
 

 

RETRO-VINÜÜLPLAADIMÄNGIJA 

 LENCO TT-10BN 

 KASUTUSJUHEND 
 
 
 

 
Pidage alati meeles:  

• Ärge kasutage seadet vee ligiduses. Puhastage seadet ainult kergelt niiske lapiga.  

• 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.  

• 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.  

• 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.  

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

• 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, eemaldage seade vooluvõrgust koheselt.  

• Seade peab alati normaalselt ventileeruda saama.  



 

 

• Seade tuleb ühendada ainult sellisesse vooluvõrku, mida on kirjeldatud tüübisildil. Kui 

kasutuskoha vooluvõrgu näitajad on teadmata, võtke ühendust kohaliku elektriteenuse 

pakkujaga. Seadme tüübisilt asub seadme põhja all.  

• 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 lemmikloomade eest. Jänesed ja närilised kipuvad närima juhtmeid.  

• Hoidke vooluvõrgust eemaldades kinni pistikust, ärge tõmmake juhtmest. Ärge tõmmake 

juhtmest. Lühiühenduse oht! 

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

• Seadme kaitsmiseks äikesetormi ajal tuleb seadme pistik vooluvõrgust eemaldada.  

• Eemaldage seade vooluvõrgust, kui seadet parajasti ei kasutata.  

• Pühkige seadme korpust puhtaks 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 või modifikatsioonidest seadmele.  

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

saada kahjustatud. 

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

• Seadme voolupistik peab olema hõlpsasti ligipääsetav igal ajal.  

• Seadet ei või jätta liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse, lahtise tule ligidusse vms.  

• Seadme ümber peab olema jäetud vähemalt 10 cm vaba ruumi igast küljest, et seade ei 

kuumeneks üle.  

• Seadme ventileerumine peab olema vaba - seda ei tohi tõkestada mingite esemetega (nt. 

ajalehed, laudlinad, kardinad vms.).  

• Lahtise tule allikaid (küünlad) ei tohi seadmele asetada.  

• 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 kodutingimustes, 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. 

• Ärge puhastage seadet, kastes seda vette/vedelikesse.  

• Seadme avaustesse ei tohi panna mingeid võõrkehi, sinna ei tohi sattuda vedelikke.  

• 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 on vaja juhul, kui seade on mehaaniliselt kahjustunud 

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

põhjusel.  

• Hoiatus: pikaajaline valju heli kuulamine võib tekitada ajutist või pöördumatut 

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 tuulutusavad peavad olema vabad, seadme ümber peab olema piisav ruum 

õhuringluseks. 

 

SEADME OSAD 

 

1. Tõstehoob  

2. Kiiruse lüliti  

3. AUTO-STOP ON/OFF lüliti  
4. Märgutuli  

5. Sisse-/väljalülitamisnupp, helitugevuse 

regulaator 

6. Kõrvaklappide pistikupesa  

7. Helipea koos nõelaga  

8. Grammofonikäpa lukusti  

9. Pöördalus  
10. 45RPM adapter.  

11. RCA väljund  

12. AUX sisend  

13. Toitejuhtme pistikupesa

 

 



 

 

FONO REŽIIM  
Keerake sisselülitamise /helitugevuse nuppu päripäeva.  

Asetage plaat pöördalusele ja valige soovitud kiirus (33/45/78) vastavalt vinüülplaadi tüübile. 

Esitades 45 p/min mängimiseks ette nähtud plaati, kasutage kaasasolevat 45RPM adaptrit, mis asub 

grammofonikäpa ligidal vastavas hoidikus.  

Grammofonikäpa vabastamiseks aluselt avage vastav lukustus. Lükake hooba tahapoole, et 

grammofonikäppa tõsta ja suunake käpp tasakesi plaadi kohale soovitud asukohta. Plaat hakkab 

pöörlema hetkel, kui grammofonikäppa plaadi poole suunatakse. Grammofonikäpa tõstehooba 

langetades laske käpp aeglaselt plaadil soovitud alguspunkti (plaadi lood algavad välimisest servast). 
Tähelepanu: plaat hakkab käpa liigutamisel ise pöörlema vaid juhul, kui automaatpeatumine on sisse 

lülitatud.  

Kui lüliti AUTO STOP ON/OFF on sisse lülitatud, peatub plaat lugude lõppemisel automaatselt. 

Mõnedel plaatidel see funktsioon ei toimi, ehk plaat jääb pöörlema. Kui automaatpeatuse nupp on 

asendis OFF, siis plaat selle lõppemisel automaatselt ei peatu.  

Fono režiimi kasutamiseks tuleb veenduda, et ühtki välist muusikaesitusseadet poleks samaaegselt 

ühendatud vinüülimängija AUX IN sisendpistikusse. 

 
LIINISISENDI KAUDU ÜHENDATUD VÄLISE HELISEADME ESITAMINE  
Ühendage AUX IN sisendi kaudu, sobiva audiokaabli (3,5 mm pistikutega) vahendusel 

vinüülimängijaga mingi muu seade (mp3 mängija, iPod vms). Audiokaabel ei kuulu seadme komplekti. 

AUX IN sisendi kaudu saate välise heliseadme pealt esitatavat muusikat kuulata vinüülimängija 

kõlaritest. Helitugevust reguleerige vinüülimängija helitugevuse reguleerimise nupust.  

 
GRAMMOFONINÕELA VAHETAMINE  
Nõela vahetamiseks toimige järgnevalt.  

Nõela eemaldamiseks helipea küljest:  
1. Paigutage kruvikeeraja ots helipea hoidiku otsa juurde ja vajutage allapoole, nagu näidatud 

joonisel kohas A.  

2. Eemaldage nõel, tõmmates seda hoidikust ettepoole ja vajutades alla.  

 

Uue nõela paigaldamine 

1. Hoidke nõelahoidiku otsast kinni ja suruge seda helipea sisse nagu joonisel kohas B näidatud. 

2. Vajutage ülespoole suunas C, kuni nõelahoidik klõpsatades oma kohale kinnitub. 

 

Soovitame puhastada plaate nende peale kogunenud tolmust antistaatilise lapiga. Soovitatav on ka 

grammofoninõela aeg-ajalt välja vahetada, umbes iga 250 esitustunni möödudes. 

 
  



 

 

NÕUANDEID SEOSES VINÜÜLIMÄNGIJAGA  
Plaadimängija kaane avamisel tuleb käsitseda seda õrnalt ja tõsta mõlemast küljest või keskelt.  

Grammofoninõela otsa ei tohiks puudutada sõrmedega, vältige nõela põrutusi mistahes pinna vastu ja eriti plaadi pinnale.  

Nõela otsa võiks aeg-ajalt pehme pintslikesega puhastada, suunaga tagant ette. Kui kasutate nõela puhastamiseks 

spetsiaalset vedelikku, kasutage seda väga vähe.  

Pühkige grammofoni korpust pehme lapiga. Vajadusel võib kasutada väga lahjat puhastusainelahust. Mingeid kangeid 

kemikaale ega lahusteid seadme puhastamiseks kasutada ei tohi. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Vinüülimängija mudel  TT-10  

Tüüp  rihmülekandega ajam  

mootor  alalisvoolumootor  

kiirused  33 1/3 p/min, 45 p/min, 78 p/min  

Wow & flutter  <0.35%  

Pöördaluse plaadi diameeter  200mm  

Helipea  

Tüüp  Keraamiline helipea 402-M208-015  

Nõel  0.7 mil  

Optimaalne raskusjõud  4-6 g  

Väljundvõimsus  300-500mv (CD-4005)  

Sagedusvahemik  -28db (10KHz)  

Ülekostvus  10db (1KHz)  

Signaali-müra suhe  40 dB  

Üldine  

Adapter  Sisendvool 100-240V~50/60Hz 0.4A  

Väljundvool 5V 1000mA  

Toode  5V 1000mA  

Heli väljundus (liiniväljund)  300-500mv  

Võimsustarve  5W  

 

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. 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 vastavasse kogumispunkti. Nõnda toimides aitate säästa 

loodusvarasid ja kaitsta keskkonda ning inimtervist. 

 

CE märgistusega tooted on vastavuses elektromagnetilise ühilduvuse direktiiviga (2014 / 30 / EU) ja 

madalpingedirektiiviga (2014 / 35 / EC), mis on välja antud Euroopa Ühenduse poolt  

 
Info  
Rohkema tooteteabe saamiseks külastage veebilehte www.lenco.com  

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


