ΤΤ-28C
ΠΙΚ ΑΠ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΜ/FM &
ΕΝΙΣΧΥΤΗ
Οδηγός Χρήσης

Σημαντικές Οδηγίες ασφαλείας :

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί
ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις). Αποσυνδέστε
το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα. Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
Συντήρηση: Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
Εγγύηση: Ουδεμία εγγύηση ή ευθύνη δεν είναι αποδεκτή σε περίπτωση αλλαγής ή μετατροπής του προϊόντος ή βλάβης που
προκλήθηκε λόγω εσφαλμένης χρήσης του προϊόντος.
Γενικά: Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες
και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων και δια του παρόντος
αναγνωρίζονται ως τέτοια. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.

Πρίν την χρήση
Τοποθετήστε την συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια.
Αποφύγετε την απ’ ευθείας έκθεση σε ηλιακό φώς ή πηγές θερμότητας, σημεία με δονήσεις, υπερβολική σκόνη ή υγρασία.
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από μετασχηματιστές, μηχανές και άλλες πηγές που μπορούν να προκαλέσουν δονήσεις.
Μην πιάνετε τους δίσκους με βρώμικα δάκτυλα και ποτέ μην βάζετε ραγισμένους δίσκους στην περιστρεφόμενη επιφάνεια.
Όταν βγάζετε την πρίζα τραβήξτε αυτήν και όχι το καλώδιο.
Μην καθαρίζετε με χημικά παράγωγα, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ύφασμα
Συνδέστε το καλώδιο σε μια πρίζα - Σύρετε το 5) Κουμπί ON/OFF στην θέση ON

Συνοπτική Περιγραφή
1) ΚΑΛΥΜΑ ΠΙΚΑΠ
2) ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
3) ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΗΧΕΙΟ
4) ΈΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ
5) ΚΟΥΜΠΙ ON/OFF – ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
6) ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
7) ΔΕΞΙ ΗΧΕΙΟ
8) ΕΥΡΕΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ
9) ΜΠΑΝΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
10) ΈΝΔΕΙΞΗ FM STEREO
11) ADAPTOR ΔΙΣΚΟΥ 45 ΣΤΡΟΦΩΝ
12) ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 33/45 ΣΤΡΟΦΩΝ
13) ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
14) LINE OUT ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
15) ΚΕΡΑΙΑ FM
16) ΑΥΤΟΜΑΤΟ STOP
17) ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Λειτουργία Ραδιοφώνου


Ρυθμίστε τον επιλογέα ΜΠΑΝΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ (9) στη θέση "AM" ή "FM" για την επιθυμητή μπάντα.



Γυρίστε το κουμπί ΕΥΡΕΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ (8)για να επιλέξετε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.



Προσαρμόστε την ένταση ήχου για να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ήχου από το ηχείο

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΛΗΨΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
Για να εξασφαλίσετε μέγιστη ευαισθησία του δέκτη FM, η κεραία FM θα πρέπει να επεκταθεί πλήρως για να επιτύχει την
καλύτερη δυνατή λήψη. Για να εξασφαλίσετε καλύτερη ευαισθησία του δέκτη ΑΜ , προσπαθήστε να επανατοποθετήσετε τη
μονάδα έως ότου η καλύτερη λήψη επιτυγχάνεται

Λειτουργία Πικαπ
Σηκώστε το κάλυμμα του Πικαπ
Aφαιρέστε το προστατευτικό της βελόνας.

Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργιών (5) στη θέση "PHONO".
Ρυθμίστε τον επιλογέα ταχύτητας (12) έως 33 ⅓, Ή 45 στροφές ανά λεπτό ανάλογα με το μέγεθος του δίσκου
Τοποθετήστε το δίσκο με την πλευρά της ετικέτας προς τα επάνω (η πλευρά που θέλετε να παίξετε πάνω στο πικάπ)
Σημείωση: Για το παίξετε δίσκο 45 στροφώ με ένα μόνο αρχείο, τοποθετήστε πρώτα το 45 Adaptor RPM στο κέντρο του
δίσκου. Στη συνέχεια τοποθετήστε το δίσκο.

Τοποθετήστε τη βελόνα στον δίσκο προσεκτικά.

Προσαρμόστε την ένταση ήχου για να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ήχου από τα ηχεία.
Για να σταματήσετε τη λειτουργία, ανασηκώστε προσεκτικά το βραχίονα και να το επιστρέψουν στο TONEARM REST (13).
Αυτόματη διακοπή-Auto Stop
Για να προστατέψετε τους δίσκους σας και να αποφεύγονται οι άσκοπες φθορές με τη γραφίδα, η μονάδα είναι εξοπλισμένη
με ένα αυτόματο σύστημα διακοπής. Όταν ο δίσκος τελειώνει ο βραχίονας επιστρέφει αυτόματα στην θέση του και σταματάει
η λειτουργία του Πικαπ. Μερικές φορές μπορεί η λειτουργία Αυto Stop να ενεργοποιείται πριν τελειώσει ο δίσκος, σε αυτή την
περίπτωση αν θέλετε να συνεχίσει να παίζει το πικαπ, βάλτε τον διακόπτη 16) ΑΥΤΟΜΑΤΟ STOP στην θέση OFF.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η γραφίδα-βελόνα δεν είναι υπό εγγύηση. Λόγω του ότι μπορεί να σπάσει και να φθαρεί , αν δεν χρησιμοποιείται
με κατάλληλο τρόπο.

Πίσω Τμήμα
Το πίσω μέρος θα βρείτε την έξοδο LINE OUT (14) με RCA. Είναι δυνατόν να συνδέσετε την συσκευή με το στερεοφωνικό σας
με καλώσιο RCA (δεν περιλαμβάνεται) έτσι ωστε ο ήχος του πικαπ να ακούγεται από αυτό.

ΌΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εγγύηση καλύπτει μόνο την αποκατάσταση βλάβης του συγκεκριμένου προϊόντος. Η εγγύηση δεν καλύπτει φυσιολογική φθορά λόγω
εσφαλμένης, λανθασμένης χρήσης, αμέλειας, ατυχήματος, ασυμβατότητας ή κακής απόδοσης hardware ή software υπολογιστή.
Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο χρήσης, εσφαλμένης εγκατάστασης, χρήσης ή βλαβών λόγω άλλων
συσκευών.
Η εγγύηση δεν ισχύει επίσης σε περίπτωση που η συσκευή εκτεθεί σε ισχυρές δονήσεις, ηλεκτρομαγνητικές εκκενώσεις, υγρασία ή ζέστη που
ξεπερνά τις τεχνικές προδιαγραφές της.
Η Lenco δεν είναι υπεύθυνη για απώλεια δεδομένων ή συνεπαγόμενες βλάβες, την παραβίαση των όρων της εγγύησης ή άλλες βλάβες,
οποιαδήποτε κι αν είναι η αιτία τους.
Η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση ή ιατρικές και άλλες εξειδικευμένες εφαρμογές όπου
ενδεχόμενη βλάβη της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, θάνατο ή απώλεια περιουσίας.
Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που υποστεί επέμβαση επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Service και τεχνική υποστήριξη
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο http://www.Divitec.gr
Divitec ΑΕ Παραμυθιάς 4 Γλυκά Νερά 15354 Αττική
Lenco HelpDesk
Ελλάδα : 210 2855080 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 πμ έως 5 πμ
Όροι Χρήσης - Αποποίηση Ευθύνης
Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από
πνευματικά δικαιώματα , διπλώματα ευρεσιτεχνίας , εμπορικών σημάτων και / ή άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας . Τέτοιο
περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση . Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
οποιοδήποτε περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες με τρόπο που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα
υπηρεσιών . Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω , εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα
υπηρεσιών , δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε , να αντιγράψετε , να αναδημοσιεύσετε, δημοσίευση, μετάδοση , μετάφραση , πώληση , ή να
δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε περιεχόμενο ή τις
υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής .
" Το περιεχόμενο τρίτων και οι υπηρεσίες παρέχονται « ΩΣ ΕΧΟΥΝ ». Η LENCO ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ , ΡΗΤΑ ΟΥΤΕ ΟΥΤΕ ΣΙΩΠΗΡΑ , ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ . Η LENCO ΡΗΤΩΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ , ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ . Ο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ , ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ , ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ . ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ , ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΛΕΙΑΣ , ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η LENCO . ΟΥΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ , ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ , ΕΜΜΕΣΗ , ΤΥΧΑΙΑ , ΕΙΔΙΚΗ Ή
ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ , ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ",
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ .
Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν ανά πάσα στιγμή , και η Lenco δεν κάνει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ότι
οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο . Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες
μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που Lenco δεν έχει κανέναν έλεγχο . Χωρίς να περιορίζεται η
γενικότητα της παρούσας αποποίησης , Lenco ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή
οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής . Lenco δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για
εξυπηρέτηση πελατών που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες . Θα πρέπει να γίνει Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για
εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες απευθείας προς τον αντίστοιχο περιεχόμενο και τους παρόχους υπηρεσιών
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές CE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων,
2004/108/EC και 2006/95/EC. Η δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στο http://www.lenco.eu/supportfiles/CE/gklo5095jgkljs459.pdf

Απόρριψη παλαιών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών
Οι συσκευές που διαθέτουν αυτό το σύμβολο υπόκεινται στην Οδηγία 2002/96/EC της Ε.Ε. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές όταν
φτάσουν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους θα πρέπει να μην απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να
μεταφέρονται σε ειδικά σημεία συλλογής τέτοιων απορριμμάτων. Η σωστή απόρριψη των παλιών ηλεκτρονικών συσκευών
βοηθά στην αποφυγή περιβαλλοντικής μόλυνσης.

Παραμυθιάς 4 Γλυκά Νερά ΤΚ 15354 Αθήνα
Tηλ: 210 28 55 080 Φαξ: 210 66 57 552 -www.divitec.gr

