
 
 

РЕТРО ГРАМОФОН RG104SA 
 

 
 

Кратко ръководство за употреба 
 

Прочетете това ръководство внимателно преди употреба и го 
съхранявайте при нужда на по-късен етап. 
 

ПРЕДИ УПОТРЕБА 

 

● Изберете внимателно мястото, където ще поставите грамофона. Избягвайте да го поставяте под 

директна слънчева светлина или близо до източник на топлина. Също така избягвайте места със 

силни вибрации, наличие на прах, топлина, студ и влага.  

● Дръжте грамофона далеч от течности. 

● Вентилационните отвори не трябва да се покриват. Уверете се, че има достатъчно място от 

всички страни на устройството. Не поставяйте друго оборудване върху грамофона.  

● Не разглобявайте продукта. Tова може да доведе до повреда или електрически удар. Това също 

така ще доведе до отпадане на гаранцията му. 

● Местете грамофона внимателно, избягвайте удари. 

● Не дърпайте рязко, когато изключвате захранващия кабел.  

● При необходимост от сервизиране на устройството, моля обърнете се към оторизирания сервиз, 

описан в гаранционната карта и при следните случаи: 

- буксата или захранващият кабел са повредени; 

- устройството е паднало и нещо се е счупило или е разлята течност върху него; 



- устройството не работи правилно без видима причина за това; 

● Захранващият кабел трябва да бъде изключен, когато грамофонът няма да се използва дълго 

време. 

● Не почиствайте устройството с почистващи препарати или химикали, това ще доведе до 

повреждане на повърхностите. Използвайте чиста суха кърпа.  

 

ФУНКЦИИ НА ГРАМОФОНА 

     

    1. 3-скоростен грамофон, поддържащ скорости 33 1/3, 45, 78 RPM     

    2. FM Радио     

    3. Вградени високоговорители     

    4. RCA аудио изход (L/R чинчове) за възпроизвеждане на музиката от грамофона на вашата 

домашна аудио система. 

    5. Възпроизвеждане на MP3 файлове от USB памет или SD карта памет 

    6. Възможност за директен запис от грамофонната плоча на USB памет или SD карта памет 

    7. Вградена акумулаторна батерия, позволяваща автономна работа на устройството. 

    8 . AUX вход, позволяващ възпроизвеждане на музика през вградените говорители на грамофона, 

от смартфон, MP3 плеър или друго дигитално устройство. 

 9. Bluetooth модул за възпроизвеждане на музика от безжично свързан към грамофона лаптоп, 

смартфон, таблет и др. 

 

 

 

 



ИЗГЛЕД НА ПРОДУКТА И ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ И ПОРТОВЕТЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заключващ механизъм 

2. Капак 

3. Светлинен индикатор  

4. Бутон за Вкл./Изкл. 

5. Изход за свързване на слушалки 

6. LED индикатор, показващ включването на режим "Запис" 

7. Вход за USB памет, вход за SD карта памет 

8. Високоговорители 

9. Рамо 

10. Игла + Предпазно капаче 

11. Дръжка 

12. Място за поставяне на грамофонна плоча 

13. Режим/Запис/USB/SD/Bluetooth 

14. Смяна към следваща песен 

15. Възпроизвеждане, Пауза 

16. Смяна към предишна песен 

17. АUX вход 

18. Аудио изход (R канал) 

19. Аудио изход (L канал) 

20. DC Порт за включване на захранващия кабел 

21. FM антена 

 
ИНСТАЛАЦИЯ И РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО 

 
ВНИМАНИЕ: За да предотвратите повреда на иглата на грамофона, винаги когато не слушате 
музика, поставяйте предпазното капаче (при преместване, почистване и т.н.). 

 
 
 

 

 



РЕЖИМИ НА РАБОТА 
 

1. Режим Грамофон 
 
A) Завъртете копчето за регулиране на силата на звука по посока на часовниковата 
стрелка. Светлинният индикатор (3) ще светне в червен цвят. По подразбиране 
устройството е в режим Bluetooth. 
B) Поставете грамофонна плоча на поставката. Ако е необходимо използвайте и 
включената в комплекта шайба.  
C)  Според плочата, която сте поставили, трябва да изберете съответната скорост - 33 1/3, 
45 или 78 RPM. 
D) Освободете рамото от заключващия механизъм. Уверете се, че сте махнали 
предпазното капаче от главата. 
E)  За повдигане и спускане на рамото използвайте лостчето, разположено до бутоните за 
управление. 
F)  С придвижване на рамото над плочата, поставката започва да се върти. 
 
 

2. Режим FM Радио 
 
Завъртете копчето за регулиране на силата на звука по посока на часовниковата стрелка. 
Светлинният индикатор (3) ще светне в червен цвят. По подразбиране устройството е в 
режим Bluetooth. Натиснете бутон (13), за да преминете в режим FM радио. Натиснете 

бутон (15) и устройството ще сканира и запамети всички налични радио станции. След 

това с бутони (16)  и (14)  можете да сменяте различните радио станции. 
 

3. Режим USB / SD 
 
Завъртете копчето за регулиране на силата на звука по посока на часовниковата стрелка. 
Светлинният индикатор (3) ще светне в червен цвят. По подразбиране устройството е в 
режим Bluetooth. При поставяне на SD карта или USB Flash памет, грамофонът 

автоматично ще премине в режим USB/SD. С бутони (16)  и (14)  можете да 
сменяте записаните на Вашия носител песни. 
 

4. Функция запис на USB памет или SD карта памет 
 
A) Когато сте в режим Грамофон, можете да включите USB памет или SD карта памет в 
съответния слот и да записвате възпроизвеждането на тях. 
B) По време на възпроизвеждането натиснете и задръжте за няколко секунди бутон 
MODE/REC (13), за да започне запис. LED индикаторът (6) ще започне да премигва в 

зелено. За да спрете записа, натиснете бутон (15) . LED индикаторът (6) ще престане да 
премигва. 
 

5. Възпроизвеждане на аудио файлове чрез Bluetooth функция 
 
Завъртете копчето за регулиране на силата на звука по посока на часовниковата стрелка. 
Светлинният индикатор (3) ще светне в червен цвят. По подразбиране устройството е в 
режим Bluetooth. В настройките на Вашия компютър, смартфон или таблет, потърсете 
грамофона в списъка с налични за сдвояване Bluetooth устройства. След като свържете 
Вашето дигитално устройство към грамофона, ще можете да възпроизвеждате безжично 
Вашите записи. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

СЪВЕТИ ПО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА 
 
1. Винаги внимателно отваряйте и затваряйте капака на грамофона, дръжте го винаги само 

в центъра или едновременно в двата края. 
2. Избягвайте да докосвате иглата с пръст, също така избягвайте допир на иглата с 

пластмасовите повърхности на грамофона. 
3. Почиствайте иглата често с мека кърпа без въртеливи движения. 
4. Ако използвате течност за почистване на грамофонни игли, използвайте я много 
пестеливо. 
5. Никога не използвайте силни препарати и химикали за почистване на грамофона. 
6. Ако се налага да местите грамофона, винаги го изключвайте от ел. мрежа.  
 
 

ПОДДРЪЖКА И ГРИЖА 
 

Грижа 

● Не излагайте продукта на каквито и да било течности, не поставяйте върху него вази или други 

пълни с течност съдове.  

● Максималната работна температура е 35°C. 

● Електронни продукти като този не трябва да се излагат на екстремни температури или висока 

влажност. Не поставяйте грамофона в бани или близо до източници на топлина, като 

радиатори и т.н.  

Почистване 

● При почистване винаги изключвайте устройството от ел. мрежа.  

● Повърхностите на грамофона могат да бъдат почиствани с кърпа за прах.  

● Лек сапун и влажна кърпа можете да използвате само за външните части на грамофона.  

Наклон 

● Не поставяйте грамофона в наклонена позиция, устроен е да работи само в хоризонтална 

позиция. 

Кондензация 

● Ако устройството се пренася от студено към топло помещение, възможно е да се образува 

кондензация по вътрешните части и това да доведе до повреда. Ако все пак местите 

грамофона от студено в топло помещение, изчакайте поне 30 минути преди да го използвате.  

Изключване от ел. мрежа 

● Ако няма да използвате грамофона за дълъг период от време, уверете се, че сте го изключили 

от ел. мрежа. 

 

 

Копие от декларацията за съответствие на производителя може да откриете на: 
 
www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/turntable/rg104sa.pdf 


