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OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

 Seadme tuulutusavasid ei tohi blokeerida. Asetades seadme riiulisse, jätke selle ümber 5 cm 
vaba ruumi igast küljest. Paigutage seade ruumis vaid käesoleva juhendi nõuandeid järgides.  

 Hoidke seade eemal kuumusallikatest, nagu radiaatorid, ahjud, lahtine tuli või muud soojust 
eraldavad seadmed. Kasutage seadet ainult mõõdukates kliimatingimustes.  

 Äärmuslikult madal või kõrge temperatuur ei sobi seadmele. Optimaalne töötemperatuur on 
vahemikus 0° … + 35° C.  

 Vältige seadme kasutamist tugevas magnetväljas.  
 Staatiline elekter võib häirida seadme normaalset töötamist. Kui nii juhtub, tehke seadmele 

alglülitus. Failide ülekandmisel käsitsege seadet ettevaatusega, mittestaatilises keskkonnas.  
 HOIATUS! Seadme tuulutusavadesse ei tohi midagi sisestada. Elektrilöögi oht. Samal põhjusel 

ei tohi seadmele vett ega muid vedelikke sattuda lasta. Seadet ei tohi kasutada niiskes 
keskkonnas, näiteks vannitoas ega ujumisbasseinide läheduses.  

 Seadet ei või jätta sademete kätte, vedelikega piserdada ega vedelikke seadmele läigatada. 
Ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid.  

 Ärge kasutage seadet, kui on oht kondensatsiooni tekkeks. Soojas niiskes ruumis võib 
seadme sisemusse kondenseeruda vesi, mis häirib seadme tööd. Kondensatsiooni tekke 
korral lülitage seade välja, eemaldage vooluvõrgust ja laske kuivas ruumis mitme tunni vältel 
seista enne, kui seadet uuesti kasutatakse.  



 Kuigi seadme tootmisel on kasutatud ülimat täpsust ja kõike kontrollitud mitmeid kordi enne 
seadme lahkumist tehasest, on siiski võimalik probleemide teke. Kui seade peaks muutuma 
liiga tuliseks, eraldama kõrbelõhna või koguni suitsu, eemaldage seade vooluvõrgust 
koheselt. 

 Seade tuleb ühendada ainult sellisesse vooluvõrku, mida on kirjeldatud tüübisildil. Kui 
kasutuskoha vooluvõrgu näitajad on teadmata, võtke ühendust kohaliku elektriteenuse 
pakkujaga.   

 Hoidke seadet eemal lemmikloomadest ja närilistest. Närilised ja mõned lemmikloomad 
kipuvad juhtmeid närima.  

 Pühkige seadme korpust pehme lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahusteid ega 
bensiinipõhiseid vedelikke. Tugevama mustuse eemaldamiseks kasutage lahja pesuainega 
niisutatud lappi.  

 Lenco ei ole vastutav kahjude ega andmekao eest, mis on põhjustatud rikkest, valest 
kasutamisest, seadmele tehtud modifikatsioonidest või patarei vahetamisest.  

 Ärge katkestage ühendust kahe seadme vahel andmete edastamise ajal. Muul juhul võib info 
saada kahjustatud.  

 Seadme tüübisilt asub seadme põhja all.  
 Seadet tohivad kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada 
– vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse vastutusvõimelise isiku poolt.  

 Seade on mõeldud kasutamiseks ainult isiklikul otstarbel, mitte ärieesmärgil / tööstuses.  
 Kindlustage seadmele sobiv ja kindel asukoht. Kahjud, mis tekivad seadme kukkumisest või 

muust mehaanilisest kahjustumisest, ei kuulu garantii alla.  
 Ärge avage seadme korpust. Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale.  
 Ärge andke seadme pakendit väikelaste kätte.  
 Kasutage seadme lisaosadena vaid neid osi, mida tootja on lubanud.  
 Hoolduseks või parandustöödeks pöörduge seadme tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse. Hooldust (remonti) on vaja juhul, kui seade on mehaaniliselt 
kahjustunud / kukkunud; seade on saanud märjaks / sattunud vette või vedelikesse; ei tööta 
mingil muul põhjusel õigesti.  

 Pikaajaline valju heli kuulamine võib tekitada ajutist või püsivat kuulmislangust.  
 Mistahes tehnilise rikke korral seadmes tuleb seade eemaldada elektrikontaktist ja pöörduda 

tootja poolt volitatud remondiettevõttesse.  
 Vältige toitejuhtme vigastamist. Olge ettevaatlik pistikute ja pistikupesadega. Ärge asetage 

midagi rasket voolujuhtmele.  
 Hoidke seadet eemal laste käeulatusest. Väikelapsed võivad elektriseadmetega mängides 

sattuda ohtu.  
 Eemaldage seade äikesetormide ajaks või pikema mittekasutamise perioodiks vooluvõrgust.  
 Pistik, kuhu seadme voolujuhe ühendatakse, peab olema koheselt ligipääsetav igal ajal.  
 Ärge koormake pistikupesi ega pikendusjuhtmeid üle. Ülekoormus võib põhjustada tuleohu 

või elektrilöögi.  
 Klass 1 elektriseade tuleks ühendada vooluvõrku ainult maandatud kontakti kaudu.  
 Klass 2 seadme võib ühendada vooluvõrku ka mittemaandatud pistikupesa kaudu.  
 Hoidke toitejuhtme pistikut vooluvõrgust eemaldades kinni pistikust. Ärge tõmmake 

juhtmest. Lühiühenduse oht.  
 Ärge kasutage seadet, kui voolujuhe või pistik on kahjustunud. Elektrilöögi oht!  

 
KOMPLEKTI KUULUB 
Toitejuhe, RCA audio juhe, USB ühendusjuhe, pöördalus, pöördaluse kate (vildist). 



SEADME OSAD 

 
1. Pöördalusplaat  
Plaat on kaetud vildist kattega. See teeb kasutamise hõlpsamaks ja väldib vinüülplaadile kriimude 
tekkimist. Asetage vinüülplaat alati täpselt pöördaluse keskteljele.  
2. Ballast  
Reguleerimise teel saavutatakse õige helinõela allapoole suunav raskusjõud. Ballasti libistatakse 
helikäpa tagumise otsa suunas.  
3. Helipea raskuse reguleerimise skaala.  
4. Külgjõu kompensaatori nupp  
Rakendab sissepoole suunavat jõudu helikäpa suhtes, et see ei libiseks väljapoole, üle plaadi ääre. 
Külgjõud, mis helikäppa ääre poole veab, tekib pöördaluse pöörlemise tõttu.  
5. Helikäpa tõstehoob  
Selle abil saab helikäppa tõsta ja langetada.  
6. Helipea ümbris  
Siia paigaldatakse helipea koos nõelaga. Paigaldamise ajaks kasutage nõelakaitset, et nõelaots ei 
saaks kahjustada. 
7. PLAY/PAUSE nupp 
8. 33/45 pöörlemiskiiruse nupp 
Plaadil on märgistus, millisel kiirusel seda tuleb kuulata. 
9. Helipea kinnitusmutter 
10. Helikõrguse regulaator 
11. Toite lüliti / strobovalgusti. 
 
Ühendage juhtmed järgnevalt:  
Valge (L+)  

 
Vasak kanal +  

Sinine (L-)  Vasak kanal -  
Punane (R+)  Parem kanal +  
Roheline (R-)  Parem kanal -  
 



 
 
 
 
TAGAKÜLG 

 
1. RCA väljund  
Väljundid L ja R sobivad vinüülimängija ühendamiseks võimendi RCA analoogsisendiga.  
2. LINE/PHONO lüliti  
Seadmel on sisseehitatud fono eelvõimendi, mis ühendatakse lahti juhul, kui kasutusel on väline 
eelvõimendi. Kui soovitakse kasutada seesmise võimendi poolt võimendatud signaali, siis tuleb 
see lüliti seada asendisse LINE. Kasutades välist eelvõimendit, liigutage lüliti asendisse PHONO. 
Kui lüliti PRE-AMP on asendis ON, ärge ühendage midagi fonoväljundisse. Heli häirub selle 
tulemusel tugevasti ja võib esineda oht, et võimendi ja /või kõlarid saavad kahjustada.  
3. USB pistikupesa  
Vinüülplaadi muusikat saab digitaliseerida maksimaalse resolutsiooniga 48KHz / 16 bit. Kaasasoleva 
USB juhtmega ühendage vinüülimängija arvutiga. Lisaks tuleb arvutisse paigaldada Audacity 
tarkvaraprogramm.  
4. Toitejuhtme sisend  
5. Sisse-/ väljalülitamisnupp  
See lülitab seadme toite sisse või välja. 
 
VINÜÜLIMÄNGIJA KOKKUPANEK KASUTAMISEKS 
1. Karbist välja võtmine.  
Eemaldage põhiseade koos pakkeümbrisega karbist ettevaatlikult. Eemaldage pakkeümbris alles siis, 
kui seade on karbist väljas. Otsige üles kõik lisaosad, mis pakkematerjali sees võivad leiduda.  
2. 45 p/m adapter.  
Leidke ja eemaldage 45 p/min adapter pakendist ning asetage see spetsiaalselt selleks ette nähtud 
asukohta seadme peal.  
3. Pöördaluse plaat.  
Võtke plaat välja pakendist ja asetage vinüülimängija korpusel asuvale teljele.  
4. Vildist matt.  
Võtke pakendist vildist matt ja paigutage see pöördaluse peale.  
5. Helipea.  



Ühendage helipea grammofonikäpa esiotsa külge. Hoides helipead kindlalt vastu grammofonikäpa 
esiotsa, keerake helipea kinnitusmutrit vastupäeva, nii et helipea kinnituks grammofonikäpa külge. 

 
 
6. Ballast.  
Otsige pakendist välja grammofonikäpa ballast. Libistage see grammofonikäpa tagumisele osale. 
Pöörake seda kergelt ja keerake kinni grammofonikäpa tagumisele osale. 
 
 
 
 

 
 
VINÜÜLIMÄNGIJA KASUTAMISE LÜHIJUHISED 
1. Pöördaluse pöörlemiskiiruse muutmine  
Vajutage pöörlemiskiiruse seadistuse nuppe (33/45), et muuta pöördaluse liikumiskiirust.  
2. Pöördaluse käivitamine ja peatamine  
Kasutage nuppu PLAY/PAUSE, et pöördaluse pöörlemine käivitada või pausida.  
3. Helikõrguse reguleerimine  
1) Helikõrguse reguleerimine on sisuliselt pöördaluse pöörlemiskiiruse peenseadistamine.  
2) Reguleerimine on võimalik -10% … +10% vahemikus valitud pöörlemiskiirusest.  
3) Helikõrgust muudetakse vastava liuglüliti liigutamisega.  
4) Pöördaluse äärel asuvate indikaatortäpikeste vilkumiskiirus on kasutatav helikõrguse visuaalseks 
hindamiseks. Need täpikesed on hästinähtavad tänu stroboskoopilisele valgustusele, kui mööduvad 
sisselülitusnupust. Erinevatel helikõrgustel seisavad erinevad tulukeste read paigal.  
Pange tähele! Kui plaadimängija kohal põleb ere fluorestsentsvalgustus, siis see mõjutab strobo 
tulukeste täpsust. 
 
ETTEVALMISTUS  
Asukoht 
1. Vinüülimängija ei tohi asuda kohas, kus seda pikaajaliselt mõjutab otsene päikesekiirgus või 
mistahes tüüpi soojuskiirgus.  
2. Seadet ei tohi paigutada niisketesse ruumidesse ega liigtolmustesse oludesse.  
3. Nõelakassetti võivad mõjutada helirõhk või vibratsioon, mis tekib kõlaritest. Seetõttu ei tohiks 
vinüülimängija olla kõlaritele liiga ligidal.  
4. Paigaldage seade tasasele horisontaalsele aluspinnale, mis on kindel ja vibratsioonivaba.  
5. Seadme kummijalad on spetsiaalselt selleks, et liigset vibratsiooni summutada. Jalad on 
reguleeritavad. Seadme kõrgust võib reguleerida, keerates jalgu päri- või vastupäevasuunaliselt.  

Helipea kinnitusmutter 

Helipea Helikäpp 

Ballast Helikäpp 



 
Grammofonikäpa taskaal ja nõela surve.  
1. Horisontaalse tasakaalu ja nõela surve reguleerimine.  
2. Kui nõelakaitse on paigaldatud, siis eemaldage see. Ärge puudutage reguleerimise käigus 
nõelaotsa.  
3. Langetage grammofonikäpa hoob alla.  
4. Vabastage grammofonikäpa kinnitus ja võtke käpp toelt ära.  
5. Seadistage külgjõu kompensaator nullile.  
6. Ballasti ühes või teises suunas keerates seadistage grammofonikäpp täielikult horisontaalselt 
tasakaalu (hõljub vabalt).  
7. Tooge grammofonikäpp tagasi käpa toele ja lukustage.  
8. Hoides ballasti ühe käega paigal, keerake ainult nõela surve rõngast (3), nii et number 0 rõngal 
oleks kohakuti grammofonikäpa telje keskjoonega.  
9. Pöörake ballasti vastupäevasuunaliselt seni, kuni kaalu väärtus on vastav nõela soovitatud survele.  
Pange tähele! Soovitatud nõela surve selle nõelakasseti puhul, mis teie seadmega kaasas, on 2,5 
kuni 3 grammi. Muude kassettide puhul vaadake tootja juhiseid, mis peaks olema kassetiga kaasas.  
 
 
Külgjõu kompenseerimise süsteem.  
Külgjõu kompensaator hoiab grammofonikäppa tsentrifugaaljõu mõjul üle plaadi libisemast, kuigi 
plaadi pöörlemine sellise jõu tekitab. Kompensaatori reguleerimise nupp tuleks seadistada samale 
väärtusele, mis nõela surve. Kui ballast on seadistatud 2,5 grammile, siis külgjõu kompenseerimise 
süsteem peaks samuti olema seadistatud väärtusele 2,5. 
 
Seadme hooldamine:  
1. Grammofoninõela tuleb regulaarselt pehme harjaga puhastada, et vältida tolmu kogunemist 
nõelale.  
2. Kui heli tundub olevat moonutatud või esineb müra, kontrollige nõela. Kulunud nõel tuleb 
vahetada uue vastu.  
3. Aeg-ajalt tuleb pühkida tolmukatet ja grammofoni korpust pehme kuiva lapiga.  
4. Ärge kasutage puhastamiseks lenduvaid aineid (lahustid, alkohol vms.). Need võivad kahjustada 
seadme pinnaviimistlust või materjale. 
 
AUDACITY TARKVARA  
Audacity on tasuta tarkvara, litsenseeritud GNU General Public License (GPL) litsentsiga. Rohkem 
infot ja ka avatud lähtekoodi leiab kaasasolevalt CD-lt või veebist aadressilt 
https://www.audacityteam.org/download/  
*enne alustamist peab tarkvara olema installeeritud.  
 
Arvuti seadistamine töötamiseks Audacity'ga.  
1. Ühendage arvuti kaasasoleva USB juhtmega vinüülimängija külge.  
2. Vasakpoolne pistik läheb arvuti külge.  
3. Paigaldage Audacity tarkvara arvutisse.  
4. Avage Audacity programm.  



5. Valige Audacity menüüst, sakilt Edit valik Preference. 

6. Vasakult ülaservast valige sakk Audio I/O.  
 Valikust Playback, Device valige oma arvuti sisemine helikaart.  
 Valikust Recording, Device, valige USB Audio CODEC.  
 Valikust Recording, Channels. Valige 2 (Stereo).  
 Märkige ruut, mis asub Play other tracks while recording new one kõrval.  
 Märkige ruut, mis asub Software Playthrough kõrval. 

 

 
Albumite salvestamine Audacity tarkvaraga.  
1. Projekti salvestamine.  
Audacity kirjutab kogu muudetud ja salvestatud helimaterjali kataloogi nimega Projectname_data, 
mis asub seal, kuhu projektifail esmalt salvestati.  
Seega tuleb valida Audacity File sakilt Save Project as ja valida asukoht ning failinimi selle projekti 
jaoks.  



Kui alustate täiesti uue Audacity tarkvaraga, on menüüvalikus esmalt saadaval vaid Save As... 

 
2. Salvestamine 

 Pange vinüülimängija valmis esitama lugu või albumit, mida soovite salvestada. 
 Klõpsake punast nuppu Record, et salvestamine algaks. 
 Langetage grammofonikäpp vinüülplaadile, sellele loole mida soovite salvestada. 
 Klõpsake sinisel nupul Pause, kui soovite salvestamise pausile panna. Sama nupu uuesti 

vajutamisel jätkub salvestamine. 
 Peatamiseks klõpsake kollasel Stop nupul. 

Nüüd võite salvestist arvutis avada ja uurida Audacity pakutavaid võimalusi heli redigeerimiseks. 
Avatud projektis on võimalik kasutada Undo funktsiooni peaaegu piiramatult. 
Pange tähele! Audacity programmist ei saa CD-sid otse kõrvetada. Kasutage selleks mingit teist 
programmi. 
 
TEHNILISED ANDMED  
Mudel  L-401  
Mõõtmed:  430(L) x 350(S) x 155(K)mm  
Kaal:  6.18Kg  
Toide:  230V~ 50Hz  
Võimsustarve:  30W  
Standardtesti tingimused:  Ümbritsev temperatuur: 20 +/- 2 kraadi C  
Suhteline õhuniiskus:  65% +/- 5%  
Pöördalus 2 kiirusega, käsitsi seadistatav  
Mootor  3-faasiline, harjadeta  
Ajam:  otseajam  
Pöördaluse plaat.  332mm, alumiiniumist  
Kiirused  33/3 ja 45rpm.  
Signaali-müra suhe  > 50dB (DIN-B)  
Helikõrguse reguleerimine  +/- 10%  
Alustav jõumoment  > 3.6 kgf.cm  
Pidurisüsteem  elektrooniline  
USB  salvestamine 



Nõuded arvutile:  USB 1.1, opsüsteemid WINDOWS XP, 7/8/10 või MAC OSX  
Grammofonikäpp Staatiline tasakaalustatud S-kujuline  
Kasulik pikkus 22 cm  220mm  
ülekate  10mm  
Helipea kassett  Audio Technica AT-3600L  
Nõela surve  3.5±0.5g  
Helipea kaal  5±0.5g  
Keskjõu kompenseerimise 
süsteem  

0~4g  

eelvõimendi  150mV +/-4dB (IN: 2.5mV 1KHz)  
RIAA (Frequency Response):  20Hz~20KHz +1/-3dB (IN: 1.5mV 1KHz)  
 
GARANTII 
Garantiiküsimustes ja garantiijärgse remondi küsimustes pöörduge oma seadme edasimüüja poole. 
Oluline: tooteid otse tootja juurde remonti saata ei saa.  
Oluline: garantii tühistub, kui seadet on avatud või on sellesse muul viisil tehniliselt sekkutud ilma 
tootjapoolse volituseta. Seade pole ette nähtud kasutamiseks ärilisel eesmärgil.  
Tootja garantiikohustused kaotavad kehtivuse, kui seadet kasutatakse ärieesmärgil. 
 
Teadmiseks 
Tootja jätab lähtuvalt tootearenduspoliitikast endale õiguse muudatusteks tootes või toote juhendis, 
ilma vastavasisulise etteteatamiskohustuseta. Seetõttu võib esineda erinevusi võrreldes reaalse 
tootega nii juhendis, toote tehnilistes andmetes kui ka piltidel. 
Käesolevas juhendis esitatud kirjeldustest ei tulene kasutajatele mingeid juriidilisi õigusi. 
 
Seadme käitlemine 

Sümbol näitab, et elektriseadet ega selles sisalduvaid patareisid ei tohi visata olmejäätmete 
hulka. Kindlustamaks õige käitluse, andke kasutatud seadmed ja akud vastavasse 
kogumispunkti. Nõnda toimides aitate säästa loodusvarasid ja kaitsta keskkonda ning 

inimtervist.  


