
Lees zorgvuldig “BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES” (binnenzijde van de omslag), “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” (p. 2) en BELANGRIJKE 
OPMERKINGEN “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (p. 3) voordat u dit apparaat gebruikt. Bewaar na het lezen de documenten heel goed zodat u ze later 
nog eens kunt lezen.
Copyright © 2016 ROLAND CORPORATION

Gebruikershandleiding

https://www.recordcase.de/roland/


2

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

 WAARSCHUWING
Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, 
trekt u de stekker uit het stopcontact
Zelfs wanneer de aan/uit-knop/
Strobe-knop is uitgeschakeld, 
betekent dit niet dat dit apparaat 
volledig van de stroomtoevoer 
is losgekoppeld. Als u de 
stroomtoevoer volledig wilt afsluiten, zet u 
de aan/uit-schakelaar op het apparaat uit en 
trekt u de stekker uit het stopcontact. Steek 
de stekker van het netsnoer daarom in een 
stopcontact dat gemakkelijk bereikbaar is.

Voorzie voldoende ruimte op de plaats waar u 
het apparaat opstelt
Omdat uit het apparaat een kleine 
hoeveelheid warmte vrijkomt, moet u 
voldoende ruimte rondom voorzien, 
zoals hieronder wordt aangegeven.

Zijde

Achterzijde

Zijde

5 cm of 
meer

5 cm of 
meer

5 cm of meer

15 cm of 
meer

Bovenzijde

Demonteer het apparaat niet zelf en breng er 
geen wijzigingen in aan
Voer niets uit tenzij u dit 
wordt opgedragen in de 
gebruikershandleiding. Anders 
riskeert u een defect te veroorzaken.

Repareer het apparaat niet zelf en vervang er 
geen onderdelen van
Laat het onderhoud over aan uw 
handelaar, het dichtstbijzijnde Roland 
Service Center of een bevoegde 
Roland-verdeler, zoals vermeld onder 
“Informatie”.

 WAARSCHUWING
Gebruik of bewaar het apparaat niet op 
plaatsen die:
• aan extreme temperaturen worden 

blootgesteld (bv. direct zonlicht in 
een gesloten voertuig, in de buurt 
van een verwarmingsleiding, op 
materiaal dat warmte produceert);

• nat zijn (bv. bad, wasruimte, op 
natte vloeren);

• worden blootgesteld aan damp 
of rook;

• worden blootgesteld aan zout;
• worden blootgesteld aan regen;
• stoffig of zanderig zijn;
• worden blootgesteld aan hoge 

trillingsniveaus en schokken; of
• slecht geventileerd zijn.

Plaats het apparaat niet op een instabiele 
ondergrond
Anders riskeert u gewond te raken 
wanneer het apparaat omvalt of valt.

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact 
met het juiste voltage
Sluit het apparaat enkel aan op 
netvoeding van het type beschreven 
op de achterzijde van het apparaat.

Buig het netsnoer niet en plaats er geen 
zware voorwerpen op
Anders kan brand of een elektrische 
schok het resultaat zijn.

Vermijd langdurig gebruik bij een hoog volume
Langdurig gebruik van het 
apparaat op een hoog volume kan 
gehoorverlies veroorzaken. Als 
u gehoorverlies of oorsuizingen 
ervaart, moet u onmiddellijk stoppen 
met het gebruik van het apparaat en een 
gespecialiseerde arts raadplegen.

 WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen 
of vloeistoffen in het apparaat terechtkomen; 
plaats geen voorwerpen met vloeistoffen op 
het apparaat
Plaats geen voorwerpen die 
vloeistoffen bevatten (bv. vazen) op 
dit product. Zorg ervoor dat er nooit 
vreemde voorwerpen (bv. brandbaar 
materiaal, munten of draden) of 
vloeistoffen (bv. water of vruchtensap) 
in dit product terechtkomen. Dit 
kan kortsluiting, storingen of andere 
defecten veroorzaken.

Schakel het apparaat uit als het afwijkend 
reageert of er een defect optreedt
Schakel het apparaat onmiddellijk 
uit, trek het netsnoer uit het 
stopcontact en vraag onderhoud aan 
bij uw handelaar, het dichtstbijzijnde 
Roland Service Center of een 
bevoegde Roland-verdeler, zoals vermeld onder 
“Informatie” als:
• Het netsnoer is beschadigd; of
• rook of ongewone geuren ontstaan;
• objecten of vloeistof in of op het apparaat 

zijn terechtgekomen;
• het apparaat aan regen is blootgesteld (of op 

een andere manier nat is geworden);
• het apparaat niet normaal lijkt te werken of 

duidelijk anders functioneert.

Bescherm kinderen zodat ze niet gewond 
kunnen raken
Zorg ervoor dat er altijd een 
volwassene in de buurt is om toezicht 
te houden en begeleiding te bieden 
wanneer het apparaat gebruikt wordt 
op plaatsen waar kinderen aanwezig zijn of 
wanneer een kind het apparaat gebruikt.

Laat het apparaat niet vallen en bescherm 
het tegen zware schokken
Anders riskeert u schade of een 
defect te veroorzaken.

Gebruik niet hetzelfde stopcontact voor het 
apparaat en een buitensporig aantal andere 
apparaten
Anders riskeert u oververhitting of 
brand.
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HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

 WAARSCHUWING
Gebruik het apparaat niet in het buitenland
Raadpleeg uw handelaar, het 
dichtstbijzijnde Roland Service 
Center of een bevoegde Roland-
verdeler, zoals vermeld onder 
“Informatie”, voordat u het apparaat 
in het buitenland gebruikt.

 OPGELET
Houd het netsnoer vast bij de stekker 
wanneer u het uittrekt
Om schade aan het netsnoer 
te voorkomen, moet u dit altijd 
vastnemen bij de stekker wanneer u 
de stekker loskoppelt.

Reinig de stekker regelmatig
Ophoping van stof of vreemde 
objecten tussen de stekker en het 
stopcontact kan brand of elektrische 
schokken veroorzaken.
Trek de stekker regelmatig uit het stopcontact 
en veeg alle stof en vreemde objecten dat/die 
zich mogelijk heeft/hebben opgehoopt weg 
met behulp van een droge doek.

Trek de stekker uit het stopcontact als het 
apparaat langere tijd niet wordt gebruikt
Er kan mogelijk brand ontstaan in 
het onwaarschijnlijke geval dat een 
storing zou optreden.

 OPGELET
Verleg alle netsnoeren en kabels zodanig dat 
ze niet in de war raken
Personen zouden gewond kunnen 
raken wanneer iemand over een kabel 
zou struikelen en zo het apparaat zou 
doen vallen of omvallen.

Ga niet boven op het apparaat staan en plaats 
er geen zware voorwerpen op
Anders riskeert u gewond te raken 
wanneer het apparaat omvalt of valt.

Steek een stekker nooit met natte handen in 
het stopcontact of trek hem niet uit met 
natte handen
Anders krijgt u mogelijk een 
elektrische schok.

Koppel alle snoeren/kabels los voor u het 
apparaat verplaatst
Trek de stekker uit het stopcontact 
en trek alle kabels van externe 
apparaten uit vooraleer u het 
apparaat verplaatst.

Trek de stekker uit het stopcontact vooraleer 
het apparaat te reinigen
Wanneer de stekker niet uit het 
stopcontact is verwijderd, riskeert u 
een elektrische schok.

 OPGELET
Trek de stekker uit het stopcontact als er 
gevaar voor bliksem dreigt
Als u het netsnoer niet loskoppelt, 
kan dit tot een defect of een 
elektrische schok leiden.

Zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken
Let erop dat vingers, tenen enz. niet 
bekneld raken bij het hanteren van 
de volgende bewegende onderdelen. 
Als een kind het apparaat gebruikt, 
moet een volwassene daarop toezien en het 
hierbij begeleiden.
• Stofkap
• Plateau van draaitafel

Houd kleine items buiten het bereik van 
kinderen
Bewaar de volgende kleine 
onderdelen buiten het bereik van 
kleine kinderen om het per ongeluk 
inslikken van deze onderdelen te 
voorkomen.
• Inbegrepen onderdelen

Naaldhouder/cartridge
45-toerenadapter
Contragewicht

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Stroomtoevoer
• Sluit dit apparaat niet aan op een stopcontact 

dat tegelijkertijd door een elektrisch apparaat 
wordt gebruikt dat wordt aangedreven 
door een omvormer of een motor (zoals 
een koelkast, wasmachine, magnetron of 
airconditioner). Afhankelijk van de manier 
waarop elektrische apparaten worden 
gebruikt, kan ruis van de stroomvoorziening 
defecten aan dit apparaat of hoorbare ruis 
veroorzaken. Als het niet praktisch is om een 
apart stopcontact te gebruiken, plaats dan 
een ruisfilter voor de stroomvoorziening 
tussen dit apparaat en het stopcontact.

Plaatsing
• Als u het apparaat gebruikt in de buurt van 

eindversterkers (of andere apparatuur met 
grote transformatoren) kan er ruis ontstaan. 
Om dit probleem te verhelpen kunt u 
de richting wijzigen waarin het apparaat 
geplaatst is of het apparaat verder van de 
storingsbron plaatsen.

• Dit apparaat kan radio- en televisieontvangst 
verstoren. Gebruik dit apparaat niet in de 
buurt van dergelijke ontvangers.

• Er kan ruis ontstaan als draadloze 
communicatieapparaten, zoals mobiele 
telefoons, in de buurt van dit apparaat 
worden gebruikt. Dergelijke ruis kan ontstaan 
tijdens gesprekken of als een oproep wordt 
ontvangen of gemaakt. Verplaats dergelijke 
draadloze apparaten zodat ze zich op een 
grotere afstand van dit apparaat bevinden 
of schakel ze uit als u dergelijke problemen 
ervaart.

• Wanneer het apparaat naar een andere 
locatie wordt verplaatst waar de temperatuur 
en/of vochtigheid sterk verschilt, kunnen 
er waterdruppels (condens) ontstaan in het 
apparaat. Als u het apparaat in deze toestand 
probeert te gebruiken, kan dit schade of 
defecten veroorzaken. Voordat u het apparaat 
gebruikt, moet u het daarom enkele uren 
ongemoeid laten, tot de condens volledig is 
verdampt.

• Afhankelijk van het materiaal en de 
temperatuur van het oppervlak waarop u 
het apparaat plaatst, kunnen de rubberen 
voetstukken mogelijk het oppervlak 
verkleuren of ontsieren. 

• Plaats geen verpakkingen of andere zaken 
die vloeistof bevatten op dit apparaat. Veeg 
vloeistof bovendien vlug weg met een zachte, 
droge doek wanneer deze op het oppervlak 
van het apparaat wordt gemorst.

Onderhoud
• Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen, 

alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en 
vervorming te voorkomen.

Extra voorzorgsmaatregelen
• Ga zorgvuldig te werk bij het gebruik van 

de knoppen, schuifknoppen of andere 
bedieningselementen van het apparaat en bij 
het gebruik van ingangen en aansluitingen. 
Als u ruw omgaat met de apparatuur, kan dit 
defecten veroorzaken.

• Neem de stekker vast als u kabels loskoppelt; 
trek nooit aan de kabel zelf. Op die manier 
vermijdt u kortsluitingen of schade aan de 
inwendige elementen van de kabel.

• Tijdens normale werking zal een kleine 
hoeveelheid warmte uit het apparaat 
vrijkomen.

• Om te vermijden dat andere apparaten 
in de buurt verstoord raken, moet u het 
apparaatvolume op redelijke niveaus houden.

• Houd rekening met de volgende dingen 
wanneer u dit apparaat verplaatst.
• Verwijder het plateau van de draaitafel en 

bewaar dit in verpakkingsmateriaal zodat 
het niet kan worden bekrast.

• Bevestig de toonarm aan de armklem 
zodat deze niet kan bewegen.

• Maak het contragewicht en de 
naaldhouder los van de toonarm en 
bewaar deze in verpakkingsmateriaal zodat 
deze niet kunnen worden bekrast.

• Raak de naald niet aan wanneer het apparaat 
is ingeschakeld. Als u dit wel doet, kunnen er 
defecten ontstaan.

Intellectueel eigendomsrecht
• Roland is een gedeponeerd handelsmerk of 

handelsmerk van de Roland Corporation in de 
Verenigde Staten en/of andere landen.

• Bedrijfs- en productnamen in dit document 
zijn gedeponeerde handelsmerken of 
handelsmerken van hun respectieve 
eigenaars.
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Naam van onderdelen

1 45-toerenadapter

2 Plateau van draaitafel

3 Slipmat

4 Middelste spil

5 Strobe dots

6 Aan/uit-knop/Strobe-knop

7 [START/STOP]-knop

8 Naaldhouder

9 [DOELLICHT]

10 Toonarm

11 [SPEED]-selectieknoppen

Druk op de [33]-knop voor 33 1/3-toerenplaten

Druk op de [45]-knop voor 45-toerenplaten

Druk op de [33]-knop en de [45]-knop voor 78-toerenplaten

12 Toonhoogte-indicator

Groene LED:  De [PITCH ADJ.]-schuifregelaar bevindt zich in 
de middelste klikpositie en de snelheid wordt 
aangedreven door een kwartskristal.

Rode LED:  De snelheid is gewijzigd met de [PITCH ADJ.]-
schuifregelaar.

13 [PITCH ADJ.]-schuifregelaar

14 Armsteun

15 Armklem

16 Hefhendel

17 Anti-skatingknop

18 Reservenaaldhouder

19 Contragewicht

20 Scharnier voor stofkap

21 RCA-uitgangen

22 GND-aansluiting

23 [PHONO/LINE]-schakelaar

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 10 11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 20 

21 22 23 

Naar stopcontact
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Aan de slag

Montage
1. Verwijder het hoofdapparaat met de verpakking uit 

de doos en verwijder de verpakking.

2. Bevestig de 45-toerenadapter op het 
hoofdapparaat.

3. Plaats het plateau van de draaitafel op de middelste 
spil.

4. Plaats de slipmat op het plateau van de draaitafel.

5. Installatie van cartridge:
Wanneer u een cartridge installeert, raadpleegt u de 
gebruikershandleiding van deze cartridge.

6. Steek de naaldhouder in de voorzijde van de 
toonarm en draai de borgmoer rechtsom. Houd de 
naaldhouder hierbij horizontaal.

7. Schuif het contragewicht op de toonarm.
Draai hier een beetje aan zodat u deze op de achterste as van de 
toonarm kunt schroeven.

8. Afstelling van de horizontale nulbalans (0) en 
naalddruk:
a. Verwijder de naaldafdekking van de cartridge. Raak de 

naaldpunt niet aan tijdens de afstelling.

b. Zet de hefhendel op de laagste positie.

c. Laat de armklem los en hef de toonarm omhoog van de 
armsteun om deze los te maken.

d. Draai het contragewicht totdat de toonarm horizontaal blijft 
zweven.

e. Bevestig de toonarm opnieuw op de armklem.

f. Houd het contragewicht stil met één hand en draai alleen aan 
de ring voor afstelling van de naalddruk zodat het cijfer “0” van 
de ring op één lijn staat met de middellijn van de achterste as 
van de toonarm.

g. Draai het contragewicht rechtsom totdat de schaal de waarde 
aangeeft die overeenkomt met de druk van de gebruikte naald. 
De naalddruk van de geïnstalleerde cartridge is 3–4 g. Als u een 
afzonderlijke cartridge gebruikt, volgt u de instructies van de 
fabrikant.

9.  Stel de anti-skatingknop in op dezelfde waarde als 
de naalddruk.

10. Plaats de stofkap op het hoofdapparaat.
* Bij het openen/sluiten van de stofkap moet u ervoor zorgen dat 

uw vingers niet bekneld raken tussen het bewegende deel en 
het paneel. Laat volwassenen toezicht houden op plaatsen waar 
kleine kinderen aanwezig zijn.

Inhoud van de verpakking
Controleer of de volgende onderdelen zijn meegeleverd in de 
verpakking van het hoofdapparaat:

A Plateau van draaitafel

B Slipmat

C Stofkap

D 45-toerenadapter

E Contragewicht

F Naaldhouder/cartridge

G RCA/GND-kabel

H Gebruikershandleiding

Opmerkingen:

 5 Sluit het netsnoer niet aan totdat de montage is voltooid.

 5 Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat 
gebruikt en bewaar de handleiding op een veilige plaats 
zodat u deze later nog eens kunt lezen.

PLAATSING

 5 Plaats dit apparaat niet op een locatie waar dit wordt 
blootgesteld aan direct zonlicht of in de buurt van een 
verwarmingstoestel.

 5 Plaats dit apparaat niet op een locatie met een hoge 
vochtigheidsgraad of veel stof.

 5 De cartridge kan kleine verschillen in de geluidsdruk of 
trillingen van de luidsprekers oppikken via de vloer of de 
lucht en dit kan leiden tot feedback. Zoek naar een locatie die 
stabiel en trillingsvrij is.

 5 Het apparaat kan in de hoogte worden versteld met behulp 
van de verstelbare poten. Pas de poten aan zodat het 
hoofdapparaat horizontaal en stabiel staat.

Aansluitingen
* Zet het volume altijd op nul en schakel alle apparaten uit 

voordat u aansluitingen maakt om defecten of storingen aan de 
apparatuur te voorkomen.

1. Sluit de RCA-uitgangen aan op de PHONO-
aansluiting van uw versterker en sluit de GND-
aansluiting aan op de GND-aansluiting van uw 
versterker wanneer u de [PHONO/LINE]-schakelaar 
op de PHONO-positie zet. 

U kunt ook een lijningang gebruiken zonder de GND-aansluiting 
aan te sluiten door de [PHONO/LINE]-schakelaar op de LINE-
positie te zetten.

2. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
* Als u de stroom volledig moet uitschakelen, moet u eerst het 

apparaat uitzetten en dan het netsnoer van het stopcontact 
loskoppelen. Zie “Als u het apparaat volledig wilt 
uitschakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact” (p. 2).
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Spelen

Handeling
1. Draai de aan/uit-knop/Strobe-knop rechtsom 

om het apparaat in te schakelen. DE [SPEED]-
selectieknoppen en de Strobe-verlichting lichten 
op.

2. Plaats een plaat op de slipmat. Wanneer u een 
45-toerenplaat met een groter gat in het midden 
wilt afspelen, plaats u de 45-toerenadapter op de 
middelste spil.

3. Stel de [SPEED]-selectieknoppen in volgens de 
plaat.

4. Verwijder de naaldafdekking van de cartridge en 
maak de armklem los.

5. Zet de hefhendel op de hoogste positie.

6. Druk op de [START/STOP]-knop. Het plateau van de 
draaitafel begint te draaien.

7. Schuif de toonarm over de gewenste groef.

8. Zet de hefhendel op de laagste positie. De toonarm 
zal langzaam zakken totdat deze de plaat raakt en 
het afspelen zal beginnen.

9. Als het afspelen is voltooid, heft u de hefhendel 
omhoog, schuift u de toonarm naar de armsteun en 
zet u de toonarm vast met de armklem.

10. Druk op de [START/STOP]-knop om het draaien van 
het plateau te stoppen en draai de aan/ 
uit-knop/Strobe-knop linksom om het apparaat uit 
te schakelen.

Afspelen onderbreken
Zet de hefhendel op de hoogste positie tijdens het afspelen om de 
naaldpunt van de cartridge op te heffen van de plaat.

Doellicht
Dit apparaat is uitgerust met een doellicht om de naaldpunt tijdens 
het afspelen te verlichten.

Druk op de knop voor het doellicht zodat het doellicht de positie 
van de naaldpunt verlicht. Als u het doellicht niet gebruikt, drukt u 
de knop in om het licht te laten zakken.

De toonhoogte wijzigen
Wanneer de [PITCH ADJ.]-schuifregelaar zich in de middelste 
klikpositie bevindt, wordt de snelheid van de draaitafel 
aangedreven door een kwartskristal. De toonhoogte-indicator licht 
groen op.

U kunt de snelheid 10% verhogen of verlagen met behulp van de 
[PITCH ADJ.]-schuifregelaar. De toonhoogte-indicator licht rood op.

De snelheid detecteren
U kunt de snelheid controleren door de strobe dots te volgen.

Stroomtoevoer tpm De puntjes lijken stil te staan

50 Hz
33 1/3 Bovenste rij

45 Tweede rij

60 Hz
33 1/3 Derde rij

45 Onderste rij

Onderhoud
 5 Reinig de naald regelmatig met een zachte borstel om 
stofophoping om de naald te voorkomen.

 5 Als het geluid vervormd is of er wordt ruis geproduceerd, 
controleert u de naald. Als de naald versleten is, vervangt u deze 
door een nieuwe naald.

 5 Reinig de stofkap en de kast van de draaitafel regelmatig met 
een zachte, droge doek.

 5 Vluchtige stoffen zoals alcohol, verdunningsmiddelen, benzine 
enzovoort kunnen de verf verwijderen of de glans beschadigen. 
Gebruik deze stoffen niet.

Specificaties
Roland TT-99: Turntable

Stroomtoevoer Weergegeven op de naamplaat (* 1) op de 
achterzijde van dit apparaatStroomverbruik

Afmetingen 450 (B) x 350 (D) x 150 (H) mm

Gewicht 9,8 kg

Accessoires
Gebruikershandleiding, Naaldhouder/cartridge, 
45-toerenadapter, Contragewicht, Stofkap, 
Plateau van draaitafel, Slipmat, RCA/GND-kabel

*1 Locatie van de naamplaat

* In dit document worden de specificaties van het product 
uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. 
Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.



For the USA

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:

–   Reorient or relocate the receiving antenna.
–   Increase the separation between the equipment and receiver.
–   Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
–   Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) this device may not cause harmful interference, and
 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B limit.
Any unauthorized changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s 
authority to operate the equipment.

WARNING
This product contains chemicals known to cause cancer, birth defects and other reproductive harm, including lead.

For C.A. US (Proposition 65)

For Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

For Korea

2036-1 Nakagawa, Hosoe-cho, Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-1304, Japan



For EU Countries



'16. 04. 01 現在（Roland）

製品に関するお問い合わせ先

050-3101-2555

ローランド・ホームページ http://www.roland.co.jp/

電話受付時間：　月曜日～金曜日　10:00～17:00（弊社規定の休日を除く）

※IP電話からおかけになって繋がらない場合には、お手数ですが、電話番号の前に“0000”
　（ゼロ4回）をつけてNTTの一般回線からおかけいただくか、携帯電話をご利用ください。
※上記窓口の名称、電話番号等は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

お問い合わせの窓口

最新サポート情報
製品情報、イベント／キャンペーン情報、サポートに関する情報など

ローランドお客様相談センター

ボス・ホームページ http://jp.boss.info/




