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Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt selle kasutusjuhendiga.
 

Järgige seadet kasutades alati selle kasutusjuhendit ja ohutusnõudeid. Seadet võib avada ja parandada ainult selleks
kvalifitseeritud spetsialist. Hoidke kasutusjuhend alles, et seda vajadusel edaspidi lugeda.

- Konsulteerige enne seadme kasutuselevõttu vajadusel
spetsialistiga. Seadme esmasel sisselülitamisel võib see
eritada spetsiifilist lõhna. See on normaalne, lõhn kaob
mõne aja pärast.

-  Seadme siseosad on voolu all. Seetõttu EI OLE lubatud
seadet avada.

-  Ärge asetage seadmele metallesemeid. Kaitske seadet
vedelike ja niiskuse eest, elektrilöögi ja seadme rikkumise oht!

-  Ärge hoidke seadet kuumusallikate ligiduses (radiaatorid jne).
Ärge asetage seadet vibreerivale või liikuvale pinnale.
Ärge katke ventilaatoriavasid.

-  Seade ei sobi pikaajaliseks pidevkasutamiseks.
-  Käsitsege elektrijuhtmeid ettevaatlikult. Vigastatud

elektrijuhtmed võivad põhjustada seadme rikkumise ja
elektrilöögi.

-  Tõmmake elektrijuhet pistikust eemaldades alati otsikust,
mitte juhtmest.

-  Ärge käsitsege seadet niiskete või märgade kätega.
-  Kui juhtmed on vigastatud, on neid lubatud vahetada ainult

selleks kvalifitseeritud spetsialisti poolt.
-  Kui seade on rikkega või katki, EI OLE lubatud seda

vooluvõrku ühendada ja sisse lülitada. Kontakteeruge
vajadusel kohaliku edasimüüjaga.
Seadet ei ole lubatud ühendada reostaadi või
dimmeriga.

-  Tulekahju ja elektrilöögi ohu vältimiseks kaitske seadet
vihma ja niiskuse eest.

-  Parandustöid tohib teostada ainult selleks kvalifitseeritud
spetsialist.

- Ühendage seade maandatud pistikuga (220-
240Vac/50Hz), kaitsmega 10-16A.

-   Eemaldage seadme ühendus vooluvõrgust äikesetormi ajal
ning kui seda ei kasutata pikema aja jooksul. Eemaldage
vooluühendus kui seadet ei kasutata.

-  Kui seadet ei ole kasutatud pikema aja jooksul, võib selles
esineda kondensatsioon. Oodake enne seadme sisselülitamist
kuni see soojeneb toatemperatuurile. Ärge kasutage seadet
kunagi niiskes ruumis või välitingimustes.

-  Järgige seadet kasutades alati kõiki kasutusjuhiseid ja
ohutusnõudeid.

- Ärge lülitage seadet pidevalt sisse ja välja, see 
lühendab seadme tööiga. 

- Hoidke seade eemal laste käeulatusest. Ärge jätke 
seadet järelevalveta. 

- Ärge kasutage lülitite puhastamiseks puhastusspreisid. 
Seadme töö häirete puhul pöörduge kvalifitseeritud 
spetsialisti poole. 

- Ärge kasutage liigset jõudu. 
- Seadmesse sisseehitatud kõlar võib tekitada

magnetvälja. Hoidke seade arvutist ja telerist vähemalt 
60cm kaugusel. 

- Kui seadmel on sisseehitatud patarei, laadige see kord 
kolme kuu jooksul, juhul kui seadet ei kasutata pikema 
aja jooksul. Vastasel juhul võib patarei kahjustuda. 

- Vahetage kahjustatud patarei teise, samade tehniliste 
andmetega patarei vastu. Ärge visake kasutatud 
patareisid prügikasti, viige need vastavasse 
kogumispunkti. 

- Kui seade on maha kukkunud, laske seda enne järgmist 
kasutuskorda kontrollida kvalifitseeritud spetsialistil. 

- Ärge kasutage puhastamiseks kemikaale. Puhastage 
seade puhta kuiva lapiga. 

- Hoidke seade eemal elektroonikaseadmetest mis 
võivad põhjustada häireid. 

- Kasutage vahetuseks ainult originaalvaruosasid.
- Lülitage seade enne vooluvõrgu ja teiste seadmetega 

ühendamist välja. Eemaldage enne seadme liigutamist 
või transportimist kõik kaablid ja juhtmed. 

- Kontrollige et juhtmed ei jääks jalgade alla, peale 
astumine võib juhtmeid kahjustada, komistamise ja 
kukkumise oht. 

- Voolujuhtmete pinge on 220-240Vac/50Hz. Kontrollige 
et voolupistik oleks sobiv. 

- Kasutage seadme ohutuks transportimiseks selle 
originaalpakendit. 

Seadmes kõrgepinge olemasolu tähis, elektrilöögi oht! 
 

Tähelepanu märgis, järgige kasutusjuhendit.
 

Vastavussertifikaat: CE. Seadme muutmine on keelatud, see tühistab CE sertifikaadid ja garantii.
 

MÄRKUS: Töökeskkonna temperatuurivahemik, siseruumid: 5°C/41°F ja 35°C/95°F.
 

Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid ja patareisid prügikasti, viige need vastavatesse kogumispunktidesse.
 

 
 
 
 
 

Ärge üritage rikkega seadet iseseisvalt parandada, see tühistab seadme garantii. Ärge muutke seadet, see tühistab selle garantii. 
Garantiitingimused ei kehti kahjustustele mille on põhjustanud ebakorrektne kasutamine, kasutusjuhendi või ohutusnõuete eiramine. 
Tootja ei vastuta seadme kasutamisest põhjustatud kahjustuste või kahjude eest.
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TUTVUSTUS
 

1. Alus
Asetage plaat alusele. 

2. 45RPM adapter
Võimaldab mängida 45RPM salvestisi. 

3. Grammofoni hoob
Fikseeritud hoova tõstmiseks ja langetamiseks vajutage 
tõsta/langeta nuppu. 

4. Hoova nupp
Grammofoni hoova tõstmine ja langetamine.

5. 33 / 45 / 78 RPM lüliti
Kontrollib aluse pöörlemiskiirust. 

6. Autostop lüliti ON/OFF
Lülitab Autostop funktsiooni sisse/välja. Kui Autostop funktsioon 
on sisse lülitatud, alustab alus keerlemist kui hoob on plaadile 
asetatud ning peatub kui esitus lõppeb. 

7. Kõrvaklappide sisend
Ühendage kõrvaklapid 3.5mm(1/8) konnektoriga. 

8. Hoovaklamber
Spetsiaalne hoidik hoovale ajaks kui seda ei kasutata. 

9. Kõlarid
Sisseehitatud stereokõlarid.

10. Nõelaga helipea
Kui seade ei ole kasutusel, katke nõel kaitseümbrisega.                                                                                     

11. USB port
Kasutage seadme arvutiga ühendamiseks ja heli seadmest arvutisse                                                   
edastamiseks kaasasolevat USB kaablit. 

12. DC IN port
5V/DC vooluadapteri ühendus.

13. Väljundport
Esitatav heli saadetakse audioväljundisse. Ärge ühendage fonotaseme
seadmetega.

 
 
KASUTAMINE
 

1. Ühendage seade voolujuhtmega ning seejärel juhe voolupistikuga.
2. Eemaldage nõela kaitsekate seda ettevaatlikult seadme esiosa poole tõmmates.
3. Asetage vinüülplaat plaadialusele ning valige plaadiga sobiv kiirus (33/45/78 RPM).
4. Avage hoovaklamber ning vabastage grammofoni hoob. Liigutage hoob soovitud kohale plaadil

ning asetage ettevaatlikult plaadile. Seade alustab esitusega.
5. Keerake helitugevuse muutmiseks helinuppu.

 
Märkus: Kui AUTO STOP ON/OFF lüliti asend on ON, peatub esitus plaadi lõppedes automaatselt. Kui lüliti on asendis OFF, 
siis seade automaatselt ei peatu.
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ARVUTIGA ÜHENDAMINE
Enne arvutiga ühendamist eemaldage Hi-Fi või miksersüsteemi ühendus.
 
Kaasasolev tarkvara on kolmandate osapoolte toode ning seadme tootja tarkvaraprobleemidega ei tegele, pöörduge vajadusel 
vastava ettevõtte poole.

1. Lülitage arvuti sisse.
2. Ühendage seade arvutiga. Arvuti installeerib draiverid.
3. Kui draiverid on installeeritud, installeerige Audacity tarkvara.

 
Windows: sisestage CD või laadige tarkvara alla veebilehelt: http://audacity.sourceforge.net
 
MAC: laadige tarkvara alla veebilehelt: http://audacity.sourceforge.net
 
Tarkvara installeerimine (PC)
1. Ühendage seade vooluallikaga ning USB pordi kaudu arvutiga.
2. Lülitage seade sisse.
3. Arvuti tuvastab uue seadme.
4. Sisestage seadmega kaasasolev CD arvutisse.
5. Käivitage fail ning installeerige Audacity tarkvara. Kui installeerimine on lõpetatud, käivitage Audacity programm.
 
Tarkvara installeerimine (MAC)
1) Sisestage kaasaasolev CD.
2) Avage CD ikoon ekraanil.
3) Vedage installeerimiskaust arvuti kõvakettale. Soovitame kasutada selleks “Applications” kausta. 4) Avaneb failide 
kopeerimisaken.
5) Eemaldage CD.
6) Avage arvutisse kopeeritud “Audacity” kaust.

 
TARKVARA SEADED

1. Klikkige Microphone rippmenüül ning valige “Stereo Mix”.

 
 

2. Valige “Edit” menüü ning seejärel "Preferences”.
Valige USB audioseade valiku “Recording” alt, nagu näidatud. Valige heli kuulmiseks “Software Playthrough”.

 

 
 

3. Seaded on nüüd määratud. Vajadusel saate helisisendi seadeid kontrollida ka süsteemiseadete kaudu.

 
Märkus: Lisainformatsiooni ning uusima tarkvaraversiooni leiate veebilehelt: http://www.audacity.com



 

 

TEHNILISED ANDMED

 
Nõel:          Keraamiline stereohoidik nõelaga  
Kiirus:    3-kiirust 33 1/3, 45 ja 78 RPM    
Vooluallikas:          5VDC / 1000mA
Mõõdud:        400 x 280 x 150mm
Kaal:        3.8kg
 
Tegelikud andmed võivad veidi erineda. Tootjal on õigus andmeid muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata.
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Tootja:            TRONIOS BV

Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM – ALMELO
+31(0)546589299
+31(0)546589298
The Netherlands

 
Tootenumber:        102.121
 
Tootekirjeldus:             RP140 Record Player Leather Briefcase
 
Kaubamärk:     FENTON
 
Nõuetelevastavus:            EN 55032:2015

EN 55020:2007+A11:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
 

 
Toode vastab direktiivide 2014/35/EU ja 2014/30/EU ning ülalmainitud regulatsioonide nõuetele.
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Nimi     : M. Velders
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