Lenco
L-701
Suorakoodauslevysoitin

Käyttöopas
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Varotoimenpiteitä
Asennus
• Pura kaikki osat pakkauslaatikosta ja poista niiden suojamateriaali.
• Älä kytke soitinta verkkovirtaan ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.
• Älä peitä tuuletusaukkoja ja jätä useita senttimetrejä tilaa laitteen ympärille riittävän tuuletuksen
varmistamiseksi.
Säätimet
1 Pölykansi
2 Keskiöadapteri
3 Virtajohto
4 Audiokaapeli
5 Äänivarren pidin
6 Äänivarren nosto-/laskuvipu
7 Nopeusvalitsin (33/45 kierr./min.)
8 Äänityspainike (REC)
9 SKIP - UP-painike
10 OFF/USB/PH-valitsin
11 Toimintatilavalitsin (MODE)
12 SKIP - DN-painike
13 F - UP-painike
14 ID3/PROG-painike
15 STOP/SD-painike
16 Toisto-/taukopainike (PLAY/PAUSE)
17 LCD-näyttö
18 SD-korttiaukko
19 USB-portti
20 Pysäytyspainike (STOP)

Kytkennät
Audiokytkentä
Soittimessa on sisäänrakennettu esivahvistin, joten sen voi kytkeä suoraan Hi-fi-järjestelmän Line In/
Aux In-liitäntään.
• Käytä audiokaapelia (4) kytkeäksesi soittimen Hi-Fi-järjestelmän Line In/Aux In-liitäntään
(punainen pistoke = oikea kanava, valkoinen pistoke = vasen kanava).
Virtakytkentä
1. Kytke virtajohto pistorasiaan.
2. Siirrä OFF/USB/PH-valitsin (13) PH-asentoon. Virransyöttö toimii normaalisti, jos
LCD-näyttöön ilmestyy ”PHONO”. Järjestelmä on nyt toistovalmis.

Phono
Huom!
• Poista neulansuojus.
• Varmista, että äänivarsi on vapautettu pidikkeestään ennen käyttöä. Muista lukita äänivarsi uudelleen
käytön jälkeen.
1.
2.
3.
4.

Siirrä OFF/USB/PH-valitsin (13) PH-asentoon. LCD-näyttöön ilmestyy ”PHONO”.
Aseta 33/45-kierroksen nopeusvalitsin (7) soitettavaa levyä vastaavaan asentoon.
Aseta äänilevy levylautaselle (käytä mukana olevaa keskiöadapteria tarvittaessa).
Siirrä äänivarren nosto-/laskuvipu (6) UP-asentoon.
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5.
6.
7.
8.

Nosta äänivarsi pidikkeestään ja vie sitä hitaasti äänilevyn suuntaan, levylautanen alkaa pyöriä.
Aseta äänivarsi haluamaasi kohtaan ja siirrä äänivarren nosto-/laskuvipu (6) DOWN-asentoon.
Säädä äänenvoimakkuus mieleiseksi käyttämällä Hi-Fi-järjestelmän säätimiä.
Levylautanen pysähtyy automaattisesti, kun levy on soinut loppuun. Nosta äänivarsi ylös ja vie
se takaisin pidikkeeseen.
9. Voit lopettaa levysoiton milloin tahansa painamalla STOP-painiketta (20) tai nostamalla äänivarren
ylös ja palauttamalla sen pidikkeeseensä.

Koodaus
1.
2.
3.
4.

Työnnä USB-tikku tai SD-kortti asianomaiseen aukkoon (18)/(19).
Siirrä OFF/USB/PH-valitsin (13) PH-asentoon. LCD-näyttöön ilmestyy ”PHONO”.
Valitse USB-tikulle tai SD-kortille koodattavaksi haluamasi raita ja käynnistä levysoitto.
Paina REC-painiketta (10) kerran. LCD-näytössä vilkkuu ”USB”/”CARD”. Koodaus käynnistyy 10 sekunnin kuluttua ja näytön vasemmassa alakulmassa vilkkuu sanat ”USB”/”CARD”
Huom!
Paina REC-painiketta (10) kahdesti. Koodaus käynnistyy välittömästi.
5. Paina STOP/SD-painiketta (15) koodauksen katkaisemiseksi.
Huom!
Älä keskeytä käynnissä olevaa äänitystä (koodaus). Muussa tapauksessa äänitystä ei voi jatkaa.

USB-tikulle tai SD-kortille taltioitujen tiedostojen toisto
1. Työnnä USB-tikku tai SD-kortti asianomaiseen aukkoon (18)/(19).
2. Siirrä OFF/USB/PH-valitsin (13) USB-asentoon. Laite lukee kansioiden ja raitojen kokonaismäärän automaattisesti.
3. Toisto käynnistyy ensimmäisestä raidasta painamalla PLAY/PAUSE-painiketta (16).
LCD-näyttö ilmaisee toistuvan raidan numeron ja äänitysformaatin (WMA tai MP3).
4. Voit keskeyttää toiston väliaikaisesti painamalla PLAY/PAUSE-painiketta (16). Kulunutta toistoaikaa osoittava ilmaisin alkaa vilkkua.
5. Paina PLAY/PAUSE-painiketta (16) uudelleen, kun haluat jatkaa toistoa.
6. Paina STOP/SD-painiketta (15), kun haluat lopettaa toiston kokonaan.

Raitojen ylihyppäys
SKIP - DN-painike (14).
SKIP - UP-painike (12).
F - UP-painike (9).
ID3 Tag Support.

Paina kerran palataksesi takaisin toistuvan raidan alkuun, paina nopeasti
uudelleen hypätäksesi edellisen raidan alkuun jne.
Paina kerran hypätäksesi eteenpäin seuraavan raidan alkuun, paina
nopeasti uudelleen hypätäksesi sitä seuraavan raidan alkuun jne.
Painike mahdollistaa vaihtamisen toiseen kansioon toiston aikana.
Pidä SKIP - DN (14) tai SKIP - UP (12) painiketta alaspainettuna
etsiäksesi haluttua raitaa valitsemaasi suuntaan.
Mahdollistaa toistuvaa raitaa koskevan artistinimen ja nimiotsikon
tarkistamisen. ID3-toiminto aktivoituu painamalla ID3/PROG-painiketta
(8) toiston aikana. LCD-näyttöön syttyy ”ID3 ON”.
Paina ID3/PROG-painiketta (8) uudelleen, kun haluat peruuttaa ID3toiminnon.
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Kertaus-/esittely-/hajatoisto

Yhden raidan kertaus
Kaikkien raitojen kertaus
Yhden kansion kertaus
Esittelytoisto
Hajatoisto
Tekstien selitykset:
PLAY MODE = toistotoiminto
INDICATOR ON LCD DISPLAY = LCDnäytön ilmaisin
(1) REPEAT 1 = yhden raidan kertaus
(2) REPEAT ALL TRACKS = kaikkien raitojen
kertaus
(3) REPEAT 1 FOLDER = yhden kansion
kertaus

(4) INTRO PLAY = esittelytoisto
(5) RANDOM = hajatoisto
(6) OFF MODE = toiminto on katkaistu

Toiston kertaus (REPEAT PLAY)
1. Paina MODE-painiketta (11) kerran toiston aikana, jos haluat kerrata ainoastaan saman raidan.
2. Paina MODE-painiketta (11) kaksi kertaa kerrataksesi koko levyn. LCD-näyttöön syttyy ”ALL”.
3. Paina MODE-painiketta (11) kolme kertaa, jos haluat kerrata kansion. LCD-näyttöön syttyy
”.
”
4. Voit lopettaa toiston kertauksen painamalla STOP/SD-painiketta (15) tai painamalla MODE-painiketta (11) toistuvasti, kunnes kertausilmaisin sammuu.
Esittelytoisto (INTRO PLAY)
Esittelytoisto toistaa ensimmäiset 10 sekuntia jokaisen raidan alusta.
1. Paina MODE-painiketta (11) neljä kertaa pysäytystilassa tai toiston aikana. INTRO-ilmaisin syttyy
LCD-näyttöön.
2. Voit lopettaa esittelytoiston kertauksen painamalla STOP/SD-painiketta (15) tai painamalla
MODE-painiketta (11) toistuvasti, kunnes INTRO-ilmaisin sammuu.
Hajatoisto
1. Paina MODE-painiketta (11) viisi kertaa pysäytystilassa tai toiston aikana. LCD-näyttöön syttyy
”RANDOM”.
2. Paina PLAY/PAUSE-painiketta (16) pysäytystilassa käynnistääksesi toiston. Raidat toistuvat
satunnaisessa järjestyksessä.
3. Voit lopettaa hajatoiston painamalla STOP/SD-painiketta (15) kerran uudelleen, kunnes
RANDOM-ilmaisin sammuu.
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Ohjelmoitu toisto
Ohjelmoitu toisto mahdollistaa enintään 32 raidan ohjelmoinnin ja toiston missä tahansa järjestyksessä (kerrattavat raidan mukaanlukien).
1. Paina ID3/PROG-painiketta (8) toiston ollessa pysäytetty. PROG-ilmaisin alkaa vilkkua.
2. Valitse haluamasi raita painamalla SKIP - DN (14) tai SKIP - UP (12) painiketta.
Voit vaihtaa toiseen kansioon painamalla F - UP-painiketta (9).
3. Paina ID3/PROG-painiketta (8) taltioidaksesi raidan muistiin.
4. Toista vaiheet 3 ja 4 taltioidaksesi lisää raitoja muistiin.
5. Paina PLAY/PAUSE-painiketta (16) ohjelmoidun toiston käynnistämiseksi.
6. Voit pyyhkiä ohjelmamuistin painamalla STOP/SD-painiketta (15), kunnes PROG-ilmaisin
sammuu LCD-näytöstä.
Mallin L-71 tekniset
Verkkojännite:
Tehonkulutus:
Lähtöliitännät:

ominaisuudet
220/240 V ~ 50 Hz
14 W maksimi
Audiolähtö (cinch)

Varoitus
- Estääksesi tulipalo- tai sähköiskuvaaran, älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.
- Virta ei katkea kokonaan niin kauan kuin verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan.
Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos haluat katkaista virran kokonaan.
- Älä aseta nesteellä täytettyjä esineitä (kukkamaljakot jne.) laitteen päälle.
- Varmista, että laitteen tuuletus toimii, älä peitä tuuletusaukkoja.
- Jätä laitteen ympärille vähintään 50 mm tilaa
- Älä aseta avoliekkiä, kuten kynttilät laitteen päälle.
- Huomioi ympäristömääräykset hävittäessäsi loppuunkäytettyjä paristoja.
- Käytä laitetta ainoastaan kohtuullisissa lämpötiloissa.
- Merkkikilpi sijaitsee laitteen pohjassa.
Loppuunkäytettyä tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana.
Se tulee viedä erityiseen paikalliseen jätteenkeräyspisteeseen.

Valmistuttaja: TRUEBELL FINLAND OY
Niittyvillankuja 3, 01510 Vantaa
Huolto puh. 09 35080060
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