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Керівництво користувача 

Вступ 

Вміст коробки

Переконайтеся, що перелічені нижче елементи включені в коробку:

• PT01 Touring 

• Килимок з повсті

• Адаптер на 45 об/хв

• USB кабель 

• Карта завантаження програмного забезпечення

• Керівництво користувача

• Посібник з безпеки та гарантії

Інформація про безпеку

• Не призначений для використання в дощ або вологих місцях. Використовуйте лише в сухих місцях.

• Програвайте пластівки тільки на рівній поверхні.

• Під час відтворення платівок кришка програвача повинна бути відкрита.

• Закрийте кришку програвача, коли платівки не відтворюються.

Підтримка 

Щоб отримати останню інформацію про цей продукт (системні вимоги, інформацію про сумісність 
тощо) та реєстрацію продукту, відвідайте веб-сторінку numark.com.    

Схема підключення

Предмети, не зазначені в розділі «Вміст коробки», продаються окремо.

Використовуйте кабель USB, що входить до комплекту, для підключення PT01 Touring до USB-
адаптера живлення 5В (В), підключеного до розетки, або до комп’ютера (А).

(A) (B) 

Мережа живлення 

Комп'ютер 
USB адаптер живлення 
(купується окремо)
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Характеристики 

1. "Тарілка" (Platter) – Розмістіть свою 
платівку тут. 

2. Тримач адаптера на 45 об/хв –
Вміщує адаптер 45 об/хв, що входить в 
комплект. Якщо адаптер не використо-
вується, помістіть його в цей тримач. 

3. Тонарм – Фіксований тонарм можна 
підіймати та опускати вручну або 
натискаючи на важіль підйому/опускання.

4. Фіксатор тонарма – Цей спеціально 
розроблений затискач фіксує тонарм під 
час спокою або коли він не використо-
вується. Зажим залишається у піднятому 
положенні, коли він розблокований.

5. Важіль підняття / опускання –
Піднімає й опускає тонарм. 

6. 33 / 45 / 78 Перемикач –
контролює швидкість обертання платівки. 

Примітка: для найкращіх результати під час відтворення 
вінілових платівок зі швидкістю 78 обертів на хвилину, 
використовуйте 78 голівку/картридж (продається окремо). 

7. Вимикач автозупинки – вмикає або вимикає автозупинку
Коли ввімкнено автоматичну зупинку, тарілка почне 
обертатися, коли тонарм буде розміщено на платівці, і 
припинить обертання, коли платівка досягне кінця. (Коли 
автостоп вимкнено, диск завжди буде обертатися незалежно 
від положення тонарма.) 

Примітка: Якщо ваша вінілова платівка зупиняється, не 
досягнувши кінця музики, вимкніть функцію Autostop для цієї 
конкретної платівки. Зазвичай це рекомендується для записів 
зі швидкістю 45 обертів на хвилину. 

8. Регулятор гучності/живлення – Щоб увімкнути PT01 Touring, 
поверніть цю ручку за годинниковою стрілкою до клацання. Коли 
живлення увімкнено, використовуйте цю ручку для регулювання 
гучності. Щоб вимкнути PT01 Touring, поверніть цю ручку проти 
годинникової стрілки до клацання.

9. Вихід для навушників – Підключіть сюди навушники (продаються 
окремо), щоб слухати свій вініл. 

10. Індикатор заряду батареї – Світлодіод буде світитися під час 
заряджання акумулятора. Світлодіод згасне, як тільки акумулятор 
повністю зарядиться.

11. Індикатор живлення – Цей світлодіод світиться, коли живлення увімкнено, і гасне, коли акумулятор 
розрядився.

12. Гучномовець – Аудіозапис відтворюватиметься через цей вбудований динамік. 

13. Aux вхід – Підключіть програвач компакт-дисків, цифровий медіаплеєр або інше джерело звуку до цього 
додаткового стереовходу (3,5мм мініджек).

14. RCA Вихід* – Аудіо з вінілової платівки, що відтворюється, надсилається на цей RCA аудіо вихід лінійного рівня. 
Його не можна підключати до пристроїв "PHONO" рівня. 

15. USB роз'єм – Використовуйте комплектний USB-кабель для підключення програвача до комп’ютера. 
З’єднання USB дозволяє передавати аудіо з програвача на комп’ютер. Будь ласка, перегляньте розділ цього 
посібника «Використання PT01 Touring з комп’ютером» для отримання додаткової інформації. Також USB-кабель, 
що входить до комплекту, можна використовувати для живлення PT01 Touring від мережевого USB-адаптера, 
підключеного до розетки або комп’ютера. 

ВАЖЛИВО: Зніміть пластикову кришку 
картриджа (кришку голки) перед початком 
роботи з програвачем.

*УВАГА: RCA виходи мають линійний 
вихідний рівень. Будь ласка, підключайте їх 
лише до входу з линійним рівнем. Ви можете 
пошкодити обладнання, якщо підключити 
пристрій рівня LINE до входу рівня PHONO.

ВАЖЛИВО: Покладіть повстяний килимок (у 
комплекті) на Platter; потім покладіть свою 
платівку на повстяний килимок, щоб акуратно 
тримати свої платівки.
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Використання PT01 Touring з комп’ютером

Запис 

Щоб записати музику на комп’ютер, ви можете використовувати ПЗ EZ Vinyl/Tape Converter  numark.com/ezvc, що 
дозволяє зручно зберігати ваші записи на комп’ютері.
Після того, як ви закінчите конвертувати свій вініл, ви можете записати його на компакт-диск або завантажити на 
портативні носії.
Знайдіть у коробці інсталяційну картку EZ Vinyl/Tape Converter, щоб завантажити та встановити програмне 
забезпечення. 
1. Якщо на вашому комп’ютері встановлено конвертер EZ Vinyl/Tape Converter, використовуйте USB-

кабель, що входить до комплекту, для підключення USB-порту PT01 Touring до доступного порту USB на 
вашому комп’ютері.

2. На комп’ютері можна відкрити EZ Vinyl/Tape Converter, перейшовши в меню Пуск  Усі програми 
(Windows) або у меню Applications (Mac). 

3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб налаштувати запис. Коли буде запропоновано відтворити 
музику, перемістіть тонарм PT01 Touring на платівку, щоб почати відтворення.
Примітка: Щоб прослухати запис під час його відтворення, слухайте його через динаміки комп’ютера 
або під’єднайте RCA-виходи PT01 Touring до стереосистеми або активних акустичних систем. Не 
підключайте їх до входів Phono рівня; Виходи RCA PT01 Touring є лінійними і можуть пошкодити пристрій 
із входами Phono рівня.

4. Коли ви закінчите запис, підніміть тонарм PT01 Touring від платівки та поверніть його на затискач-
фіксатор. 

Відвідайте numark.com/kb/article/1424 для отримання додаткової інформації про оптимізацію комп’ютера для аудіо. 

Відтворення 

Існують 3 способи прослухати свої вінілові платівки за допомогою PT01 Touring:

1. Ви можете просто слухати свою музику за допомогою вбудованих динаміків PT01 Touring.

2. Якщо ви бажаєте використовувати окремі стереодинаміки, ви можете підключити RCA-виходи PT01 Touring до 
стереосистеми або активних динаміків. Не підключайте їх до входів Phono рівня; Виходи RCA PT01 Touring є 
лінійними і можуть пошкодити пристрій із входами Phono рівня. (Допускається будь-який інший стандартний тип 
входу, наприклад CD, Aux In або Tape).

3. Ви можете використовувати динаміки комп’ютера або навушники, під’єднані до комп’ютера, після того, як вхід 
звукової карти комп’ютера встановлено на USB PnP Audio Device або USB Audio Device, залежно від вашої 
операційної системи Windows (USB PnP Audio Device на Mac OS X) і що ви здійснюєте моніторинг аудіо за 
допомогою ПЗ EZ Vinyl/Tape Converter або подібного програмного забезпечення (PT01 Touring не можна 
використовувати як пристрій відтворення аудіо на вашому комп’ютері). 

Перегляньте розділ "Налаштування звукової карти комп’ютера як пристрою відтворення за замовчуванням", щоб 
дізнатися більше про те, як налаштувати відтворення звуку.
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Усунення несправностей 
Якщо у вас виникли будь-які труднощі, зверніться до кроків з усунення несправностей, наведених 
нижче, а також у посібнику з конвертера EZ Vinyl/Tape Converter, який додається до цього продукту.

Якщо ви записуєте на комп’ютер:

o Переконайтеся, що PT01 Touring увімкнено, а голка картриджу знаходиться на платівці. 
o Переконайтеся, що PT01 Touring вибрано як пристрій запису за замовчуванням на вашому 

комп’ютері (див. інструкції нижче). 
o Якщо ви прослуховуєте через динаміки комп’ютера, переконайтеся, що ці динаміки 

вибрано як пристрій відтворення комп’ютера за замовчуванням (див. інструкції нижче). 
Крім того, ви можете підключити RCA-виходи PT01 Touring до стереосистеми або активних 
динаміків. 
(Примітка: RCA виходи відтворюють сигнал, що виходить із програвача, а не сигнал, що 
надходить від комп’ютера.) 

o Від’єднайте, а потім знову під’єднайте USB-кабель, що з’єднує PT01 Touring з комп’ютером. 

Я не чую звуку під час відтворення музики:
• Якщо ви відтворюєте музику з вінілу:

o Переконайтеся, що PT01 Touring увімкнено, а голка картриджу знаходиться на платівці. 
o Підключіть RCA-виходи PT01 Touring до стереосистеми або активних динаміків. (Не 

підключайте їх до входів Phono рівня; виходи RCA PT01 Touring є лінійними і можуть 
пошкодити пристрій із входами Phono рівня.) 

• Якщо ви відтворюєте музику зі свого комп’ютера:
o Переконайтеся, що гучність програмного музичного плеєра на потрібному рівні.
o Переконайтеся, що гучність вашого комп’ютера підвищена.
o Переконайтеся, що динаміки вашого комп’ютера вибрані як пристрій відтворення за 

замовчуванням (див. інструкції нижче). (PT01 Touring не можна використовувати як пристрій 
для відтворення аудіо комп’ютера.)

Я чую гул через динамік або ноутбук під час використання програвача:

• Якщо ви записуєте на ноутбук:
o Підключіть ноутбук до заземленого джерела живлення (3 контакти).

• Якщо ви граєте через гучномовець:
o Будь ласка, підключіть до заземленого (3-контактного) джерела живлення.

Мій запис відтворюється не з належною швидкістю; його висота надто висока або занадто низька:

o Переконайтеся, що перемикач 33 / 45 / 78 встановлено на правильну швидкість для
вашого запису.

Моя платівка досягає краю верхньої кришки:

o Завжди користуйтеся килимком, щоб підняти свої платівки достатньо високо, щоб не 
чіпати верхню кришку.

Встановлення PT01 Touring як пристрій запису за замовчуванням

•  Windows XP: Натисніть Меню Пуск  Панель керування (або Налаштування Панель керування 
в класичному режимі)  Звукові та аудіопристрої. Перейдіть на вкладку Аудіо та в розділі Запис 
звуку, виберіть USB PnP Audio Device як пристрій за замовчуванням. 

•  Windows Vista: Натисніть «Пуск»  Панель керування (або Параметри  Панель керування в 
класичному режимі)  Обладнання та звук  Звук. Перейдіть на вкладку Запис і виберіть USB
PnP Audio Device як пристрій за замовчуванням. 

•  Windows 7: Натисніть «Пуск»  Панель керування  Звук. Перейдіть на вкладку Запис і 
виберіть USB PnP Audio Device як пристрій за замовчуванням. 

•  Windows 8: У меню «Пуск» клацніть нижній лівий кут екрана, щоб перейти на робочий стіл. У 
нижньому правому куті панелі завдань знайдіть піктограму регулятора гучності «Динамік». 
Клацніть правою кнопкою миші динамік та виберіть Пристрої відтворення. На панелі керування 
звуком Windows виберіть вкладку Запис. Якщо аудіопристрій USB PnP не має зеленого символу 
«галочки», клацніть його правою кнопкою миші та виберіть «Встановити як пристрій за 
замовчуванням». 

•  Mac: Клацніть ліву верхню піктограму «яблуко», а потім натисніть «Системні налаштування» 
Звук. Натисніть вкладку Вхід. У меню виберіть USB PnP Audio Device. 
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Встановлення звукової карти комп’ютера як пристрою відтворення за замовчуванням

•  Windows XP: Натисніть Пуск  Панель керування (або Налаштування  Панель керування в 
класичному режимі)  Звукові та аудіопристрої. Перейдіть на вкладку Аудіо та в розділі 
Відтворення звуку, виберіть звукову карту ПК як пристрій за замовчуванням.

•  Windows Vista: Натисніть «Пуск»  Панель керування (або Параметри  Панель керування в 
класичному режимі)  Обладнання та звук  Звук. Перейдіть на вкладку Відтворення і виберіть 
звукову карту ПК як пристрій за замовчуванням. 

•  Windows 7: Натисніть «Пуск»  Панель керування  Звук. Перейдіть на вкладку Відтворення і 
виберіть звукову карту ПК як пристрій за замовчуванням. 

•  Windows 8: У меню «Пуск» клацніть нижній лівий кут екрана, щоб перейти на робочий стіл. У 
нижньому правому куті панелі завдань знайдіть піктограму регулятора гучності «Динамік». 
Клацніть правою кнопкою миші динамік та виберіть Пристрої відтворення. На панелі керування 
звуком Windows виберіть вкладку Відтворення. Якщо звукова карту ПК не має зеленого символу 
«галочки», клацніть її правою кнопкою миші та виберіть «Встановити як пристрій за 
замовчуванням». 

•  Mac: Клацніть ліву верхню піктограму «яблуко», а потім натисніть «Системні налаштування» 
Звук. Натисніть вкладку Відтворення. Оберіть в меню Вбудовані динаміки якщо ви 
використовуєте вбудовані динаміки комп'ютера, або Навушники якщо ви використовуєте 
динаміки або навушники підключені до 3,5мм мініджек виходу комп'ютера. 

ПЕРЕД ПОВЕРНЕННЯМ ПРИСТРОЮ, будь ласка, зверніться до Numark або до свого 
роздрібного продавця для отримання технічної підтримки. Контактну інформацію можна знайти 
в буклеті з інструкціями з безпеки, що додається до цього виробу.

numark.com 
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Додаток 

Технічні характеристики

Розміри
(Довжина x Ширина x Глибина)

13.5” x 10” x 4.5” 
343 мм x 254 мм x 114 мм 

Вага 
5.9 lbs 
2.7 кг 

Живлення 
Живлення від шини USB, літій-іонний акумулятор, що 
перезаряджається

Тип батареї Літій-іонна (Lithium Ion) 

Час роботи від батареї до 4 годин

Тип картриджа Керамічний 

Картридж і стилус
CZ-800-10 картридж (у комплекті) 
Щоб замовити замінний картридж або 78 стилус 
(iCT06), зверніться до відділу запчастин за номером 
401-658-3131 x1403

Блок живлення USB*
Блок живлення USB 5В (наприклад, той, що входить у 
комплект вашого смартфона або планшета) з 500 мА 
або більше.

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Торгові марки та ліцензії

Numark є торговою маркою компанії inMusic Brands, Inc., зареєстрованою в США та інших країнах.

Windows є зареєстрованою торговою маркою корпорації Microsoft у США та/або інших країнах

Mac є торговою маркою Apple, Inc., зареєстрованою в США та інших країнах.

Усі інші назви продуктів або компаній є торговими марками або зареєстрованими торговими марками 
відповідних власників.

*купується окремо
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