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Подключение PHONO заземления к  
проигрывателю и усилителю.
�Поверните клемму влево, чтобы  

ослабить ее.
k Вставьте наконечник заземления и  

надежно затяните клемму.

Вставьте сетевой 
шнур до точки прямо 
перед круглым 
отверстием.

(Белый)

Прочитайте перед использованием

  Выполните подключение к клеммам PHONO и AC IN перед настройкой или установкой 
проигрывателя.

Подключение к клеммам PHONO и AC IN
 Извлеките проигрыватель из упаковки, прикрепите «передний амортизатор» и положите проигрыватель лицевой стороной вниз, 

чтобы выполнить подключение к клеммам PHONO и AC IN, расположенным на задней стороне.
k Подключите прилагаемый кабель PHONO (номер продукта: K2KYYYY00257), заземляющий провод PHONO (номер продукта: 

K4EY1YY00160) и сетевой шнур (номер продукта: K2CM3YY00041).

Проигрыватель с прямым приводом
Модель №  SL-1200GR / SL-1210GR

Передний амортизатор

Задняя сторона 
поворотного стола Крышка магнита

Магнит
Крепежный 
винт

 z  Держите любые магниточувствительные объекты, например, карту с магнитной полосой, подальше от магнита.
 z  Не допускайте столкновения проигрывателя с основным блоком или его падения. 
Не допускайте попадания пыли или железного порошка на магнит, расположенный с обратной стороны.

 z  Не прикасайтесь к крепежным винтам (в трех местах) поворотного стола. Номинальные характеристики не гарантируются, если 
они смещены.

  Перед установкой поворотного стола (пункт «Перед установкой поворотного стола» на стр. 13)
С обратной стороны поворотного стола находится магнит под крышкой. 
Снимите крышку магнита перед установкой на основной блок.

Русский

Будьте осторожны, чтобы не 
опрокинуть проигрыватель.

Внимание

(Красный)

(Черный)

Внимание



Підключення кабелю заземлення PHONO до 
програвача та підсилювача.
�Поверніть клему ліворуч, щоб  

послабити.
k Вставте провушину заземлення та  

надійно затягніть клему.

Вставте кабель 
живлення змінного 
струму до точки, 
розташованої 
безпосередньо перед 
круглим отвором.

(Білий)

Прочитайте перед використанням

  Зробіть підключення до роз’ємів PHONO та роз’єму AC IN, перш ніж налаштовувати або 
встановлювати програвач.

Підключення до роз’ємів PHONO та роз’єму AC IN
 Вийміть програвач з пакета, приєднайте «пружну підкладку FRONT» і покладіть програвач лицьовим боком вниз, щоб можна було 

зробити підключення до роз’ємів PHONO та роз’єму AC IN на тильному боці.
k Підключіть кабель PHONO, що постачається в комплекті (номер виробу: K2KYYYY00257), кабель заземлення PHONO (номер 

виробу: K4EY1YY00160) і кабель живлення змінного струму (номер виробу: K2CM3YY00041).

Програвача з прямим приводом
Модель №  SL-1200GR / SL-1210GR

Пружну підкладку FRONT

Тильний бік диска 
програвача Кришка магніту

Магніт
Кріпильний 
гвинт

 z Тримайте всі чутливі до магніту речі, наприклад, магнітну карту, подалі від магніту.
 z Не допускайте ударів диска програвача об основний пристрій або падіння диска. 
Не допускайте прилипання пилу або залізного порошку до магніту на зворотному боці.

 z Не торкайтеся кріпильних гвинтів (три місця) диска програвача.  
Експлуатаційні показники не можуть бути гарантованими, якщо гвинти знаходяться поза положенням.

  Перед установленням диска програвача (пункт «Перед установленням диска програвача» на стор. 13)
На тильному боці диска програвача є магніт з кришкою.
Перед установленням на основний пристрій зніміть кришку магніту.

Українська

(Червоний)

(Чорний)

Будьте обережні,  
щоб не перекинути програвач.

Увага!

Увага!
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