
 
 

KASUTUSJUHEND 
 
Sissejuhatus 
 
Karbi sisu 
 

Veenduge, et plaadimängija karp sisaldab allpool nimetatud 
osasid.   

 Plaadimängija PT01 Touring  
 Vildist libisemisvastane matt  
 45 p/min plaadikiiruse adapter  
 USB-juhe  
 Tarkvara allalaadimise kaart  
 Kasutusjuhend  
 Ohutuse ja garantii juhend   

 
Ohutusinfo    
 
 Ärge kasutage plaadimängijat vihmase ilmaga õues või 

muudes märgades tingimustes. Kasutage ainult kuivas 
asukohas.    

 Kasutage plaadimängijat siledal pinnal. 
 Helisalvestiste mängimise ajal peab plaadimängija kaas 

olema avatud.  
 Kui te ei kasuta plaadimängijat, siis sulgege selle kaas.    
  
Tugi  
  
Antud toote kohta viimase informatsiooni saamiseks 
(süsteeminõuded, informatsioon ühenduvuse kohta jms) ja 
toote registreeringu andmed leiate aadressilt numark.com.     
  
Ühendamise joonis  
  
Karbi sisu kirjelduses mitte välja toodud osi müüakse eraldi.  
  
Kasutage lisatud USB-juhet plaadimängija PT01 Touringu 
ühendamiseks (A) vooluvõrgu pistikupesasse 5V USB 
toiteadapteriga või (B) teie arvutiga.    
 

 
Omadused  
 

 
 
1. Alusplaat 
Asetage alusplaadile oma heliplaat.  
2. 45 p/min plaadikiiruse adapteri hoidik  
Asetage adapter hoidikusse ajaks, mil te plaadimängijat ei 
kasuta.  
3. Helikäpp 
Fikseeritud helipead saab käega või tõstmise ja langetamise 
hooba vajutades tõsta ja langetada.    
4. Helikäpa lukk 
Helikäpa lukk hoiab puhkeasendis või ajal, mil helipead ei 
kasutata, helipead kohal. Helikäpa lukk on lukustamata olekus 
ülemises asendis.   
5. Tõstmise/langetamise hoob 
Hoob tõstab ja langetab helikäppa.   
6. 33/45/78 lüliti  
Lüliti reguleerib pöördaluse kiirust.  
Märkus. 78 p/min plaadikiirusega vinüülplaatide mängimisel 
kasutage nõela suurusega 78 (müüakse eraldi). 78 p/min tüüpi 
vinüülplaatide mängimiseks kasutage ainult nõelu suurusega 78.     
7. Autostop lüliti  
Lülitab Autostop funktsiooni sisse või välja. Kui Autostop 
funktsioon on sisse lülitatud, alustab alusplaat pöörlemist kui 
helikäpp on asetatud heliplaadile ja lõpetab pöörlemise, kui 
heliplaadi mängmine on jõudnud lõppu (Kui autostop on välja 
lülitatud, siis pöörleb alusplaat kogu aeg sõltumata helikäpa 
asendist).  
Märkus. Kui teie vinüülplaat lõpetab mängimise enne muusika 
lõppemist, siis lülitage antud muusikaplaadi puhul lüliti Autostop 
asendisse „väljas“. Üldiselt on see soovitatav 45 p/min 
heliplaatide puhul.   



8. Helitugevuse/toite nupp  
Plaadimängija PT01 Touringu sisse lülitamiseks keerake nuppu 
päripäeva, kuni kuulete klõpsatust. Kui seade on sisse lülitatud, 
siis kasutage antud nuppu helitugevuse reguleerimiseks.  
Plaadimängija PT01 Touringu välja lülitamiseks keerake nuppu 
vastupäeva, kuni kuulete klõpsatust.   
9. Kõrvaklappide väljund  
Ühendage oma vinüülplaatide kuulamiseks kõrvaklapid 
(müüakse eraldi).  
10. Aku laadimise indikaator  
Aku laadimise ajal süttib LED-tuli põlema. Kui aku on laetud, siis 
LED-tuli kustub.     
11. Toiteindikaator  
Kui toide on sisse lülitatud, siis süttib LED-tuli põlema ja see 
kustub, kui aku on tühjaks saanud.    
12. Kõlar  
Heliplaati mängitakse läbi sisseehitatud kõlari.   
13. Aux sisend  
Ühendage sellesse Aux-sisendisse CD-pleier, digitaalse muusika 
pleier või mõni muu audioallikas.  

 
14. RCA-väljund*  
Mängivalt vinüülplaadilt saadetakse audio sellesse line-level 
audioväljundisse. Seda ei tohi ühendada phono-level 
seadmetega.    
15. USB-pesa   
Kasutage lisatud USB-juhet plaadimängija ühendamiseks 
arvutiga. USB ühenduse kaudu saadetakse audio plaadimängijalt 
teie arvutisse. Vaadake täpsema informatsiooni saamiseks 
jaotist plaadimängija PT01 Touringu kasutamine arvutiga. 
Kasutage lisatud USB-juhet plaadimängija PT01 Touringu 
ühendamiseks vooluvõrgu pistikupesasse ühendatud USB 
toiteadapteriga või teie arvutiga.   
  
TÄHELEPANU! Enne pöördaluse kasutamist eemaldage 
plastikust nõelakate.  
*HOIATUS! RCA-väljundid on Line-level väljundid. Ühendage 
need vaid Line-level väljunditesse. Oma ressiiveri kahjustamise 
vältimiseks ärge ühendage LINE-level väljundit PHONO-level 
väljundisse.  
TÄHELEPANU! Asetage vildist libisemisvastane matt 
alusplaadile. Heliplaat asetage omakorda vildist 
libisemisvastasele matile.  
  
Plaadimängija PT01 Touringu kasutamine arvutiga  
 
Salvestamine  
  
Arvutisse muusika salvestamiseks saate kasutada EZ 
vinüül/lindistuse teisendajat. EZ vinüül/lindistuse teisendaja, 
mille leiate aadressilt numark.com/ezvc, salvestab helifailid 
mugavalt teie arvutisse. Kui te olete vinüüli teisendamise 
lõpetanud, siis saate selle kanda CD-le või laadida 
kaasaskantavatesse meediaseadmetesse.     
  
Tarkvara alla laadimiseks ja paigaldamiseks leidke karbist EZ 
vinüül/lindistuse teisendaja paigaldamise kaart.     
1. Kasutage USB-juhet koos teie arvutisse paigaldatud EZ 
vinüül/lindistuse teisendajat plaadimängija PT01 Touringu USB-
pesa ühendamiseks arvuti USB-pesaga.    
2. Te saate oma arvutis avada EZ vinüül/lindistuse teisendaja 
avades Start menüü → All Programs (kõik 
programmid)(Windows) või menüü Applications 
(rakendused)(Mac).   

3. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid salvestamise 
seadistamiseks. Kui soovitatakse muusika mängima panna, 
liigutage muusika taasesituse alustamiseks plaadimängija 
helikäpp heliplaadile.  
Märkus. Helisalvestise kuulamiseks kasutage oma arvuti kõlareid 
või ühendage plaadimängija PT01 Touringu RCA-väljundid 
stereosüsteemi või toitega kõlaritega. Ärge ühendage neid 
Phono-level sisenditesse. Plaadimängija PT01 Touringu väljundid 
on Line-level väljundid. Phono-level sisenditega ühendamine 
võib teie plaadimängijat kahjustada.  
4. Kui te olete salvestamise lõpetanud, tõstke plaadimängija 
PT01 Touringu helikäpp plaadilt ja asetage tagasi helikäpa lukku.   
  
Täpsema informatsiooni saamiseks oma arvuti optimeerimiseks 
audio kuulamise kohta külastage lehte 
numark.com/kb/article/1424.  
  
Taasesitus  
  
Plaadimängijaga PT01 Touring vinüülplaatide kuulamiseks on 
kolm viisi.   
1. Te saate kuulata muusikat kasutades plaadimängija PT01 
Touringu sisemisi kõlareid.    
2. Kui te eelistate kasutada oma stereokõlareid, siis saate 
plaadimängija PT01 Touringu väljundid ühendada 
stereosüsteemi või toitega kõlaritega. Ärge ühendage neid 
Phono-level sisenditesse. Plaadimängija PT01 Touringu väljundid 
on Line-level väljundid. Phono-level sisenditega ühendamine 
võib teie plaadimängijat kahjustada (igasugune muu standartne 
sisendi tüüp, nagu CD, Aux In või Tape-tüüpi on lubatud)  
3. Kui teie arvuti helikaardi sisendseadeks on sõltuvalt teie 
Windows operatsioonisüsteemist (USB PnP Audio Device 
tarkvaraga Mac OS X) seadistatud kas USB PnP Audio Device või 
USB Audio Device, siis saate kuulata muusikat läbi oma arvuti 
kõlarite või arvutiga ühendatud kõrvaklappidega. Samuti saate 
salvestada audiomaterjali kasutades EZ vinüül/lindistuse 
teisendajat või sarnast tarkvara (plaadimängijat PT01 Touring ei 
saa kasutada teie arvuti audio taasesituse vahendina). Heli 
taasesituse seadistamise kohta lisainformatsiooni saamiseks 
vaadake jaotist „Arvuti helikaardi seadistamine vaikimisi 
taasesituse vahendiks“.        
  
  
Tõrketuvastus  
 
Kui teil esineb plaadimängija kasutamisega tõrkeid, vaadake 
tõrketuvastuse samme allpool või antud seadmega kaasasoleva 
EZ vinüül/lindistuse teisendaja kasutusjuhendi vastavat jaotist.  
  
Kui te salvestate arvutisse 
   
 Veenduge, et plaadimängija PT01 Touring on sisse lülitatud 

ja nõel on heliplaadil.  
 Veenduge, et plaadimängija PT01 Touring on valitud teie 

arvuti vaikimisi salvestusseadmeks (vaadake antud juhendi 
vastavat jaotist).  

 Kui te kuulate muusikat läbi oma arvuti kõlarite, siis 
veenduge, et need kõlarid on valitud teie arvuti vaikimisi 
taasesituse vahendiks (vaadake antud juhendi vastavat 
jaotist). Lisaks sellele saate ühendada plaadimängija PT01 
Touringu RCA väljundid ka stereosüsteemiga või toitega 
kõlaritega. Ärge ühendage neid Phono-level sisenditesse. 
Plaadimängija PT01 Touringu väljundid on Line-level 
väljundid. Phono-level sisenditega ühendamine võib teie 
plaadimängijat kahjustada.   
(Märkus: RCA-väljundid jälgivad signaali, mis tuleb teie 
plaadimängijast, mitte arvutist tulevat signaali.) 

 Plaadimängija PT01 Touringu ühendamiseks arvutiga 
ühendage lahti ja taasühendage USB-juhe.  

  



Muusika mängimise ajal pole heli kuulda.  
 
Vinüülplaadilt muusikat mängides. 
 Veenduge, et plaadimängija PT01 Touring on sisse lülitatud 

ja nõel on heliplaadil.  
 Ühendage plaadimängija PT01 Touringu RCA väljundid 

stereosüsteemiga või sisselülitatud kõlaritega. (Ärge 
ühendage neid phono-level sisenditesse. Plaadimängija 
PT01 Touringu väljundid on Line-level väljundid, ja phono-
level sisenditega ühendamine võib teie plaadimängijat 
kahjustada.)  

 
Oma arvutist muusikat mängides.  
 Veenduge, et muusika mängimise tarkvara helitugevus on 

peale keeratud.   
 Veenduge, et arvuti helitugevus on peale keeratud.  
 Veenduge, et teie arvuti kõlarid on valitud teie arvuti 

vaikimisi taasesituse vahendiks (vaadake antud juhendi 
vastavat jaotist).  
(Plaadimängijat PT01 Touring ei saa kasutada teie arvuti 
audio taasesituse seadmena).  

  
Plaadimängija kasutamise ajal kostub kõlarist või sülearvutist 
kahinat.   
Kui te salvestate arvutisse:   
 ühendage oma sülearvuti maandatud vooluvõrku (kolme 

maandusharuga).  
Kui mängite muusikat läbi kõlarite: 
 ühendage oma kõlarid maandatud vooluvõrku (kolme 

maandusharuga).   
  
Heliplaat ei mängi õige kiirusega. Helikõrgus on liiga kõrge või 
madal.   
 Veenduge, et 33/45/78 lüliti on vastavalt teie helipaadile 

seadistatud õigele kiirusele.   
 
Heliplaat lööb vastu pealisplaadi serva.  
Kasutage selleks, et muusikaplaat ei puutuks vastu pealmist 
plaati alati libisemisvastast matti.  
 
Plaadimängija PT01 Touringu seadistamine vaikimisi salvestava 
seadmena.   
 • Windows XP  
Vajutage Start Menu (start menüü) → Control Panel 
(juhtpaneel) (või Settings (sätted) → Control Panel (Juhtpaneel) 
klassikalises vaates) → Sound (heli) ja Audio Devices 
(audioseadmed). Vajutage vahekaarti Audio ja valikus Sound 
recording (helisalvestamine) valige vaikimisi seadmeks USB PnP 
Audio Device.   
• Windows Vista 
Vajutage Start Menu (start menüü) → Control Panel 
(juhtpaneel) (või Settings (sätted) → Control Panel (Juhtpaneel) 
klassikalises vaates) → Sound (heli) ja Audio Devices 
(audioseadmed). Vajutage vahekaarti Audio ja valikus Recording 
(salvestamine) valige vaikimisi seadmeks USB PnP Audio Device.   
• Windows 7  
Vajutage Start menu (start menüü) → Control Panel 
(juhtpaneel) → Sound (heli). Vajutage vahekaarti Recording 
(salvestamine) ja valige vaikimisi seadmeks USB PnP Audio 
Device.  
• Windows 8  
Vajutage menüüs Start ekraani alumisele vasakule nurgale enda 
töölauale toomiseks. Leidke tegumirea alumises paremas nurgas 
helitugevuse ikoon Speaker (kõlar). Kõlaril valige parema 
hiireklikiga Playback Devices (taasesituse seadmed). Valige 
Windowsi helijuhtimise paneelil vahekaart Recording 
(salvestamine). Kui teie arvuti helikaardi kõrval pole rohelist 
„kinnitusmärgistuse“ sümbolit, tehke parempoolne hiireklikk ja 
vajutage Set as Default Device (valige vaikimisi seadmeks).     

• Mac  
Vajutage ülemisele vasakule „õuna“ ikoonile ja seejärel valige 
System Preferences (süsteemieelistused) → Sound (heli). 
Vajutage vahekaarti Input (sisend). Valige seadmeks USB PnP 
Audio Device.   
  
Arvuti helikaardi seadistamine vaikimisi taasesituse vahendiks. 
   
• Windows XP 
Vajutage Start menu (start menüü) → Control Panel 
(juhtpaneel) (või Settings (sätted) → Control panel (Juhtpaneel) 
klassikalises vaates) → Sound (heli) ja Audio Devices 
(audioseadmed). Vajutage vahekaarti Audio ja Sound Playback 
(heli taasesitamine) alt valige vaikimisi seadmeks arvuti 
helikaart.   
• Windows Vista 
Vajutage Start menu (start menüü) → Control Panel 
(juhtpaneel) (või Settings (sätted) → Control panel (Juhtpaneel) 
klassikalises vaates) → Hardware and Sound (riistvara ja heli)  
→ Sound (heli). Vajutage vahekaarti Playback (taasesitamine) 
alt valige vaikimisi seadmeks arvuti helikaart.   
• Windows 7 
Start menu (start menüü) → Control Panel (juhtpaneel) → 
Sound (heli). Vajutage vahekaarti Playback (taasesitamine) ja 
valige vaikimisi seadmeks arvuti helikaart.  
• Windows 8 
Vajutage Start menu (start menüüs) alt ekraani alumisele 
vasakule nurgale töölaua aktiviseerimiseks. Leidke tegumirea 
alumises paremas nurgas helitugevuse ikoon Speaker (kõlar). 
Parema hiireklikiga valige Playback Devices (taasesituse 
seadmed). Windowsi helijuhtimise paneelile peaksid ilmuma 
Playbacki (taasesituse) vahekaardile valikud. Kui teie arvuti 
helikaardi kõrval pole rohelist „kinnitusmärgistuse“ sümbolit, 
tehke parempoolne hiireklikk ja valige Set as Default Device 
(valige vaikimisi seadmeks).   
• Mac  
Vajutage ülemisele vasakule „õuna“ ikoonile ja seejärel vajutage 
System Preferences (süsteemieelistused) → Sound (heli). 
Vajutage vahekaarti Output (väljund). Kui te kasutate arvuti 
sisemisi kõlareid, valige menüüst Internal Speakers (sisemised 
kõlarid) või kui te kasutate väliseid kõlareid või teie arvuti 1/8"  
kõrvaklappide väljundiga on ühendatud kõrvaklapid, siis valige 
Headphones (kõrvaklapid).   
  
  
ENNE TOOTE TAGASTAMIST võtke tehnilise abi saamiseks teile 
toote müünud ettevõttega.   
  

numark.com 
  
  
  
  
Lisateabe saamiseks külastage palun  
www.tophifi.ee   ja  
www.facebook.com/tophifi.ee    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


