
 

 

VINÜÜLPLAADIMÄNGIJA 
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OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Asetades seadet riiulisse, jätke selle ümber 5 cm vaba ruumi igast küljest. 

• Paigutage seade ruumis vaid käesoleva juhendi nõuandeid järgides. 

• Vältige voolujuhtme 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. 

• Hoidke seade eemal kuumusallikatest, nagu radiaatorid, ahjud, lahtine tuli või muud soojust 

eraldavad seadmed. 

• 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. 

• 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. Ärge kasutage seadet, kui on oht kondensatsiooni tekkeks. 

• Kuigi seadme tootmisel on rakendatud ülimat täpsust ja kõike kontrollitud mitmeid kordi 

enne seadme lahkumist tehasest, on siiski võimalik probleemide teke. Kui seade peaks 

muutuma liiga tuliseks, 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. 

• 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 seadet eemal lemmikloomadest. Jänesed ja närilised kipuvad närima juhtmeid. 

• Hoidke vooluvõrgust eemaldades kinni pistikust. Ärge tõmmake juhtmest. Lühiühenduse oht! 

• Vältige seadme paigutamist kohta, kus see võib jääda vibratsiooni või löökide mõju alla. 

• Pühkige seadme korpus puhtaks pehme lapiga. Ärge kasutage 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, modifikatsioonidest või aku vahetamisest. 

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

saada kahjustatud. 

• USB mäluseade tuleb seadmega ühendada otseselt. Ärge kasutage andmeülekandel USB 

pikendusjuhet, kuna see võib tekitada interferentsi, mille tulemusel andmed kahjustuvad või 

kaovad. 

• Seadet ei või jätta sademete kätte, vedelikega piserdada ega vedelikke seadmele läigatada. 

Ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid. 

• Et seade oleks täielikult välja lülitatud, tuleb voolupistik elektrikontaktist eemaldada. 

• Patareisid ei või jätta liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse, lahtise tule ligidusse 

vms. 

• Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid. 

• Seadme kasutamiskeskkonna temperatuurid ei tohi olla väga madalad ega ka väga kõrged. 

• 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 kasutage ega säilitage seadet kohas, kus seda mõjutaks otsene päikesekiirgus, kuumus, 

liigtolm või vibratsioon. 

• Hoolduseks või parandustöödeks pöörduge seadme tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse. Hooldust on vaja juhul, kui seade on mehaaniliselt kahjustunud 

/kukkunud või seade on saanud märjaks / sattunud vette või vedelikesse või ei tööta mingil 

põhjusel. 

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

• Pikaajaline valju heli kuulamine võib tekitada ajutist või püsivat kuulmislangust. 

 

  



 

 

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. Tõstehoob 

2. Automaatpeatumise lüliti 

3. Kiirusvaliku lüliti 

4. Grammofonikäpa lukusti 

5. Grammofonikäpp 

6. Sisselülitatud oleku LED märgutuli 

7. Helitugevuse regulaator 

8. Helipea korpus 

9. Pöördaluse võll 

10. Pöördaluse plaat. 

11. Eemaldatav tolmukate 

12. Hing 

13. Väliste kõlarite ühendamise pistikupesad 

14. Funktsioonivaliku lüliti 

15. RCA väljund 

16. Toiteadaptri pistikupesa 

17. Sisse-/väljalülitamise lüliti 

18. Kõlarid 

19. Kõlari juhtmeühenduse pesa

 

 

  



 

 

ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS 

Seadmega on kaasas toiteadapter väljundvooluga 12 V, 2 A. Seadet tohib kasutada vaid selle 

adaptriga.  

Ühendage väliste kõlarite juhtmed seadme ja kõlarite vastavatesse liitmikesse. 

Kõlarijuhtmed on märgistatud värvikoodiga – punane juhe ühendatakse punase ja must musta 

liitmikuga. 

Ühendage adaptri väike pistik seadme taga asuvasse toiteadaptri pistikupessa ja teine pistik 

elektrikontakti.  

Lülitage seade sisse peamisest sisse-/väljalülitusnupust, misjärel süttib vastav märgutuli. 

 

Märkus: kajaefekti vältimiseks toimige järgnevalt: 

Asetage kõlarid minimaalselt 60 cm kaugusele seadmest. Valjemal kuulamisel jätke plaadimängija 

tolmukate avatud asendisse. 

 

PLAADI KUULAMINE 

1. Tõstke tolmukate üles. 

2. Libistage funktsioonivaliku lüliti asendisse Phono. 

3. Lülitage seade sisse peamisest sisse-/väljalülitusnupust. Toite märgutuli süttib punasena. 

4. Paigutage plaat plaadialusele ja seadistage esituskiirus vastavalt plaadi kiirusele.  

Märkus: kui esitatakse singlit (45 pööret minutis esitatav plaat) või plaate, mille keskel asuv auk on 

suur, kasutage 45 rpm adaptrit.  

Eemaldage helipea korpuse kaitsekate ja vabastage grammofonikäpp selle aluse lukustusest. Lükake 

tõstehooba tahapoole, grammofonikäpp tõuseb sujuvalt. Liigutage käpp plaadi kohal soovitud 

asukohta ning plaadialus alustab pöörlemist. Langetage grammofonikäppa plaadi kohal, vajutades 

hooba allapoole ning grammofon hakkab esitama plaadil olevat muusikat.  

Kui automaatpeatumise nupp on asendis ON, peatub plaat selle lõppemisel automaatselt. Kui 

automaatpeatumise lüliti on asendis OFF, ei peatu plaat automaatselt selle lõppemisel, vaid kasutaja 

peab ise tõstma käpa plaadilt ja paigutama tagasi käpa toele. Seejärel tuleb seade nupust välja 

lülitada, et plaadialus lõpetaks pöörlemise. 

Märkus: automaatpeatumine on võimalik enamiku plaatide puhul, mille pöörlemiskiirus on 33 

pööret minutis. Kuid väga väheste vinüülplaatide puhul peatub esitus ilma lõppu jõudmata või ei 

peatu, hoolimata sellest, et automaatpeatumine on aktiveeritud. 

 

BLUETOOTH VAHENDUSEL MUUSIKAKUULAMINE 

Grammofoniga on võimalik ühendada nutiseadet Bluetooth'i abil muusika juhtmevabaks esitamiseks. 

Lülitage seade sisse peamisest sisse-/väljalülitusnupust. 

Lülitage funktsioonivaliku nupp asendisse BT(Bluetooth), toite märgutuli hakkab vilkuma sinise 

tulukesena. 

Lülitage nutiseadme Bluetooth sisse. Oodake hetk, kuni seadmed üksteist otsivad ja valige 

nutiseadme ekraanil olevaist seadmeist Lenco LS-300. Toksake selle nime peal. Seadmed peaks siis 

omavahel ühenduma. Ühenduse saamisel helesinine tuluke enam ei vilgu, vaid põleb püsivalt. 

Keerake helitugevuse nuppu, et helitugevust soovitud tasemele reguleerida. 

 

RCA väljundpistiku kaudu saab vinüülimängijat ühendada ka välise kõlarisüsteemiga RCA juhtme abil 

(ei kuulu komplekti), et plaate kõlarisüsteemi kaudu kuulata. 

Märkus: LS-300 läheb automaatselt valmisolekurežiimile, kui muusikat mingist allikast (plaat, 

Bluetooth) 20 minuti vältel ei esitata. Uuesti kasutamiseks tuleb seade taga asuvast toitelülitist 

korraks välja ja seejärel sisse tagasi lülitada. 



 

 

TEHNILINE TEAVE 

Lenco vinüülplaadimängija LS-300, rihmülekandega, alalisvoolumootoriga 

Pöörlemiskiirused: 33 1/3 p/min, 45 p/min 

Sageduslik laperdamine (wow & flutter) ≤0.35% 

Pöördaluse plaat 300 mm. 

Helipea tüüp N-40 / Audio Technica AT3600, nõel 0.6 mil 

Optimum Tracking force 3,5 g 

Väljundus 2.5mV±3dB 1KHz 

Sagedusvastus 0dB±3dB 10KHz 

Ülekostvus 18dB või enam 1KHz 

Signaali-müra suhe 40dB 

Heli väljundus (liiniväljund) 400-600 mv 

Võimsustarve 24W 

Mõõtmed: põhiseade 424x331x160 mm; kõlar 140x177x230 mm 

Kaal u.6.9 kg 

 

Adapter 

• Sisendvool 100-240V~50/60Hz 1.2A 

• Väljundatav vool 12V-2A 

Tootja: Blue Iron Enterprise Co., Ltd., mudeli nr: BI30-120200-I 

Tootja: Shenzhen MLF Tech. Co., Ltd., mudeli nr: MLF-C061202000DP 

 

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 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 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. 

 

Rohkema tooteteabe saamiseks külastage veebilehte www.lenco.com 

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, The Netherlands. 


