghjulet (117)

u fist vid motoraxeln med en lisskruv. Kontrollera
3 ). Kraft-

att steghjulet kommer i r[tt hiijdHge vid utbyte (se sid

dverforingen till skivtallriken sker via mellanhjulet (105). Mellanhjulet ligger ej an mot varken skivtallrik eller steghjul dfl skivspelaren
dr avstdngd, detta innebdr att mellanhjulet ej deformeras. Instflltning
av tinskat varvtal (33 113,45 eller Tsvarrrlmin) sker genom att mell,anhjulet h6js eller s6nks sfl att det kommer i ingrepp med de olika stegen
pfl steghjulet.

125 L47

109

103

L27 113

LOz

Fel
Skivtallriken startar ej efter att
skivspelaren anslutits till ndtet
och efter att starttangenten forts

till startllge.

Skivtallriken kommer ej upp i

rltt varvtal.

Orsak

Atgerd

a)

a)

c)

Stromf6rsorjningen till motorn
bruten.
Mellanhjulet (105) ligger ej an
mot skivtallriken.
Steghjulet sitter lost.

a)

Steghjulet dr ej det rdtta fdr

b)

b)

c)

nltfrekvensen.
Slirning mellan mellanhjul och
steghjtrl eller mellanhjul och
skivtallrik.
F or stor lagerfriktion i motor,
mellanhjul eller skivtallrik.

Atergivningen strirs av oljud.

Mellanhjulet slitet.

Rett varvtal erhalles endast vid
slutet av tonhojdsregulatorns

lnstdllningen av steghjul och
mellanhjul felaktig.

regleromrade.

b)

Kontrollera anslutningen i anslutningsplattan och
stickkontakten.
Kontrollera omkopplingsarmens (103) funktion.

c)

Skruva fast steghjulet.

a)

Byt ut steghjulet mot riltt modell.

b)

Gor ren drivytorna pa mellanhjul, steghjul och
skivtallrik om nodv[ndigt byt ut mellanhjulet.
Var forsiktig vid monteringen av skivtallriken.
Gor ren respektive lager och anbringa ny olja.

c)

Byt ut mellanhjulet (105). Gdr ren drivytorna
pii skivtallrik och steghjul med T-sprit.
Lossa lflsskruven (l 18) och vrid justeringsskruven
(116), si att mellanhjulet kommer mitt for respektive steg pi steghjulet n[r ratten (11) stflr i mittenliige (Se fig 6). Dra it lflsskruven (l l8) efter justeringen.
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Tonarm och tonarmslagring

Vid montering av tonarmen forfares i omvlnd ordningsfbljd. Skivspelaren
rittvlnd, sitt i tonarmen och stlll mode-omkopplaren pfl >s.p>. ddrigenom
fiirhindras att tonarmen faller ur dfl skivspeluuen vlndes upp och ned.

Dual l2l9 har en ultrdett, extremt vridningsstyv tonarm i helmetallutfbrande. Tonarmen f,r kardanupphlngd och lagringen
bestflr av fyra h[rdade och finpolerade stfllspetszu som vilar
i presitionskullager. Tonarmens lagerfriktion dr nedbringad

OBS! Glom ej fiIder (66).
Montera segmentet (181) och lyftplattan (183) samt skruva fast hylsan
(2I2) med styrdetaljen (211). Innan muttern (218) fastdrages vrids den
yttre lagerringen (50) moturs till ett svagt motstflnd kflnns.

till ett minimum.
Vertikal

lagerfriktion:
lagerfriktion:

Horisontell

0,007 g
0,015

_\

!Ma,, vid nfllspetsen

g..j

Tonarmen dr riktigt instiilld niir den fr[mre kanten av den yttre lagerringen ligger i linje med centrum pi lagerskruven (53).

Den liga lagerfriktionen garanterar att tonarmens f6ljsamhet blir
av hogsta klass. Pick-upen f,r monterad pi en separat brygga som
enkelt kan lossas frf,n tonarmen. Innan niltrycket instfllles skall
tonarmen balanseras si att nflltrycksskalan stflmmer for den monterade pick-upen. Grovinst[[ning sker genom att skjuta motvikten
(45) l[ngs tonarmen. Finjustering gores genom att wida motvikten.

Vid montering av skyddsplflten mflste segmentet (181) kunna
widas utan att hindras av ledplattan (219) eller tonarmskabeln.
Justera hylsan (212) sfl att tonarmen kan lyftas ytterligare ca
0,5 mm fran styrdetaljen di mode-omkopplaren stir i liige >multiplap. (Uppmiitt vid pick-upen, se fig l l ).

Motvikten dr si konstruerad att pick-uper med vikt mellan 1 och 12
gram kan anvlndas.
For chockabsorbtion (absorbtion av korta stotar) f,r motvikten
elastiskt uppheingd i tonarmen, detta forhindrar 6ven att motvikten
wids oavsiktligt. Monteringsbryggan for pick-upen dr konstruerad
tor att passa alla pick-uper med ll2 " internationell standardfattning.
Instdllning av nflltrycket sker genom att det med en skala forsedda
tjdderhuset (49) vrids och ddrigenom kommer den i {[derhuset bef-tnttiga fiddern att strdckas eller slappas. Skalindelningen ir uppgiord
for ett instdllningsomrlde mellan 0 och 5,5 p och tillflter en kontinuelig

{

I

inst[[ning av niiltrycket.
Vid demontering av tonarmen komplett med tonarmslager rekommenderas foljande arbetsordning

l.

:

Nollstdll ndltrycksskalan och stdll Mode-omkopplaren

Antiskating

pi

Fig. 10

)s.p).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ldgg skivspelaren upp och ned pi ett mjukt underlag.
Lod loss tonarmsledningen.
Lossa huvudarmen (207) och forbindningsarmen (264).
Lossa fiddrarna ( 188, 215, 233) och skruva bort skydds-

a) Antiskatingratten
stdlles

bort liisbrickan (265) och skatingarmen (227).
bort lasbrickan (189), brickan (190) och avst[ng-

8) frAn segmentet ( 1 81 ).
Lossa muttern (218). Niir hylsan (212) och styrdetaljen
(2Il) har skruvats bort kan lyftplattan och lyftpinnen
(183) samt segmentet tas bort.
Vdnd pi skivspelaren.
ningsskenan

ringen (50) och

lyft upp tonarmen.

Fidder >2u

Skatingarm
Avstdngningsskena

b) Stall in antiskatingratten pt

pt skalan fiir

Vid demontering av tonarmens lagerhylsa rekommenderas att lager-

1,5

hylsan fasthilles med en flacktflng samtidigt som sexkantmuttern
(7 41 lossas med en skiftnyckel. Stoppa in en 5 mm rundstav i lagerhylsan sfl att den inte sammantrycks vid demonteringen.

sfdrisk nel. Tonarmen skall ligga
p6 tonarmssttidet.

Tonarmslagring (sedd underifr6n)

antiskatingkraften
som iiverfiirs til!
tonarmen via segmentet. Fjddern

Radie fiir
sfdrisk ntl

Fjddern Estadkommer
Fio. 9

48
45
54
73
227
181
183
194
207
196

Skyddsdet

lagringspunkt

( 15

Stell mode-omkopplaren pi >m.p>. Vrid den yttre lager-

Kurvskiva

ulu skall vara exakt
i centrum av tonarmens

pliten (221).
Tag
Tag

pt ilb. Fiddern

trycker skatingarmen mot kurvskivan,

Radie frir

elliptisk ntl

ll2u

Antiskatingkraft
Skatingkraft

c) Som under
punkt

ubu men
med tonarmen

iiver skivan.
FiSder ulu

+

Antiskatingl

inst6!lning

Antiskating

Fig,

11

Skatingkraften som dr geometriskt betingad och verkar pi alla
tonarmar upphflvs till stor del av en exakt antiskatingmekanism
pfl Du.d 1219. Skatingkraften dr beroende av tonarmens geometri,
,. , . ^ nfllstycket och av pick-upens nilspetsradie. Den av skatingeftekten
. o '. . fiiror.sakade kraften mot skivans centrum riskerar inte enbart att
pick-upen kanrhoppa iie sft,ivan vid mtrhuOll eller automatisk pfl'liiggningav tonarmen, den ger ocksfl upphov till ojflmn sidobelastning i skivspdret och de nackdelar som detta f6rorsakar. Pi en forstklassig skivspelare g[ller det att motverka dessa nackdelar med en
antiskatingmekanism.
Crenortt att vrirla ratten (67) vrider sig den asymctriska kurvskivan

(225). f)enna kurvskiva har tvfl olika radier som skjuter skatingarmen
(227) ur sitt viloldge och iiverfor momentet frfln fi[dern (215) till
tonarrnen. Instfillning av ratten (67) kan ske mot tvfl olika skalor,
rod skala for sfiirisk nilspets och wart skala fdr elliptisk nfll.
Skalan [r justerad pi fabriken sfl att den stdmmer fcir nfllspetsradier
pfl 15 t 2 um (sftirisk) respektive 516 x 18122 (elliptisk). Sexkantmuttern (226) iL haft f,tdragen och list med lack. En eventuell
forlndring av denna instiillning kan bara gciras med Dual-Skate-O-Meter
och mdtskiva L096 och bor endast gciras av en auktoriserad serviceverkstad.

To narmens horisontalriirelse
hindras under viixlingsftirloppet.

Nfllen hoppar ur

Atgdrd

Orsak

Fel

spflret.

Tryck hurnrdarm en (207) uppflt och justera hylsan (212)

Muttern vid lyftpinnen feljusterad.

sfl att avstflndet mellan tonarmssttidet och pick-uphuset
er 0,5 mm (se fig 11).

a) Tonarmen dr ej balanserad.

b) Nflltrycket

[r for litet.

a)
b)

Se bruksanvisningen.

Stiill in nflltrycket pfl det av pick-uptillverkaren rekommenderade vdrdet.

c) A nt i skat in gin
stlmmer ej.

st

I llninge n

d) Nilen sliten eller ftirstord.
e) For stor lagerfriktion i ton-

c)

d) Byt ut nfllen.
e) Kontrollera tonarmslagret.

Bflda lagren skall ha litet, knappt
miirkbart spel. Instiillning av vertikallagret skall endast gtiras
med vlnster lagerskruv (57), och horisontallagret instiilles med
lagerskruv (52). Horisonta[aget iir riktigt instiillt di tonarmen
glider innifrfln och ut utan hinder dfl antiskatingratten iir instllld pfl >0,5> (Tonarmen skall dessforinnan v,ua exakt ut-

armslagret.

Stilkulan (159) vid avstflng-

Sebruksanvisningen.

D

balanserad.
Montera en

ny stilkula.

ningsskenan fattas.

s) Segmentet (181) klrvar i led-

g)

plattan (219).

Den vertikala tonarmsrorelsen a) Lagerfriktionen

hindras vid start.

Ir ftir stor.

a)

Justera lagerfriktionen med lagerskruven (57) och kontrollera

b)

balansen.
Tag bort lyftpinnen och gcir ren

I

b) Lyftpinnen (187) kflrvar i
lyftplattans genomforingsror.

Justera ledplattan (219). Instlllningen dr riktig ndr tonarmen obehindrat kan rcira sig i horisontdplanet.

lyftpinne och rrir och smorj

med Wacker-silikonolja AK 300 000.

Tonarmsstyrningens

mekanik Fig. 12

Tonarmsstyrning
rorelse vid automatisk pfllflggning och flterforing sk6ts
pi huvudkugghjulets (251) undersida di detta vrids
3600. Som styrorgan fcir lyftning och sdnkning av tonarmen fungerar hurnrdarmen (207 ) och lyftpinnen (187), och fiir tonarmens
horisontalrdrelse verkar hunrdarmen (207) med kopplingspinnen pe
segmentet (181).

2gg Tonarmens

av styrkuryan

)Aar
gv
tT7
L'
'
259
239
262

Instflllning av olika skivstorlek ( 17,25 och 30 cm diameter) sker
med storlekwflljararmen (63). Tonarmens nedsflnkningspunkt bestams
av excentern pfl stiillskenans (259) anslag mot instflltni-ngrrr*rn (260).
Tonarmens horisontalriirelse begrflnsas av segmentets anslag mot stlllskenan (259'), som bara lyfts avlipparmen (236) under viixlingsfdrloppet och dlrvid kommer inom fidderstflngens (pfl segmentet) wlngningsradie. Vid slutet av start- respektive viixlingsftirloppen (nedsflngning av tonarmen mot skivan) frigores stiillskenan (259) och itervdnder
till sitt viloliige. Ddrigenom kommer stilllskenan utanfor fjiiderstflngens
arbetsomrflde, si att tonarmen obehindrat kan rora sig over skivan under
avspetningen.

155

165

Tonarmslyft (Tonarmen upplyft)

200

207

183

Fig. 13

Tonarmslyft
Tonarmslyften gtir det miljligt att skonsamt ldgga ned nfllen var som
helst pfl skivan (utom i avstlngningsspiren) dfl mode-omkopplaren
stflr i llge >single plap.
Dfl spaken fores framit vrids lyftexcentern (244). Den med lyftexcentern sammankopplade frirbindningsarmen (264) overfdr rorelsen
till lyftpinnen (187) som hcijer tonarmen.
Ndr tonarmen ftirts ut till det onskade stflllet pfl skivan fors spaken
bakflt genom en lltt tryckning. Dlrigenom lossas ftirbindningsarmen
(264) och Sddern (185) ftir tillbaka lyftpinnen (187) till sitt normala
liige och s[nker tonarmen mot skivan. Tonarmens nedsflnkningdr
d[mpad genom att lyftrdret iir fyllt med silikonolja. Nilens hojd over
skivan kan varieras mellan 0 och 6 mm med skruven (247 ). Om skruven
wids flt hdger okar avsttndet och fttljakttigen minskar avstflndet dfl
skruven wids flt vinster.

64 244 243 264

Fel

Orsak

Atgerd

Tonarmen sflnks ej ned vid kanten
pfl skivan.

a) Storleksvdljaren felstiilld
b) Tonarmens nedsflttningspunkt

a)
b)

felinstiilld.

c) Skivan [r ej av norrnalstorlek.
d) Friktionsytorna pfl tonarms-

c)
d)

St,ill storleksviljaren i riitt ldge.
Justera nedsittningspunkten enligt bruksanvisningen
sfl att nflIen siitts ned ca 1,5 mm fran skivans kant.
Instlllningen skall griras med en 30 cm skiva och stfimmer
automatiskt for skivor med 25 och 17,5 cm diameter.
Anvdnd skivor av nornalstorlek.
Rengor friktionsytorna.

kopplingen smutsiga.
Tonarmen gflr emot skivans kant vid
in wflngningsftirlopp et.

Tonarm slyftens htijdinstiillning fel-

Justera hojden med instiillningsskruven (54). Instdllningen

instiilld.

iir riktig ndr avstandet mellan tonarmsstcidet och pick-uphuset
er 0,5 mm. (Se fig 1l).

Pick-upen gflr ej att siinka ned pfl skivan.

Dflmpningen 6r for stor genom att
silikonoljan i lyftrdret iir fdrorenad.

Tag bort lyftplattan som beskrivits under >tonarm och tonarmslagring>. Gor ren lyftpinnen och lyftroret samt fyll

lyftrciret med Wacker-Silikonolja AK 300 000
Pick-upen sinks flor fort mot skivan.

Dflmpningen for liten pfl grund av
felaktig diimpolja eller felaktigt
anbringad silikonolja.

Tonarmen fltervflnder till sttldet omedel- Avstdngningsskenan har flndrats under
bart efter det att tonarmen lagts ned for transport av skivspelaren.

hand.

.

Tag bort lyftplattan som beskrivits under >>tonarm och tonarmslagrinp>. Gor ren lyftpinnen och lyftrciret samt fyll lyft-

rciret med Wacker-Silikonolja AK 300 000.

Efter varje forflyttning skall skivspelaren startas med lflst
tonarm f6r att avst[ngningsskenan skall ffl rltt ldge.

Start av skivspelaren

Startldge Fig. 14

Di startarmen (62) fdrs till startllge vrids kopplingsarmen (177)
medurs och foljande hlnder:

164

a)

L47

b)

Haken pfl kopplingsarmen (177) vrider kopplingsarmen (147)
som [r lagrad pi den spflrade axeln (176). Kopplingsarmen
(L47 ) for via en dragfjiider mellanhjulet (105) i kontakt med
steghjulet (117) och skivtallriken (7). Samtidigt kopplas
strcimbrytaren (140) till och skivtallriken borjar snurra.

L76
204
L77

Kopplingsarmen (177 ) fors inom armens (254) omrflde si
att armen kommer i vlxlingsldge vid huvudkugghjulets nf,sta
varv.

Dd startarrnen fors till startliige frigors ocksi startvinkeln (204)
och denna dras mot huvudkugghjulet med fildern (206). Samtidigt for startvinkeln (204) avstlngningsarmen (231) inom medbringarens, pa skivtallrikskugghjulet, omrflde och diirigenom
startas huvudkugghjulet. For att forhindra felbetjfining [r startrumen liist under startforloppet (huvudkugghjulets vridning).
Omedelbart innan huvudkugghjulet nir sitt vilollge (slutet av

vilxlingsforloppet) trycks startvinkeln (204) tillbaka av hurrudkugghjulet och startarmen fltergir till utgflngsliiget. Efter varje
fdrflyttning skall skivspelaren startas med lflst tonium for att
avstdngningsskenan skall ffl rdtt liige.

208

262

25L

259

264

260

Stopplige Fig. 15

L47

L76

204
L77

208
209
260

165 25L

Manuell start
Haken (255) pa kopplingsarmen (147) hakar tag i fyrkantsstdngen,
som dr fastsatt i chassiet, dd tonarrnen svtngs in for hand och hiller
kopplingsarrnen i detta lIge. Samtidigt hills mellanhjulet (105) i
kontakt med skivtallriken.

262

238

Kortslutare Fig. 16

Kopplingsskenan ( 13 I ) som dr sammankopplad med kopplingsarmen
sdtter pa ndtstrombrytaren.

Di tonarmen nir innerspdret med sin storre stigninggin tonarmen
automatiskt tillbaka till sitt stod och strombrytaren slis ifrfln. Lyfts
dfiremot tonarmen och iterfors titl sitt stod fcir hand innan innerqpiren nitts lossar pinnen pi segmentet (181) haken (255) si att
fi[dern (168) flterfor kopplings:umen till sitt vilolige. Nitstrombrytaren slis ifrin och mellanhjulet frig6rs.
Huvudkugghjulet i viloldge
Kortsl utarkontakterna iippna

Stoppf u nktion
Dfl startarmen fcirs till ldge stopp vrids kopplingsarmen moturs. Avstdngningsarmen kommer inom sviingningsradien fcir medbringaren

pi skivtallrikskugghjulet
(254) stannar kvar i

och huvudkugghjulet siitts i rotation. Armen
stoppld9e.

Kortslutare
Skivspelaren iir forsedd med en kortslutare som kortsluter signalen
frfln pick-upen fcir att undvika att itergivningen stcirs av oljud vid
automatisk nedlflggning och upplyftning av tonarmen samt vid skivviixling. Kortslutarens fjldrar styrs av hunrdkugghjulet. Dfl huvudkugghjulet dr i viloliige dr tonarmsledningen ej kortsluten.

Huvudkugghjulet vrids
Kortsl utarkontakterna

s!

utna
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Skivv6xling

Skiwdxling

LZZ

For stapling och nedsl[ppning av skivor finns tvfl olika vflxlingsar<lar (f6r 7 eller 38 mm diameter) AW3 respektive AS12.

Dtro
.!e

For att forhindra fel i anv[ndningen kan automatv[xling endast
ske ndr mode-omkopplaren stflr i llge )m.p.).

147 Vlxlingsforloppet inleds av huvudkugghjulets vridning. Huvudkugghjulets vlxl,ingskurva (AK) styr vipparmen (165) och vdxlingspinnen
AA ,
zo+

Vlxlingspinnens uppfltgflende rdrelse mancivrerar vlxlingsaxeln
rdtt tillftille. Vflxlingpkun an pfl hurmdkugghjutlt ar sfl utformad att en skiva endast kan'nedsllppas dfl tonarmen befinner sig tiver tonarmsstodet.
1.171).

som sldpper ned en skiva vid

262
207

183
22L
L64 t7 L 251 165

AK

197 155 196

Ftg. 17
Vdxlings- och avstdngningsfunktion

Avstingnings- och vdxl ingsfiirlopp
Inledningen av v[xlingsforloppet efter spelning av en skiva och den
slutliga avstflngningen efter att den sista skivan i stapeln spelats
ombesorjs av medbringaren (M) pn skivtallrikskugghjulet (PR) och
avstlngningsarmen (23 I ).
Avstlngningsarmen i231) fors mot medbringzuen vid tonarrnens
rorelse mot skivans centrum. Medbringaren som Ir excentriskt
placerad trycker tillbaka avstdngningsarmen (231) vid varje vilrr
som skivtallriken gor sfl l6nge som nfllen ger i skivspflret.
Skivans innerspflr med sin storre stigning tcir avstlngningsarmen
(231) mot medbringaren med stcirre kraft sfl att avst[ngnin$sarmen
fastnar och fors med av medbringaren. Hurrudkugghjulet (183) fors

dirvid ur sitt vilolIge och i ingrepp med skivtallrikskugghjulet.

Vdxlingsfiirlopp
232 23L 158

Fig. 18

L7t
L72
L73

Fig. 19

164 165 L97 25L
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Fel

Orsak

Atgard

Skivtallriken stannar dfl tonarmen gfu
in pfl skivan vid automatisk start.

a)

Kopplingsarmen (147) lflses ej av
haken (255).

a)

b)

Niitstr6mbrytaren har brutit
spiinningen till motorn.

b)

c) Fyrkantsstycket (256) iir ej
fastskruvat i rltt lflge.

c)

Kopplingsarmen felj usterad. Flaken
ligger emot fyrkantsstycket.

Lossa skruven (146) pi kopplingsarmen och vrid den korta
delen i ftlrhallande till den langa kopplingsarmsdelen. Instilllningen ilr riktig, n[r avstindet mellan haken och fyrkantsstycket [r 0,3 mm dfl hunrdkugghjulet vrids for hand och tonarmen wlngs in over skivan. (Fig 2l).

Tonarmen stannar nflgot utanfor en
30-cm skiva vid in eller utwlngning
under v[xlingsforloppet.

Fig. 20

Justera segmentet (181) si att pinnen med siikerhet
fastnar i haken oberoende av vilket ldge mode-omkopplaren har.
Ndr ton,umen wdngs in miste kopplingsskenan (131)
ha en civerwfin1 av 0,3 - 0,5 mm. Instilles med vinkeln
(N) eller kopplingsskenan (131) i ndtstrtimbrytaren.
Lossa skruvpinnen (258). Tryck haken he( mot fy;kants(256) (pilens riktning i fig 2l) och dra it skruven.

Fig.21
,<:: ' .
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Fel

Orsak

Atgdrd

ri iixlingsaxeln felakt ig.

Byt vlxlingsaxel.

Ingen skiva faller ned frfln vflxlingsaxeln.

Vipparmen har for liten slagl[ngd.

Justera vipparmens slagl[ngd med excenterskruven pfl
vipparmen. Institllningen dr riktig dfl de -tre striden pfl
viixlingsaxeln rirr sig 0,2 mm di viixlingspinnen tryckes
i pilens riktning $rg 23). Huvudkugghjulet skall vara
nollstdllt och vf,xlingsaxeln i list ldge.

Startarmen lflses i llge stopp dfl tonarmen har flterviint till tonarmsst6det.

Avstindet mellan vinkeln pfl
kopplingsarmen (147) och start-

Justera kopplingsarmens vinkel sfl att avstflndet till startvinkeln er 0,I - 0,2 mm. Hurnrdkugghjulet skall vara nollstiillt.

Sista skivan

i stapeln spelas flera

gflnger.

vinkeln (204)

[r for stort.

o,l -o,2 mm
4-8

mil

Fel

Orsak

Atgard

Tonarmen 16r sig da naltrycks- och
an tiskatingskalorna dr nollst[[da
a) Inifrin och ut.
b) Utifrin och in.

a)

a) Justera skatingarnen sfl att skatingfi[dern

Antiskatingkontrollen feljusterad.

b)

b)

For hart strdckta tonarmsledningar flstadkommer ett

ingriper
exakt i tonarmens lagringspunkt.
Ftirlflng och kontrollera tonarmsledningens vridning.

vridmoment.
Storningar upptrader under v[xling av
Kortslutaren feljusterad. Avskiva samt vid autonratisk pflllggning res- stindet rnellan kortslutningspektive itergang av tonarmen.
fjddrarna och listen iir for stort.

Boj kortslutningslisten. Instiillningen iir riktig n[r avstflndet
mellan fjiidrarna och listen dr ca 0,5 mm dfl huvudkugghjulet
dr nollsteUt. Spruta kontaktmedel pfl fjedrarna och kontrollera instflllningen.

Skivspelaren tyst. Kortslutiuen bryter
aldrig kortslutningen.

Avstflndet mellan kortslutningsfjldrarna och listen iir fdr litet
eller saknas.

Justera kortslutnings!.iste;r. I nstlllningen dr riktig, ndr avstflnd
mellan fiildrarna och listen [r 0,5 mm och huvudkugghjulet
stflr i sitt viloliige.

Motorn stflngs ej av da tonarnen

Avstcirningskondensatorn i nItstrombrytaren dr kortsluten.

Byt kondensator, 10 000 pF/700 V.

a)
b)

a)
b)

itervlnt till stodet.
Akustisk iiterkoppling.

Tonarmen svdnger inte in civer skivan
vid automatisk enkelspelning och modeomkopplaren i liige )s.p.).
Skivan sllpps ej ned

frin vlxlingsaxeln.

Tonarmslyften fungerar ej.

Chassiet ligger emot

triilidan.

Anslutningsledningarna
hart strilckta.

Omkopplingsfi [dern
( 196) [r feljusterad.

pi

[r

fcir

spilrrskenan

Mode-omkopplaren stflr i lflge )s.p.).

Kontrollera chassiets upphdngning i lfldan.
Lossa eller forlfrng ledningarna.

Justera omkopplingsfiiidern sfl att vinkeln pfl arrnen (254) inte
berdrs dfl hunrdkugghjulet roterar. (Skivspelaren i normalllge).

Normal funktion.

I{ode-omkopplaren star i lage )m.p.). Normal funktion.

Smiirjanvisning
Skivspelaren har blivit ordentligt smord pi fabriken. Ny smorjning behovs normalt inte forrln efter ca 2 flrs normal anvlndning.
Lager och glidytor bor smdrjas mycket spuusamt. Det [r mycket
viktigt att inget smorjmedel kommer pe drivytorna pfl steghjul,
mellanhjul och skivtallrik vilket kan orsaka slirning med waj som
ftrljd. Av samma anledning bdr dessa ytor ej heller vidrclras med
f-rngtarna.

Smiirjpunkter pi chassiets ovansida Fig.24

Fcilj ande smdrjmedel skall anv[ndas:

I
2
3

4
5

Wacker-Silikonolja AK 300 000.
Adhesionsolja Renotac Nr 342.
BP Super Viskostatik l0W/30.

Shell Alvania Nr 2.
Isoflex PDP 40

Smtirjstillen pf, chassiets undersida Fig. 25

Fig.
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Sprdngskiss, delar
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chassiets ovansida
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Sprdngskiss, delar pE chassiets undersida

Fig.27
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