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

Регулировка скорости запуска/торможения поворотного стола
KE

BRA

F

S

Кнопка BRAKE ([1] - [5])
S (медленно)....Уменьшение скорости торможения (-1)
F (быстро)........Увеличение скорости торможения (+1)
Контрольный индикатор

H

L

TORQUE

Кнопка крутящего момента ([1] - [3])
L (низкий)..........Уменьшение крутящего момента(-1)
H (высокий)......Увеличение крутящего момента (+1)

zz Слегка нажмите на центр кнопки.

Скорость запуска

Скорость торможения

Вы можете выбрать один из трех периодов, за который
проигрыватель достигает постоянной скорости после
нажатия [START-STOP]. Нажмите кнопку H, чтобы увеличить
крутящий момент (мощность, необходимую для вращения)
и сократить время стабилизации вращения. (Заводская
настройка: [3]: максимальный.)

Контрольный индикатор мигает заданное
количество раз в соответствии с текущей
настройкой, когда вы нажимаете кнопку
крутящего момента H или L.

Вы можете выбрать один из пяти периодов, за который
проигрыватель останавливается после нажатия
[START-STOP].
(Вы можете изменить мощность тормоза.)
(Заводская настройка: [5]: максимальная.)

Контрольный индикатор мигает заданное
количество раз в соответствии с текущей
настройкой, когда вы нажимаете кнопку
торможения F или S.

Пример)
Когда настройка [3].

L

Пример)
Когда настройка [5].

→

H

TORQUE

(Мигает пять раз)

кнопку крутящего момента H или L, пока
индикатор горит, и удерживайте в течение
двух секунд.

→

L

После нажатия кнопки крутящего момента,

контрольный индикатор мигает заданное
количество раз, показывая новую
настройку, после чего горит в течение двух
секунд, а затем гаснет.

Пример) Когда настройка [1].

→
(Горит две
секунды)

Чтобы изменить настройку, нажмите

кнопку торможения F или S, пока
индикатор горит, и удерживайте в течение
двух секунд.

BRAKE

→

H

TORQUE

(Горит две секунды)

Русский

F

(Мигает три раза)

Чтобы изменить настройку, нажмите

(Мигает один
раз)

→

BRAKE

S

S

F

(Горит две секунды)

После нажатия кнопки торможения,

контрольный индикатор мигает заданное
количество раз, показывая новую
настройку, после чего горит в течение двух
секунд, а затем гаснет.

Пример) Когда настройка [3].

→
(Выкл/конец)

→
(Мигает три
раза)

(Горит две
секунды)

→
(Выкл/конец)
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Програвач з прямим приводом
Модель № SL-1200GR / SL-1210GR

Налаштування швидкості запуску/гальмування диска програвача
KE

BRA

F

S

Кнопка BRAKE (гальмування) ([1] - [5])
S (повільно)....Зменшення швидкості гальмування(-1)
F (швидко).......Збільшення швидкості гальмування(+1)
Індикатор підтвердження

H

L

TORQUE

Кнопка крутного моменту ([1] - [3])
L (низький).....Зменшення крутного моменту(-1)
H (високий).....Збільшення крутного моменту(+1)

zz Злегка натисніть на центр кнопки.

Швидкість запуску

Швидкість гальмування

Можна вибрати один з трьох варіантів часу для диска
програвача, щоб досягти постійної швидкості після
натискання кнопки [START-STOP]. Натисніть кнопку H,
щоб збільшити крутний момент (потужність, необхідна
для обертання) і скоротити час для стабілізації обертання.
(Заводське налаштування [3]: найвищий.)

Можна вибрати один з п’яти варіантів часу для диска
програвача, щоб зупинитися після натискання кнопки
[START-STOP].
(Можна змінити потужність гальмування.)
(Заводське налаштування [5]: найшвидше.)

Індикатор підтвердження блимає вказану

Індикатор підтвердження блимає вказану

Приклад)
Коли налаштування [3].

Приклад)
Коли налаштування [5].

кількість разів відповідно до поточного
налаштування, коли ви натискаєте кнопку
крутного моменту H або L.

L

→

H

TORQUE

F

(Блимає тричі)

(Блимає п’ять разів)

кнопку крутного моменту H або L, поки
індикатор світиться протягом двох секунд.

→

L

Після натискання кнопки крутного

моменту індикатор підтвердження блимає
вказану кількість разів, показуючи нове
налаштування, продовжує світитися
протягом двох секунд, а потім гасне.

Приклад) Коли налаштування [1].

→

Щоб змінити налаштування, натисніть

кнопку гальмування F або S, поки
індикатор світиться протягом двох секунд.

(Вимкнено/
закінчено)

S

F

(Світиться дві секунди)

Після натискання кнопки гальмування

індикатор підтвердження блимає
вказану кількість разів, показуючи нове
налаштування, продовжує світитися
протягом двох секунд, а потім гасне.

Приклад) Коли налаштування [3].

→

(Світиться
дві секунди)

BRAKE

→

H

TORQUE

(Світиться дві секунди)

Українська

→

BRAKE

S

Щоб змінити налаштування, натисніть

(Блимає
один раз)

кількість разів відповідно до поточного
налаштування, коли натискаєте кнопку
гальмування F або S.

→
(Блимає
тричі)

→

(Світиться
дві секунди)

(Вимкнено/
закінчено)

