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Palun lugege ja järgige neid juhiseid enne seadme kasutamist. 

www.lenco.com 

 
 



Ohutusjuhised 
OLULISED OHUTUSJUHISED ‐ PALUN LUGEGE ENNE KASUTAMIST HOOLIKALT 
JUHENDIT. 
 

ETTEVAATUST 

ELEKTRILÖÖGI OHT 

MITTE AVADA 
ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI 
VÄLTIMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KRUVISID. SEADMES 
POLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. 
HOOLDAMISEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD 
HOOLDUSTÖÖTAJA POOLE. 

 
 

See sümbol näitab, et siin on selles juhendis oluline hooldusjuhis selle 
plaadimängija kohta. 

 
 
 

See sümbol näitab ohtliku pinge olemasolu selles seadmes, mis võib põhjustada 
elektrilöögi või vigastuse. 

 
 
 

Pidage need juhised meeles: 
 Ärge kasutage seda seadet vee lähedal. 

 Puhastage ainult kergelt niiske lapiga. 

 Ärge katke ega blokeerige seadme õhuavasid. Kui asetate seadme riiulile, jätke selle ümber 
vähemalt 5 cm vaba ruumi. 

 Paigaldage seade vastavalt kaasasolevale kasutusjuhendile. 

 Ärge astuge ega pigistage toiteadapterit. Olge väga hoolikas, eriti pistikute ja juhtmete 
väljumispunktides. Ärge asetage adapterile raskeid esemeid, mis võivad seda kahjustada. 
Hoidke seade laste käeulatusest eemal! Kaabliga mängimine võib neile põhjustada tõsiseid 
vigastusi. 

 Äikese ajaks või kui Te ei kasuta seadet pikemat aega eemaldage seade vooluvõrgust. 

 Hoidke seade eemal kütteseadmetest, nagu radiaatorid, ahjud, küünlad jne. 

 Vältige seadme kasutamist tugevas magnetväljas. 

 ESD võib häirida seadme normaalset kasutamist. Sellisel juhul taaskäivitage seade normaalse 
töö saavutamiseks järgides juhiseid. Failide ülekandmise ajal käsitsege seadet ettevaatlikult ja 
kasutage staatilise elektri vabas keskkonnas. 

 
  



Ohutusjuhised - jätkub 
 HOIATUS! ÄRGE SISESTAGE ESEMEID SEADME VENTILATSIOONIAVADESSE. KÕRGE 

VOOLUPINGE LÄBI TOOTE JA SELLESSE SISESTATUD ESEMETE VÕIB PÕHJUSTADA 
ELEKTRILÖÖGI JA/VÕI SISEMISTE OSADE LÜHISE. 

 SAMADEL PÕHJUSTEL ÄRGE PRITSIGE SEADET VEE VÕI MUUDE VEDELIKEGA. 

 ÄRGE kasutage seadet niiskes keskkonnas, nagu vannitoad, aurused köögid või basseinide 
lähedal. 

 Ärge kasutage seadet kohas, kus võib tekkida kondensaat. 

See toode on loodud vastavalt kõikidele ohutusjuhistele. Järgmised ohutusnõuanded peaksid kaitsma 
kasutajat hoolimatu kasutamise ja sellega seotud ohtude eest. 

 Kuigi seade on toodetud äärmise hoolikusega ja enne tehasest väljastamist korduvalt testitud, 
võib siiski seadmes esineda elektrilisi probleeme. Kui märkate suitsu, liigset kuumenemist või 
muid ootamatuid nähtusi, eemaldage pistik viivitamatult vooluvõrgust. 

 Seade peab olema kogu aeg hästi ventileeritud. 

 Seda seadet tuleb kasutada tehniliste näitajate etiketil näidatud toiteallikaga. Kui te ei ole oma 
toiteallika tüübis kindel, konsulteerige müüjaga või kohaliku elektriteenuse pakkujaga. 

 Pistikupesa tuleb paigaldada seadme lähedale ja olema kergesti ligipääsetav. 

 Ärge koormake Vahelduvvoolu kontakti või pikendusjuhet üle! Ülekoormus võib põhjustada 
tulekahju või elektrilöögi. 

 Klass 1 konstruktsiooniga seadmed tuleb ühendada maandusega pistikupesasse. 

 Klass 2 konstruktsiooniga seadmed ei vaja maandusega ühendust. 

 Hoida eemal närilistest. Närilised naudivad juhtmete närimist. 

 Juhet kontaktist eemaldades tõmmake alati pistikust. Ärge tõmmake juhtmest. See võib 
põhjustada lühise. 

 Vältige seadme asetamist vibreerivatele või rappuvatele pindadele. 

 Seadme kaitsmiseks äikese ajal eemaldage adapteri pistik kontaktist.  

 Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage toitejuhe ohutuse huvides. 

 Puhastage seadet pehme kuiva lapiga. ÄRGE kasutage lahusteid ega bensiinipõhiseid vedelikke. 
Plekkide eemaldamiseks kasutage pesuvahendiga niisutatud lappi. 

 Tarnija ei vastuta kahjustuste või kadunud andmete eest, mis on põhjustatud seadme 
väärkasutuseset, muutmisest või patareide vahetamisest. 

 
Ohutusjuhised - jätkub 
 Ärge katkestage ühendust kui seade vormindab või teisaldab faile. Vastasel korral võite andmeid 

kahjustada või kaotada.  

USB mälupulk peab olema seadmega otse ühendatud. 
Ärge kasutage USB pikendusjuhet, kuna see võib tekitada häireid, põhjustades 
andmete puudumise. 

 
 

 
 
 
Teave toiteadapteri kohta 
1. Toiteadapter 
2. Tootja: HON-KWANG 
3. Mudeli number: HK-AD-120A100-EU 
4. Adapteri tüüp: Väline VV adapter 
5. Kasutage ainult originaaladapterit. 
6. Kasutage ainult kaasasolevas kasutusjuhendit nimetatud toidet. 

 

  



Kokkupanek 
 
Veorihm: 
Rihm on tehase poolt korralikult paigaldatud, kuid see võib transpordi ajal ära tulla. Kui nii, siis toimige 
järgmiselt: 

A. Eemaldage kummimatt plaadikettalt ja E sõrmus keskel olevalt võllilt´. Seejärel vabastage 
plaadi alusketas võllilt.  

B. Võtke rihmast kinni ja tõmmake see läbi ava. 
C. Hoidke rihma sõrmedega ning lükake üle mootori võlli nagu näha juuresolevalt pildilt. 

 

 
 

D. pange tagasi E-sõrmus ja kummimatt. 
 
Hoiatus: 
1. Veenduge, et rihm ei oleks keerdus ega katkine. 
2. Vältige õli sattumist sellele. Õlipritsmed võivad muuta rihma libedaks. 
 
Automaatne tagasitoomise seadete taastamine: 
Tehke alati Auto Return seadete taastamine kui olete seadet liigutanud. Kui seadet liigutatakse, 
pöörleb Auto Return korrapäratult ja see võib helikäpa tagasitoomise mehhanismi häirida. Järgmise 
tegevusega saate mehhanismi taas korda. 
1. Asetage plaat plaadialusele ja mängige seda. 
2. Tõstke käsitsi helikäpp ja asetage plaadi lõppu tühjale osale. 
3. Automaatse tagasitoomise funktsioon häälestab ennast ja käpp liigub automaatselt 

puhkeasendisse. 

 

  

Rihm 

Mootori rihmaratas 



Kirjeldus 
 

 
1. Adapter 

Kasutage seda kui esitate 45 RPM plaate. 
2. Plaadialus: 

Asetage sellele esitatav plaat. 
3. 33/45 RPM lüliti: 

Valige 33 või 45 rpm plaadi korrektseks esitamiseks. 
4. REC: 

Vajutage salvestusrežiimi sisenemiseks. 
5. SPLIT 

Esitatava plaadi peatamiseks, vormindage salvestatav fail käsitsi ja seejärel läheb seade 
järgmisele helindile. 

6. Tõstekangi alus 
7. Tõstekangi tõstuki hoob: 

Käpa tõstmiseks ja õigele kohale langetamiseks. 
8. Tõstekangi lukustus: 

Kasutage seda lukustust kui te tõstekangi ei kasuta. 
9. Tolmukate: 

Kasutage katet, et kaitsta seadet tolmu eest. Katet võib avada või eemaldada kasutamise ajal, 
kuid tuleb kasutada kui seadet ei kasutada. 

10. RCA väljundkaabel 
Ühendage kaabel mikseri või oma helisüsteemi võimendiga. 

11. Toitelüliti: 



Toite sisse/välja lülitamiseks. Energia säästmiseks lülitage seade alati peale kuulamise lõppu 
välja. 

12. Toiteadapter 
Ühendage adapter õige pingega vahelduvvoolu kontakti. 

13. USB pesa sisend: 
Ühendage USB-mälupulk muusika salvestamiseks. 
*See on mõeldud ainult USB mälupulgale. Et vältida toite ülekoormust või ülekuumenemist, 
kasutage välise seadme ühendamisel eraldi toidet. 

14. Tagasitoomine 
Vajutage seda, et tuua käpp otse puhkeasendisse 

15. LED 

 Salvestamine USB-le ja LED indikaatorid 

 USB-seade ei ole ühendatud. -> LED tuled on väljas 

 USB seade on ühendatud -> LED vilgub. 

 Kui seade on salvestuseks valmis. -> LED tuli süttib 

 Vajutage REC -nuppu salvestuse alustamiseks. LED vilgub aeglaselt. 

 Vajutage SPLIT nuppu uue faili loomiseks. 

 Salvestamise peatamiseks vajutage uuesti REC. LED vilgub lühidalt, seejärel põleb jälle 
stabiilselt. 

Märkus: Ärge eemaldage USB-seadet kui LED vilgub. 
 

Ühendamine vooluvõrku 
Veenduge, et teie kodune voolupinge vastab seadme kasutuspingele. Teie seade on valmis 
ühendamiseks õige pingega vooluvõrku. 
 

Võimendi ühendamine 
 
Ühendage RCA kaabel (10) võimendi AUX -sisendisse. 

 Punane pistik läheb R kanalisse. 

 Valge pistik läheb L kanalisse. 

 Asetage valitud plaat seadmele. Kui see on 45 rpm, ärge unustage asetada adapterit (1). 

 Valige soovitud esituskiirus. 

o 33 rpm -> nuppu lukustamata 

o 45 rpm -> nupp lukus. 

 Vabastage käpp hoidikust. 

 Asetage helipea vertikaalselt esimese helindi juurde, plaat hakkab pöörlema. 

 Kui esitus on lõppenud, tõuseb käpp ja liigub tagasi puhkeasendisse, plaat peatub. 
Veenduge, et tõstekang oleks ettepoole lükatud. 
 

Tehnilised andmed 
Toide: AC100-240 60/50 Hz 
Võimsus:  12 W 
Kiiruse kõikumine: 0,25% 
Moonutus: 3%~4% 
S/N: 50 dB 
Audioväljundi pinge: 500mV ±200mV 
USB: 5V/500 mA 

 
  



Hooldus ja tugiteenused 
Rohkem teavet: www.lenco.com 
Lisateave: http://lencosupport.zendesk.com 
 
Kui võtate ühendust Lenco-ga, küsitakse teilt alati toote mudelit ja seerianumbrit. Seerianumbri leiate 
seadme tagant. Kirjutage seerianumber üles: 
 
Mudel: L-85 
Seerianumber:_________________________________ 
 
Lenco pakub teenindust ja garantiid vastavalt Euroopa seadusele, mis tähendab, et seadme 
remondiks (garantiiperioodi ajal ning ka selle möödumisel) pöörduge kohaliku müügiesindaja poole. 
Oluline märkus: Seadet ei ole võimalik parandamiseks saata otse Lencosse. 
 
Oluline märkus: Garantii katkeb kui seadet on avanud või sellele mingil muul viisil sisse pääsenud 
mitteametlik teenindus. 
 
Seade ei ole mõeldud kommertseesmärkidel kasutamiseks. Kui seadet kasutatakse 
kommertseesmärkidel, katkevad kõik tootjapoolsed garantiid. 
 
 

Kui kunagi hiljem tuleb seade hävitada, jälgige et: Koduseid elektriseadmeid ei tohi visata 
olmeprahi hulka.  Palun leidke ümbertöötlemiskeskus. Uurige täpsemalt kohalikult 
jaemüüjalt. (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmekäitluse Direktiiv) 
 
 
 
 
CE märgiga toode vastab EL direktiivile(2004/108/EC) ja madalpinge direktiivile 
(2006/95/EC). 
 

Vastavusdeklaratsioonide osas võite konsulteerida 

https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161‐CE‐Documents. 
 

®Kõik õigused kaitstud. 


