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Hea klient, 

Täname, et olete valinud selle toote.  

Lenco disainib ja valmistab oma tooted, seades eesmärgiks nende kasutajatele pikkade aastate vältel 

palju rõõmu pakkuda. Tooted on kasutajasõbralikud, kõrge kvaliteedi ja ilusa disainiga, lisaks 

taskukohase hinnaga.  

Käesolev juhend aitab kasutajal tootest võimalikult palju kasu saada. 

Juhend kirjutati toote arendamise ajal, vastavalt toote omadustele, millised need olid tootmise 

alustamisel. Kui toote omadustes või disainis on vahepeal tehtud muudatusi, siis võib juhendi 

illustratsioonides ja tegelikus tootes / pakendis olla mõningaid erinevusi. Tootja ei vastuta juhendis 

sisalduda võivate trükivigade või lahknevuste eest. 

 

Karbi sisu. 

Enne seadme kasutusele võtmist kontrollige üle, kas karbis on olemas kõik allpool loetletu. Kui 

midagi näib puuduvat, võtke ühendust seadme edasimüüjaga. 

 

1 raadio 

1 toiteadapter 

 

  



 

 

SEADME OSAD 

PEALTVAADE 

 

1. Tukastuse / hämarduse nupp. Kui äratus heliseb ja on soov seda 9 minuti pärast korrata, siis 

vajutage seda nuppu. Raadiot või muusikat kuulates saab sama nuppu kasutada unetaimerina. Seade 

lülitub automaatselt välja kui seadistatud aeg on lõppenud. Väljalülitatud seadme puhul on sama 

nupp kasutatav ekraani ereduse reguleerimiseks. 

 

EESTVAADE 

 

2. FM LED indikaator. Kui raadio esitab FM raadiojaama, siis see indikaator on ekraanil näha. 

3. Bluetooth® LED indikaator, annab Bluetooth® olekust märku. Selle vilkumisel otsib raadio teist 

Bluetooth® seadet. Kui indikaator püsivalt põleb, on Bluetooth® seade ühendatud. 

4. AUX ja äratuse LED. Kui indikaator püsivalt põleb, siis on raadio kas välise heliseadme esitamise või 

aktiveeritud äratuse režiimis. 

5. Äratus 1 LED indikaator. Põleb, kui esimene äratus on seadistatud. 

6. Äratus 2 LED indikaator. Põleb, kui teine äratus on seadistatud. 



 

 

7. PM LED indikaator. Põleb, kui kell on seadistatud kuvama 12 tunni režiimis. 

8. Helitugevuse lisamise nupp (VOLUME +) 

9. Helitugevuse vähendamise nupp (VOLUME -) 

10. Järgmisele loole liikumise nupp. 

11. Esituse, pausimise ja paarimise nupp. Nupu vajutusel saab esitust alustada või pausile panna, 

samuti otsida Bluetooth® seadet. 

12. Eelmisele loole liikumise nupp. 

13. Sisselülitamise / heliallika valiku nupp. Seadme sisse või välja lülitamiseks, samuti esituse allika 

valimiseks. 

 

TAGANTVAADE 

 

14. Sisseehitatud valgustuse nupp (asend valgustus sisse lülitatud). 

15. Sisseehitatud valgustuse nupp (asend valgustus välja lülitatud). 

16. Reset nupp. Kui on vaja teha seadmele alglülitus, vajutage nuppu kirjaklambri otsaga. 

17. Salvestamise, kellaaja seadistamise nupp. Kasutatakse raadiojaama mällusalvestamiseks ja 

leidmiseks samuti kellaaja seadistamiseks. 

18. Äratus 2 nupp. Nupu vajutusega saab äratuse 2 seadistada või aktiveerida. 

19. Äratus 1 nupp. Nupu vajutusega saab äratuse 1 seadistada või aktiveerida. 

20. AUX sisend. Väline muusikaesitusseade ühendatakse spetsiaalse kaabliga sellesse sisendisse. 

21. USB laadimispistikupesa.  

22. Toitejuhtme pistikupesa.  

 

  



 

 

OHUTUSJUHISED 

• Kasutage toodet ainult juhendis ettenähtud viisil ja eesmärgil. 

• Seade tuleb ühendada ainult sellisesse vooluvõrku, mis on vastavuses tüübisildil kirjeldatud 

spetsifikatsioonidega. Kui te pole kindel kasutuskoha vooluvõrgu omadustes, paluge 

professionaalse elektrispetsialisti abi. 

• Ärge kasutage katkise juhtme/pistikuga adaptrit. 

• Seadme elektriohutusklass on II. Klass II elektriseadmeid tohib kasutada maanduseta 

pistikupesades. 

• Pistik, kuhu seadme voolujuhe ühendatakse, peab olema koheselt ligipääsetav igal ajal. 

• Kindlustage, et seadet vooluvõrku ühendades ei tekiks vooluringi ülekoormust. Ülekoormus 

võib põhjustada lühise või tuleohu. 

• Hoidke pistikut vooluvõrgust eemaldades kinni pistikust, ärge tõmmake juhtmest. 

• Kui seadmest tõuseb suitsu või tekib liigne ülekuumenemine vms. rikke ilming, eemaldage 

seade vooluvõrgust koheselt. 

• Äikese ajaks eemaldage seade vooluvõrgust. 

• Kui seadet ei kasutata kaua, eemaldage seade vooluvõrgust. 

• Vältige juhtme kahjustamist mehaaniliste või termiliste mõjutustega. 

• Hoidke seadet eemal laste käeulatusest.  

• Hoidke voolujuhet lemmikloomade (eriti näriliste) eest. 

• Ärge katke kinni seadme ventileerumisavasid. 

• Jätke töötava seadme ümber 5 cm vaba ruumi igast küljest. 

• Seade peab jahutuseks alati piisavalt õhku saama. 

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

eraldavad seadmed. 

• Vältige seadme kasutamist tugevas magnetväljas. 

• Ärge kasutage seadet, kui on oht kondensatsiooni tekkeks. 

• Ärge kasutage seadet vee ligiduses, niiskes ruumis ega basseini ääres. 

• Kui seade peaks kogemata märjaks saama, võtke koheselt pistik vooluvõrgust, lülitage seade 

välja ja laske kuivada vähemalt 72 tundi enne, kui püüate seda uuesti käivitada. 

• Elektrostaatiline interferents võib seadme töös häireid põhjustada. Kui nii juhtub, tehke 

seadmele alglülitus. 

• Ekraan on valmistatud plastikust ja võib jõu kasutamisel katki minna. 

• Seade on õrnadest komponentidest koosnev peenelektroonika. Ärge pillake seadet maha, 

ärge pange seadet mikroahju, põletage ega värvige üle. 

• Ärge pange seadet ega selle osi endale suhu ega muudesse kehaõõnsustesse. 

• Seade ja selle osad sisaldavad väiksemaid osi, mis võivad hingamisteedesse sattumisel 

põhjustada lämbumist. Hoidke seadet eemal väikeste laste käeulatusest. 

• Ühendades seadet vooluvõrku – kui pistik on pistikupesaga mittesobiv, ärge suruge jõuga. 

• Kui kasutate seadet, osaledes samal ajal liikluses, võib seade teie tähelepanu kõrvale juhtida 

ja tekkida võib ohuolukord. Kasutage seadet vaid siis, kui te hetkel ei tegele täit tähelepanu 

nõudvate tegevustega. 

HOIATUS: pikaajaline valju heli kuulamine võib tekitada ajutist kuulmislangust. 

HOIATUS: USB pistikupesa on ette nähtud vaid välise seadme laadimiseks.  

 

  



 

 

PAIGALDAMISKOHT 

Ärge hoidke seadet otseses päikesevalguses. Paigutage seade kindlale aluspinnale, kus puudub oht 

seadme allakukkumiseks.  

Seadme peale ei tohi midagi kukutada ega asetada. Võõrkehad ei tohi mingil juhul sattuda seadme 

korpuse sisse. 

Tootja ei vastuta kahjude või tagajärgede eest, mis tulenevad juhendi nõuete eiramisest või seadme 

rikkest. 

Tootja ei vastuta võimalike andmekadude eest USB seadme ühendamisel. 

 

SEADME ÜHENDAMINE VOOLUVÕRKU 

Raadiot saab sisse lülitada peale vooluvõrguga ühendamist. Kasutage kaasasolevat toiteadaptrit 

vooluvõrguga ja ühendage seade vooluvõrku. 

 

SEADISTUSED 

KELLA SEADISTAMINE.  

Valmisolekurežiimis kuvab seadme ekraan kellaaega. Kellaaega seadistatakse järgnevalt: 

1. Seade peab olema valmisolekurežiimis. 

2. Hoidke aja seadistamise nuppu (17) vajutatuna 3 sekundi vältel, kuni ekraanil kuvatakse aja 

kuvamise režiim kas 12 või 24 h režiimis. 

3. Kasutage edasi-/ tagasi nuppe 10 või 12, et kella kuvamise formaati vahetada. Valida saab 12 või 

24 h kuvamise režiimide vahel. Kinnitage valik, vajutades kella seadistamise nupule (17). Seade läheb 

automaatselt edasi kellaaja seadistamisele. 

4. Kasutage edasi-/tagasi nuppe 10, 12 tundide seadistamiseks. Kui tunnid on seadistatud, kinnitage 

valik nupu 17 vajutusega. Seade läheb edasi minutite seadistamisele. 

5. Kasutage edasi-/tagasi nuppe 10, 12 minutite seadistamiseks. Minutite seadistamise järel kinnitage 

valik nupu 17 vajutusega. Seade läheb üle valmisolekurežiimile ja kellaaega kuvatakse ekraanil. 

 

PAIR & PLAY™ - BLUETOOTH® SEADME ÜHENDAMINE 

Pair & Play™ võimaldab ühendada Bluetooth® seadme üheainsa nupuvajutusega ja kuulata 

lemmikmuusikat välisest seadmest. 

1. Lülitage seade välja, vajutades väljalülitusnuppu 13. 

2. Lülitage seade Bluetooth® režiimile, vajutades heliallika valiku nuppu 13 nii mitu korda, kuni 

ekraanil kuvatakse indikaatorit BLUE.  

3. Välise heliseadme menüüst leidke ja ühendage seade LENCO. Seejärel peaks kahe seadme vahel 

ühendus tekkima. Olenevalt ühendatud seadmest võib olla vajalik anda seadmetele luba 

automaatseks ühendamiseks. Juhul, kui väline seade küsib PIN koodi, sisestage koodiks 0000. 

4. Käivitage muusikaesitus välisest seadmest. 

 

EKRAANI EREDUSE SEADISTAMINE 

Kui seade on valmisolekurežiimis, vajutage ekraani ereduse seadistamiseks hämarduse nuppu 1. 

Valikuteks on madal, keskmine ja tugev eredus. 

 

PÕHIFUNKTSIOONID 

Seadme sisse-/väljalülitamiseks vajutage nupule 13. 

Kõlari helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppe 8, 9. 

Heliallika valikuks vajutage heliallika nuppu 13. Valikuteks on raadio, AUX ja Bluetooth.. 

 

 



 

 

ÄRATUSKELLA SEADISTAMINE. 

Raadiole on võimalik seadistada 2 erinevat äratust, mis heliseks erinevatel aegadel. Äratuse kõlades 

algab see vaikselt ja valjeneb vähehaaval, kuni maksimaalne helitugevus on saavutatud. Äratuse 

seadistamine käib järgnevalt kirjeldatud viisil. 

 

Oluline: kui mõlemad äratused on seadistatud nii, et nendevaheline ajavahemik on alla 60 

minuti, siis esimene äratus tühistub kohe, kui teine peaks käivituma. Tühistunud äratus kõlab 

uuesti järgmisel päeval samal seadistatud ajal. 

 

Allpool kirjeldatakse äratus nr. 1 seadistamist näitena. Äratus nr. 2 seadistamine käib samal viisil. 

1. Seade peab olema valmisolekurežiimis. 

2. Vajutage nupule äratus 1 (19). Süttib vastav LED indikaator (5). 

3. Vajutage esimese äratuse nuppu 19 uuesti ja hoidke vajutatuna, kuni tunninäidik hakkab vilkuma. 

4. Kasutage edasi-/tagasi nuppe (12, 10) tundide seadistamiseks. 

5. Kinnitage tunnid, vajutades esimese äratuse nupule (19). 

6. Seejärel hakkab vilkuma minutinäidik. 

7. Kasutage edasi-/tagasi nuppe (12, 10) minutite seadistamiseks. 

8. Kinnitage minutid, vajutades esimese äratuse nupule (19). 

9. Seejärel hakkab vilkuma heliallika valiku näidik. 

10. Kasutage edasi-/tagasi nuppe (12, 10), et valida äratuse käivitumisel mängima hakkav heliallikas. 

Valida saab kas raadio või niisama helisignaali vahel. Kui valite ALARM, hakkavad äratuse helisemisel 

kostma piiksud. Valides FM, toimub äratus raadio käivitumisega. 

11. Kinnitage heliallika valik, vajutades esimese äratuse nupule (19). 

12. Viimasena seadistage äratuse helitugevus. Kasutage edasi-/tagasi nuppe (12, 10), et seadistada 

helitugevus. Kui äratus käivitub, kõlab see kokku 60 minuti vältel. 60 minuti möödudes äratus vaikib 

ja heliseb uuesti järgmisel päeval. 

 

TUKASTUSFUNKTSIOON, ÄRATUSE EDASILÜKKAMINE 

Äratuse helisemisel on võimalik seda ajutiseks edasi lükata. Vajutage selleks tukastusfunktsiooni 

nupule 1. Kui tukastus on aktiveeritud, siis kostab äratus uuesti 9 minuti pärast. Tukastuse 

kasutamine on võimalik kuni 60 minuti vältel alates äratuse algushetkest. 60 minuti möödudes äratus 

vaikib ja heliseb uuesti järgmisel päeval. 

 

ÄRATUSE VAIGISTAMINE 24 TUNNIKS 

Kui soovite äratust vaigistada ning et see heliseks järgmisel päeval uuesti, vajutage äratuse 

helisemisel sisselülitusnuppu 13. 

Et äratus ei heliseks üldse, vajutage äratus nr.1 (nupp 19) või äratus nr 2 (nupp 18) nupule. Siis on 

äratus deaktiveeritud. 

 

RAADIO 

Seadmel on kaasas FM traatantenn, millega raadiosignaali vastuvõttu hõlbustada. Raadio 

kuulamiseks tuleb antenn esmalt täies ulatuses lahti kerida. Kui signaal on nõrk, reguleerige antenni 

asendit. 

Seadme sisselülitamiseks vajutage nupule 13. Kui seade ei ole raadioesitusrežiimis, vajutage heliallika 

valiku nuppu 13, kuni ekraanil kuvatakse indikaatorit RAD. Ekraanil hakatakse kuvama laineala FM ja 

raadiojaama sagedust. 

Jaamu saab häälestada nii automaatselt kui käsitsi. Jaamade automaatseks leidmiseks hoidke 

vajutatuna edasi/tagasi nuppe (10, 12) kuni 3 sekundi vältel. Raadiojaama otsitakse automaatselt 



 

 

vastavalt kas madalate või kõrgemate sageduste seast. Kui tuuner on leidnud piisavalt tugeva 

signaaliga sageduse, peatub otsing. 

Jaama käsitsi leidmiseks või häälestamiseks tuleb edasi-tagasi nuppe vajutada lühidalt. Sel moel 

liigutakse sageduste skaalal edasi või tagasi 0,05 Hz haaval. 

 

HÄÄLESTATUD RAADIOJAAMADE MÄLLUSALVESTAMINE 

Jaamamälusse saab salvestada kuni 10 jaama korraga. Toimige järgnevalt: 

1. Vajutage PRESET nupule (17) ja hoidke vajutatuna, kuni ekraanil hakkab vilkuma indikaator CH. CH 

on eelsalvestatava kanali number, mille alla see kanal salvestatakse. 

2. Kanalite vahel saab sirvida, kui vajutada edasi/tagasi nuppudele (12 või 10). 

3. Salvestage jaam, vajutades eelsalvestus(PRESET)-nupule 17. Eelsalvestatud jaama saab leida, kui 

vajutada nupule 17, seejärel sirvida salvestatud jaamade vahel edasi- tagasi nuppude (12, 10) abil. 

 

BLUETOOTH® SEADME KAUDU MUUSIKA ESITAMINE 

Sisseehitatud Bluetooth® vastuvõtja abil saab teises seadmes asuvat muusikat sellest raadiost 

juhtmevabalt voogedastada. Seadke raadio Bluetooth® režiimile, vajutades heliallika nuppu 13, kuni 

ekraanil on näha indikaator BLUE. Raadio püüab automaatselt leida viimati ühendatud seadet. Kui 

ühendamine ei õnnestu või tahate mingit teist seadet ühendada, hoidke vajutatuna ühendamisnuppu 

11, kuni Bluetooth® LED tuluke hakkab vilkuma. Vaadake eelpooltoodud peatükist, milles on juttu 

Bluetooth® seadmete ühendamisest, täpsemaid juhiseid. 

 

TAVALINE KASUTAMINE BLUETOOTH® SEADME KAUDU MUUSIKA ETTEMÄNGIMISEL 

Olenevalt Bluetooth® seadmest, ei pruugi mõned funktsioonid ettemängimisel toimida õigesti või 

toimida üldse. Esituse pausimiseks tuleb vajutada nuppu 11. 

Esituse jätkamiseks vajutage sama nuppu uuesti. Järgmise loo peale liikumiseks vajutage edasi (10) 

nuppu. Eelmise loo peale liikumiseks vajutage tagasi (12) nuppu. 

 

MUUD FUNKTSIOONID 

UINAKUFUNKTSIOONI KASUTAMINE 

Seade võimaldab kasutada unetaimerit ehk uinakufunktsiooni, mille puhul toimub väljalülitumine 

mingi kindla ajavahemiku möödumisel. See laseb uinuda muusika saatel ja lülitab raadio ise mingi aja 

pärast välja. Unetaimeri aktiveerimiseks vajutage seadme töötamise ajal tukastuse / hämarduse 

nupule 1. Pärast seda kuvatakse ekraanil aega minutites, mida saab nupu 1 korduvate vajutustega 

muuta. Unetaimeri seadistatavad väljalülitumisajad on 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ja 10 minutit. Kui 

ekraanile on ilmunud soovitud aeg unetaimeri poolt väljalülitamiseks, oodake 5 sekundit. Aeg 

salvestub automaatselt ja aktiveerib unetaimeri.  

Unetaimeri deaktiveerimiseks vajutage tukastuse / hämarduse nuppu 1 ja hoidke vajutatuna, kuni 

ekraanil kuvatakse teadet OFF. Unetaimeri aktiveeritud oleku ajal on võimalik seadet ka niisama välja 

lülitada nupu 13 vajutusega. 

 

ÖÖVALGUSTUSE KASUTAMINE 

Seade on varustatud sisseehitatud öövalgustusega. Selle kasutamiseks seadke valgustuse lüliti 

asendisse 14. Väljalülitamiseks seadke lüliti asendisse 15. 

 

ALGLÜLITAMINE 

Kui seade tõrgub või esineb mingi häire töötamisel, saab seadme alglülitada, vajutades kirjaklambri 

otsaga vastavasse avausse RESET. Igasugused seadistused, mida kasutaja on siiani teinud, kustuvad 



 

 

sel juhul ära. Kui seade ei tööta ka pärast alglülitust, eemaldage see vooluvõrgust kuni 5 minutiks ja 

proovige uuesti käivitada. 

 

ÜHENDUSED 

Seadme ühendamine AUX sisendi kaudu. 

Iga seadet, millel on AUX väljund või kõrvaklappide pistikupesa, saab ühendada sobiva kaabli abil 

AUX sisendisse.  

Välise seadme ühendamisel AUX sisendisse saab helitugevust reguleerida ainult raadio enda 

nuppudest. Muid funktsioone saab kasutada välise heliseadme nuppudest. Et raadio AUX sisendi 

kaudu välise heliseadme pealt muusikat esitada, peab raadio heliallika valikuks olema AUX režiim. 

Vajutage heliallika valiku nuppu 13 korduvalt, kuni ekraanile ilmub indikaator AU.  

 

SEADME LAADIMINE SISSEEHITATUD USB LAADIMISPISTIKU PESA KAUDU 

Välise seadme laadimiseks ühendage väline seade raadio USB pistikupessa 21. Välise seadme aku 

hakkab kohe laadima. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Pühkige seadet vaid kergelt niiske, pehme lapiga. 

Ärge kasutage mingit pesuainet. 

 

VEAOTSING 

PROBLEEM LAHENDUS 

Seade ei lülitu sisse. Kontrollige, kas seade on ühendatud 

vooluvõrku. 

Seade tõrgub töötamisel. Eemaldage pistik elektrikontaktist vähemalt 5 

minutiks. 

Seadistused või valikud on äkitselt tühistunud. Mõne seadistuse tegemisel on nupuvajutuste 

vahel teatav ajapiirang. Korrake seadistamist. 

Raadiojaama on vaevu kuulda sahina tõttu või 

ei saa seda vastu võtta. 

Kerige traatantenn täiel määral lahti. Liigutage 

antenni. 

Bluetooth® muusikaesitus on katkendlik. Paigutage Bluetooth® seade raadiole lähemale. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Toide vooluvõrgust adaptriga 

• Sisend- vahelduvvool ~ 100V-240V, 50/60Hz 

• Väljundpinge alalisvool 5V, 1500 mA 

Võimsustarve  

• Valmisolekurežiimis 0,7 W 

• Töötamine 5 W 

Töökeskkonna sobiv temperatuur -10~+35ºC 

Suhteline õhuniiskus 5%~90% 

Kõlarite väljundvõimsus 4W RMS 

Sagedusvastus ±1,5dB 20Hz~20kHz 

THD + müra ≤-60dB @ 1kHz 

Tuuner FM laineala 87,5MHz – 108MHz 

Mõõtmed 172 x 168 x 73 mm 

Kaal 700 g 

Ekraan – helesinine hämardusega LED ekraan 



 

 

ÜHENDUSED 

• Välise heliseadme sisend AUX (3,5mm) 

• USB laadimispesa 5V 500mA 

• Bluetooth® A2DP / AVRCP 

 

MUUD OMADUSED 

• Kaks äratust 

• Tukastusfunktsioon 

• Sisseehitatud öövalgusti 

• Unetaimer 0 – 90 min 

 

KESKKONNAKAITSE 

 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.  

Juuresoleva sümboli olemasolu tootel või selle pakendil tähendab, et toode kuulub käitlemisele 

vastavalt EU direktiivi 2002/96/EC nõuetele. 


