
Maak het werkgebied vrij.
Zorg dat de verpakking rechtop staat.
Open de verpakking voorzichtig.
Haal elk artikel eruit, identificeer het en plaats het voorzichtig op 
één zijde.

Bovendeksel
Basisunit met toonarm
Platenspeler met riem
Rubber mat
Kopbehuizing met patroon
Tegengewicht voor de toonarm
Scharnieren x 2

Kabels x 3 inclusief
 Usb-kabel (type A- type B)
 Stereofoon-stekkers
 Stereofooncontacten - 3,5 mm stereostekker

Adapter netaansluiting met EU-en VK-pinopties

vervolg aan ommezijde ...

 STAP 1 - Uw platenspeler in elkaar zetten  STAP 2 - De traceringskracht instellenWat is in de verpakking?

De platenspeler in elkaar zetten (deel 1)

 Opmerking: Als het traceringsgewicht niet correct is, kan dit een belangrijk effect hebben op de geluidskwaliteit tijdens 
het afspelen van platen. Als het traceringsgewicht te laag of te hoog wordt ingesteld, kan dit tot overmatige slijtage of 
aan de naald of schade aan het oppervlak van de plaat leiden.

Bij het verwijderen van het deksel van de naald, de naald niet aanraken. Schade veroorzaakt aan de naald door 
verkeerd gebruik wordt niet gedekt door de garantie. Bij het uitbalanceren van de toonarm is het belangrijk dat 
de naald nooit in contact komt met de draaitafel, de mat of de basis van de platenspeler.

We bevelen aan dat alle verpakking bewaard blijft 
zodat de platenspeler veilig in de toekomst kan 
worden verplaatst.

Kenmerken

1. Tegengewicht
  Gebruikt om de traceringskracht in te stellen.
 2. Anti-slipregeling
  Gebruikt om de anti-slipkracht in te stellen.
 3. Schakelhendel
 Gebruikt om de toonarm omhoog en naar beneden te 

brengen.  
 4. Steun voor toonarm en bevestigingsclip
 Houdt de toonarm op zijn plaats wanneer deze niet in 

gebruik is.
 5. Kopbehuizing
  Bevat het patroon en de naald.
 6. 33 / 45 omw/p.m. snelheidsschakelaar
  Selecteert de snelheid van de plaat de wordt afgespeeld. 
 7. Draaitafel en rubber mat
  Plaats de plaat hier om af te spelen.
 8. Phono-aansluitingen (rechts en links)
  Audio-uitgang naar een versterker
  Rood = Rechterkanaal; Wit = Linkerkanaal.
 9. Aan/Uit schakelaar pre-amp
  Regelt het gebruik van de ingebouwde voorversterker.
 Als deze op een Line of Aux-ingang is aangesloten, stel 

deze schakelaar dan op Aan.
10.  USB-poort
  Verbindt met een computer om opnames te maken.
11.  Auto Stop Aan/Uit schakelaar
  Regelt het gebruik van automatisch uitschakelen
12.  Gelijkstroomaansluiting
 13. Aan/Uit schakelaar
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1. Neem de basisunit eruit, zorg ervoor dat u geen druk op de toonarm 
of schakelhendel uitoefent.

2. Plaats de draaitafel nog niet op de basis. Wanneer de toonarm 
eerst in elkaar wordt gezet en gebalanceerd is er minder kans op 
schade aan het patroon en de naald.

3. Zorg dat  de toonarm op zijn steun is vergrendeld met behulp van 
de bevestigingsclip.

4. Neem de kopbehuizing af en identificeer de locatiepin op de connector 
ervan. Op dit moment niet het deksel van de naald verwijderen.

5. Laat de locatiepin overeenkomen van de kopbehuizing overeenkomen 
met de sleuf in het contact aan het uiteinde van de toonarm.

6. Druk de kopbehuizing voorzichtig in de toonarm, draai op hetzelfde 
moment aan de sluitring aan het uiteinde van de toonarm om de 
twee delen samen te trekken. Merk op dat de sluitring tegen de klok 
in draait vanaf de voorzijde gezien.

7. Draai de sluitring voorzichtig met de hand aan. Oefen geen kracht 
uit en gebruik geen gereedschap.

8. Schuif het tegengewicht op de toonarm, draai het rechtsom vanaf 
de achterzijde gezien, totdat het klikt en er enige weerstand wordt 
gevoeld.

 Merk op dat de schaal vrij kan draaien op het tegengewicht. Het 
tegengewicht zelf moet worden gedraaid om op de juiste wijze met 
de toonarm overeen te komen.

Toonarm en 
bevestigingsclip

Tegengewicht

Toonarm

Kopbehuizing Locatiepin Toonarm

Sluitring
Naalddeksel

Naald

1. Stel de anti-slipknop op nul.

2. Breng de schakelarm omhoog.

3. Neem de clip van de toonarm zodat deze vrij kan 
bewegen.

4. Neem de kopbehuizing en observeer dat hij op 
dit moment uit balans is. Op dit moment zal de 
kopbehuizing zich naar boven verplaatsen.

5. Draai zodanig aan het tegengewicht zodat het zich 
verder op de toonarm verplaatst.

6. Blijf de balans controleren en breng de schakelarm 
omlaag, om te kijken of de toonarm valt, omhoog gaat 
of horizontaal blijft. Wees voorzichtig bij het omlaag 
brengen van de toonarm, en zorg dat de naald niet 
in contact komt net de basis van de platenspeler.

 U kunt de schaal aan de voorzijde van het 
tegengewicht op dit moment negeren.

7. Stel het tegengewicht verder in zodat het naar binnen 
of naar buiten beweegt totdat de toonarm in balans 
is en horizontaal blijft wanneer de schakelhendel 
naar beneden wordt gebracht.

8. Verwijder voorzichtig het naalddeksel en stel het 
tegengewicht opnieuw in totdat de toonarm in balans 
is.

Tegen-
gewicht

Toonarm balanceren Schakelhendel (om de toonarm om-
hoog of naar beneden te brengen)

Het stylusdeksel verwijderen

Anti-slipknop op nul stellen

9. Als u de toonarm heeft gebalanceerd, plaats deze dan zo dat hij opnieuw op zijn steun bevestigd is met behulp van de 
clip.

10. Plaats het deksel voorzichtig terug.

11. Houd het tegengewicht op zijn plaats, draai de Schaal aan de voorzijde van het tegengewicht op nul.

12. We bevelen aan om een traceringskracht van 3,0 gram te gebruiken voor het bijgeleverde patroon. De traceringskracht 
mag niet meer zijn dan 4,0 gram.

 Het tegengewicht stelt de traceringskracht in voor 3,0 gram bij een complete omwenteling. Daarom zal de schaal op het 
contragewicht nul aanwijzen wanneer de toonarm in balans is en ook wanneer de traceringskracht is ingesteld op 3,0 
gram.

13. Draai het tegengewicht en de schaal samen (rechtsom, gezien vanaf de achterkant) zodat het contragewicht verder in 
de richting van de toonarmspil beweegt en zodat de schaal dan de gewenste traceringskracht aangeeft. 

 Zie de foto's rechts van de instelling van het contragewicht bij de eerste balancering en vervolgens na het instellen van 
de traceringskracht.  Merk op dat het tegengewicht dichter bij het scharnierpunt van de toonarm is na het instellen van 
de traceringskracht. 

14. Stel de anti-slipregeling naast de toonarm zodanig in at deze ook 3,0 gram afleest. Merk op dat deze aanpassing normaal 
moet worden ingesteld op de gekozen traceringskracht. Anti-slipregeling ingesteld po 3,0 gram

Schaal ingesteld op nul na het balanceren van de toonarm

Schaal leest nul af na het instellen op 3,0 gram

1. Neem de draaitafel uit de verpakking en lokaliseer de aandrijfriem.

2. Plaats de draaitafel op de spil. Gebruik een van de gaten in de 
draaitafel om bij de aandrijfriem te komen en plaats deze over de 
poelie van de aandrijfmotor.

 
3. Draai de draaitafel langzaam met de hand om er zeker van te zijn 

dat het vrij beweegt en dat de riem niet gedraaid is.

4. Plaats de rubber mat op de draaitafel.

5. Plaats de twee Scharnieren op het bovendeksel. Merk op dat de 
scharnieren verend zijn en de neiging zullen hebben van het deksel 
weg te veren.

6. Plaats het andere einde van de scharnieren in de twee contacten 
aan de achterzijde van de basis van de platenspeler.

7. Breng het deksel naar beneden boven de platenspeler en toonarm.

Scharnieren

Contacten

Aandrijfriem

Onderzijde 
draaitafel

Aandrijfriem

Draaitafel
Toegangsgat 
in draaitafel

Scharnieren

Deksel

Motorpoelie

Stap 3- De platenspeler in elkaar zetten (deel 2)

Deksel



Dit product staat onder een garantie van vierentwintig maanden vanaf 
de aankoopdatum door de originele eigenaar. Deze garantie geldt voor 
defecten, fabrikatiefouten of de slechte werking van onderdelen, volgens 
onderstaande procedure. Ingeval van de slechte werking van een component 
of onderdeel tijdens de garantieperiode, wordt deze gratis gerepareerd.
Onder de garantie vallen niet: 1. Schade vanwege incorrect gebruik. 
2. Gevolgschade. 3. Product waarvan de serienummers zijn verwijderd 
of onleesbaar zijn.
N.B. De naald wordt niet vervangen onder deze garantie indien deze 
beschadigd of gebroken is.
Procedure: Garantieclaims kunt u indienen bij de handelaar waar u het 
product heeft gekocht. Waarschijnlijk zal de Roberts' handelaar het defect 
snel en efficiënt kunnen oplossen, maar in sommige gevallen kan het nodig 
zijn dat het product naar de technische afdeling wordt gestuurd om te worden 
nagekeken. In het geval het product niet kan worden teruggestuurd naar 
de Roberts handelaar waar dit werd gekocht, neem dan contact op met 
Roberts Radio via de contactgegevens op de website www.robertsradio.
Voor productreparaties die buiten de garantieperiode vallen, verwijzen wij 
u naar het tabblad 'Klantenservice' op de website www.robertsradio.com.
Deze verklaringen zijn niet van invloed op de wettelijke rechten van de 
consument.

Ontworpen en vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk
Gemaakt in Taiwan

Platenspeler met usb-aansluiting en ingebouwde voor-
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Deze handleiding lezen alvorens het gebruik
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In geval van een storing als gevolg van elektrostatische ontlading, 
netvoedingstransiënten of korte onderbrekingen, dient u de netvoeding 
uit te schakelen gedurende 30 seconden en de netvoeding weer in te 
schakelen om de normale werking te hervatten. 
Als het product gebruikt wordt in een omgeving met een ESD-immuniteits-/
gestraalde immuniteits-/geleidende immuniteitsstoring, kan het product 
slecht werken. Het zal automatisch herstellen naar normaal als de ESD-
immuniteits-/gestraalde immuniteits-/geleidende immuniteitsstoring is 
opgeheven.

Elektromagnetisch compabiliteitsapparaat

Garantie

Netadapter

De platenspeler aansluiten

RT100

 STAP 4 - De platenspeler aansluiten

 STAP 5 - Een plaat spelen

BELANGRIJK: De netadapter wordt gebruikt om het product op de netvoeding 
aan te sluiten. Het stopcontact en een eventueel meerweg-netblok die voor het 
product worden gebruikt, moeten bij normaal gebruik toegankelijk blijven. Om 
het product van de netvoeding los te koppelen, moet de netadapter volledig uit 
contact worden genomen.
Gebruik alleen de netadapter die bij het product is geleverd, of een originele 
vervangingsadapter die door Roberts Radio is geleverd. Het gebruik van andere 
adapters zal de garantie ongeldig maken.
• Uw product of AC/DC-adapter mag niet worden blootgesteld aan vloeistoffen, 

damp, zand, druppels of spatten en er mogen geen met water gevulde 
voorwerpen op het product of de adapter worden geplaatst.

• Het wordt aangeraden dat u het product bedient op een minimale afstand 
(10cm wordt aanbevolen) van naburige voorwerpen om de goede ventilatie 
te verzekeren.

• De ventilatie van het product mag niet worden belemmerd door de 
ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen als kranten, tafelkleden, 
gordijnen, enz.

• Plaats geen open vlambronnen zoals aangestoken kaarsen op het product.
• Gebruik het product niet bij extreme temperaturen en bewaar het ook niet 

in een omgeving met extreme temperaturen. Laat het apparaat niet achter 
in auto's, op raamkozijnen of in het directe zonlicht, enz.

• Er zijn geen onderdelen in dit product die de gebruiker kan repareren.
   De kopbehuizing, naald en patroon zijn onderdelen die de gebruiker kan 

vervangen, indien gewenst.
• Probeer niet dit product uit elkaar te nemen.
•      Het product moet worden gebruikt in een gematigd klimaat.
• Het naamplaatje bevindt zich onderop de platenspeler.

Gelijkstroom 
Voedingsingang 12V /  0,5A
Recyclering Dit product is voorzien van het selectieve 
sorteersymbool voor afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA). Dit betekent dat dit product moet worden 
gehanteerd overeenkomstig de Europese richtlijn 201219/EU 
om te worden gerecycleerd of uit elkaar genomen om de impact 
hiervan op de omgeving te minimaliseren. De gebruiker heeft de 
keuze om het product aan een bevoegd recycleerbedrijf te sturen 
of aan de verkoper als hij een nieuw elektrisch of elektronisch 
product koopt.

Veiligheid

Technische gegevens

Netvoeding   AC 100  240 volt, 50/60Hz (adapter)
    (Gebruik alleen de bijgeleverde adapter)
Bedrijfstemperatuur   +5°C tot +40°C

Patroon   Bewegend magneettype
   Audio Technica AT-3600L
   Belastingsimpedantie 47kΩ
Traceringsgewicht   3,0 - 4,0 gram
Vervangingsnaald   Audio Technica ATN-3600L

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificatie zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen

Voor het reinigen van de platenspeler, gebruikt u een zachte pluis-
vrije doek, idealiter gemaakt van natuurlijke vezel om het opbouwen 
van statische elektrische elektriciteit te voorkomen omdat dit stof 
kan aantrekken. Gebruik GEEN schuur- of oplosmiddelhoudende 
reinigingsmiddelen. Om stof van de mat op de draaitafel te verwij-
deren, gebruikt u een licht vochtige pluisvrije doek, waarbij u indien 
nodig eerst de mat verwijdert. Gebruik voor het schoonmaken van 
platen alleen een speciaal ontworpen platenreinigingsborstel met 
de plaat op de draaitafel.
Voor ondersteuning bij het gebruik van de opnamefunctie en voor 
algemene probleemoplossing, kunt u terecht op onze website op 
www.robertsradio.com

1. Bevestig de UK- of EU-pinnen op de netadapter, afhankelijk van de stopcontacten die op uw locatie zijn geïnstalleerd.
2. Merk op dat het afgeronde uiteinde van het pinnengedeelte eerder in de adapter moet grijpen dan het rechthoekige uiteinde.
3. Het is belangrijk te controleren of de pinnen volledig op de adapter zijn vastgezet voordat deze wordt gebruikt.
4. Steek het gelijkstroomsnoer van de netadapter in de gelijkstroomaansluiting achterop de platenspeler.
5. Steek de adapter in een geschikt stopcontact.
De wisselstroomadapter moet worden losgekoppeld van de netvoeding en van de platenspeler wanneer deze niet wordt gebruikt.

BELANGRIJK: De netadapter wordt gebruikt om het product op de netvoeding aan te sluiten. Het stopcontact en een eventueel meerweg-
netblok die voor het product worden gebruikt, moeten bij normaal gebruik toegankelijk blijven. Om het product van de netvoeding los te 
koppelen, moet de netadapter volledig uit het stopcontact worden genomen. Gebruik alleen de netadapter die bij het product is geleverd, 
of een originele vervangingsadapter die door Roberts Radio is geleverd. Het gebruik van andere adapters zal de garantie ongeldig maken.

6. Schakel het apparaat in via het stopcontact en schakel het vervolgens in met de Aan/Uit schakelaar naast de DC ingangsaansluiting.
7. Maak de bevestigingsclip van de toonarm los. Breng de schakelarm volledig omhoog om de toonarm op te heffen. Verplaats de toonarm 

naar de draaitafel toe. Kijk  of de draaitafel draait en de snelheid veranderd volgens de instelling van de snelheidschakelaar.
8. Plaats de toonarm weer op de steun en bevestig deze. Kijk of de draaitafel stopt met draaien.

33 RPM

SPEED

45 RPM

AUDIO
OUTPUT

PRE AMP
OFF ON USB

AUTO STOP
OFF ON

POWER
ON OFF

12V 0.5A

Gelijkstroomaansluiting Aan/Uit schakelaar

VK-pinnenEU-pinnen

AC-adapter met 
VK-pinnen

Om muziek te kunnen afspelen moet de platenspeler worden aangesloten op een apparaat dat voor versterking 
zorgt en op één of meer luidsprekers. Dit apparaat kan een hifi-installatie zijn, een radio of geluidsinstallatie, 
een soundbar, een luidspreker voor meerdere kamers, of zowat elk audio-apparaat met een extra aux-ingang.

Veel Roberts-producten zijn compatibel met de platenspeler. Deze omvatten de Revival RD70 radio, het 
Blutune 300 sound system en de Stream 94i internetradio.

1. Als u de platenspeler aansluit op een hifi-versterker of receiver met een ingebouwde phono-voorversterker, 
dient u de voorversterkerschakelaar op de achterkant van de platenspeler op Uit te zetten. In alle andere 
gevallen moet u de voorversterkerschakelaar op de achterkant van de platenspeler op Aan zetten (zoals 
afgebeeld).

2. Sluit met behulp van de bijgeleverde audiokabels twee phono-aansluitingen op de achterkant van de 
platenspeler aan op de aux-ingang, lijningang of phono-ingang van het gekozen versterkingsapparaat.

Voor aansluiting op een hifi-installatie gebruikt u meestal de kabel met phono-stekkers aan beide uiteinden.
Voor aansluiting op apparaten met een aux-ingang gebruikt u de kabel met phono-stekkers aan beide 
uiteinden, in combinatie met de korte adapterkabel om de aansluiting om te zetten in een 3,5 mm stekker.

3. Zet de versterker aan en kies de ingang waarop u de platenspeler hebt aangesloten. Kies een gematigd 
volumeniveau.

4. Op dit punt zult u niets horen. Als er een hoorbaar gebrom is, controleer dan of alle stekkers en stopcontacten 
goed zijn aangesloten.

PRE AMP
OFF ON

PRE AMP
OFF ON

Steek de netadapter in het stopcontact 
en schakel het muurstopcontact in.

Hi-Fi Amplifier

Speaker

Kabel met twee 
phono-stekkers 
aan elk uiteinde

Steek de netadapter in het stopcontact 
en schakel het muurstopcontact in.

Kabel met twee phono-stekkers 
aan elk uiteinde

Radio met auxiliair ingangscontact

Kabel met twee phono-contacten 
naar een stekker van 3,5 mm

1. Zorg dat de plaat schoon is en stofvrij. Gebruik zo nodig een platenreiniger.
2. Plaats de plaat voorzichtig op de draaitafel en stel de snelheidschakelaar in op 33 of 45 omw./min., zoals vereist 

voor de plaat.
3. Verwijder voorzichtig het deksel van de naald door het naar voren te trekken.
4. Maak de bevestigingsclip van de toonarm los. Breng de schakelarm volledig omhoog om de toonarm op te 

heffen.
5. Plaats de toonarm zodanig dat de naald gecentreerd staat boven de inleidingszone van de plaat.
6. Laat de schakelhendel zakken. De toonarm zal langzaam vallen en de naald zal zich vervolgens in de groef 

plaatsen bij het begin van de plaat, die vervolgens gaat spelen.
7. U kunt het stofdekel voorzichtig laten zakken terwijl de plaat aan het afspelen is. Laat het niet plotseling vallen 

om te voorkomen dat de toonarm en naald plotseling gaan springen
8. Als u alles correct hebt aangesloten, kunt u de plaat beluisteren via de aangesloten apparatuur.
9. Als de plaat op zijn einde komt, zal de platenspeler uitschakelen. 
 De automatische uitschakeling is afhankelijk van de plaatsing van de uitloopgroef aan het einde van de 

grammofoonplaat en kan enkele seconden in beslag nemen. Als de platenspeler voortijdig uitschakelt, dient 
u de Auto Stop schakelaar op Uit te zetten.

10. Breng de schakelhendel omhoog en plaats de toonarm terug op de steun. De draaitafel kan tijdens deze stap 
kort roteren.

11. Zet de toonarm vast met de bevestigingsclip.
12. Als u een tijdje geen andere plaat afspeelt, is het raadzaam het stofdeksel te sluiten, de gelijkstroomschakelaar 

achterop de platenspeler uit te zetten en de netvoeding naar de platenspeler uit te schakelen.
13.  Als u wilt stoppen met het afspelen van een plaat voordat deze afgelopen is, gebruikt u de schakelhendel om 

de naald van de plaat te halen voordat u de toonarm weer op zijn steun plaatst.

Opmerking: Gebruik altijd de schakelhendel om de toonarm en de naald omlaag en omhoog te brengen 
om het risico van beschadiging van de naald of het oppervlak van de plaat zo klein mogelijk te houden.  
Bij het spelen van platen is het belangrijk dat de naald nooit in contact komt met de draaitafel, de mat of de basis. 
Schade veroorzaakt aan de naald door verkeerd gebruik wordt niet gedekt door de garantie.

Naald gepositioneerd over de inleidende 
groef even voor het afspelen

Het deksel van de naald verwijderen

AUTO STOP
OFF ON

AUTO STOP
OFF ON

De automatische stop is 
geactiveerd.

De automatische stop is 
uitgeschakeld

AUTO STOP
OFF ON

AUTO STOP
OFF ON


