
 

 

VINÜÜLPLAADIMÄNGIJA 
 LBT-188 

 KASUTUSJUHEND 

 
OHUTUS 
1. Seadme tuulutusavasid ei tohi blokeerida. Asetades seadme riiulisse, jätke selle ümber 5 cm vaba 
ruumi igast küljest. 
2. Paigutage seade ruumis vaid käesoleva juhendi nõuandeid järgides. 
3. 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. 
4. Vältige seadme kasutamist tugevas magnetväljas. 
5. Staatiline elekter võib häirida seadme normaalset töötamist. Kui nii juhtub, tehke seadmele 
alglülitus. Failide ülekandmisel käsitsege seadet ettevaatusega, mittestaatilises keskkonnas. 
6. HOIATUS! Seadme tuulutusavadesse ei tohi midagi sisestada. Elektrilöögi oht! Samal põhjusel ei 
tohi seadmele vett ega muid vedelikke sattuda lasta. 
7. Seadet ei tohi kasutada niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas ega ujumisbasseinide läheduses. 
8. Seadet ei või jätta sademete kätte, vedelikega piserdada ega vedelikke seadmele läigatada. Ärge 
asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid. 
9. 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. 
10. 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. 
11. Seade tuleb ühendada ainult sellisesse vooluvõrku, mida on kirjeldatud tüübisildil. Kui 
kasutuskoha vooluvõrgu näitajad on teadmata, võtke ühendust kohaliku elektriteenuse pakkujaga. 
12. Hoidke seadet eemal lemmikloomadest ja närilistest. Jänesed ja närilised kipuvad närima 
juhtmeid. 



 

 

13. Pühkige seadme korpust pehme lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahusteid ega 
bensiinipõhiseid vedelikke. Tugevama mustuse eemaldamiseks kasutage lahja pesuainega niisutatud 
lappi. 
14. Lenco ei ole vastutav kahjude ega andmekao eest, mis on põhjustatud rikkest, valest 
kasutamisest, seadmele tehtud modifikatsioonidest või patarei vahetamisest. 
15. Ärge katkestage ühendust kahe seadme vahel andmete edastamise ajal. Muul juhul võib info 
saada kahjustatud. 
16. USB mäluseade tuleb seadmega ühendada otseselt. Ärge kasutage USB pikendusjuhet, kuna see 
võib tekitada interferentsi, mille tulemusel andmed kahjustuvad või kaovad. 
17. Seadme tüübisilt asub seadme põhja all. 
18. 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. 
19. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult isiklikul otstarbel, mitte ärieesmärgil / tööstuses. 
20. Kindlustage seadmele sobiv ja kindel asukoht. Kahjud, mis tekivad seadme kukkumisest või muust 
mehaanilisest kahjustumisest, ei kuulu garantii alla. 
21. Ärge avage seadme korpust. 
22. Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale. 
23. Ärge andke seadme pakendit väikelaste kätte. 
24. 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. 
26. Pikaajaline valju heli kuulamine võib tekitada ajutist või püsivat kuulmislangust. 
27. Kui seade tarnitakse koos toitejuhtme / toiteadaptriga: 

 Mistahes tehnilise rikke korral seadmes tuleb seade eemaldada elektrikontaktist ja pöörduda 
tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. 

 Et seade oleks täielikult välja lülitatud, tuleb toitejuhtme pistik elektrikontaktist eemaldada. 
 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! 

28. Tootega komplektis olevas puldis on kasutusel patareid. 
HOIATUSED: 

 Patarei allaneelamine võib kaasa tuua potentsiaalselt eluohtliku terviserikke. 
 Seade sisaldab müntpatareid. Kui selline patarei alla neelatakse, on tulemuseks tõsine 

tervisekahjustus, mis võib lõppeda surmaga. 
 Hoidke patareisid eemal laste käeulatusest. 



 

 

 Kui patareikaas ei ole kruviga suletav, loobuge patarei kasutamisest ja hoidke seda laste 
käeulatusest eemal. 

 Kui on võimalus, et patarei neelati kellegi poolt alla või asub kellegi kehaõõnsuses, tuleb kohe 
arsti poole pöörduda. 

29. Patareidega seotud ettevaatusabinõud: 
 Patareide valepidi paigaldamisel võivad patareid plahvatada. Vahetage tühjenenud patareid 

vaid täpselt sama tüüpi patareide vastu. 
 Patareisid ei tohi jätta äärmuslike temperatuuride ega kõrge õhurõhu mõju alla – kas siis 

kasutamisel, ladustamisel või transpordil. 
 Vale tüüpi patarei kasutamisel seadmes võib kaasa tuua patarei plahvatamise või lekkimise 

ohu. 
 Patareisid ei tohi põletada ega mehaaniliselt purustada / lõigata – plahvatusoht! 
 Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid. 

 
KASUTUSELE VÕTMINE 
Kasutamiseks tuleb seadme ümbert eemaldada kogu pakkematerjal. Ärge ühendage seadet 
vooluvõrku enne, kui olete kontrollinud kasutuskoha vooluvõrgu sobivust seadme tüübisildil olevate 
andmetega. 
 
SEADME OSAD 
1. Ballast 
2. Liutõkke seadistamise pulk 
3. Pöördalusplaat 
4. Helikäpa tõstehoob 
5. Helikäpa statiiv 
6. 33/45 kiiruse valija 
7. Helikäpp 
8. Stop/Start nupp 
9. Helipea 
 
 
 

10. Kaas 
11. Kaane hing 
12. Maanduse ühenduskoht 
13. Fono liiniväljundi pistikupesad 
14. Fono liiniväljundi lüliti 

15. Liutõkke ballast 
16. USB port 
17. Toitejuhtme pistikupesa 
18. Bluetooth märgutuli 
19. Sisse-/väljalülitamise lüliti 

 
Kontrollige, et pakendist oleks leitavad kõik järgnevalt loetletud osad: 
1) Seade 2) Toiteadapter europistikuga 



 

 

3) Ballast 
4) Pöördalus ülekanderihmaga 
5) 45 p/min adapter 
6) Pöördaluse kattematt 
7) Kasutusjuhend 

8) Helipea tasakaalustamise mall 
9) USB juhe 
10) (2 tk) kaane tagavarakumm 
11) Liutõkke ballast 
12) Liiniväljundi juhe 

 
Vinüülimängijal on küljes juba tehases paigaldatud ja tasakaalustatud helipea. 
Helipea tasakaalustamise juhised antakse koos helipeaga kaasa siis, kui hilisemalt soetatakse uus 
helipea (mingi teine võimalik mudel), sellest on juttu edaspidi. 
 
Paigaldage vinüülimängija kaas ettevaatlikult selle hingedele. 
 
Pöördaluse ja ülekanderihma paigaldamine 
1. Paigaldage ülekanderihm pöördaluse all oleva sisemise ringi 
ümber ja hoidke seda paigal, et see aluse paigaldamisel 
asukohast ei liiguks.  
2. Paigaldage alus pöördaluse teljele ning pöörake, kuni näete 
veorihma rullikut vasakul ülanurgas oleva aknakese kaudu. 
3. Ettevaatlikult juhtige ülekanderihm mootori rulliku soonde. 
4. Ühendage vinüülimängijaga toitejuhe, ühendage juhtme 
pistik elektrikontakti. 
5. Lülitage mootori start /stop nupp käivitusasendisse, et näha, kas pöördalus pöörleb sujuvalt. Kui 
alus ei pöörle, proovige alus ja rihm uuesti paigaldada. 
 
Helipea ballasti seadistamine 
Komplekti kuuluv ballast sobib neile helipeadele, mille kaal on vahemikus 3 kuni 6 grammi.  

- Vajutage ja keerake ballasti ettevaatlikult helikäpa tagumisele otsale nii, et ballasti skaala oleks 
eestpoolt vaadates näha. 
- Eemaldage helipea kaitsekate. 
- Langetage helikäpa tõstehoob alla ja paigutage helipea kuhugi pöördaluse ja helikäpa toe vahel 
asuvas vabas ruumis maha. 
Keerake ballasti helikäpal sedamööda, kuni helikäpp jääb tasakaalu. Helikäpp peaks liigutamisel 
püüdma naasta oma tasakaalustatud olekusse. Seda tasakaalustamist tuleb teostada äärmiselt 
hoolikalt.  

Ballast 
Skaala 
Keskjoon 



 

 

- Kui helikäpp on tasakaalus, asetage see toele tagasi. Nüüd hoidke ballasti ilma seda paigast 
nihutamata, pöörake ettevaatlikult skaalaga rõngast, kuni skaalal olev null on kohakuti musta 
keskjoonega helikäpa tagumises otsas. Kontrollige, kas helikäpp ilma toeta püsib endiselt tasakaalus. 

 
- Pöörake ballasti vastupäevasuunaliselt (vaadates eespoolt), et reguleerida vastujõudu vastavalt 
helipea tootja soovitustele. Üks märgistus skaalal vastab 0,05 grammile vastujõule. 
Pange tähele! Tehases paigaldatud helipea soovitatav vastujõud on 3.0 ± 0.5 g. 
 
Liutõkke ballast 
Liutõkke ballast, mille küljes on jupp tamiili, on leitav pakendist. Järgige kasutamisjuhiseid: 
1. Paigutage tamiili silmusega ots üle liutõkke reguleerimise pulga, õnarusele number 3 (see on sobiv 
õnarus, kui vinüülimängijale on paigaldatud tehase helipea.) 

 
2. Tõmmake liutõkke ballasti veidike, et tamiili sõlm ligineks pulgale. 
3. Tõstke liutõkke ballast üle tamiili toe. Nüüd peaks see ballast rippuma vabalt toe vasakul küljel. 

 
Libistage silmus pulga kolmandale õnarusele, et saavutada tehases paigaldatud helipea jaoks sobiva 
tugevusega jõud liu tõkestamiseks. Juhtige tamiil traadist toe silmusest läbi. 
 
  



 

 

Liutõkke jõu seadistamine 
Liutõkke jõud valitakse vastavalt vastukaalu jõule, nagu all kirjeldatud:  
Vastukaalu jõud           Liutõkke pulga õnarused 
5 - 10mN                       Esimene, vaadates laagrite poolt 
10 – 15mN                    Teine 
15 – 20mN                    Kolmas 
20mN ja suurem          Neljas 
 
Libistage silmus pulga kolmandale õnarusele, et saavutada tehases paigaldatud helipea jaoks sobiva 
tugevusega jõud liu tõkestamiseks. Juhtige tamiil toe silmusest läbi. 
 
HELISÜSTEEMI ÜHENDUSED 
RCA LIITMIKUD 
RCA pistikupesad sellel seadmel on samaaegselt nii fonoväljundi kui ka liiniväljundina kasutatavad. 
Neid saab kasutada fono- / liiniväljundi lülititega. 
Kasutades liiniväljundina, edastavad need pistikupesad analoogsignaali ning neid võib kasutada 
aktiivkõlaripaari vahetuks ühendamiseks või sobiva sisendina stereosüsteemile.  
Kasutades fonoväljundina, tuleb esmalt ühendada fono-eelvõimendi või stereosüsteemi fonosisend. 
Punane pistik ühendatakse parempoolse kanaliga ja valge vasaku kanaliga. 
Pange tähele! 
Kui PHONO/LINE lüliti on asendis LINE, aga RCA pistikud on ühendatud stereosüsteemi 
fonosisendisse, võib heli kõlada moonutustega, kuna sisend on üle koormatud ja see võib 
stereosüsteemi kahjustada. 
Kui PHONO/ LINE lüliti on PHONO asendis, aga RCA pistikud on ühendatud stereo liinisisendisse, võib 
heli kõlada väga vaikselt, kuna puudub signaali eelvõimendus. RCA pistikud ei ole ette nähtud 
ühendamiseks vahetult passiiv-/ toiteta kõlaritega. Sellisel juhul on helitugevus ülimadal. 
 
Toitejuhtme ühendamine 
Toiteadapter on pakitud vahtpolüstürooli sisse. Võtke adapter pakendist ja ühendage väiksem pistik 
seadme taga asuvasse toitejuhtme pistikupessa. Teine pistik ühendage elektrikontakti. 
 
Vinüülimängija kasutamine 
1. Ühendage kaasasolev toiteadapter seadmega ja vajutage taga asuv toitelüliti asendisse ON. 
2. Võtke ära helipea kaitsekate. 
3. Paigutage pöördalusele matt ja mati peale heliplaat. Kasutades 45 p/min kiirusega mängivat plaati, 
lisage enne plaadi asetamist pöördaluse teljele 45 p/min adapter. 
4. Vastavalt plaadi esituskiirusele, seadistage vastava valiklülitiga kiiruseks kas 33 või 45 p/min. 
5. Keerake Start/Stop nupp asendisse Start ning pöördalus peaks alustama pöörlemist. 
6. Võtke helikäpa toe kinnitus lahti ja tõstke helikäpa tõstmise hoob üla-asendisse. 
7. Paigutage helikäpp heliplaadi soovitud soonele. 
8. Langetage helikäpa tõstehooba, et helipea asetuks plaadi kohale ja nõel hakkaks soones jooksma. 
Sättige nõela asukohaks soovitud loo algus. 
9. Helikäppa langetades olge ettevaatlik, et mitte kriimustada plaati. 
10. Plaadi mängimise järel tõstke helikäpp, viige tagasi toele ja keerake Start/Stop lüliti asendisse 
Stop. 
 
Bluetoothi kasutamine. 
Seadmel on Bluetooth saatja, mis võib ühenduda Bluetooth kõlariga juhtmevabalt. 
1. Käivitage Bluetooth kõlar ja seadistage see paarimisrežiimile. 
2. Lülitage vinüülimängija sisse, Bluetooth otsib teist seadet automaatselt ja vastav märgutuli seadme 
taga vilgub. 
3. Paarimisel vilgub märgutuli kaks korda sekundis, ühenduse saamise järel jääb püsivalt põlema. 



 

 

Pange tähele! Seade ühendub lähima Bluetooth kõlariga levialas. Kui 2 minuti vältel Bluetooth kõlarit 
ei tuvastata, muutub Bluetooth saatja mitteaktiivseks ja märgutuli kustub. 
4. Paarimise katkestamiseks lülitage välja vinüülimängija või katkestage paarimine kõlarilt. 
Vinüülimängija saab Bluetooth vahendusel vaid muusikat teise seadmesse / kõrvaklappidesse 
saata, aga muude seadmete muusikat vinüülimängijast Bluetoothi vahendusel esitada ei saa. 
 
Plaadilt muusika USB pistikupesa kaudu arvutisse salvestamine. 
Vaja läheb programmi nimega Audacity, mille paigaldamise ja kasutamise kohta saab infot siit 
http://audacity.sourceforge.net/ 
Plaadi salvestamiseks arvutisse: 
1) Järgige üksikasjalikku juhist plaadi esitamisest, mida eespool kirjeldati. 
2) Tehke topeltklõps Audacity programmil ja järgige Audacity programmi tutvustuses olevaid 
salvestamise juhiseid. 
 
Audacity ja USB ühendus 
Toetatud on operatsioonisüsteemid Windows95/Window XP/Window 7/Vista ja uuemad versioonid, 
millel EMS mälu üle 128MB. Audacity võtab ruumi 5MB. 
 
Ühendamine arvutiga 
1. Tarkvara 
1.1 Ühendage vinüülimängija USB juhtme abil arvutiga. Draivereid ei ole vaja. 
1.2 Laadige alla Audacity tarkvara aadressilt http://audacity.sourceforge.net/ ning järgige 
paigaldamise juhiseid. 
 
2. Salvestamine 
2.1 Avage tarkvara.  
2.2 Valige menüü Edit ja Preferences. 

 
  



 

 

2.3 Audacity Preferences 

 
Arvuti heliseadetes tuleks valida järgnev: SSS USB Audio Device, nagu pildil: 

 
2.4 Reguleerige väljunduse ja sisendi helitugevust. 
                                     Väljundi helitugevus              Sisendi helitugevus 

 
2.5 Valige plaadi salvestamiseks nupp , kasutajaliideses kuvatakse graafiliselt heliriba. 
 
  



 

 

 
2.5.1 ⑤ Vajutage nupule  , salvestamine algab. 

2.5.2 ⑥ Klõpsake nupule , et algusse liikuda. 
2.5.3  ⑦Klõpsake nupule , et lõppu liikuda. 
2.5.4 ⑧ Klõpsake nupule , et alustada esitust; 
2.5.5 ⑨ Klõpsake nupule , et pausida plaadi esitust; 
2.5.6 ⑩ Klõpsake nupul salvestamise peatamiseks. 

 
3. Eksportige muusikafailid WAV, MP3 vormingusse. 
Salvestamise lõppedes tuleks muusika arvuti mälusse salvestada. 
Klõpsake menüüs File ja sealt edasi Export as… WAV, MP3 või Ogg vormingule. 
Mis iganes vormingu valite, küsib arvuti ka failinime muusikasalvestise jaoks. 
 
Pange tähele! Audacity ei ekspordi MP3 faile otse, selleks tuleb laadida alla eraldi programmijupp 
nimega LAME MP3 enkooder. Lingi sellele programmile leiab samalt Audacity leheküljelt.  
Kui programmiaknas salvestamise ajal helilainete liikumist ei paista, reguleerige liinisisendi 
helitugevust: 
 
1) Laadige alla “lame_enc.dll” fail ja paigaldage 
tarkvaralisti. 
2) Avage Audacity, sealt Main Menu, valige Edit, 
Parameter, File Formats ja klõpsake Searcher. 
 
 
  



 

 

3) Avamise järel tuleb esile järgmine aken, kus vajutage YES, et siirduda leidma faili lame_enc.dll. 

 
4) Pärast faili leidmist avage see ja paigaldamise lõpuleviimiseks vajutage Yes.  

 
Hooldamine ja puhastamine 
Vinüülplaadimängija ei vaja erilist hooldamist. Pühkige tolmu antistaatilise pehme lapiga, mida on 
kergelt niisutatud. Kui kasutaksite täiesti kuiva lappi, tekiks staatilist elektrit veelgi juurde, mis 
tõmbaks tolmu ligi. Antistaatilisi puhastusaineid leiab arvutipoodidest jne. spetsiaalkauplustest, kuid 
neid aineid ei tohiks kasutada kummist pindadel. Soovitatav on enne puhastamist paigaldada 
helipeale kaitsekaite. 
Kui vinüülimängijat ei kasutata kaua, võiks selleks ajaperioodiks eemaldada ülekanderihma, et vältida 
selle väljavenimist. 
Pange tähele! Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust. 
  
Nõuanne 
Vältimaks vibratsiooni, võiks vinüülimängija asetseda madala resonantsusega materjalist pinnal (puit, 
vineer). 
 
 
 



 

 

Helipea vahetamine 
1. Helipea vahetamisel tasub helipea kaitsekate peal hoida, vältimaks nõela kahjustumist. 
2. Originaal-helipea juhtmed tuleb lahti võtta ettevaatlikult. 
3. Keerake lahti kaks kruvi, mis helipead paigal hoiavad ja eemaldage helipea. 
4. Paigaldage uus helipea ja kinnitage poollahtiselt kruvid. Oodake kruvide täieliku kinnikeeramisega. 
5. Ühendage helipea juhtmed. Juhtmete värvid tähendavad järgmist: 
Valge – vasak kanal, positiivne (L+) 
Must – vasak kanal, negatiivne (L-) 
Punane – parem kanal, positiivne (R+) 
Must – parem kanal, negatiivne (R-) 
6. Nüüd reguleerige helipea asend, et see oleks täielikult joondatud vastavalt nõela paralleelsele 
asendile plaadi soonte suhtes. Selleks paigutage kaasasolev helipea reguleerimise paberist mall 
pöördalusele, tõstke ettevaatlikult helikäpp ja asetage nõel kohtadele, mis on märgitud vastavalt 130 
mm ja 250 mm. Kohendage helipea asendit, kuni helipea on mõlema punkti joontega täielikult 
paralleelne. 
7. Keerake helipea kruvid seejärel täielikult kinni. 
Pange tähele! Kui tunnete, et vajate selle toimingu juures abi, pöörduge spetsialisti poole. 
 
Tehniline teave 
Kiirused 33 1/3 & 45 p/min 
Kiiruse veatolerants ±1% 
Sageduslik laperdamine (wow & flutter) ≤0.15% 
Signaali-müra suhe 55 dB 
Ballasti kaalujõud 3 – 6 g 
Helikäpa pikkus 8,6“ (218.5 mm) 
Üle ulatuv osa 0,73" 
Võimsustarve 5W 
Toide 12V/500mA vahelduv/alalisvool 
Mõõtmed (L x K x S) 420 x 360 x 125mm 
Kaal 4,8 kg 
 
Tehniline teave AT-3600L (audio-technica helipea) 
Sagedusvastus 20-20 000 Hz 
Soovitatav koormustakistus 47 k oomi 
Kanali tasakaal <2.5dB 
Võimendi ühendus MM - sisend 
Kanali eraldus >18dB 
Soovitatud vastukaal 3.0±0.5g 
Väljundpinge 2.5mV 
Kaal 5 g 
 
Võimalikud veaolukorrad 
See vinüülimängija on toodetud kõrgeima kvaliteedistandardi kohaselt ja läbib enne tehasest 
lahkumist kvaliteedikontrolli. Võimalikud veaolukorrad ei tulene ilmtingimata materjali- või 
tootmisvigadest, vaid tihtipeale ebaõigest kasutamisest / kasutamise tingimustest. Järgnevalt mõnest 
võimalikust probleemist ja nende lahendamisest. 
 
Pöördalus ei hakka pöörlema, kuigi vinüülimängija on sisse lülitatud: 
- Seade ei ole ühendatud toiteallikaga. 
- Pistikupesas pole voolu. 
- Ülekanderihm ei ole paigaldatud või on maha tulnud. 



 

 

- Seade on automaatselt läinud valmisolekurežiimile – vajutage taga asetsev sisselülitusnupp korraks 
OFF ja siis ON asendisse. 
Puudub signaal emmast-kummast või mõlemast kanalist: 
- Fono sisend ei ole võimenduses valitud. 
- Võimendus ei ole sisse lülitatud. 
- Võimendus või kõlarid on vaigistusel. 
- Kõlarid pole ühendatud. 
- Puudub ühendus vinüülimängija ja võimenduse vahel. 
- Helipea juhtmed on lahti. 
Tugev sumin fonosisendi ühendusel: 
- Puudub maandav ühendus helipea, helikäpa, vastava juhtmeühenduse jaoks võimendusega. 
- Kõlarid on vinüülimängijale liiga lähedal. 
Moonutatud ja katkendlik heli ühest või mõlemast kanalist: 
- Vinüülimängija on võimendi vale sisendiga ühendatud.  
- Nõel või helipea on kahjustunud. 
- Väljaveninud ülekanderihm või mustus ülekanderihma vahel. 
- Pöördaluse laager on õlist tühi, must või kahjustunud. 
- Tolm nõelal. 
- MM/MC lüliti eelvõimendil on vales asendis. 
Märkus: seade lülitab end energia säästmiseks välja, kui 20 minuti vältel ei ole ühtegi nuppu 
vajutatud ega muusikat esitatud. See pole märgiks rikkest. 
 
Toiteadapter 
Tootja: BRIGHTPOWER OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD 
Mudeli nr: SW1200500-FM 
 
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. Juhendis toodud joonised on 
illustreerivad ega pruugi vastata tegelikule tootele.  
Käesolevas juhendis esitatud kirjeldustest ei tulene tarbijale mingeid juriidilisi õigusi. 
 
Seadme käitlemine 

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

 
CE märgistus 

CE märgistusega tooted on vastavuses elektromagnetilise ühilduvuse direktiiviga (2014 / 
30 / EU) ja madalpingedirektiiviga (2014 / 35 / EC), mis on välja antud Euroopa Ühenduse 
poolt. Vastavusdeklaratsiooni kohta saab infot techdoc@lenco.com 

 
Info 
Rohkema tooteteabe saamiseks külastage veebilehte www.lenco.com  
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands. 


