Quick start TT-2
fabrikant zodat deze je kan doorverwijzen naar een
geautoriseerde service center.

Wij geven om het milieu
Door geen volledig geprinte handleiding bij onze Argon Audio
producten mee te leveren besparen wij ieder jaar meer dan 20 ton
papier. Je kunt de volledige handleiding van dit product in PDF
formaat terug vinden op; www.argonaudio.com
Zie de achterzijde van deze insert voor de Quick start guide.
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Haal dit product van stroom voordat je het gaat schoonmaken.
Gebruik dit product niet in de buurt van water of vocht.
Voorkom het morsen van vloeistof en maak het alleen schoon
met een droge doek.
Plaats het apparaat op een stevige ondergrond. Zet het niet in
een afgesloten kast om te voorkomen dat er geen lucht door
de ventilatieopeningen kan stromen.
Zet het apparaat niet in de buurt van hittebronnen zoals
radiatoren, warme luchtroosters, fornuis of andere toestellen
die hitte afgeven.
Zorg er voor dat er niet op de stroomkabel gestapt kan worden
of dat deze doorboord kan worden, specifiek op het
aansluitpunt op het product.
Haal het apparaat tijdens onweer of wanneer het voor langere
tijd niet wordt gebruikt van stroom. Hiermee voorkom je
bliksem of piekstroom schade aan het product.

Voorkom overbelasting van stopcontacten, verlengkabels of de
ingebouwde stroomcircuits. Dit kan het risico op brand of
electrische schok aanzienlijk verhogen.
Duw in geen geval iets door de openingen van het product, dit
kan brand, electrische schok of andere schade veroorzaken.
Sluit het apparaat aan op een degelijke stroombron die voldoet
aan de eisen beschreven in de handleiding of op het product.
Als het product of de afstandsbediening van batterijen is
voorzien, voorkom dan dat deze batterijen blootgesteld raken
aan hitte zoals zonnestralen of brand. Let op: gevaar van
explosie wanneer de batterijen incorrect worden geplaatst.
Gebruik alleen vervangende batterijen van hetzelfde type.
Wanneer er een bliksemschicht op het product staat
aangegeven is dit bedoeld om de gebruiker te
waarschuwen voor de aanwezigheid van
onafgeschermd ‘gevaarlijke voltages’ in het product
die dermate groot kunnen zijn, dat ze een risico
vormen van electrische schok aan personen.
Als er een uitroepteken op het product staat
vermeld, is dit bedoeld om de gebruiker te
waarschuwen dat er belangrijke informatie over
gebruik en onderhoud is te vinden in de handleiding.
Wanneer er een symbool van een dubbel vierkant
op het product staat vermeld, is dit om aan te geven
dat het product dubbel afgeschermd is. Een aarde
verbinding is niet nodig.

Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Door het product
te openen kun je blootgesteld worden aan gevaarlijke
voltages. Neem in geval van een defect contact op met de
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Leg de snaar om het draaiplateau en de kleinere groef van
de motor pulley. Probeer te voorkomen dat vet of zweet op
de snaar komen, hierdoor zal de snaar sneller slijten.
Gebruik bijvoorbeeld handschoentjes. Je kunt met
keukenpapier olie of vet van het draaiplateau of de motor
pulley verwijderen.
Leg de glazen platter en vilten mat over de spindel van het
draaiplateau.
Om de naalddruk in te stellen maak je gebruik van het
contragewicht welke meegeleverd is in de doos. Stel de
naalddruk in voordat je het anti-skating gewicht bevestigd.
Draai het contragewicht voorzichtig op de achterkant van de
toonarm. Laat nu de toonarm lift zakken en positioneer de
arm zodat hij tussen de armsteun en de platter hangt. Draai
nu aan het contragewicht totdat de toonarm mooi horizontaal
blijft zweven. Wanneer je de toonarm een beetje beweegt,
zou hij terug moeten balanceren naar de horizontale positie.
Vergeet niet om het beschermkapje van de naald af te halen
waneer je de toonarm gaat balanceren.
Wanneer dit is gebeurd, leg je de toonarm terug in de houder.
Pak nu het contragewicht vast zonder er aan te draaien en
draai alleen aan de ring met de schaalverdeling totdat de ‘0’ in
1 lijn staat met de ‘anti-skating’ bevestiging (te herkennen aan
3 inkepingen om het gewichtje aan te hangen). Controleer
hierna of de arm nog steeds horizontaal gebalanceerd is.
Draai het contragewicht nu tegen de klok in (gezien vanaf de
voorkant van de platenspeler) om de naalddruk in te stellen.
Elk streepje op de schaalverdeling staat voor 1 mN (= 0,1g).
De aanbevolen naalddruk voor de naald die meegeleverd is
met de TT2 is 17,5mN (ofwel 1,75 gram).
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Anti-skating kun je het beste als volgt instellen: van de 3
inkepingen op het bevestigingspunt voor het Anti-Skating
gewicht gebruik je de 2e inkeping. Gebruik het lusje van het
draad welke aan het gewichtje zit om het gewichtje op de
juiste inkeping te hangen. Wanneer het lusje is bevestigd kun
je de draad aan de draadhouder hangen.
Gebruik de Phono ingang op je versterker (soms
aangegeven als gram, disc of RIAA) om de TT-2 aan te
sluiten. Controleer of de specificaties van de Phono ingang
aansluiten bij de benodigde versterking voor het type
element dat wordt gebruikt. Lijn ingangen (zoals CD, Tuner,
Tape of Video) zijn niet geschikt. Als je versterker geen
aansluiting heeft voor een platenspeler dan kun je gebruik maken
van een losse Phono voorversterker die geschikt is voor MM of
MC elementen. Op deze voorversterker sluit je de platenspeler
aan en de voorversterker kun je vervolgens aansluiten op een
vrije ingang op je versterker (lijn-niveau).
Om een TT-2USB aan te sluiten op een versterker is geen
Phono ingang nodig. Je kunt hiervoor een normale lijningang gebruiken zoals CD, Tuner, Tape of Video (de TT2USB heeft een ingebouwde voorversterker). De TT-2USB
heeft ook een USB aansluiting om platen te kunnen
digitaliseren. Sluit om hier gebruik van te kunnen maken de
platenspeler met een USB kabel aan op een computer en
gebruik opname software (zoals Audacity) om een LP op te
kunnen nemen.
De stofkap die meegeleverd wordt in de doos, kan over de
scharnieren worden geschoven op de achterkant van de
platenspeler.

Je kunt een volledige handleiding van dit product in PDF
formaat terug vinden op; www.argonaudio.com
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