
NARoDNÍ PoDNIK utTRAPHoN
dóvrj do prodeie nový grano'lonavÝ přÍsIroi

SUPRAP}ION.IUXUS S[ 2

pŘEČTĚTE sl DoBŘE NÁVoD, JE NAPsÁN PRo VÁs!
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Nový gIomoíonový přístto j

supRApHON- ruxus st 2
předstq'vlrje Y.ýsiede]< peě]ivé plóce děluiků o techliků nfuoďtrího

podŤliku Glomoíonové zóvodY' ie to dokonale r.yplovený gIďmoíon

s vloslním zésilovočeÍn o leploduktorem' Je somoslolnÝ, Íení třelrg

jej zopojoYat do Iozhlosového přijimoče. Posiačí mu 12o nebo 22o v
siřídccýého ploudu z e1ekilovodné sítě. Je úspomý ve spo'třébě ploudu

i kdYž se zopojí dva reprodukíoly. Je l-yroben jen z domácíct sulo'

viE, neni na něÍn nic cizího. skŤíň působí svou h]oubkou ioko okus-

Lickli pŤostoI c p]ispiVo L zÁomeniLé jokos(i poslechu' j]'ékhoiDdukóDí

přenoEko P 40 s velmi ýysokým íIekýeňčním průběhen pElří k tlej-

lepším v,i'robkůŤ! lohoto sYsiému. Pečlívě vyvažuje teprodukci v hlu-

bokých i r,Tsokých tónect o pod,sŤotně snižuje šum desky. Motolek

s Ie$!}óioIem ie spotehtiŤ'Í stIoí, HeIý udrží stálé ob!ólky, i kdyby

IaPělí v elekrovodní siti kolísatro. ElekliodYnomicLý ÍepÍodrukto1

přísiÍoje SUPRAPHoN-LUXUS SL 2 ill]močí vě:ně o citlivě hudbu

i sloÝo s graÍlojorlo'V.Ích desek.

suPBÁPHoN-LUxUs sL 2 je modelni gloJTloÍo]l. Bude vdm dobře

sloužil o budété z irěho míi slcÍ]e lcÍ .osl.

SUPRAPHoN-LUXUS plodáv,ají pÍodéiny uLTBÁPHoN ve ýšech

!ošich městéch.
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NÁvoD NA oBsLUHu GRAMotoNovÉHo pŘÍsŤRoJE
supRApHON - IUXUS St 2

'ak 
uvésl grqmoforr d zésilovqč do chodu?

4Ž'prs.Ój v-'.bd|le' ws!oUbU'le š!oubky' qelé d-'i zoon: s'e'_' \ikdv 0élo!o
'ulte pÍisl-ol do si3' Loy7 je 7dd!, s'éno sójmUto'

Elektronky.
Piesv8dfi- se poo|e oo!ó'!x' jsru_l g]éll.Ór.1 no sw.t mslech' I(dvbv oéL.ldb,'o v obj.hco 'vo1"ao' \'ož.e ]ej: .odic. Lal-ek dá olvo]u te s'reori oo'mrrvo no1o''l- éle].']o lku o.' ob/ /opodo' Po'om ij oo oDlmkv vt.ocle' El€|hÓniv s;ddi / obi mkv ,ýohÚoU' NdsilÚé Ó.dcenl o pó.ér, ;lelalo1lu Élodno lošiÓdt'
vyněnujo é siond'ni :ólov'L u zesi'Óvočé' si.sk1"le ovemo plsl/ pe!o irod ob_|íTkou 2ótov\Y a lry-un'é oÓ|lmku i /d'rvkU' polom ,o o"tj "1'^-.re " zno*\ložé ro d!:ok Zďo]cko v poÓpé'ce p:e'o"{y so frm"nuie lán' ue 6é 6ejner.lobo_ček o ŽóloVicJd se /!sro@uie'

Připoieni na si{.

Piiš-oj so !opd'i! shídďlam ploudem z e]elrltovodn4 s:lě o Dopéť l2o bébo 22o v
(Lm toce' 50 .5l Pisltojo se v lovd_ně pl'Plonj] pr" nop.ú zzo v. Piesvédčle



sg, néž piÍstroj zopojite,zdo z€silÓvaě i molorék grmoÍolu mdjí ndpěli voši
sitě. liéPjldě nďpěli mo Ór].u ndjdelé po šéjEutí loliŤe NŤpětí sitě zjlšllte !o
- er.lloměl- ý zdor'l s]é!é zés:ovoČé jso- dvo o.vú', {'élýni ie moz!o .onl!o
]ovar sp!fu€ plépÓ]é!l.

Poiistko.

Piod vo''ěis'E pošno/-1iÚ eléšl'c]rim p|oud.m ctldrl zéB'ovoč !epébd !oi'Š'*o' Kd'b} s.ď'ó'rÍ,dlovLo d zót;vno'!o gJomojo1- po Žcpo'ení;€si]oýáčo
r-s!'íU]v' neo: poiólko ý polóoÝU' To 'boEeld, ze \ pi15uojl je nélokóL zaRodo'
le]ou ie Iulno ods'ldn'l o .ep'/- poom sé mó/é poj.s'*o q'Ť-tl

Připo'ovqcí zdířky.
v zesiloÝoči je výÝod, dby př1střoj Eo] být uzemněn' v novÝ.h domomich i!s1o_
ldcícn, }'1e!é ndji zósuÝkY s uzémnovocim ].orikem, neni tiéba piis1loj uzemnoýa1,
nedojdé'li pti replodukci k znotélnému !učení. linok, nenlli leplodu}cé ěis1ó d
nmoji_li zdsuv].y uénňÓvdci kolík, spojlo piislÍoj sé zemi silnějším drú1em no
pijvodni llubku ÝÓdÓvodn]ho potlubi' D!ét, nejlépe Eědéný, piiPoměto nd očiš1ěné
úísto !o lfubco o užij1e dobie Piiléhojici svorky' Nd zodni slěně zes1lovoče jĚÓu
č|y-| -l".v ro p'ipojeni dojs'ho rep.od.uo!u' Mů2o se !ouz'. léplÓoUklÓlU b3:-
néLlÓ !pU bez vYs'Up ho 'oAsIolhd'oll' l' J' s .mpedobcl 5 ohmú' P"i zÚpoj-n:
do ýodoiovnýČh zdíié]. lroje reprÓaluklol ý přisl]oji i réproduklol Piid@Ý. Při
zcpojeli dÓ koloých zdíiék lryPoji Ee ]eproduktor v přjs1]ojj o hrdjé jeí iellÓ

obsluhd gřqmoÍonoÝého přístloie.

r.dYž jé piis1rÓj připroýel, zdpojte jej dÓ gitě. lory1oženiB Ptwého knofljku
zesi]ovqčé zopné1€ z€sjlÓvoč d piivédéle proud k motollr gÍdmolonu' Nd gřímo-
íolovÝ tc'iíi nosddte stloboskopický kolouč, }tetý jé k piistloji piibdlén' zdúhnělé
Přénosku s PodpěÍ}v o !Ósuňte ji léhcé do!!ovo, ldk zopn€te molorek. Vložte
přénosku zpéi nd pÓdpěrku d pozÓrujle lolji qrdmolonu Mó_ri fu]ii spÍóŤlý pÓčét
oléčea, d ].Y š1iÓbos].opic].ého toLÓučé v eL€klickém osvě1léni zdónuvé ŠtÓji' Pii
lesplúvEých o1údLdch sé dil].y pohybuji o otólčký jé nu1no \ryrÓ@ot póč].ou Ie
gu]dtÓiu řycllÓsli, PÓtÓn vloŽté na tdlii desku' EloÝu pieloŠ]ry otočlé dopÍoÝd,
otvol p]o jehlu se 1ok dos1@re noho'u jéh]u dobře uióhnéle šloubkem, otočte
bdn p'-'o"kv dole'd o je!'. u]ed'é no..rd oésLy' Pro]\ ]rlolhk zes'lÓvo:e
zésjl' ie lep'odulci' lé'Ť 'Eo'UA oFé_! e vys Lé lóny o zó'o9eó šjm deskv' P-ovó
].rdj!í lo]obd lévého knofli].u dúvé nejsilnější 1ÝškY - lévé křojni polohd néj
Élabšj uiš]<y' chcét€_1i mit spróncx jo}os1 reproduace, omezié 1Ťso!é 1óny jen
1o]., obY sé potločil šum des\.. Kdvž sé pieltóvdjÍ desky s1olši ýýIobY, dnebo
dégly opo1iebovdné, }Íe!é moji vélší šuú, dÓporučujé sé znoó!é omézeli vyso_

Piénos].d jé éléttlomoqnďicLó d ov]ódó dulomalíckY qŤindč bo1orku' T1d]. pie_
losLý !a jé!1ú či]óí 4o g' Po dolróni desky pienos].d přís1ioj dulomoljclry \ryp!é'
plÓložé Ý!Ťinoč jr nostdÝon no noÍmdrisovdný púměi výbě]tové dróž}Y !o descé'
Piislroj sa zdpind lehkýú pohYben pieloĚkY dopjdvo. ŽóIoý].d, }alerú oÉvó1luje
gÍdmolon, zhdsíe po zoviénl piistlojé d lozs\'í1i se pii olevieni

Poznó!ky.
clmoÍonovÝ plistroj suprdphon i,uxus je sestlojon iak, oby groEofoíové dés].Y
dokonoié lépÍodlkovo]. PouŽívejté jehél doméci výrÓbY, nebol pieíoskc by1d pIÓ
bě konslluovdnd. KdYbyslé slod přišli nd íéjdlou zóýddu v piistroji, Požádejte
p!odéj!u, L1e:ú pŤi'troj dodo]o, oby jej dorq pi6zkoúšei.

otíkké lnkó'íy' ná'od pod']k, cé 6íý Koí.l.c.


