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Introduktion 
Kære kunde, 
Kvalitet har altid været drivkraften for os og 
grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig 
forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at 
lave og specificere høj kvalitetsprodukter – producere 
dem og sælge dem til forbrugeren med Value-for-
Money som det primære mål. Og Argon Audio er et 
mærke der er fuldt ud lever op til disse værdier.  
Design, features og kvalitetsstandarder er alle 
specificeret i Danmark. Produktionen finder sted i 
Østen, hvor kvalitets producenter er meget 
konkurrencedygtige. Resultatet er enestående  
Value-for Money produkter – til glæde for både os 
selv og vores kunder. 

Sikkerhed 
sikkerhedsinstruktioner 
Gem denne manual for evt. fremtidig brug. 

 Brug ikke dette produkt I nærheden af vand eller 
fugtige områder. Rengør kun med en tør klud. 
Fjern net stik fra stikkontakt før rengøring.  

 Anbring apparatet på en fast overflade. 

 Undlad at sætte det i en lukket bogreol eller 
et skab, uden luft gennemstrømning  

 Må ikke installeres i nærheden af varmekilder 
såsom radiatorer, varmemålere, komfurer 
eller andre apparater, der producerer varme. 

 Beskyt strømledningen fra at blive betrådt eller 
klemt, specielt ved stik og det sted, hvor de 
udgår fra produktet. 

 Service er påkrævet, når produktet er blevet 
beskadiget. Forsøg ikke at reparere dette 
produkt selv. Åbning eller fjernelse af dæksler 
kan udsætte dig for farlig elektrisk spænding 
eller andre farer. 
Såfremt produktet er defekt bedes du kontakte 
producenten for at blive henvist til et 
autoriseret servicecenter i nærheden af dig. 

 For at forhindre risikoen for brand eller elektrisk 
stød, undgå at overbelaste stikkontakter og 
forlængerledninger  

 Lad ikke genstande eller væske komme ind 
i produktet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Brug korrekt strømkilder. Tilslut produktet til 
en strømkilde, som beskrevet i 
betjeningsvejledningen eller anført på produktet. 

 
 

 
 
 
 
 
Om TT1 
TT1 er designet og udviklet til at opnå fremragende 
præstation langt ud over forventningerne for et produkt 
til dette prispunkt.  
Top byggekvalitet, pålidelighed og brugervenlighed vil, 
hvis anvendt korrekt, give dig et produkt med en lang 
levetid og give dig høj musikalsk nydelse, i mange år. 
Vi har udeladt alle de sædvanlige gimmicks og 
ubrugelige features, hvilket giver os muligheden for at 
koncentrere produktionsomkostningerne på et højt 
ydende value-for-money produkt. 
Vi bruger feks. en manual hastighedsændring i stedet 
for en automatisk Dette eliminerer hastigheds 
uoverensstemmelser og reducerer slid på drivremmen.  
De penge, vi sparer bliver brugt på opbygningen af hele 
designet, herunder en håndsamlet tonearm, præcision 
hovedleje og en høj kvalitets, lav vibrations motor, 
der normalt kun ville blive brugt på en pladespiller 
der koster to eller tre gange mere end hvad en TT1 
koster. Det minimalistiske design af Argon TT1 og 
brugen af ekstremt høj-kvalitet-komponenter, sikrer, 
at din pladespiller kan holde i mange år. Vores tips på 
bagsiden af denne manual vil hjælpe dig til at øge 
levetiden på din pladespiller og sikre optimal ydeevne. 
 

Brug af din TT1 
Manuel ændring af hastigheden 33 RPM 45 RPM 
Du kan ændre afspilningshastigheden ved simpelthen 
at flytte bæltet til enten 33rpm og 45rpm ringen i 
drivhjulet, se fig 1.  
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Tilslutning til forstærkeren 
De eksterne phono stik/kabel skal tilsluttes til din 
forstærker. 
Tilslutninger: Rød højre kanal / Sort venstre kanal. 
Hvis din forstærker ikke har en indbygget phono-
forstærker bliver du nødt til at anskaffe dig en ekstern 
phone-stage forstærker. Spørg hos din lokale hi-fi 
 forhandler, hvis du er i tvivl. 

Plug and play – Hurtig opsætning (kun for 
fabriksmonteret pick-up) 
Din pladespiller er designet til at være meget enkel at 
sætte op og bruge. Vi har designet denne pladespiller 
så korrekt sporingsvægt kan opnås ved blot at skubbe 
balancen vægten så tæt på stop- punktet som muligt  
se Fig 2.  
Dette vil automatisk sætte armen inden for det 
anbefalede sporings interval for den fabriksmonterede 
pick-up. (1,5 g - 2.0g) Bias skyderen skal indstilles til 
samme tal som sporingsvægten. Fig 3. 

 
 
Avanceret set-up (når du bruger en anden model pick-up) 

Hvis du ønsker at bruge en anden pick-up end den 
fabriksmonterede pickup skal der bruges et tracking 
manometer for at sikre korrekt indstilling af din nye pick-
up. Enhver Hi-ii forhandler der sælger dig en ny pick-up 
vil ret sikkert hjælpe dig med korrekt indstilling. 
Brug altid en vægt størrelse, som svarer til den øvre 
grænse af pick-up producentens anbefalede interval. 
En ny pick-up skal sidde som vist i fig 4. Juster pick-
uppens position i tone armens hoved så nåle spidsen er 
i lodret linje med den forreste del af hullet markeret med 
A. Sørg for, at pick-uppen sidder lige i tonearmens 
hoved før den strammes til (Pas på ikke at 
overspænde).  Indstil bias-justerings-skyderen (fig 3). til 
samme værdi som ”tracking force” er sat til. Hvis feks. 
Nåletrykket er 1,5g sættes ”tracking force” til 1,5 på den 
skrå skyder. 
 

 

 

 

 

 
Tips & tricks 
Monter pladespiller på en stiv, plan overflade.  
Undgå montering på hule eller tunge kabinetter  
eller noget monteret på et fleksibel trægulv.  
 
Hold støv låget lukket ved afspilning af plader så du 
undgår at støv samler sig på pladens overflade.  
Herved undgår du at skulle rengøre dine plader.  
Afhængigt af rummet og omgivelsernes temperatur kan 
afspilning med åbent støv låg give bedre lyd. Prøv dig 
frem, men som udgangspunkt hold støv låget lukket 
under afspilning.  

Brug ikke plade rens der virker, 
mens pladen spiller eller rengøringsmidler, der 
indeholder vand eller opløsningsmidler. Hvis du 
opbevarer dine plader i originale covers, undgå at 
berøre plades overflader og hold alle former for vand 
og væske væk fra pladerne, så bør rengøring ikke være 
nødvendig. Der er ingen grund til at bekymre sig om 
overflade støv på pladerne. Det vil blive opsamlet af 
pick-uppen under afspilning og kan nemt fjernes fra 
pick-up. 
Rengøring af plader er generelt overgjort af de fleste og 
tro ikke på alle de fantasi historier du hører om diverse 
rengøringsmidler.  

Lad pladespilleren kører i løbet af en hel 
afspilning. Tænd pladespilleren før afspilning, og sluk 
den først når du er helt færdig med at lytte. Dette vil 
øge levetiden på motor og bælte drev. 

Løft ikke den midterste drejedel ud af hovedlejet. Lejet 
er fra fabrikken monteret med et lag af specielt tykt 
smøremiddel.  Hvis den midterste drejedel fjernes kan 
det ødelægge fordelingen af smøremidlet og 
præcisionen af pladespilleren kan blive påvirket.   

Tonearmens jordforbindelse er automatisk tilsluttet 
gennem armen kabel screening. Det er ikke nødvendigt 
med andre jordforbindelser.      
Gem den originale emballage, hvis du får brug for 
at transportere pladespilleren på et senere tidspunkt. 
Brug ikke pudsemidler på pladetallerknen, 
pladespilleren eller låget. Rengøring klares bedst med 
en blød bomuldsklud (let fugtig kun hvis påkrævet). 

Advarsel: Ethvert forsøg på at reparere eller lave 
ændringer på denne pladespiller af andre end 
autoriseret personale kan medføre at garantien 
bortfalder.  
Hvis du har problemet med din pladespiller bedes du 
kontakte din forhandler. 


