
Проигрыватель с прямым приводом
SL-1210GAE

Относительно функции выключения стробоскопа

Данное устройство оснащено функцией отключения стробоскопа при воспроизведении записи с постоянной скоростью или 
остановке. Функция отключения стробоскопа «Отключена» по умолчанию. То есть, стробоскоп всегда будет гореть, пока устройство 
включено.

 Для «Включения» / «Отключения» функции отключения стробоскопа
1. Поверните [ВКЛ/ВЫКЛ (питание) (ON/OFF)], чтобы включить устройство.
2. При остановленном проигрывателе пластинок нажмите и удерживайте (около трех секунд) кнопку выбора диапазона высоты 

тона.
• Функция переключается между «Включено» и «Отключено» при каждом длительном нажатии кнопки.

3. Проверьте стробоскоп. 
«Включено»: Стробоскоп выключается. 
«Отключено»: Стробоскоп загорается.
• Настройка не может быть изменена во время вращения проигрывателя.
•  Настройка запоминается. При следующем включении питания применяется настройка, установленная перед тем, как 

питание было отключено в последний раз.

 Работа функции выключения стробоскопа
  Функция выключения стробоскопа, когда она «Включена», работает следующим образом:

•  Стробоскоп включается после того, как проигрыватель пластинок начинает вращаться, и горит до тех пор, пока 
проигрыватель пластинок не достигнет постоянной скорости.  

  Стробоскоп выключается, когда вращение стабилизируется в течение некоторого времени после достижения 
постоянной скорости.

•  Стробоскоп включается, если скорость вращения временно отклоняется от постоянной скорости из-за внешней нагрузки и 
тому подобного.  

 Стробоскоп выключается, когда скорость вращения стабилизируется.
  Когда функция выключения стробоскопа «Отключена», стробоскоп всегда горит при включенном устройстве.
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Програвач з прямим приводом
SL-1210GAE

Відомості щодо функції вимкнення стробоскопа

Цей пристрій оснащено функцією вимкнення стробоскопа під час відтворення запису з постійною швидкістю або під час зупинки.
Заводське налаштування функції вимкнення стробоскопа — «Вимкнено». Це означає, що лампа стробоскопа постійно світиться, 
поки пристрій увімкнено.

 «Увімкнення»/«вимкнення» функції вимкнення стробоскопа
1. Поверніть перемикач [ON/OFF (увімк./вимк.) (живлення)], щоб увімкнути пристрій.
2. Коли стіл програвача зупинено, утримуйте кнопку вибору діапазону висоти тону натиснутою (приблизно три секунди).

• Кожне довге натискання цієї кнопки перемикає функцію між налаштуваннями «Увімкнено» й «Вимкнено».
3. Перевірте стробоскоп. 

«Увімкнено»: Стробоскоп вимикається. 
«Вимкнено»: Лампа стробоскопа світиться.
• Це налаштування не можна змінювати під час обертання стола програвача.
•  Налаштування зберігається. Після наступного ввімкнення живлення застосовується налаштування, яке було задіяно перед 

останнім вимкненням.

  Робота функції вимкнення стробоскопа
  Коли функцію вимкнення стробоскопа налаштовано на «Увімкнено», вона працює таким чином:

•  Лампа стробоскопа загоряється, коли стіл програвача починає обертатися, і продовжує світитися, поки стіл не досягне 
постійної швидкості обертання.  

 Лампа стробоскопа згасає, коли обертання стабілізується, протягом деякого часу після досягнення постійної швидкості.
•  Лампа стробоскопа загоряється, якщо швидкість обертання тимчасово відхиляється від постійної через зовнішнє 

навантаження тощо.  
 Лампа стробоскопа згасає, коли швидкість обертання стабілізується.

  Якщо функцію вимкнення стробоскопа налаштовано на «Вимкнено», лампа стробоскопа постійно світиться, поки пристрій 
увімкнено.
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