
 

 

CD-MÄNGIJA CD-200 

 KASUTUSJUHEND 
 

 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Seadme kasutamine teisiti kui juhendis osutatud võib tekitada ohtliku kiirgusega 

kokkupuutumise ohu.  

• Seadet ei tohi modifitseerida ega remontida keegi peale tootja poolt volitatud 

remondiettevõtte.  

• Ärge kasutage seadet vee ligiduses. Puhastage seadet ainult kergelt niiske lapiga.  

• *Vältige toitejuhtme vigastamist. Olge ettevaatlik pistikute ja pistikupesadega.  

• Ärge asetage midagi rasket voolujuhtmele.  

• Hoidke seadet eemal laste käeulatusest. Väikelapsed võivad elektriseadmetega mängides 

sattuda ohtu.  

• *Eemaldage seade äikesetormide ajaks või pikema mittekasutamise perioodiks vooluvõrgust. 

• Hoidke seade eemal kuumusallikatest, nagu radiaatorid, ahjud, lahtine tuli või muud soojust 

eraldavad seadmed.  

• Vältige seadme kasutamist tugevas magnetväljas. Staatiline elekter võib häirida seadme 

normaalset töötamist. Kui nii juhtub, tehke seadmele alglülitus.  

• Hoiatus: seadme tuulutusavadesse ei tohi midagi sisestada. Elektrilöögi oht! Samal põhjusel 

ei tohi seadmele vett ega muid vedelikke sattuda lasta.  

• Seadet ei tohi kasutada niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas ega ujumisbasseinide 

läheduses. Ärge kasutage seadet, kui on oht kondensatsiooni tekkeks.  

• Kuigi seadme tootmisel on kasutatud ülimat täpsust ja kõike kontrollitud mitmeid kordi enne 

seadme lahkumist tehasest, on siiski võimalik probleemide teke. Kui seade peaks muutuma 

liiga tuliseks, eemaldage seade vooluvõrgust koheselt.  

• Seade tuleb ühendada ainult sellisesse vooluvõrku, mida on kirjeldatud tüübisildil. Kui 

kasutuskoha vooluvõrgu näitajad on teadmata, võtke ühendust kohaliku elektriteenuse 

pakkujaga.  

• * Pistikupesa, kuhu seadme juhtme pistik ühendatakse, peab olema koheselt ligipääsetav igal 

ajal.  



 

 

• * Ärge koormake pistikupesi ega pikendusjuhtmeid üle. Ülekoormus võib põhjustada tuleohu 

või elektrilöögi.  

• * Klass 1 elektriseade tuleks ühendada vooluvõrku ainult maandatud kontakti kaudu.  

• * Klass 2 seadme võib ühendada vooluvõrku ka mittemaandatud pistikupesa kaudu.  

• Hoidke seadet eemal närilistest. Jänesed ja närilised kipuvad närima juhtmeid.  

• * Hoidke seadet vooluvõrgust eemaldades kinni pistikust. Ärge tõmmake juhtmest. 

Lühiühenduse oht!  

• Vältige seadme paigutamist kohta, kus see võib jääda vibratsiooni või löökide mõju alla. 

• Pühkige seadme korpust ainult pehme lapiga. Ärge kasutage lahusteid ega bensiinipõhiseid 

vedelikke. Tugevama mustuse eemaldamiseks kasutage lahja pesuainega niisutatud lappi. 

• Lenco ei ole vastutav kahjude ega andmekao eest, mis on põhjustatud rikkest, valest 

kasutamisest, modifikatsioonidest või aku vahetamisest.  

• Seadet ei või jätta sademete kätte, vedelikega piserdada ega vedelikke seadmele läigatada. 

• Ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid.  

• * Et seade oleks täielikult välja lülitatud, tuleb voolupistik elektrikontaktist eemaldada. 

• Patareisid ei või jätta liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse, lahtise tule ligidusse 

vms.  

• Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid. 

• Seadme kasutamiskeskkonna temperatuurid ei tohi olla väga madalad ega ka väga kõrged. 

• Seadet tohivad kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada 

– vaid juhul kui neid juhendatakse ja abistatakse vastutusvõimelise isiku poolt.  

• Seade on mõeldud kasutamiseks ainult isiklikul otstarbel, mitte ärieesmärgil / tööstuses. 

• Kindlustage seadmele sobiv ja kindel asukoht. Kahjud, mis tekivad seadme kukkumisest või 

muust mehaanilisest kahjustumisest, ei kuulu garantii alla.  

• Ärge avage seadme korpust. Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale.  

• Ärge kasutage ega säilitage seadet kohas, kus seda mõjutaks otsene päikesekiirgus, kuumus, 

liigtolm või vibratsioon.  

• Ärge andke seadme pakendit väikelaste kätte.  

• Kasutage seadme lisaosadena vaid neid osi, mida tootja on lubanud.  

• Hoolduseks või parandustöödeks pöörduge seadme tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse.  

• Hooldust on vaja siis, kui seade on mehaaniliselt kahjustunud /kukkunud või seade on saanud 

märjaks / sattunud vette või vedelikesse või ei tööta mingil põhjusel.  

• Pikaajaline valju heli kuulamine võib tekitada ajutist või püsivat kuulmislangust.  

 

KASUTUSELE VÕTMINE  

Kasutamiseks tuleb seadme ümbert eemaldada kogu pakkematerjal.  

*Ärge ühendage seadet vooluvõrku enne, kui olete kontrollinud kasutuskoha vooluvõrgu sobivust 

seadme tüübisildil olevate andmetega.  

*Tärniga märgitud osad juhendis kehtivad seadmeile, mida kasutatakse vooluvõrgu toitel.  

  



 

 

SEADME OSAD 

 

1. LCD ekraan  

2. PLAY/PAUSE nupp  

3. Stoppnupp  

4. SKIP-/SEARCH button  

5. SKIP+/SEARCH button  

6. PROGRAM nupp  

7. MODE nupp  

8. Kaane avamise lüliti  

9. CD sahtel  

10. VOLUME (helitugevuse) nupp  

11. Kõrvaklappide pistikupesa  

12. Toitejuhtme pistikupesa  

13. Akupatareide laadimise lüliti  

14. Patareide / akude õõnsus

 

 

  



 

 

KAASASOLEVAD TARVIKUD  

Stereo kõrvaklappide pistikupesa  

USB pistikuga toitejuhe  

 

TOITE VÕIMALUSED 

Tavaliste patareide kasutamine  

Avage patareiõõnsuse kaas, mis asub seadme alaküljel. Libistage kaant ja tõstke. Ärge eemaldage 

kaant seadme küljest.  

Sisestage kaks 1,5 V AA tüüpi leelispatareid õõnsusse, järgides patareide õiget poolsust, mis on 

märgitud patareiõõnsuse sisemusse. Sulgege patareikate.  

Kindlustage, et akude laadimislüliti 13 seadme küljel oleks asendis OFF. LAADIMISLÜLITI EI TOHI 

OLLA SISSELÜLITATUD (ON) ASENDIS, KUI KASUTATAKSE TAVALISI MITTELAETAVAID PATAREISID!  

 

Kasutamine toiteadaptri või USB adaptriga (ei kuulu komplekti). 

Sisestage vooluvõrgu adaptri pistik või USB-laadimiskaabli seadmepoolne pistik seadme küljel 

asuvasse toitepistikupessa (12). Ühendage vooluadapter/USB laadimisadapter vooluvõrku.  

 

MÄRKUS: 

Kui tavalised patareid on seadmes sees ja seade ühendatakse toiteadaptri / USB toitejuhtme abil 

toiteallikaga, siis läheb toide automaatselt parateidest vooluvõrgu tarbimisele üle.  

Kui soovite kasutada võrgutoite adaptrit, kasutage vaid 4,5 V adaptrit, õige poolsusega.  

Toiteadapter / USB adapter peab olema sobiv kasutuskoha vooluvõrgu andmetega.  

Kui seadet ei kasutata, tuleb adaptrid elektrikontaktist eemaldada.  

Ärge puudutage vooluvõrgus olevat seadet ega selle adaptrit märgade kätega. 

 

Laetavate akupatareide kasutamine (ei kuulu seadme komplekti)  

Eemaldage enne akupatareide sisestamist seade toiteadaptri küljest.  

Avage patareiõõnsuse kaas, nagu eelkirjeldatud. Sisestage kaks AA tüüpi akupatareid õõnsusse, 

järgides akupatareide õiget poolsust, mis on märgitud patareiõõnsuse sisemusse. Sulgege 

patareikate. Lülitage AKUPATAREIDE LAADIMISLÜLITI (13) asendisse ON. Ühendage seade USB 

toitejuhtme kaudu USB laadimisadaptriga vooluvõrku. Pärast 15 tundi laadimist liigutage 

akupatareide laadimislüliti (13) asendisse OFF.  

 

Täislaetud akupatareide kestvus ühe laadimiskorraga  

2 akupatareid mahutavusega 700 mAh peaks andma seadmele 3-4 tundi muusikaesitusaega.  

2 akupatareid mahutavusega 2800 mAh peaks andma seadmele 12-14 tundi muusikaesitusaega.  

 

HOIATUS!  

ÄRGE KUNAGI kasutage seadmes laetavaid akupatareisid ja tavalisi AA patareisid korraga.  

ÄRGE KUNAGI jätke seadet laadima 24 tunniks või kauemaks, muidu kahaneb laetavate akupatareide 

kasutusiga märgatavalt.  

MITTE KUNAGI ärge laadige tavalisi mittelaetavaid patareisid. Need rikutakse sel juhul kindlasti ja 

võivad koguni plahvatada!  

 

Märkus: kui laete laetavaid akupatareisid esmakordselt, siis nende täielik täislaadimine kestab umbes 

15 tundi. Kui laetavate akupatareide kestvus märgatavalt väheneb, soetage nende asemele uued 

akupatareid. 

 



 

 

KÕRVAKLAPID  

Ühendage stereokõrvaklapid (kuuluvad komplekti) seadme kõrvaklapipistikusse (11).  

 

CD/MP3 MUUSIKA ESITAMINE  

1. Ühendage kõrvaklapid seadme kõrvaklappide pistikupesasse  

2. Vajutage seadme CD sahtli kaane avamisnupule (8).  

3. Paigutage sahtlisse CD-plaat, sildipoolega üles.  

4. Vajutage kaas kinni, kuni kuulete selle klõpsatades sulgumist.  

5. Seadistage helitugevus nupuga VOLUME (10) vähemaks.  

6. Vajutage nuppu PLAY/PAUSE (2), seade lülitub sisse ja kuvab ekraanil CD plaadil olevate lugude 

arvu ja kestvust. Kaustade ja lugude koguarv kuvatakse ekraanil ka MP3 faile sisaldava CD plaadi 

puhul. Esitus algab. Esituse jooksul kuvatakse ekraanil hetkel mängiva loo numbrit ja ettemängitud 

aega. CD + MP3  

7. Reguleerige helitugevus VOLUME nupu abil parajaks.  

8. Esituse pausimiseks vajutage üks kord nupule PLAY/PAUSE. Esitatud aeg kuvatakse ekraanil ja loo 

number vilgub. Esituse jätkamiseks vajutage PLAY /PAUSE nuppu uuesti.  

9. Esituse peatamiseks vajutage üks kord nupule STOP (3).  

10. Seadme väljalülitamiseks vajutage kahel korral nupule STOP (3).  

 

Märkus: kui esituse ajal kogemata avatakse CD sahtli kaas, ilmub ekraanile teade OPEN.  

Oodake kuni plaadi täieliku peatumiseni enne avamisnupu (8) vajutamist.  

 

MUUSIKAPALA OTSIMINE VÕI KINDLA KOHA OTSIMINE MUUSIKAPALA SEES  

1. Vajutage tagasikerimisnuppu (4) ühel korral, et sama loo algusesse tagasi minna.  

2. Vajutage tagasikerimisnuppu korduvalt, et lugudes veelgi tahapoole liikuda.  

3. Vajutage korduvalt edasikerimisnuppu (5), et liikuda järgmis(tele) lugudele.  

4. Nuppude vajutamise ja hoidmisega saab lugusid edasi ja tagasi kerida suuremal kiirusel, et otsida 

mingit kindlat kohta loo sees. Madala helitugevusega esitatava kiirendatult keritud loo sees on 

võimalik jõuda rutem soovitud lõiguni. Vabastage nupp, esitus jätkub normaalkiirusel.  

 

KORDUSESITUS  

1. Vajutage PLAY/PAUSE nupule (2).  

2. Sama loo kordusesituseks vajutage nuppu MODE (7) esituse ajal 1 kord. Ekraanil kuvatakse 

märguannet REP1. CD esitab üht ja sama lugu, kuni STOP nupu vajutuseni. Vajutage MODE nuppu 

viiel korral, et tühistada kordusesitus. Ekraanilt kustub märguanne REP1.  

3. Terve plaaditäie kordusesituseks vajutage nuppu MODE kaks korda. Ekraanil kuvatakse 

märguannet REP ALL. Vajutage MODE nuppu kolmel korral, et tühistada kordusesitus. Ekraanilt 

kustub märguanne REP ALL.  

4. Terve MP3 plaadi kordusesituseks tuleb nuppu MODE vajutada 3 korral. Ekraanil kuvatakse 

märguannet REP DIR. Vajutage MODE nuppu kolmel korral, et tühistada kordusesitus. Ekraanilt 

kustub märguanne REP DIR.  

 

JUHUESITUS  

1. Vajutage MODE nuppu 4 korda, et lugusid esitataks juhuslikus järjekorras. Ekraanil kuvatakse 

märguannet RND ja CD esitab kõiki lugusid juhuslikus järjestuses.  

2. Vajutage nuppu SKIP, kui soovite minna järgmise juhuslikult valitud loo juurde.  

3. Vajutage kahel korral nuppu MODE, kui soovite naasta tavaesituse juurde.  

 



 

 

INTRO ESITUS  

1. Vajutage PLAY/PAUSE nupule (2).  

2. Vajutage nuppu MODE viiel korral, et siseneda Intro-režiimile. Ekraanil kuvatakse märguannet 

INTRO.  

3. Vajutades PLAY, esitab CD igast loost esimesed 10 sekundit, kõigist plaadi lugudest.  

4. Vajutage MODE nupule veel üks kord, et tühistada INTRO esitus ja naasta tavaesitusele.  

5. Kui kõik lood on ette mängitud, lülitub seade 60 sekundi pärast automaatselt välja.  

 

PROGRAMMEERITUD ESITUS  

1. Vajutage nuppu PLAY/PAUSE ja 8 sekundi pärast nuppu STOP.  

2. Vajutage nuppu PROG (6). Ekraanile ilmuvad järgnevad numbrid: (001 P-01) seejuures 001 vilgub.  

3. Vajutage nuppe SKIP edasi ja tagasi (4, 5), et soovitud lugu üles leida ja vajutage kinnitamiseks 

nuppu PROG ühel korral.  

4. Korrake eelkirjeldatud toiminguid kuni 20 loo programmeerimiseks.  

5. Vajutage PLAY /PAUSE nuppu esituse alustamiseks.  

6. Programmeeritud esituse tühistamiseks vajutage kahel korral nuppu STOP. Kui vajutate STOP vaid 

ühe korra, siis saate programmeeritud esitust kuni 30 sekundi jooksul uuesti alustada. Peale muusika 

peatamist läheb seade akude / patareide säästmiseks valmisolekurežiimi 30 sekundi möödudes. 

Programmeeritud oleku ajal kuvatakse ekraanil märguannet PROG.  

MP3 plaadi esitamisel saab nupu PROG vajutuse ja vabastamisega 10 lugu edasi hüpata. Hoidke 

nuppu umbes pool sekundit vajutatuna, et alustada esitust järgmise kausta esimesest loost, kui 

plaadil on mitu kausta. Funktsioon on ainult MP3 plaatide puhul võimalik.  

 

AUTOMAATSE JÄTKAMISE FUNKTSIOON  

Automaatse peatumise funktsiooni aktiveerimiseks on vaja vajutada kaks korda nuppu STOP ja kaks 

korda nuppu PLAY, mille tulemusel seade saab jätkata esitust poolelijäänud kohast. Automaatse 

jätkamise funktsioon on võimalik vaid siis, kui seade on toitega ühendatud.  

 

PÕRUTUSKAITSE FUNKTSIOON  

Kasutamisel võib seade saada erinevaid mõjutusi kergemate põntsude näol (kõndimisel või liikuvas 

sõidukis). PLAY/PAUSE nupu vajutusel aktiveerub ASP funktsioon, võimaldades katkematut heliesitust 

plaadi ettemängimisel. Ekraanil kuvatakse vastavat märguannet, osutades et elektrooniline 

põrutuskaitse on aktiivne.  

Kui seade saab rohkem kui 40 sekundit järjest vibratsiooni või põrutuse poolt mõjutatud CD esituse 

ajal, või 100 sekundi vältel MP3 ettemängimisel, siis võib heli lühikeseks ajaks katkeda ja tagasi tulla 

alles siis, kui seadet enam põrutustega ei mõjutata. Kui tegu on kahjustatud/ kriibitud plaadiga, siis 

põrutuskaitse funktsioon seda ei kompenseeri.  

 

Energia säästmine. 

Kui 30 sekundi vältel muusikat ei esitata, lülitub seade automaatselt välja. 

 

SPETSIFIKATSIOONID 
Kaasaskantav CD plaadi/MP3 CD mängija  CD-200  

Esitab plaate  CD audio ja MP3 plaadid  

Põrutuskaitse  40 sekundit = CD audio, 100 sekundit = MP3 

plaadid  

Audio väljundpistiku pesa  3,5 mm kõrvaklappide pistikupesa  

Toide  4.5V  

Aku  3V, 2x AA (ei ole komplektis)  



 

 

Garantii  

Garantiiküsimustes ja garantiijärgse remondi küsimustes pöörduge oma seadme edasimüüja poole.  

Oluline: tooteid otse tootja juurde remonti saata ei saa.  

Oluline: garantii tühistub, kui seadet on avatud või on sellesse muul viisil tehniliselt sekkutud ilma 

tootjapoolse volituseta.  

Seade pole ette nähtud kasutamiseks ärilisel eesmärgil. Tootja garantiikohustused kaotavad 

kehtivuse, kui seadet kasutatakse ärieesmärgil.  

 

Teadmiseks  

Tootja jätab lähtuvalt tootearenduspoliitikast endale õiguse muudatusteks tootes või toote juhendis, 

ilma vastavasisulise etteteatamiskohustuseta. Seetõttu võib esineda erinevusi võrreldes reaalse 

tootega nii juhendis, toote tehnilistes andmetes kui ka piltidel.  

Käesolevas juhendis esitatud kirjeldustest ei tulene tarbijale mingeid juriidilisi õigusi. 

 

Seadme käitlemine  

Sümbol näitab, et elektriseadet ega selles sisalduvaid patareisid ei tohi visata olmejäätmete 

hulka. Kindlustamaks õiget käitlust, andke kasutatud seadmed ja akud vastavasse 

kogumispunkti. Nõnda toimides aitate säästa loodusvarasid ja kaitsta keskkonda ning 

inimtervist.  

 

CE märgistusega tooted on vastavuses elektromagnetilise ühilduvuse direktiiviga (2014 / 30 / 

EU) ja madalpingedirektiiviga (2014 / 35 / EC), mis on välja antud Euroopa Ühenduse poolt  

 

Info  

Rohkema tooteteabe saamiseks külastage veebilehte www.lenco.com  

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, The Netherlands. 


