Conteúdo do gira-discos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prato em cerâmica
Correia de transmissão/Pequeno prato
Braço
Contrapeso em tungsténio
Plinto
Pega do braço
Apoio de tampa

Obrigado por adquirir este produto Rega
Por favor siga este guia rápido de configuração para garantir um desempenho ideal e um
funcionamento perfeito.
O incumprimento do mesmo poderá invalidar a sua garantia. Para obter mais informações
sobre este produto, visite o site www.audioteam.pt
Desembalagem e instalação do gira-discos Planar 10
- Mantenha sempre o gira-discos plano.
- Siga o guia de desembalagem impresso dentro da parte frontal da caixa.
- Guarde a embalagem no caso de precisar de transportar o seu gira-discos no futuro.
- Coloque o gira-discos sobre uma superfície plana estável.
- Certifique-se de que a correia de transmissão está no lugar e remova o cartão de encaixe
de transporte.
- Encaixe o prato de cerâmica cuidadosamente sobre o pequeno prato e coloque o tapete.
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Instalação e ligações do Planar 10
Ligação da fonte de alimentação PSU P10
Ligue o cabo de corrente elétrica à entrada “Power
In” na traseira da fonte de alimentação PSU P10 e a
uma tomada elétrica.
Ligue a ficha XLR do cabo de alimentação do
gira-discos à saída “Output” na traseira da fonte de
alimentação PSU P10. Para minimizar o risco de
ruído induzido, a fonte de alimentação deve ficar o
mais afastada possível do gira-discos.

Ajuste o anti-skating (b) para o mesmo valor do peso de
leitura, deslizando o botão e tendo como referência as linhas
de marcação laterais.
Atenção: o a juste deste valor não é crítico, pelo que um valor
entre 1,0 e 1,5 para células MM e um valor entre 1,5 e 2,0 para a
maioria das células MC é normalmente adequado.
O braço está agora a justado e pronto para ser utilizado.

Ligação do braço Rega RB3000
O cabo de ligação do braço deve ser ligado a uma
entrada de gira-discos adaptada ao tipo de célula
utilizada (MM - Íman Móvel ou MC - Bobina Móvel).
Caso o seu pré-amplificador ou amplificador
integrado não possua uma entrada de gira-discos,
poderá utilizar uma unidade externa.
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O cabo de sinal do braço Rega RB3000 tem duas
fichas RCA, uma vermelha, correspondente ao canal
direito, e uma preta, correspondente ao canal
esquerdo.

Ativação do prato
Carregue no botão on/off no painel frontal para ativar a fonte
de alimentação PSU P10. O logótipo da Rega acender-se-á a
vermelho.
Carregue no botão 33,3 rpm no painel frontal para ativar a
velocidade de 33,3 rotações por minuto, ou no botão 45 rpm,
para ativar a velocidade de 45 rotações por minuto.

Montagem e afinação da célula no braço Rega
RB3000

Em caso de dúvida relativamente à instalação ou configuração,
por favor, contacte a Audio Team.

A célula deverá ser instalada e alinhada com o
máximo rigor, de acordo com as as especificações
do construtor e com o auxílio do gabarito de
alinhamento fornecido pela Rega.
Nota: o alinhamento geométrico das células Rega é
automatico, graças ao seu sistema de fixação em
três pontos.
Uma vez a célula geometricamente alinhada, deverá
proceder ao a juste do seu peso de leitura (a):
Retire a tampa de proteção da célula e certifique-se
de que o valor do peso de leitura está na posição
zero.
Ajuste o contra-peso (c), por forma a que o braço
fique perfeitamente horizontal, “a flutuar” com a
agulha a aproximadamente 1 mm do disco.

1 - Apoio do braço do elevador
2 - Elevador manual
(serve para baixa e subir manualmente o braço)

Lado inferior do braço
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P10 PSU
Fonte de Alimentação
A PSU P10 permite-lhe ter o controlo total do seu gira-discos. Inclui um avançado circuito anti-vibração (a justado
com precisão pelos nossos engenheiros), controlo de
velocidade eletrónico a justável pelo utilizador e a conveniência da alteração eletrónica de velocidade com o toque
de um botão.
Ajuste de velocidade (efetuado em fábrica - a justar
apenas se necessário)

A Rega confirmou a precisão básica da aplicação “RPM”,
usando equipamento de medição de velocidade, mas
como esta é uma aplicação de terceiros, não podemos
garantir as leituras devido a variáveis causadas pela
idade, condição e sistema operativo do telemóvel onde
a aplicação está instalada.
Disco estroboscópico da Rega
(vendido separadamente)

Controlo de velocidade no painel traseiro.

LED de modo de a juste de velocidade - indica o modo de
a juste de velocidade ativo: modo configurado em fábrica
e modo de a juste manual.

A melhor maneira de a justar a velocidade do seu Planar
10 é recorrendo ao kit Rega Strobe. Um disco estroboscópico é um instrumento ótico utilizado para a justar de
forma precisa a velocidade de rotação, observando as
barras verticais estampadas na superfície do disco
através de uma lanterna LED de quartzo que pulsa a
100 Hz.

Codificador de a juste de velocidade

Utilização do kit Rega Strobe

Permite o a juste fino em passos de 0,01 rpm.

Colocar o disco estroboscópio no prato do gira-discos.
Ligar o LED e segurá-lo aproximadamente a 2 cm
acima do disco estroboscópio em rotação. Se as barras
estiverem estacionárias, a velocidade é de 33 1/3 rpm.

Interruptor de modo de a juste de velocidade - ativa o
modo de a juste de velocidade.

Reposição da configuração de fábrica
Este processo é recomendado quando instalar novas
correias de transmissão no gira-discos ou após a manutenção.
1. Selecione 33 1/3 rpm.
2. Mantenha pressionado o botão “speed program”, até
que o LED “program mode” pisque em intervalos de
alguns segundos. Continue a carregar no botão até que o
LED se acenda continuamente.
3. Com o LED iluminado, pressione o botão do interruptor
“speed program” mais uma vez, para repôr os valores de
fábrica.
Atenção: Recomenda-se a substituição das correias de
transmissão a cada cinco anos, para garantir um ótimo
desempenho. Correias velhas ou desgastadas podem
resultar num baixo desempenho e em pequenas variações
na estabilidade de rotação.
Use uma aplicação de telemóvel para verificar e a justar a
velocidade.

Se as barras se moverem no sentido dos ponteiros do
relógio, o gira-discos está a girar depressa demais. Se
se moverem no sentido contrário dos ponteiros do
relógio, o gira-discos está a girar devagar demais.
Usando o controlo de velocidade na P10 PSU é possível
obter-se uma precisão de ± 0,05% ou ± 1,3 rpm.
Atenção: devido à natureza do efeito estroboscópico do
disco e à luz LED, a sua utilização por indivíduos com
epilepsia fotossensível é fortemente desaconselhada.
Avisos:
Não retirar o cabo de ligação entre a P10 PSU e o
gira-discos com a unidade ativa - desligar a alimentação elétrica antes de retirar o cabo de ligação.
Não ativar a P10 PSU sem que o cabo do gira-discos
esteja ligado.
Não expor a unidade à chuva ou humidade.
Não abrir a unidade.

A Rega, juntamente com um estúdio de som de Londres,
utilizou com sucesso a aplicação para iPhone “RPM”
(disponível na App Store), desenvolvida por Philip Broder
para verificar e a justar a velocidade do gira-discos.
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