
 

 

LAUARAADIO 

 DAR-070 

 KASUTUSJUHEND 

 

 
 

 
 
OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Asetades seadet 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.  

• 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 rakendatud 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.  

• USB mäluseade tuleb seadmega ühendada otseselt. Ärge kasutage andmeülekandel USB 

pikendusjuhet, kuna see võib tekitada interferentsi, mille tulemusel andmed kahjustuvad või 

kaovad.  

• 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.  

• 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.  

 

Täname, et olete ostnud selle seadme! 
Soovitame enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt tutvuda juhendiga, et saaksite seadme 

funktsioone kasutada täiel määral ning ohutult. Hoidke juhend alles tulevikus lugemiseks.. Kui 
pakendit ei säilitata, käidelge see vastavalt kohalikule kehtivale jäätmeseadusele.  

Komplekti kuuluvad järgnevad osad: 

• Põhiseade 

• Kaugjuhtimispult 

• AAA patareid 

• 3,5 mm pistikutega helikaabel 

• Toitejuhe 

• Kasutusjuhend 

 

SEADME OSAD 

 

EESTVAADE 

 

  



 

 

TAGANTVAADE 

1. Kaugjuhtimispuldi vastuvõtu andur  
2. Ekraan  
3. Valmisoleku märgutuli  
4. CD plaadi koht  

5.  
Vajutage nuppu järgmise loo valimiseks (USB / CD)  

Vajutage nuppu ja hoidke, et kuvada DAB ja FM kanalite loendit  

Vajutage nuppu, et kuvada DAB ja FM kanalite eelsalvestatud loendit  

6.  
Vajutage nuppu eelmise loo valimiseks (USB / CD)  

Vajutage nuppu ja hoidke, et kuvada DAB ja FM kanalite loendit  

Vajutage nuppu, et kuvada DAB ja FM kanalite eelsalvestatud loendit  

7.  
Esitamiseks ja pausimiseks (CD, USB ja BT).  

MENU  
Vajutage, et kuvada menüü (DAB / FM). 

8. EQ  
Vajutades nuppu, saab valida järgnevate helirežiimide hulgast:CLASS/POP/ROCK/JAZZ/NORMAL.  

9.  
Vajutage, et valida heliesituse allikas peale sisselülitamist.  

10.  

Vajutage seadme sisse või välja lülitamiseks.  

11. NAVIGATE  
Keerake, et liikuda DAB / FM menüü ekraanil üles ja alla.  

OK  
Vajutage nuppu menüüosa valimiseks või järgmisele menüüosale liikumiseks (DAB / FM)  

VOL+/VOL-  
Keerake nuppu helitugevuse lisamiseks või vähendamiseks.  

12. INFO  
Vajutage selleks, et kuvada CD või MP3 failide ID Tag infot  

Vajutage, et näha DAB / FM kanali infot.  

13. PAIR  
Vajutage nupule ja hoidke vajutatuna, et aktiveerida BT ühendamine ja / või eemaldada seade 
ühendatud BT seadmest.  

Vajutage, et plaati CD sahtlisse sisestada või sealt eemaldada.  

14. 5V, 1 A väljundpesa.  
Mobiilse seadme laadimiseks.  



 

 

15. Audio sisend  
16. USB  
USB seadme ühendamiseks muusikaesitamise eesmärgil.  

17. Kõrvaklappide pistikupesa  
18. Sisse-väljalülitusnupp  
19. Toitejuhtme pistikupesa. 

 

KAUGJUHTIMISPULT 

1.  

Seadme lülitamiseks sisse või valmisolekurežiimile.  

2. AMS  
Kanali automaatseks otsimiseks FM lainealalt. Teine 

vajutus peatab kanalite otsimise.  

3. REPEAT  
CD ja USB esitamise ajal saab selle nupu vajutusel 
lugusid korduvalt esitama panna.  

4. EQ  
Vajutades nuppu, saab valida järgnevate helirežiimide 

hulgast:CLASS/POP/ROCK/JAZZ/NORMAL.  

5. BASS+/- 

Bassi reguleerimiseks režiimis USER.  
6. USER  
Nupuvajutus võimaldab siseneda režiimi, kus saab 

seadistada bassi ja kõrgeid helisid.  

7. MENU  
Vajutage, et kuvada menüü (DAB / FM).  

8. PAIR  
Vajutage nupule ja hoidke vajutatuna, et aktiveerida BT 
ühendamine ja / või eemaldada seade ühendatud BT 

seadmest.  

9.  

Vajutage ja hoidke nuppu, kui soovite CD plaadi või 

USB lugude hulgas kiiresti tagasi liikuda.  

Vajutage, et valida CD / USB eelmine lugu.  

Vajutage nuppu, et kuvada DAB kanalite loendit  
Vajutage, et liikuda DAB / FM menüüekraanil 

ülespoole.  

Vajutage, et FM sagedust täpselt häälestada.  

10. MO/ST  
Vajutage nupule mono- või stereoheli vahel valimiseks.  

11. P+/-  
Vajutage nupule, et siirduda hetkel mängiva /eelmise / järgmise kausta algusesse.  

Vajutage nupule, et valida DAB/FM režiimis eelnevat või järgmist kanalit.  

Hoidke nuppu vajutatuna, et FM lainealalt käsitsi kanalit häälestada.  

12. 0-9 numbrinupud.  
13. INFO  
Vajutage selleks, et kuvada CD või MP3 failide ID Tag infot või selle kuvamist välja lülitada.  

Vajutage, et näha DAB / FM kanali infot. 

14.  
Vajutage, et plaati CD sahtlisse sisestada või sealt eemaldada.  



 

 

15. SLEEP  
Vajutage nupule unetaimeri seadistamiseks.  

16. CD/USB/DAB/FM/BT/AUDIO  
Vajutage nupule, et valida erinevate heliesituse allikate vahel (CD/USB/DAB/FM/BT/AUDIO)  

17. RANDOM  
Vajutage nupule, et esitada lugusid CD või USB pealt juhuslikus järjestuses.  

18. TREBLE +/-  
Vajutage nupule kõrgete helide reguleerimiseks režiimis USER.  

19. PROGRAM  
Vajutage nupule, et programmeerida CD, USB esitust või DAB/FM kanaleid.  

20. DIM 

Nupu vajutustega saab valida ekraani ereduse astmete vahel.  

21.  
Vajutage nuppu, kui soovite BT / CD / USB esitust alustada või pausile panna.  
Vajutage nuppu järgmisele menüüosale liikumiseks (DAB / FM)  

22.  
Vajutage nuppu ja hoidke seda vajutatuna kiireks edasikerimiseks (CD / USB)  

Vajutage nuppu, et valida CD / USB järgmine lugu.  

Vajutage nuppu, et kuvada DAB kanalite loendit  

Vajutage, et liikuda DAB / FM menüüekraanil allapoole.  

Vajutage, et FM sagedust täpselt häälestada.  

23.  
Vajutage nuppu, et CD / USB esitust peatada.  

24.  
Vajutage nuppu, et heli vaigistada või vaigistust tühistada.  

25. CLOCK  
Vajutage ja hoidke nuppu vajutatuna kella seadistamisele pääsemiseks (ainult valmisolekurežiimis).  

26. V+/-  
Vajutage nuppu helitugevuse lisamiseks või vähendamiseks.  

27. TIMER (taimeri seadistus, ainult valmisolekurežiimis)  

Vajutage nupule taimerifunktsiooni sisse või välja lülitamiseks.  

Vajutage ja hoidke nuppu vajutatuna taimeri seadistuste tegemiseks.  

28. DISPLAY  
Vajutage nupule, et kuvada sisselülitatud seadme ekraanil kuupäeva. 

 

PULDI KASUTAMINE 
Vajutage ja libistage puldi tagaküljel asuvat patareiõõnsuse kaant ja avage see. Sisestage õigetpidi 

kaks AAA patareid. Asetage patareikate tagasi.  

 
Patareide käsitlemine  
Patareide väär kasutamine võib tekitada nende lekkimist ja sellest tulenevat korrosiooni seadmes, 

samuti patareide ülekuumenemise/plahvatamise ohu ja tuua kaasa tuleohu ning kahju isikule ja 

varale. Patareid tuleb alati panna seadmesse, järgides nende pluss- ja miinusmärgistust vastavalt 

patareiõõnsusele.  

Tühjenenud patareidega pult ei tööta. Sellesse pulti sobivad ainult AAA tüüpi patareid.  

Ärge visake patareisid olmejäätmete hulka. Käidelge patareid kehtiva jäätmeseaduse nõuete 
kohaselt.  

 
Puldi käsitsemine  
Pulti ei tohi maha pillata ega seda muul viisil mehaaniliselt kahjustada. Vältige puldi märjakssaamist 

vee või mistahes vedelikega. Pulti ei tohi asetada märjale alusele.  



 

 

Ärge jätke pulti otsesesse päikesevalgusse ega kuumuskiirguse mõju alla.  

Kui pulti ei kasutata kaua, eemaldage selle seest patareid. Vastasel juhul võivad patareid lekkida ja 

kahjustada pulti. 

 
Kaugjuhtimispuldi tööulatus 

Osutage puldiga seadme esiosa poole mitte kaugemalt distantsilt kui 5 meetrit. 

Puldi ja seadme vahel ei tohiks olla signaali häirivaid tõkkeid. 

 

ÜHENDUSED 

Toitejuhtme pistikupesa  
- Veenduge enne vooluvõrku ühendamist, et 
kasutuskoha vooluvõrk on vastav seadme 

tüübisildil toodud olevatele tarbimisvoolu 

näitajatele.  

- Enne toitejuhtme ühendamist peaks olema 

kõik muud ühendused tehtud.  

- Juhtme väike pistik tuleb ühendada seadme 

taga olevasse toitejuhtme pistikupessa ja teine 

pistik standardsesse elektrikontakti.  

- Kui seadet ei kasutata pikemat aega, siis 

eemaldage seade toitest.  

- Toitejuhtme pistik peab olema igal ajal kergesti ligipääsetav, et see oleks kiiresti eemaldatav 

elektrikontaktist. 

 
Analoogsisend  
Sisend on ette nähtud DVD-mängija / teleri ühendamiseks.  

 

- Kasutage kaasasolevat 3,5 mm pistikuga RCA helikaablit. Seadme sellesse sisendisse võib ühendada 

ka muu välise heliseadme, nagu näiteks MP3 mängija, iPod, iPhone vms. 

 
 
 



 

 

 

 
Kõrvaklappide pistikupesa.  
Ühendage kõrvaklapid seadme taga asuvasse spetsiaalsesse kõrvaklappide pistikupesasse. 

 

Liiga valju heli pikaajaline kuulamine (kõrvaklappidest) võib põhjustada ajutist või püsivat 

kuulmislangust. 

Reguleerige heli vaiksemaks enne kõrvaklappide kasutamist. 

 

PÕHIFUNKTSIOONID 

Sisselülitamine  

Vajutage ja hoidke nuppu  seadmel või puldil, et seade sisse lülituks.  

Režiimide vahel valimine  

Vajutage seadmel asuvat nuppu , et valida järgnevate heliesituse allikate hulgast: DAB, FM, USB, 
BT, AUDIO või CD.  

Samuti võib vajutada puldil asuvaid otsetee nuppe (DAB, FM, USB, BT, AUDIO või CD). 

Kui heliallika signaali ei tuvastata, lülitub seade automaatselt 19 minuti möödudes 

valmisolekurežiimile (v.a. FM puhul). 

 

 

  



 

 

KELLA SEADISTAMINE 

1. Seade peab olema valmisolekurežiimis.  

2. Vajutage ja hoidke CLOCK nuppu puldil vajutatuna.  
3. Sisestage puldi numbrinuppude abil kuupäev, tunnid ja minutid.  

4. Vajutage uuesti CLOCK nuppu, et seadistust kinnitada.  

 
Kuupäeva kuvamine  
DAB / FM režiimis vajutage puldi nupule DISPLAY. 

 

UNETAIMERI AJA (SLEEP) SEADISTAMINE 

Unetaimer võimaldab seadme väljalülitumist programmeeritud ajaperioodi möödudes. Unetaimeri 

seadistamisel võib kuulaja rahulikult uinuda ning raadio lülitab end välja pärast seadistatud aja 

täitumist.  

Seadistamiseks vajutage nuppu SLEEP puldil korduvalt, ekraanil vahelduvad vastavalt vajutustele 

numbrid, mis tähistavad minutite arvu väljalülitumiseni: 

 

Seadistuste tegemise järel naaseb ekraan jälle tavaolekusse mõne hetke möödudes.  

Raadio läheb seejärel valmisolekurežiimile, kui seadistatud aeg on möödunud.  

 
Unetaimeri aja vaatamine  
Kui puldil vajutada nuppu SLEEP ühel korral, kuvatakse ekraanil allesolevat aega väljalülitumiseni. 

Hetke pärast läheb ekraan uuesti tavaolekusse.  

Unetaimeri tühistamine  
Vajutage puldi nuppu SLEEP nii mitu korda, kuni ekraanile kuvatakse teade OFF. Süsteemi 

väljalülitamine (valmisolekusse) tühistab unetaimeri seadistused samuti. 

 

TAIMERI SEADISTAMINE 

Taimeri abil saab panna raadiot mingil kindlal kellaajal sisse lülituma.  

Selleks peab raadio kell olema õigeks seadistatud.  

Raadio peab olema valmisolekurežiimis. Vajutage nuppu TIMER, et taimerifunktsioon aktiveerida. 

Seadistamiseks tuleb TIMER nuppu hoida vajutatuna. Valige heli esitamise allikas nuppudega , 

seejärel sisestage kellaaeg, mil taimer peaks raadio käivitama (kasutades puldi numbrinuppe) ja 

helitugevus nuppudega  ning seejärel ka aeg, mil taimer peaks raadio välja lülitama (kasutades 
puldi numbrinuppe). Iga tehtud seadistuse järel tuleb uuesti vajutada kinnitamiseks nuppu TIMER. 
Kui midagi ei vajutata, lülitub seade 10 sekundi möödudes välja. 

Kui heliks on valitud helin (BUZZER), siis ei saa taimeri lõpuaega valida. 

 

HELI SEADISTUSED 

Helitugevuse reguleerimine.  
Helitugevust saab lisada / vähendada nupu VOL+/-  keeramisega põhiseadmel või nuppude VOL+/- 
vajutamisega puldil.  

Heli vaigistamiseks vajutage puldil asuvat nuppu . Sama nupu teistkordse vajutusega või VOL+/ 
-  nuppude vajutusega saab heli vaigistuse lõpetada.  

Kui helitugevus on üle 26, siis pärast väljalülitamist käivitub raadio uuel sisselülitamisel tehases 
seadistatud tasemel helitugevusega.  
 
  



 

 

Bassi reguleerimine  
Vajutage puldil nuppu USER, seejärel vajutage puldi nuppe BASS +/- , et lisada või vähendada 

bassiheli.  

 
Kõrgete helide reguleerimine  
Vajutage puldil nuppu USER, seejärel vajutage puldi nuppe TREBLE +/- , et lisada või vähendada 

kõrget heli.  

 
Ekvalaiser  
Esitatavale muusikale saab valida spetsiaalse eelseadistusrežiimi (CLASS/POP/ROCK/JAZZ/NORMAL) 

nupu EQ vajutusega. 

 

Bluetoothi kasutamine. 

Bluetooth võimaldab erinevatest kokkusobivatest seadmetest muusikat juhtmevabalt raadiosse üle 

kanda ja esitada.  

Esmalt tuleb nutiseade raadioga Bluetoothi vahendusel ühendada. 

Märkus:  
- Bluetoothi leviulatus kahe seadme vahel on enamasti 10 meetrit.  

- Kahe seadme vahel asuvad objektid/ seinad võivad signaali levi häirida.  

- Nõrga signaali korral seadmed ühenduvad lahti, aga lähevad automaatselt tagasi ühendumise 

režiimile.  

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage puldil või seadmel asuvat nuppu , et valida BT esitusrežiim. 
Kui seadet pole ühegi BT seadmega ühendatud, läheb see automaatselt otsimis- ja 

ühendamisrežiimile. Muul juhul peab vajutama ja hoidma nuppu PAIR vajutatuna.  

Aktiveerige nutiseadme Bluetooth ja valige otsingurežiim. Loendisse peaks ilmuma raadio nimi Lenco 
DAR-070.  
Bluetoothist lahti ühendamiseks valige mingi teine esitusrežiim seadmel või katkestage Bluetooth 

ühenduses oleval nutiseadmel. 

NB: kui mingi teise seadmega on Bluetooth-ühendus juba olemas, tuleb otsingu/ühendamise 

aktiveerimiseks vajutada nuppu PAIR. Olemasolev ühendus katkeb siis.  

Ühendus katkeb ka siis, kui ühendatud seade liigub väljapoole leviulatust.  

Taasühendamiseks peab seade uuesti leviulatusse liikuma ja kui see ei ühendu automaatselt, siis 

korrata ühendamise etappe, mida eelpool kirjeldati. 

 
Muusikakuulamine Bluetoothi vahendusel  
Kui ühendseade toetab Advanced Audio Distribution Profile(A2DP) profiili, saab kuulata ühendatud 

seadmesse salvestatud muusikat BT vahendusel.  

Kui seade toetab ka Audio Video Remote Control Profile(AVRCP) profiili, saate kasutada 

ühendseadme pulti, et esitada salvestatud muusikat BT vahendusel.  

Ühendage nutiseade raadioga Bluetoothi vahendusel. Esitage nutiseadmest muusikat (kui toetatud 

on A2DP profiil). Kasutage kaasasolevat pulti muusikaesituse kontrollimiseks (kui toetatud on AVRCP 

profiil).  

Esituse pausimiseks või taastamiseks vajutage nuppu .  

Lugude vahel liikumiseks vajutage nuppudele  või . 

 

AUDIO IN HELISISEND 

Vajutage puldil olevat AUDIO nuppu või seadme  nuppu, et valida soovitud heliallikas. Esitage 
muusika heliseadmest. Nupu VOL +/- vajutusega reguleerige helitugevus soovitud tasemele. 

 

 



 

 

DAB REŽIIM 

DAB internetiraadio võtab vastu DAB/DAB+ digitaalset raadiosignaali ning kuvab kanali infot ja saate 

/ muusikapala nime ekraanil.  
 
1. Jaamade skanneerimine  
Seadme esimesel kasutamisel või kui jaamade loend on tühi, teostab raadio automaatselt 

saadaolevate jaamade leidmiseks otsingu. Käsitsi otsimist võib aeg-ajalt vaja olla loendi 

uuendamiseks:  

• Kuna aja jooksul võib tekkida uusi jaamu  

• Mõned jaamad pannakse kinni või ei saa neid enam kätte (vigased on tähistatud loendis 
küsimärgiga)  

• Kui esmasel otsingul on signaal vilets olnud (antenn oli all vms.), on tulemuseks mittetäielik 

loend.  

• Mõne jaama puhul, kui heli on nõrga signaali tõttu katkendlik, soovib kasutaja ehk vaid 

tugeva signaaliga jaamad loendis alles hoida. 

Täisotsing  
Valige menüüst Full scan. Kui otsing on tehtud, naaseb raadio eelnevalt valitud jaamale või hakkab 

loendis olevat esimest jaama esitama.  

Loendis olevate kättesaamatute jaamade eemaldamine  
Valige menüüst Prune. See eemaldab loendist jaamad, mille nime ees on küsimärk (?). 
 
2. Jaamade valimine  
Nuppudega puldil või pöörates nuppu NAVIGATE seadmel, saate jaamade loendis edasi kerida. 

Vajutage nuppu OK puldil või  nuppu seadmel, et jaam valida.  

Mõned jaamad on lisateenustena salvestatud peamise jaama ligidusse ja saadaval vaid kindlatel 

kellaaegadel. Mistahes jaam, millel on lisateenused, on märgitud kahekordse noolekesega, mis 

osutab paremale. Lisateenuse jaamad asuvad alati peamise jaama kõrval ja nendest vasakul asub 

topelt nooleke. 

 
3. Jaamade mällusalvestamine 

DAB raadio jaoks on võimalik valida 40 jaama mällu salvestamine.  

Vajutage ja hoidke nuppu PROGRAM vajutatuna 3-5 sekundi vältel, kuni ekraanil kuvatakse Preset 
Store. Jaamamälud (1-40) kuvatakse kas tühjana (Empty) või sinnasalvestatud jaama nimetusena.  

Puldi nuppudega või seadme nupu NAVIGATE keeramisega saab valida mälukohtade vahel, 

seejärel vajutades nupule  seadmel või OK puldil, saab hetkel mängiva jaama mälukohale 

salvestada. Kinnitava teate ilmumise järel naaseb ekraan jälle tavalisele hetkel mängiva jaama 

kuvamise ekraanile. 

Mällusalvestatud jaama leidmine  
Kui vajutada lühidalt nupule PROGRAM, kuvatakse ekraanile Preset Recall. Valige üks loetletud 

jaamadest, kasutades nuppe P+/- puldil või seadmel. Vajutage nuppe  või OK, et kuvatav 

raadiojaam esitamiseks valida. 

 
4. Käsitsihäälestamine  
Tavalise otsingu asemel võib jaamasagedusi ka käsitsi otsida. 

Leidke menüüst valik Manual Tune,  seejärel nuppude  vajutusega puldil või NAVIGATE 
nupuga seadmel kuvage teatud jaam või sagedus, vajutage nuppu puldil või nuppu OK seadmel, et 
seda jaama / sagedust häälestada.  

Ekraanil kuvatakse vastuvõetava signaali tugevust reaalajas.  

Antenni asendi kohendamine võib signaalitugevust parandada.  



 

 

Märkus: kui signaali tugevus jääb allapoole teatavat taset, siis kannatab selle all helikvaliteet. Seade 

teostab DAB jaamade otsingut valitud sagedusel ning uuendab jaamade loendi kohe, kui mingi uue 

jaama leiab. Leitud jaamade kuulamiseks naaske hetkel mängiva raadiojaama ekraanivaatesse ja 

valige soovitud jaam loendist nii, nagu tavaliselt. 

 
5. Hetkel mängiva jaama ekraanivaade  
Jaama esituse ajal kuvatakse ekraanil selle nimetust ja DLS (Dynamic Label Segment) infot, mida 

jaam välja saadab: saate nimi, esitatava loo pealkiri ja kontaktandmed.  

Kui DLS info sisaldab rohkem kui 16 tähemärki, siis info ringleb ekraanil.  

Rohkema info vaatamine  
Vajutage nuppu INFO .  

INFO nupu igakordse vajutusega kuvatakse järgnevat infot ekraanil vaheldumas: DLS tekst, DL Plus 
info (ainult siis, kui jaam seda edastab), signaali tugevus, saate tüüp, artisti nimetus, kanali / 

sageduse number, signaali- vea suhe, bitisagedus, koodek / DAB variant, kellaaeg ja kuupäev.  

Märkus: DL Plus esitab lisainfot, mida jaamad edastavad ja mis ajutiseks raadiosse salvestuda võib.  

Nupu INFO vajutamise ja hoidmisega saab naasta tavalisele ekraanivaatele. 

 
6. Muud seaded  
Dünaamilise ulatuse kompressioon (DRC).  
Funktsioon ühtlustab erinevusi kõige valjema ja kõige vaiksema heli vahel, mida saatelevi edastab.  

Vaiksemad helid muutuvad valjemaks ja valjud vaiksemaks.  

Märkus: DRC töötab vaid siis, kui saatelevi edastaja on selle oma raadiojaama jaoks võimaldanud.  

DRC seadistuse muutmine  
Valige menüüst DRC. Võimalikud valikud on: DRC off | low | high (ehk välja lülitatud/ vähene / 

kõrge). 

 

FM RAADIO KUULAMINE 

FM raadiorežiim võtab vastu analooglevi raadiot FM lainealalt ja kuvab RDS (Radio Data System) 
infot jaama ja saate kohta (kui jaam seda edastab).  

1. Jaamade valimine  
Kui esimest korda FM raadio režiim valitakse, on raadio vaikimisi FM laineala madalaimal sagedusel.  

Raadiojaama leidmine FM režiimis.  
Vajutage nuppu AMS. Raadio hakkab otsima FM lainealalt jaamasagedusi, kuvades neid ekraanil.  
Signaali leidmisel otsing peatub. Raadiot saab panna peatuma igal jaamal või ainult tugeva signaaliga 

jaamadel (vt.jaamade otsingu seadistused).  

Muul juhul saab ka nuppude  abil jaamu käsitsi häälestada, sammuga 50 kHz.  

2. Eelseadistused  
Seade võimaldab mällu salvestada kuni 40 FM raadiojaama sagedust, samamoodi nagu DAB jaamade 

mällusalvestamisel, mida eelpool kirjeldatud.  

3. Hetkel mängiva jaama ekraanivaade  
FM raadio mängimise ajal kuvatakse ekraanil sagedust ja kui on olemas, siis ka RDS infot, jaama 

nimetust ja muud raadioteksti alla kuuluvat. Kui raadiotekst ei ole saadaval, siis on ekraanil vaid 

sagedus ja teade No Radio Text. 
Saatelevi kohta rohkema info nägemine  
Vajutage nuppu INFO.  

Nupu INFO vajutamine kuvatakse järgnevat infot, mis ringleb ekraanil: RDS raadiotekst, saate tüüp, 

sagedus, mono/stereo, kellaaeg ja kuupäev.  

Tagasi tavalisele ekraanivaatele naasmiseks vajutage ja hoidke INFO nuppu vajutatuna.  
 

  



 

 

4. Muud seaded  
Otsingu seadistused  
Vaikimisi skaneeritakse FM lainealalt iga saadaolevat jaama (All Stations). Osad jaamad, mille signaal 

pole kuigi tugev, edastavad viletsama kvaliteediga heli.  

Valikud on järgnevad: All stations / Strong stations only (kõik jaamad / ainult tugeva signaaliga 

jaamad)  

Valimaks ainult tugeva signaaliga jaamade tuvastamine, valige menüüst Scan settings > Strong 
stations only. Märkus: tärnikesega ekraanil tähistatakse tehtud valikut.  

Heli seadistamine  
Vaikimisi esitatakse kõiki stereojaamu stereoheli režiimis. Nõrga signaali korral võib tulemuseks olla 

viletsa kvaliteediga heli. Helikvaliteet võib paraneda, kui valida esitusrežiimiks monoheli.  

Valikud on järgnevad: Stereo allowed / Forced mono (lubatud stereo / mono valitud)  

Nõrga signaali korral valige menüüst Audio setting > Forced mono.  
 
CD ESITAMINE 

Mõned CD plaadile salvestatud failid ei pruugi olla ettemängitavad nende salvestusformaadi või -

kvaliteedi pärast. Raadio ei esita 8 cm mini-CD plaate. 
CD esitus  

1. Vajutage seadme nuppu  korduvalt, kuni ekraanil kuvatakse CD; või vajutage puldil olevat CD 
nuppu.  

2. Sisestage plaat plaadipilusse, seade hakkab plaati lugema ja esitus algab automaatselt.  

3. Nupu  vajutusega saab plaati pilust eemaldada. Peatatud olekus vajutage plaadi esitamiseks 

nuppu . 

4. Nupu  vajutusega saab esituse pausile panna.  

5. Esituse taastamiseks vajutage uuesti nupule .  

6. Nupu vajutusega puldil saab plaadi esituse peatada. 

Lugude otsing ja edasiliikumine  

• Vajutage nuppu  üks või mitu korda, et liikuda ühe või mitme loo võrra plaadil tagasi.  

• Vajutage nuppu  üks või mitu korda, et liikuda ühe või mitme loo võrra plaadil edasi.  

• Vajutage ja hoidke nuppu  puldil, et otsida muusikapala sees tagapool kohta, millest 
soovite, et esitus algaks.  

• Vajutage ja hoidke nuppu  puldil, et otsida muusikapala sees edaspidi kohta, millest 

soovite, et esitus algaks. 

 

Korduv esitus  
CD plaadi puhul saab korduva esituse valikuna kasutada ühe või kõikide lugude esitamist (ONE või 

ALL), kui vajutada korduvalt puldi nuppu REPEAT. 

Juhuesitus  
CD plaadi puhul saab kasutada kõikide lugude esitamist juhuslikus järjekorras, kui vajutada puldi 

nuppu RANDOM.  

Programmeeritud esitus  
Muusikat esitades vajutage puldil nuppu , seejärel vajutage nuppu PROGRAM, misjärel ilmub 

ekraanile järgnev info. 



 

 

 

Nüüd on võimalik puldi numbrinuppudega välja valida soovitud lugu, et salvestada need 

mälukohtadele nr. P01, P02 ja nii edasi. Selle tegevuse käigus vajutage järgmisele mälukohale 

liikumiseks vahepeal PROGRAM nupule. Seadistuste tegemise järgselt vajutage nuppu . 

Programmeeritud esituse ajal ei tööta puldi numbrinupud ning järgmistele lugudele on võimalik 

liikuda vaid nuppude  abil. Vahetage heliallikat või vajutage nuppu  kaks korda, et 

programmeeritud järjestuse seaded ära kustutada. 

 
USB ESITUS 

USB massmäluseadme ühendamisel raadioga (USB pulk, MP3 mängija jms) saab kuulata seadmele 
salvestatud muusikat raadio kõlarite kaudu.  

Ühendage väline mäluseade USB pistikupesasse seadme taga. Vajutage puldil olevat USB nuppu 

või valige raadio  nupuga välja USB funktsioon. Mäluseadme muusikat hakatakse esitama 

automaatselt.  

Korduv esitus  
USB seadme puhul saab korduva esituse valikuna kasutada ühe või kõikide lugude esitamist (ONE või 

ALL), kui vajutada korduvalt puldi nuppu REPEAT. 

 

Juhuesitus  
USB seadme puhul saab kasutada kõikide lugude esitamist juhuslikus järjekorras, kui vajutada puldi 

nuppu RANDOM.  
 
PROGRAMMEERITUD ESITUS  
Muusikat esitades vajutage puldil nuppu , seejärel vajutage nuppu PROGRAM, misjärel ilmub 

ekraanile järgnev info. 

 

Nüüd on võimalik puldi numbrinuppudega välja valida soovitud lugu, et salvestada need 

mälukohtadele nr. P01, P02 ja nii edasi. Selle tegevuse käigus vajutage järgmisele mälukohale 
liikumiseks vahepeal PROGRAM nupule. Seadistuste tegemise järgselt vajutage nuppu . 

Programmeeritud esituse ajal ei tööta puldi numbrinupud ning järgmistele lugudele on võimalik 

liikuda vaid nuppude  abil. Vahetage heliallikat või vajutage nuppu  kaks korda, et 
programmeeritud järjestuse seaded ära kustutada. 

 
USB kaabli vahendusel ühendatavad seadmed  
1. Sisestage USB juhtme üks ots (juhe ei kuulu raadio 

komplekti) raadio taga asuvasse pistikupessa.  

2. Ühendage USB juhtme teine ots USB ühendseadme 

vastavasse pistikupessa.  

USB kaudu laadimine (5V 1A pistikupesast)  
Oma nutiseadet saate laadida juhtme vahendusel 5V 1A USB pistikupesast. 



 

 

Hooldamine 

Puhastamiseks pühkige seadme korpust niiske, ebemevaba lapi abil. Ärge kasutage puhastamisel 

mingit alkoholi- või ammoniaagipõhist ainet ega abrasiivaineid. Ärge pihustage seadmele ega selle 

ligidusse aerosoolseid aineid. 

Ärge puudutage CD plaatide alumist külge. Ärge kleepige CD plaatidele etikette. 

Tolm ja sõrmejäljed plaadi alaküljel võivad halvendada muusikaesituse kvaliteeti. Pühkige plaati 

keskelt ääre poole ja kasutage selleks pehmet ebemevaba lappi. Kui ainult kuiva lapiga plaati 

puhastada ei õnnestu, kasutage alguses puhast niisutatud lappi ja hiljem kuiva lappi. 

Ärge puhastage plaate lahustite, kütuste ega antistaatiliste spreidega. 
Plaatide säilitamine  
Hoidke plaate otsese päikesevalguse eest ja kuumuskiirguse eest. Hoidke plaate vertikaalses asendis, 

plaadikarpides. Ärge virnastage plaate ülestikku ega asetage nende peale raskeid esemeid. 

 
VEAOTSING 

Toide puudub  

• Kindlustage, et toitekaabel oleks korralikult ühendatud seadme külge ja elektrikontakti.  

• Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.  
Kaugjuhtimispult ei tööta.  

• Kasutage pulti seadmest piisaval kaugusel  

• Osutage puldiga otse seadme anduri poole.  

• Vahetage puldi patareid uute vastu  

• Puldi ja seadme vahel ei tohiks asuda kõrvalisi esemeid  
Kostab valju häirivat heli või undamist  

• Pistikud või pistikupesad võivad olla mustad Pühkige pistikud kerge puhastuslahusega 

niisutatud lapiga puhtaks.  

Seade ei reageeri nupuvajutustele  

• Kasutamise ajal võib seade hanguda. Lülitage seade välja (eemaldades pistiku toitest) ja 

seejärel sisse tagasi.  

Seadmest ei kosta heli  

• Kontrollige, kas vaigistus võib olla kogemata aktiveeritud. Vajutage nuppu  või V +, et 

tavaline helitugevus taastuks.  

• Veenduge, et sisendiallikas (teler, mängukonsool, DVD mängija) on seatud PCM režiimile 

optilise ühenduse kasutamisel.  

Seadme BT nime ei leidu nutiseadme listist, kui püütakse seadmeid ühendada.  

• Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.  

• Veenduge, kas nutiseadme Bluetooth on sisse lülitatud  

• Seadme Bluetooth ulatus on 10 meetrit.  

Plaat on seadmes, aga ei mängi  

• Veenduge, et plaat on õigetpidi (silt üleval).  

• Veenduge, et plaat on puhas.  

• Võib-olla on esitus pausile pandud.  

• Plaat võib olla katki või must.  

Plaat jätab kohti vahele  

• Raadio peab asuma stabiilsel alusel. Vibratsioonid võivad põhjustada katkestusi plaadi 

esitusel.  
FM signaal on viletsa kvaliteediga  

• Kindlustage, et FM antenn on pikaks tõmmatud.  

• Signaali võib häirida teiste elektriseadmete interferents. Liigutage raadio teistest seadmetest 

eemale. 

 



 

 

Seade lülitub esituse ajal automaatselt välja.  

• Lisage ühendatud seadme (DVD-mängija, teler jne) helitugevust.  

Heli kõlarites on häiritud  

• Eemaldage raadio ligiduses elektrilist interferentsi tekitavad muud seadmed 

 

SPETSIFIKATSIOONID 

Toide: 220 -240 V~50/60Hz 

Võimsustarve: 25 W 

Voolutarve valmisolekus 1 W 

Heli võimsus: 2 x 18 W 

Kõlari takistus 8 oomi 

USB laadimisvool 5V 1A 
USB: 5V 500mA 

Signaali-müra suhe ≥ 65dB 

Sagedusvastus: 40Hz~20KHz 

DAB sagedusvahemik 174-240 MHz 

FM sagedusvahemik 87.5-108MHz 

Mõõtmed: 396 x 120 x 205 mm 

Bluetooth versioon V2.1+EDR 

Tööulatus u. 10 meetrit 

Ülekandesagedus 2.402~2.480GHz 

Protokollid A2DP/AVRCP 
 

Jätkuva tootearenduse tõttu jätab tootja endale õiguse muudatusteks toote disainis ja tehnilistes 
andmetes ilma vastavasisulise etteteatamiseta. 
Seade töötab sagedusel 2400-2483.5 MHz ja on ette nähtud ainult koduse majapidamise 

tingimustesse. Seade on selleks otstarbeks lubatud enamikus EL maades. 

 
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. 


