
 

 

KELLRAADIO 
 CR-740BK 

 KASUTUSJUHEND 
 
 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 
 Ärge kasutage seadet vee ligiduses.  
 Puhastage seadet ainult kergelt niiske lapiga.  
 Seadme tuulutusavasid ei tohi blokeerida. Asetades seadme riiulisse, jätke selle ümber 5 cm 

vaba ruumi igast küljest.  
 Paigutage seade ruumis vaid käesoleva juhendi nõuandeid järgides.  
 Vältige voolujuhtme 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.  
 Failide ülekandmisel käsitsege seadet ettevaatusega, mittestaatilises keskkonnas.  
 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.  

 Pistik, kuhu seadme voolujuhe 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 lemmikloomadest. Jänesed ja närilised kipuvad närima juhtmeid.  
 Hoidke vooluvõrgust eemaldades kinni pistikust. Ärge tõmmake juhtmest. Lühiühenduse oht!  
 Vältige seadme paigutamist kohta, kus see võib jääda vibratsiooni või löökide mõju alla.  
 Pühkige seadme korpus puhtaks 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. 
 Ärge katkestage ühendust kahe seadme vahel andmete edastamise ajal. Muul juhul võib info 

saada kahjustatud.  
 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.  
 Seadme kasutamiskeskkonna temperatuurid ei tohi olla väga madalad ega ka väga kõrged.  
 Seadme tüübisilt asub seadme põhja all.  
 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 juhul, kui seade on mehaaniliselt kahjustunud 
/kukkunud või seade on saanud märjaks / sattunud vette või vedelikesse või ei tööta mingil 
põhjusel.  

 Ärge kasutage seadet, kui voolujuhe või pistik on kahjustunud. Elektrilöögi oht!  
 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. 
 
 
SEADME OSAD 
  
1. Unetaimeri nupp SLEEP 
2. Hämardus - DIMMER 
3. Äratuse seadistamise nupp ALARM1 
4. Äratuse seaistamise nupp ALARM2 
5. CD režiim / ekraan 
6. Nupp PROG 
7. Tukastusfunktsiooni nupp SNOOZE  
8. CD luugi avamine / sulgemine 
9. Sisse/ välja lülitamine  
10. Heliallika valik SOURCE 
11. Nupp eelmine PREVIOUS 
12. Nupp järgmine NEXT 
13. Nupp CLOCK / STOP  
14. Nupp PLAY / PAUSE  
15. Vasakpoolne kõlar  
16. Parempoolne kõlar  
17. Helitugevuse reguleerimine VOLUME 
18. AUX sisend 
19. FM antenn 
20. Toitejuhtme pistikupesa 
21. Kõrvaklappide pistikupesa 
22. Toite märgutuli 
23. Äratus 1 märguanne 
24. Äratus 2 märguanne 
25. Juhuesituse märguanne 
26. Unetaimeri märguanne 
27. Programmeeritud esitusjärjestuse 
märguanne 
28. Kordusesituse märguanne 
 
ALUSTAMINE  
Ühendage seadme tagaküljel asuvasse pistikupessa toiteadaptri vastav pistik ja teine pistik 
elektrikontakti. 
Kindlustage, et kasutuskoha elektrivool on seadme adaptri tüübisildil näidatud voolutugevusega 
sobiv. Toiteadaptrit elektrikontaktist eemaldades hoidke kinni pistikust. Ärge tõmmake juhtmest.  
 
 
 
 
 



 

 

KELLAAJA SEADISTAMINE 
1. Vajutage ja hoidke nuppu STOP / CLOCK. Tundide näidik hakkab ekraanil vilkuma.  
2. Seadistage tunnid nuppude <<I või I>> vajutustega.  
3. Teistkordse STOP / CLOCK nupu vajutusega hakkab vilkuma minutinäidik.  
4. Seadistage minutid nuppude <<I või I>> vajutustega.  
5. Nupu STOP / CLOCK vajutusega saab seadistuse kinnitada.  
 
ÄRATUSE SEADISTAMINE  
Vajutage nuppu AL1 ühel korral, ekraan hakkab vilkuma.  
Vajutage nuppe <<I või I>>, valimaks äratusheli: helinaga (bb), CD (Cd) või raadioga (88.0). Kui tahate 
valida raadio, tuleb esmalt otsida raadiojaamad ja valida soovitud sageduste hulgast. Vajutage 
kinnitamiseks AL1. Seadistage äratuse helisemise tund nupu <<I või I>> abil, kinnitage AL1 
vajutusega. Samal moel valige minutid ja kinnitage AL1 vajutusega. 
Kui helisemiseks valitakse CD esitus, peab CD plaat olema sisestatud. Valige nuppude <<I või I>> 
abil soovitud lugu, mis hakkaks äratuseks mängima. Kinnitage AL1 nupu vajutusega. Seejärel 
seadistage äratuse aeg nagu eelkirjeldatud.  
Kui kasutate kella enda helinatooni, valige (bb), seadistage aeg nuppude <<I või I>> abil ja 
kinnitage AL1 nupu vajutusega.  
Äratus 2 seadistamiseks toimige samal moel, nagu kirjeldatud.  
 
TUKASTUSFUNKTSIOON EHK SNOOZE  
Kui äratus heliseb ja soovite äratust 9 minuti võrra edasi lükata, vajutage nupule SNOOZE. 
Tukastusfunktsioonist väljumiseks vajutage nuppu AL1, AL2 või väljalülitusnuppu.  
 
CD PROGRAMMEERIMINE 
Vajutage nupule CLOCK /STOP, et CD esitus peatada. Vajutage nuppu PROG. Ekraanil kuvatakse 
teadet P01. Nuppude <<I või I>> abil valige CD-lt välja soovitud lugu. Nupu PROG vajutusel saate 
salvestada selle loo esituse esimesele mälukohale P01. Korrake toimingut, et programmeerida 
soovitud esitusjärjekord ka teiste lugude jaoks.  
Programmeerimise järel vajutage PLAY /PAUSE, muusika hakkab programmeeritud järjekorras 
kõlama. 
Programmi tühistamiseks vajutage STOP nuppu kahel korral. Ekraanilt kustub märguanne PROG. 
 
FM RAADIO 
Lülitage seade sisse ja vajutage nuppu SOURCE, kuni ekraanil kuvatakse FM raadio märguannet. 
Hoidke nuppu PLAY/PAUSE vajutatuna, et raadiojaamu hakataks automaatselt otsima. See kellraadio 
suudab valikusse salvestada kuni 30 jaama. PLAY / PAUSE nupu lühikeste vajutustega saab 
sammhaaval edasi liikuda ja valida.  
Hoidke nuppe <<I või I>> vajutatuna, et soovitud sageduseni kiiremini jõuda. Lühikeste 
vajutustega saab täpsemalt häälestada. 
Nuppu PROG vajutatuna hoides salvestub raadiojaam mälukohale. Valitakse järgmisena vaba 
mälukoht. 
Lühikese vajutusega nupule CD MODE / DISPLAY saab vahetada raadio esituse kas stereona või 
monohelina. Raadio signaalikvaliteedi parandamiseks sättige FM antenni asendit. 
     
 
 



 

 

AUX FUNKTSIOON  
AUX sisendisse teise seadme ühendamiseks on vajalik vastav 3,5 mm pistikuga juhe (ei kuulu 
komplekti). 
Ühendage AUX juhtme pistik seadme taga asuvasse AUX sisendisse ja teine pistik telefoni 
kõrvaklappide pessa / MP3 mängija kõrvaklappide pessa. Seade läheb automaatselt AUX 
esitusrežiimile, ekraanil kuvatakse märguannet AU. 
 
UNETAIMER 
Seade peab olema sisse lülitatud. Nupu SLEEP korduvate vajutustega saab valida väljalülitumisaja, 
vahemikus 10 minutit kuni 90 minutit, 10 minuti sammuga. Kui see aeg on möödunud, lülitub seade 
automaatselt välja. 
 
HÄMARDUS 
Nupu DIMMER vajutusega saab muuta ekraani eredust tavalise või ereda vahel. 
 
SPETSIFIKATSIOON 
FM sagedusala 87.5 – 108 MHz  
Vooluadapter 100-240V – 50/60 Hz 
Väljundpinge alalisvool 3V 
Varutoitepatareideks 2 x UM3 tüüpi patareid, ei kuulu komplekti  
Seadme mõõtmed 190 x 174 x 87 mm 
Kaal 0,65 kg 
 
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.  
 
Rohkema tooteteabe saamiseks külastage veebilehte www.lenco.com  
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, The Netherlands 


