
Läs igenom denna bruksanvisning innan
användning av produkten och spara
bruksanvisningen för framtida användning.

Svensk Bruksanvisning
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USB SKIVSPELARE
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VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Följ alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte enheten i vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Försök inte åsidosätta säkerhetsfunktionen i den jordade kontakten.
8. Skydda elkabeln så att man inte kan trampa på den eller klämma särskilt vid
kontakterna, kärl, och den punkt där de kommer ut från apparaten.
9. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.
10. Installera aldrig intill värmekällor som strålning, varmluftsintag, spisar eller andra
apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
11. Dra ur apparaten under åska eller när oanvänd under lång tid.
12.  Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten
har skadats på något sätt, t.ex. nätsladd eller kontakt är skadad, vätska eller främmande
föremål har kommit in i apparaten, har apparaten utsatts för regn eller fukt, inte fungerar
normalt, eller har tappats.

OBS!
-Produkttillverkaren eller någon av dess återförsäljare ansvarar ej för
skador som uppkommit vid felanvändning av produkten!
- Spara kvitto samt kartongen om produkten mot allt skulle vara felaktig.
Garanti gäller endast mot uppvisade av konsumet kvitto.
Betrakta kvittot som en värdehandling.

Uppackning
. Ta bort skivspelaren och gummimattan ur förpackningen och ta bort allt
förpackningsmaterial.

Ställa upp och förbereda enheten
. Placera enheten på att jämnt och stadigt underlag.
. Vrid de vita transport hängslen på skivtallriken tills du kan ta bort dem. Förvara dem väl.
. Placera gummimatta på skivtallriken så att spindeln på skivtallriken petar genom
öppningen i mattan.
. Ta bort skyddslocket från pick-up-systemet genom att dra den nedåt.

I händelse av fel på grund av elektrostatisk urladdning,
måste apparaten ställas in på nytt genom att koppla loss den från elnätet.
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Ansluta enheten
Ljudanslutningar
Skivspelaren har en inbyggd Därför förförstärkare och kan anslutas direkt till Line In / Aux-
ingång på en stereoanläggning.
. Anslut ljudkabeln till Line In / Aux-ingång på hi-fi-system (röd = höger plug
kanal, vit = vänster kanal plug).

Nätanslutning
• Anslut enheten med hjälp av nätkontakten till ett lättåtkomligt vägguttag.
Ompositionering av Drivrem
Svåra skakningar (under transport, till exempel) kan orsaka att skivspelarens drivande
bälte för lossna.
För att föra ut den i läge, gör enligt följande:
1. Ta ur stickkontakten ur vägguttaget.
2. Ta gummimatta utanför skivspelare.
3. Vrid skivspelaren till positionen visas.
4. Dra ut Drivremmen en bit och placera den på drivhjulet som visas på bilden.

1. Lyft på locket tills det klickar på plats.

2. Placera skivan på skivtallriken.

3. Ställ rpm krävs genom att trycka på 33 eller 45 knappen.

4. Ta bort skyddslocket från pick-up system, om nödvändigt, genom att dra den nedåt.

5. Tryck tonarm låsspak till höger.

6. Tryck på LOWER RAISE på knappen för att höja tonarmen.

7. För tonarmen över posten till den låt du vill spela. Skivspelaren börjar spela.

8. Tryck på LOWER RAISE  för att sänka tonarmen uppspelningen efter sista spåret
på skivan, återgår tonarm automatiskt till tonen armstöd. Skivspelaren hållplatser.

9. Tryck tonarmens låsspak till vänster.

10. Stäng locket.

Spela upp skivor
För att uppnå bästa kvalitet när du spelar eller gör om dina skivor till digitala filer bör du
observera följande information:
• Kontrollera nålen regelbundet. Du kan borsta bort små bitar av ludd och smuts med en
mjuk borste, borsta från baksidan till framsidan. För mer envis smuts, tillsätt lite
rengöringsmedel på borsten.
• Säkra tonarm och vändskiva när du transporterar enheten.
• Adaptern skall alltid användas när man spelar upp en singel.
• Kontrollera anslutningen till hi-fi system innan du spelar en skiva.
• Rengör din skiva med antistatisk trasa innan du spelar dem.



Pausa uppspelning
• Tryck på LOWER RAISE knappen för att höja tonarmen och pausa uppspelning.
• Tryck på LOWER RAISE knappen igen för att sänka tonarm och fortsätta spela skivan.

Stoppa uppspelning
• Tryck på STOP-knappen för att avsluta uppspelningen. Tonarmen återgår automatiskt
till tonarmstödet. Skivspelaren stannar.

Audacity

. Din skivspelare kan arbeta tillsammans med alla ljudinspelning program som stödjer
USB-ljudenheter. ”Audacity” Programmet ingår i skivspelaren.
Det här Programmet är gratis och distribueras under GNU General Public License (GPL).
• Information om bifogade programvaran (version 1.2.6) kan hittas i (Español)
Program hjälpfunktionen och i manualen på den medföljande CD.
• Information om program, uppdaterade versioner, manualer och ett forum för användare
frågor är tillgänglig på Internet på http://audacity.sourceforge.net

Systemkrav
• Windows XP eller Vista
• Pentium 300 MHz eller högre (XP) eller 1 GHz eller högre (Vista)
• Minst 128 MB RAM (XP) eller minst 512 MB RAM (Vista)
• USB-port
• 500 MB ledigt minne på hårddisken (för program och data)
• CD-ROM-enhet
• Ljudkort
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Då programvaran Audacity som används till
denna skivspelare uppdateras kontinuerligt,
så har vi valt att ej erbjuda någon svensk direktöversättning.

Medföljande programvara kan laddas hem från följande hemsida:
http://audacity.sourceforge.net/help/documentation?lang=sv
Välj ”Ladda ned” och sedan beroendes på operativsystemet, väljer du
alternativet under ”for all users”.

Då får du den senaste versionen av programmet som uppdateras då och då.
Backar du tillbaka till sidan
http://audacity.sourceforge.net/help/documentation?lang=sv
och klickar på ”vanligt förekommande frågor”, så finner du en del hjälpfiler till
programmet.

Alla dessa hjälpfiler är på svenska.
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Du kan nu installera den medföljande programvaran.

Installera programvara
1. Sätt in den medföljande cd-skivan i din CD-ROM enhet.
2. Starta programmet genom att dubbelklicka på ”audacity-win-1.2.6.exe” fil på CD-skivan.
Eller: Under ”Start” öppna ”Kör”-funktionen och skriv ”D: \ audacity-win — 1.2.6.exe ”. ”D” är
ett exempel för identifiering av cd-enheten.
3. Under installationen, följ instruktionerna på skärmen.

3. Anslut fyrkantig plugg på den medföljande USB kabeln i USB-porten på baksidan av
skivspelaren.

4. Sätt i den rektangulära kontakten på kabeln till en USB-port på datorn.
Beroende på operativsystem, kan  datorn visa ett meddelande som säger att skivspelare
har erkänts som en ny enhet och är tillgänglig att använda.

Ansluta till en dator
1. Ansluta skivspelaren till ett lättåtkomligt vägguttag med hjälp av nätkontakt.

2. Starta datorn.



Allmänna inställningar

Beroende på vilken version av operativsystemet och datorns konfiguration,
kan apparatur identifieras annorlunda på din dator.

Första gången du startar ”Audacity” kan du välja ett språk för
programmets gränssnitt.

1. Använd ”Audacity” genom att dubbelklicka
på programikonen.
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För mer information:
Gå in på http://audacity.sourceforge.net

OBS!
Garantin öpphör DIREKT att gälla vid felanvändning på grund av att bruksanvis-
ningen ej följs eller misskötsel och oförsiktig hantering av enheten.
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Mer av Lenco

iPod Tower
2.1 Ljud  SYSTEM.

iPod och iPhone dockning samt USB ingång
och SD kortläsare gör denna produkt mycket användbar.

Finns i flera olika färger.

WPR060 Water proof radio Stereo
Helt vattentät flytande radio.
En perfekt produkt för t.ex. Badkaret eller Poolen eller bara på
stranden.
Den är också dammtät, grustät samtidigt som den är vatten tät.
Tål ned till 1 meter under vatten.
(IPX7 standard)

XEMIO 950
Lenco kommer här med entrevlig MP5 spelare.
Lätt navigerad och stryktålig, ligger denna MP5 spelare perfekt
handen.
Uppladdningsbara batterier gör denna produkt också miljövänlig.
Lenco Xemio-950 ger dig möjlighet att se dina
favoritfilmer var du än är och när du än vill.

Finns i flera olika färger

Mått 94 x 12,5 x 60mm
(BxDxH)

Dimension
165mm diameter

Mått 305 x 305 x 915mm



Tänk på miljön!
Förbrukad elektroniskapparatur
får aldrig slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen.
De ska lämnas i ELAVFALL/ELSKROT
på närmaste ÅTERBRUK.
Urladdade batterier lämnas i
Batteriholk på återvinningscentral
eller ÅTERBRUKETs insamling av småbatterier
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