Stir It Up Wireless Platenspeler
GEBRUIKSAANWIJZING
Beste muziek liefhebber,
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de House Of Marley Stir It Up Draaitafel.
Lees svp deze gebruiksaanwijzing door vóór het in gebruik nemen!
We wensen je veel luisterplezier. Vinyl is back!
STIR IT UP WIRELESS KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK
Je Stir It Up Wireless gebruikt de bijgeleverde netvoeding voor de
stroomvoorziening. (gebruik geen andere)
• Kies de juiste aansluiting voor het
land waar je je bevindt en schuif
deze op de adapter totdat deze
vastklikt.

Importeur Benelux:
Autovision Holding BV
Zandvoort - Netherlands

• Sluit de adapter aan op het
stopcontact en steek de
stekker in de Stir It Up
aan de achterkant.

www.autovision.nl
www.marley.nl

Marley Stir It Up Wireless – AV001G$
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AANDRIJFRIEM PLAATSEN
Om het draaiplateau te laten draaien moet de aandrijfriem geplaatst worden.
Onder het aluminium draaiplateau zit een zwarte rubberen band, deze moet om het
draaiplateau en om de motor (koperen draaiwieltje links boven) gelegd worden.

VERDERE VRAGEN
Vragen over dit product of andere Marley producten: kijk op www.autovision.nl
Product ondersteuning nodig:
Kijk op pagina 10.

Voor uitleg filmpje
scan de QR code
hiernaast, of kijk
op onze website:
www.autovision.nl/
support

En/of op https://autovision.nl/faq/house-of-marley/ voor de laatste informatie.
Je kan hier alle voorkomende vragen en antwoorden vinden.
Of scan onderstaande QR codes

Draaiplateau erop leggen, rubber mat eraf, draai het plateau totdat je links boven
door 1 van de gaten het koperen wieltje ziet. Nu kan je de aandrijfriem op zijn
plaats zetten om het koperen wieltje en het draaiplateau.
AFSTELLEN NAALD DRUK – BELANGRIJK – MOET GEDAAN WORDEN
Plaats het contragewicht (3) op de toonarm, met de schaal nar je toe.
Door het contragewicht naar voren of achteren te verdraaien kan de naalddruk
ingesteld worden. (balans van de toonarm)
Haal het plastic beschermkapje van de naald.

AUTOVISION WEBSITE

ALGEMENE MARLEY VRAGEN

Om te beginnen is het zaak om de arm op te pakken en te laten zweven naast
het plateau. LET OP DAT JE HET NAALDELEMENT NIET BESCHADIGD!
Haal de vergrendeling van de toonarm,
haal handle "7" naar je toe,
breng de toonarm een stukje naar het plateau
en duw de handle van je af.
LAAT DE NAALD NIET
OP HET PLATEAU KOMEN!
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AANDRIJFRIEM PLAATSEN

NAALDDRUK AFSTELLEN
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VRAGEN EN OPLOSSINGEN
Probleem
Oplossing
Er zit geen aandrijfriem
Die zit onder/om het aluminium draaiplateau.
bij
Ik hoor iets draaien maar Je hebt de aandrijfriem niet geplaatst, zie pag. 2
draaiplateau draait niet
Naald slaat over
Stel de naalddruk goed af zie pag. 2
Plaat blijft hangen

Stel de anti skating goed af zie pag. 3

Bluetooth koppeling lukt
niet

Let op dat er geen ander bluetooth apparaat in de
buurt is, anders koppelt de draaitafel, ongemerkt,
hiermee.
Zet de speaker aan der rechterkant naast de
draaitafel (misschien toch storende signalen)
RESET de speaker volgens zijn gebruiksaanwijzing
Zorg dat de speaker in bluetoothkoppelmode staat
Zet de toerental schakelaar op 33 of 45 TPM
Druk 2x kort op de BT knop (blauwe led knippert)
De led brandt constant als de koppeling is gelukt.
Mocht het nog niet lukken:
Zie website www.autovision.nl/support voor meer
tips & tricks.

Geen geluid

Is de naald (grijze deel) nog wel goed geplaatst?
zie ook “zacht geluid”

Zacht geluid

Bluetooth > volume regelaar aan?
Kabel > PRE AMP schakelaar op ON?

Brom tijdens afspelen

Kan vele oorzaken hebben.
Zie website www.autovision.nl/support

Alle andere problemen

Zie website www.autovision.nl/support
Voor de laatste info, tips & tricks.
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Draai het contragewicht naar voren of naar achteren
net zolang totdat de toonarm perfect evenwijdig aan
het plateau hangt/zweeft.
Het afstellen is een kwestie van gevoel en handwerk,
met het blote oog kan je bijna perfect bepalen wanneer
de toonarm geheel horizontaal zweeft (waterpas).
Houd nu het CONTRAGEWICHT "3" VAST (op de plaats) en
verdraai alleen de SCHAALVERDELING "3A"
(de zwarte ring voorop het contragewicht met de streepjes)
totdat de '0' BOVENAAN STAAT
BELANGRIJK IS DAT HET CONTRAGEWICHT NIET MEE DRAAIT
Als je bovenstaande gedaan hebt is de naalddruk nu 0 (toonarm in balans).
De naalddruk moet op 3 gram +/-0.5 afgesteld worden
Draai nu het contragewicht, inclusief schaalverdeler,
LINKSOM: 1 x ROND, MET DE 0 WEER BOVENAAN (= 3 gram)
De naalddruk is nu juist ingesteld.
Voor uitleg filmpje om de
naalddruk af te stellen: scan
de QR code hiernaast, of
kijk op onze website:
www.autovision.nl/support
AFSTELLEN ANTISKATING - OOK BELANGRIJK
Nu ben je nog 1 stap verwijderd van de perfecte afstelling. De anti skating zorgt
voor de zijwaartse naald druk. Draaiknop nummer 6 in het overzicht op pagina
9. Bij deze draaitafel stel je de antiskating in tussen 1 en 2.
Mocht de naald tijdens het afspelen niet verdergaan of overslaan/blijven hangen
tijdens het afspelen van de plaat, dan stel je deze iets minder af.
Precies nalezen hoe de naalddruk en antiskating werkt kan je op
https://autovision.nl/faq/house-of-marley/
of www.autovision.nl onder SUPPORT
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BLUETOOTH® PAIRING
* LET OP DAT ER ZICH GEEN ANDERE APPARATEN IN PAIRING
MODE BEVINDEN (de Stir It Up koppelt met de 1e in de buurt)
* Zet EERST het apparaat aan waarop je de muziek wilt weergeven
EN ZET DEZE IN PAIRING MODE.
* Draai de aan/uitknop (E) op 33 of 45
* Druk op de BT knop "F" van de Stir It Up om de Bluetooth® aan te zetten.
* Druk nogmaals op de BT knop, je Stir It Up gaat zoeken naar een Bluetooth®
apparaat, Blauwe Led knippert en koppelt automatisch.
dit kan een paar minuten duren)
De BT indicator brandt constant indien de verbinding tot stand is gebracht.
Blauwe LED
Knippert > zoeken
Brandt constant > verbinding
Brandt rood >koppeling
mislukt, probeer nogmaals.
Als de speaker reeds gekoppeld is/was: Zet de speaker aan, zet de Stir It Up aan
Druk 1 x op de BT knop, WACHT op verbinding.

ONTKOPPELEN BLUETOOTH® VERBINDING
Houdt de BT knop ingedrukt totdat de LED uitgaat, je Stir It Up wordt ontkoppelt van
je speaker.

Notes:
* Verwijder het plastic bescherm kapje van de naald voordat je de naalddruk
gaat afstellen.
* Verander de naalddruk of antiskating NIET tijdens het afspelen van een
plaat, dit kan de plaat beschadigen.
* Tijdens transport: vergrendel de toonarm om de naald te beschermen
tegen beschadiging. Verwijder het contragewicht, verwijder het plateau,
plaats het beschermkapje over de naald.
* Niet het draaiplateau handmatig tegenhouden of draaien.
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OVERZICHT ONDERDELEN
1. As
2, Regrind® rubber mat
3. Draaiplateau
4. 45 TPM Adapter
5. Contragewicht
6. Anti-skating knop
7. Toonarm omhoog/omlaag
8. Ondersteuning toonarm lift
9. Toonarm vergrendeling
10. Toonarm
11. Stylus
12. Naald element houder
13. AAN / UIT / 33 / 45TPM
14. Bluetooth® aan/uit/koppelen
15. Volume +/16. Naald (grijze gedeelte)
17. Voeding adapter met 4 verschillende wereld stekker adapters

LINE OUT AANSLUITEN
Met bijgeleverde kabel RCA > 3,5 mm kan de draaitafel op de meeste draagbare
speakers worden aangesloten.
Een huiskamer versterker kan een optionele RCA > RCA kabel nodig hebben.
1.Zet de PRE-AMP OFF/ON Schakelaar naar de ON positie.
2.Sluit de RCA kabel rood/wit aan op de LINE OUTPUT van de draaitafel.
3.Sluit de 3.5 mm kabel aan op de line in van de draagbare speaker of op de
huiskamer versterker.
4.Zet de draaitafel aan en het aangesloten apparaat.
5.Stel het volume in op de speaker/versterker.

17
Notes:
* Verwijder het plastic bescherm kapje van de naald voordat je de naalddruk
gaat afstellen.
* Verander de naalddruk of antiskating NIET tijdens het afspelen van een
plaat, dit kan de plaat beschadigen.
* Tijdens transport: vergrendel de toonarm om de naald te beschermen
tegen beschadiging. Verwijder het contragewicht, verwijder het plateau,
plaats het beschermkapje over de naald.
* Niet het draaiplateau handmatig tegenhouden of draaien.
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EEN PLAAT AFSPELEN
1. Plaats een grammofoonplaat op de draaitafel
2. Zet de schakelaar "13" op 33 of 45 tpm*
2. Lift de toonarm omhoog door de handle "7" naar je toe te bewegen
3. Beweeg de toonarm richting begin van de plaat.
4. Laat de toonarm rustig zakken door de handle "7" van je af te bewegen.
5. Het draaiplateau zal automatisch stoppen als de plaat aan het einde is.
Lift de toonarm omhoog en zet deze terug in ruststand.
Draai de plaat om, en volg bovenstaande om de andere kant te beluisteren.
*33TMP om een LP/45TPM om een single/12inch af te spelen

Automatisch uitschakeling van de stroom.
Indien de plaat ongebruikt blijft doordraaien schakelt de stroom automatisch uit.
Zet de schakelaar op OFF, wacht even en zet weer aan.

VOLUME INSTELLEN
Het volume van de hoofdtelefoon en de Bluetooth verbinding kan ingesteld
worden met de draaiknop (G).
Volume verhogen: draai de volumeknop rechtsom.
Volume verlagen: draai de volumeknop linksom.
USB NAAR PC OPNEMEN
• Sluit de draaitafel aan met de bijgeleverde kabel op de USB van de PC.
Download de Audacity Software van: http://www.audacityteam.org/download/
• Volg de instructies van het programma.

AANSLUITINGEN EN KNOPPEN
A. RCA uit naar speaker versterker
B. Voorversterker UIT/AAN
C. USB > PC
D. Voeding aansluiting
E. UIT/AAN/33/45TPM
F. Bluetooth® knop
G. VOLUME +/H. Hoofdtelefoon
I. Anti-skating knop

HOOFDTELEFOON AANSLUITING
Sluit een optionele hoofdtelefoon aan op de 3.5mm uitgang aan de voorkant van de
Stir It Up..
Noot: EERST de hoofdtelefoon aansluiten en DAN PAS OPZETTEN
In verband met onverwacht volume.
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