
 

 

 DAB+ / FM INTERNETIRAADIO KOOS 

BLUETOOTHIGA 

 DIR-140 

 KASUTUSJUHEND 

 

 

OHUTUS 

Seadme kasutamine teisel viisil, kui juhendis osutatud, võib tekitada ohtliku kiirgusega 

kokkupuutumise ohu.  

Seadet ei tohi modifitseerida ega remontida keegi peale tootja poolt volitatud remondiettevõtte. 

 

1. Ärge kasutage seadet vee ligiduses.  

2. Puhastage seadet ainult kergelt niiske lapiga.  

3. Seadme tuulutusavasid ei tohi blokeerida. Asetades seadme riiulisse, jätke selle ümber 5 cm vaba 

ruumi igast küljest.  

4. Paigutage seade ruumis vaid käesoleva juhendi nõuandeid järgides.  

5. Vältige toitejuhtme vigastamist. Olge ettevaatlik pistikute ja pistikupesadega. Ärge asetage midagi 

rasket voolujuhtmele. Hoidke seadet eemal laste käeulatusest. Väikelapsed võivad elektriseadmetega 

mängides sattuda ohtu.  

6. Eemaldage seade äikesetormide ajaks või pikema mittekasutamise perioodiks vooluvõrgust.  

7. Hoidke seade eemal kuumusallikatest - radiaatorid, ahjud, lahtine tuli või muud soojust eraldavad 

seadmed.  

8. Vältige seadme kasutamist tugevas magnetväljas.  

9. Staatiline elekter võib häirida seadme normaalset töötamist. Kui nii juhtub, tehke seadmele 

alglülitus. Failide ülekandmisel käsitsege seadet ettevaatusega, mittestaatilises keskkonnas.  

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

tohi seadmele vett ega muid vedelikke sattuda lasta.  

11. Seadet ei tohi kasutada niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas ega ujumisbasseinide läheduses.  

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

13. 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.  

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

kasutuskoha vooluvõrgu näitajad on teadmata, võtke ühendust kohaliku elektriteenuse pakkujaga.  

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



 

 

16. Ärge koormake pistikupesi ega pikendusjuhtmeid üle. Ülekoormus võib põhjustada tuleohu või 

elektrilöögi.  

17. Klass 1 elektriseade tuleks ühendada vooluvõrku ainult maandatud kontakti kaudu.  

18. Klass 2 seadme võib ühendada vooluvõrku ka mittemaandatud pistikupesa kaudu.  

19. Hoidke seadet eemal lemmikloomadest / närilistest. Jänesed ja närilised kipuvad närima 

juhtmeid.  

20. Hoidke seadet vooluvõrgust eemaldades kinni pistikust, ärge tõmmake juhtmest. Lühiühenduse 

oht! 

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

22. Pühkige seadme korpust puhtaks pehme lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahusteid 

ega bensiinipõhiseid vedelikke. Tugevama mustuse eemaldamiseks kasutage lahja pesuainega 

niisutatud lappi.  

23. Lenco ei ole vastutav kahjude ega andmekao eest, mis on põhjustatud rikkest, seadme valest 

kasutamisest, modifikatsioonidest või aku vahetamisest.  

24. Ärge katkestage ühendust kahe seadme vahel andmete edastamise ajal. Muul juhul võib info 

saada kahjustatud.  

25. USB mäluseade tuleb seadmega ühendada otseselt. Ärge kasutage USB pikendusjuhet, kuna see 

võib tekitada interferentsi, mille tulemusel andmed kahjustuvad või kaovad.  

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

asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid.  

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

28. Patareisid ei või jätta liigse kuumuse kätte - näiteks päikesepaistesse, lahtise tule ligidusse vms.  

29. Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid.  

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

31. Seadme tüübisilt asub seadme põhja all.  

32. 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.  

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

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

mehaanilisest kahjustumisest, ei kuulu garantii alla.  

35. Ärge avage seadme korpust.  

36. Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale.  

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

liigtolm või vibratsioon.  

38. Ärge andke seadme pakendit väikelaste kätte.  

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

40. 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.  

41. Ärge kasutage seadet, kui voolujuhe või pistik on kahjustunud. Elektrilöögi oht!  

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

 

PAIGALDAMINE ASUKOHTA  

Kasutamiseks tuleb seadme ümbert eemaldada kogu pakkematerjal.  Ärge ühendage seadet 

vooluvõrku enne, kui olete kontrollinud kasutuskoha vooluvõrgu sobivust seadme tüübisildil olevate 

andmetega.  

 



 

 

KAASASOLEVAD TARVIKUD 

Seadmega on kaasas kasutusjuhend, toiteadapter ja kaugjuhtimispult  

 

SEADME OSAD 

 

 



 

 

 

1. Ekraan 

2. Režiimi valik (MODE) 

3. Navigeerimine vasakule 

4. Navigeerimine paremale 

5. Valmisolekurežiimi nupp 

6. Nupp - helitugevus /navigeerimine 

/OK/esitus/paus  

Pööramine = helitugevus/ kerimine  

vajutus = aktiveerimine 

7. INFO nupp 

8. FAV nupp 

9. Tagasi nupp 

10. MENU nupp 

11. PRESET nupp 

12. Teleskoopantenn 

13. Toitejuhtme sisend 

14. Abiseadme sisend (AUX) 3,5 mm 

15. Kõrvaklappide väljund

 

 

PULDI OSAD 

 

1. Valmisoleku (väljalülitamise) nupp 

2. Vaigistuse nupp 

3. EQ seadistused 

4. Hämardusnupp 

5. SLEEP (unetaimeri) nupp 

6. ALARM (äratuse) nupp 

7. Tahapoole / eelnev (PREVIOUS) lugu 

8. Esitus /paus (PLAY/PAUSE) nupp 

9. Ettepoole/ järgmine (NEXT) lugu 

10. Nupp INFO 

11. Nupp MODE 

12. Nupp MENU 

13. Kursori ülesliigutamine 

14. Kursori vasakule liigutamine 

15. Kursori paremale poole liigutamine 

16. Kursori allapoole liigutamine 

16. Nupp ENTER 

17. Nupp OK 

18. Helitugevuse nupp VOL- 

19. Helitugevuse nupp VOL+ 

20. Numbrite ja tähtede klahvid 

21. FAV nupp 

22. Tagasi (BACK) nupp 

 

 

  



 

 

4. KASUTUSELE VÕTMINE  

Enne kasutamist veenduge, et seadme toitepinge on kasutuskoha vooluvõrgu näitajatega vastavuses. 

Kasutage seadme ühendamiseks vooluvõrku ainult seadme enda toiteadaptrit.  

 

4.1 Seadistuste viisard  

Raadio esmasel käivitamisel juhatab seadistuste viisard kasutajat kuupäeva / kellaaja ja võrgu 

seadistuste tegemises. Kui see on lõpetatud, on süsteem valmis kasutamiseks enamuses režiimidest.  

Pange tähele! Et neid seadistusi hiljem muuta, valige MENU > SYSTEM SETTINGS > valige sealt 

soovitud seadistuste valikud. Et seadistuste viisard uuesti käivitada, valige MENU > SYSTEM SETTINGS 

> SETUP WIZARD.  

Seadistuste viisard juhatab kasutaja läbi peamiste parameetrite seadistamise (aeg / kuupäev ja 

võrguseaded). Mistahes hilisem seadistuste tegemine on võimalik seadistuste menüü kaudu 

(SETTINGS MENU) kaudu.  

 

5. Kasutamine  

Esialgsete seadistuse järel on raadio kasutatav enamikus režiimides.  

 

5.1 Režiimi valik  

Valige peamenüüst mingi režiim ja vajutage OK. Teise võimalusena vajutage nuppu MODE korduvalt, 

et liikuda mingi teise režiimi peale. Lühikese hetke pärast lülitub raadio sellele režiimile ümber. 

Valitakse viimatikuulatud raadiojaam või viimati kõlanud lugu selles režiimis, mis valiti. Kui see pole 

võimalik, skaneerib raadio vastavate jaamade, võrkude või muude võimaluste vahel, mis sisendi 

kohta kehtivad.  

 

5.2 Audio esitus  

Heli esitust hallatakse samade nuppudega igas režiimis. 

Helitugevust reguleeritakse seadmel pöördnupuga. Nupu PLAY /PAUSE abil käivitatakse ja peatatakse 

loo esitust ning NEXT ja PREVIOUS nuppudega hüpatakse lugude vahel edasi või tagasi.  

 

5.3 Menüüs navigeerimine 

Menüüde vahel saab liikuda nupuga. Nupu pööramisega saab menüüs üles või allapoole liikuda. 

Soovitud valikule jõudes vajutage nupule. Kõik menüüd ja listid on ringipidi korduvad, nii et nuppu 

pöörates esimesest või viimasest valikust üle minnes jõuab tagasi algusesse. Seega, liikudes menüüs 

esimesest valikust tahapoole, jõutakse menüü viimase valikuni ja vastupidi. Ekraani paremasse äärde 

tekib kerimise märguanne, kui seal peaks leiduma veel valikuid, mida hetkel ekraanil näha ei ole.  

Menüüsse sisenemiseks mingi kindla režiimi kohta vajutage MENU.  

Menüüs astme võrra tagasi liikumiseks vajutage tagasi-nupule (BACK).  

Menüüst väljumiseks vajutage uuesti MENU nupule.  

Igal režiimil on omaette menüü, mis on selle režiimi kohta tüüpiline. Näiteks on FM režiimil kaks 

režiimikohast seadistust: otsingu seadistused ja heli seadistused. Lisaks on igal režiimil kaks 

lõppvalikut: System Settings 

(süsteemi seadistused) > Main 

Menu (peamenüü) >. Märk > 

osutab, et on veel valikuid, mis 

viivad järgmistesse menüüdesse. 



 

 

Süsteemi seadistuste menüü kujutab endast kasutaja poolt 

seadistatavate funktsioonide kogu. Nende alla kuuluvad võrgu, 

aja, keele ja tarkvara parameetrid.  

Peamenüüs (MAIN MENU) on esindatud heli esitamise 

režiimide valikud ja unetaimeri ning äratuse seaded. 

 

5.4 Teksti sisestus  

See on vajalik otsingusse teksti sisestamiseks või salasõnade 

jne jaoks. Andmete sisestamise ekraanil on olemas kõik 

tähemärgid ja käsufunktsioonid ringlevas järjestuses. Pöörake 

pöördnuppu, et liikuda selles järjestuses edasi või tagasi, 

vastavalt vajadusele. Vajutage aktiveeritud tähemärgi puhul 

OK nuppu. Kui olete teinud vea, valige viimase tähe 

kustutamiseks käsk BKSP (tagasi) ekraanil. Kui sõna on lõpuni 

kirjutatud, valige OK otsisõna sisestamiseks või salasõna 

kinnitamiseks. Sisestusaknast väljumiseks valige CANCEL. 

Pange tähele! Käskluste ja tähemärkide vahel liikumise hõlbustamiseks on välja mõeldud otsetee. 

Vajutage nuppu INFO, et hüpata tähesisestuselt ükskõik mis punktist otse BKSP (tagasi-) käsklusele. 

Tähemärkide jada sisestamiseks valige iga tähemärk eraldi välja. Nii moodustub sõna / salasõna ja 

see kuvatakse ekraani ülaosas asuval väljal. Kolm käsklust – BKSP, OK ja CANCEL on kõik hõlmatud 

tähemärkide valiku järjestusse. 

 

5.5 Eelsalvestatavad jaamad  

Nii DAB, FM kui ka internetiraadio puhul saab kuni 40 lemmikjaamasagedust mällu salvestada ja neid 

kiiresti üles leida.  

Mingi hetkel esitatava jaama salvestamiseks mällu tuleb vajutada ja hoida FAV nuppu vajutatuna. 

Ekraanil kuvatakse teadet SAVE TO PRESET. Valige üks 40-st mälukohast, et see jaam sinna salvestada 

ja vajutage kinnitamiseks OK.  

Et lemmikute hulgast meelepärane välja valida, vajutage FAV nupule lühidalt ja valige soovitud jaam 

välja sinna salvestatute hulgast. Lemmikjaama esitamise ajal kuvatakse ekraani alumises ääres 

mälukoha numbrit (P1, P2 ja nii edasi).  

 

6. Seadistused  

Kõik seadistusparameetrid raadiole on saadaval süsteemi seadistuste (SYSTEM SETTINGS) menüüs.  

Süsteemi seadistuste menüü valikud:  

• Equaliser - ekvalaiser  

• Standby Clock - valmisolekurežiimis kella kuvamine  

• Network - võrk  

• Time/Date - kell / kuupäev  

• Language - keel  

• Factory Reset - tehase seadete taastamine.  

• Software update - tarkvarauuendus  

• Setup wizard – seadistuste viisard  

• Info  

• Privacy policy - privaatsusteade 

• Back Light - taustavalgustus  

 



 

 

6.1 Ekvalaiser  

Olemas on mitmed ekvalaiseri seadistused, samuti saab neid kasutaja poolt ise määrata (My EQ). 

Ekvalaiseri seadistuse valimiseks valige MENU > SYSTEM SETTINGS > EQUALISER. Valige 

olemasolevate eelseadistuste vahel või määrake enda eelistustele vastav My EQ. Viimane võimalus – 

My EQ profile setup – tähendab, et kasutaja valib endale sobivate sätetega ekvalaiseri jaoks bassi ja 

kõrgete helide seadistused ise.  

 

6.2 Valmisolekurežiimis kella kuvamine  

Valida saab kella kuvamise kas analoogkella kujul või digitaalkella kujul.  

 

6.3 Võrk  

• Network wizard - võrguviisard  

• WPS setup - WPS seadistamine  

• View settings -  seadistuste vaade  

• Manual settings - käsitsi seadistamine  

• NetRemote PIN setup - PIN määramine kaugvõrgu ühendamiseks  

• Network profile - võrgu profiil  

• Clear network settings - võrguseadistuste kustutamine  

• Keep network connected - võrguühenduse säilitamine  

 

6.3.1 Network wizard e. võrguviisard  

Juhatab kasutajat võrguga ühendamiseks vajalikest toimingutest läbi. Toimub automaatselt siis, kui 

käivitatakse seadistuste viisard. Esile tulevad ekraanivaated ja valikud sõltuvad võrgu tüübist ja 

kasutatavast võrguturvalisuse meetmest.  

 

Võrgu valimine  

Võrguviisardi valimise järel otsib raadio automaatselt juhtmeta võrkusid ja esitab leitud võrkude 

kohta SSID-de loendi. Raadio jätab sisselogimise andmed meelde nelja viimatiühendatud võrgu kohta 

ja ühendub nendega automaatselt siis, kui need võrgud on jälle saadaval. Kui võrguühendus ajutiseks 

katkeb, ühendab raadio end hiljem automaatselt uuesti.  

WiFi võrk (SSID), valige võrk loendist.  

 

Avatud võrk  

Kui võrk on avatud (krüptimata), ühendub raadio sellega ja ei vaja rohkem üksikasju ühendamiseks.  

 

Standardne krüptitud võrk  

Kui juhtmeta võrk on kaitstud krüptimise teel, esitatakse järgmisel ekraanikuval võimalus sisestada 

võrgu pääsukood.  

Pange tähele! Vaikimisi pääsukood enamikule juhtmevabadest võrkudest on kirjas ruuteri korpusel 

oleval sildil.  

Raadio ühendub valitud võrguga. Kui võrguühendus ebaõnnestub, naaseb raadio eelnevale 

ekraanikuvale. Väljumiseks kasutage nuppu BACK (tagasi) / MENU. Kui võrguühendus katkeb, siis 

püüab raadio seda automaatselt taastada.  

 

6.3.2 WPS (WiFi kaitstud võrgu seadistus)  

Raadio pakub välja, et vajutaksite ruuteril ühendamise nuppu ja seejärel valikunuppu. Rohkem infot 

WPS krüptimise seadistuste kohta leiab WPS ruuteri juhendist.  



 

 

 

6.3.3 View settings e. seadistuste vaade  

Kuvab seadistuste üksikasju hetkel teostatava võrgu seadistamise kohta, seal hulgas:  

• Aktiivsed ühendused  

• MAC aadress  

• WLAN piirkond  

• DHCP  

• SSID  

• IP aadress  

• Subnet mask  

• Gateway aadress  

• Esmane (primary) DNS  

• Sekundaarne DNS  

 

6.3.4 Manual settings e. käsitsi seadistamine  

Valige DHCP lubamine / keelamine. 

 

6.3.5 NetRemote PIN setup e. PIN määramine kaugvõrgu ühendamiseks  

Võimaldab määrata PIN numbri, mida sisestatakse enne, kui raadiot kaugelt üle võrgu ühendatakse. 

 

6.3.6 Network profile e. võrgu profiil 

Kuvab loendit raadio poolt meelde jäetud võrkudest (kuni 4 tk maksimaalselt). Loendit registreeritud 

võrkudest näeb siin: MENU > SYSTEM SETTINGS > NETWORK > NETWORK PROFILE >. Sealt saab 

soovimatuid võrkusid ka ära kustutada, vajutades OK ja kinnitades DELETE? YES.  

 

6.3.7 Clear network settings e. võrguseadistuste kustutamine  

Valik kustutab hetkel aktiivse võrgu seadistused, et võimaldada mingi teise võrguga hõlpsamat 

ühendust saavutada.  

 

6.3.8 Keep network connected e. võrguühenduse säilitamine  

See valik võimaldab määrata, kas raadio jääb olemasoleva võrguga püsivalt ühendatuks 

valmisolekurežiimis, ning mitte olles internetiraadio režiimis. See on vajalik kaugjuhtimisrežiimil ja 

audio voogesitusel muusikaesitaja režiimis.  

Pange tähele! Vaikevalikuks on mittemuudetava kujul „YES“, et võrk oleks püsivalt ühendatud, kui 

ühendus on UNDOK rakenduses konfigureeritud. 

Pange tähele! Siis on WIFI võrgu keelamine võimatu.  

Meetod 1: kui raadio on sisse lülitatud, vajutage pikalt valmisolekurežiimi nuppu. Raadio läheb 

valmisolekurežiimile üle, keelates WIFI ühenduse. 

Meetod 2: kui raadio on sisse lülitatud, vajutage pikalt puldi nupule PLAY / PAUSE, siis keelatakse 

WIFI ühendus.  

WIFI muutub jälle aktiivseks siis, kui raadio uuesti sisse lülitada.  

 

6.4 Time/Date e. kell / kuupäev 

• Set Time/date - kellaaja / kuupäeva seadistamine 

• Auto Update - automaatne aja uuendus 

• Set Format - ajaformaadi valik 

• Set Timezone - ajatsooni valik 



 

 

• Daylight savings - suve/talveaja vaheldumine 

 

6.4.1 Set Time/date e. kellaaja / kuupäeva seadistamine 

Kuupäeva ja kellaaega kuvatakse kujul pp – kk – aaaa, nii et esimene väärtus ehk päeva näidik 

ekraanil vilgub. Reguleerige kõik näitajad pöördnupuga. Iga väärtus kinnitatakse pöördnupu 

vajutusega ja aktiveerub järgmine väärtus, mida saab muuta. 

 

6.4.2 Auto-update e. automaatne uuendus (DAB, FM või võrgu kaudu) 

Kellaaja automaatne uuenemine saab andmeid DAB, FM või interneti vahendusel. Kellaaega 

uuendatakse vaid siis, kui raadio vastaval režiimil mängib. Seega on otstarbekas regulaarselt seda 

režiimi kasutada. DAB ja FM kasutavad aja uuendamiseks raadiolevi kaudu saadavat ajainfot. Võrgud 

kasutavad ajasignaali, mis levib internetiraadio portaalis mistahes võrku ühendatuna. 

1. Valige uuenduste saamine DAB, FM või Network kaudu. Võimalik on ka valida NO UPDATE – ilma 

uuendusteta. 

2. Kui valisite uuendused võrgu kaudu, seadistage enda asukoha ajavöönd. 

3. Kui teie riigis on kasutusel suve/ talveaja vaheldumine, siis automaatselt võrgu kaudu uuendatav 

kellaaeg võib suve/ talveaja vaheldumisel tunni võrra eksida. Kui kehtestatakse suve / talveaja 

vaheldumine, lülitage raadiol DAYLIGHT SAVINGS sisse. 

Kui uuendate aega DAB või FM kaudu, siis ei mõjuta suve/talveaja vahetus raadio kellaaega. Raadio 

uuendab ajainfo valitud allikast siis, kui ajainfo on saadaval. 

 

6.4.3 Set Format e. ajaformaadi valimine 

Võimaldab valida aja kuvamise 12 tunni või 24 tunni režiimis. 

 

6.4.4 Set timezone e. ajatsooni valimine 

Võimaldab valida ajatsooni, milles asute. 

 

6.4.5 Daylight savings e. suve/talveaja vaheldumine 

Valige suve/ talveaja vaheldumise sisse või välja lülitamine (ON/ OFF). 

 

6.5 Language e. keel 

Vaikimisi on valikuks inglise keel. Mingi teise keele valimiseks valige MENU > SYSTEM SETTINGS > 

LANGUAGES > tehke valik saadaolevate keelte hulgast. 

 

6.6 Factory Reset - tehase seadete taastamine. 

Tehase algseadete valik taastab kõik vaikeseadistused - seega kella / kuupäeva, võrgu seadistused ja 

muud seadistused kustuvad seega ära. Sellegipoolest säilib raadiol hetkel kehtiv tarkvaraversioon. 

Tehaseseadistuste taastamiseks valige MENU > SYSTEM SETTINGS > FACTORY RESET > PROCEED > 

YES. 

 

6.7 Aeg-ajalt toimub tarkvarauuendus, mille käigus tehakse kättesaadavaks veaparandused ja /või 

lisafunktsioonid. Uuenduste saadavust saab kontrollida käsitsi või panna raadio neid automaatselt 

otsima (mis on vaikeseadistus). Kui raadio tuvastab uue tarkvaraversiooni, küsitakse kasutajalt luba 

selle allalaadimiseks ja paigalduseks. Nõustumisel laetakse versioon alla ja paigaldatakse. Kõik 

kasutaja poolt tehtud seadistused seejuures säilivad. HOIATUS: enne tarkvara uuendama asumist 

tuleb kindlustada, et seade on varustatud vooluühendusega. Uuendamise ajal voolu katkestamine 

seadmest võib seadet püsivalt kahjustada. 

 



 

 

6.8 Seadistuse viisard 

Seadistuste viisardit on võimalik käivitada igal ajal. Viisard juhendab kasutajat peamiste seadistuste 

tegemisel järgmiselt: 

1. Kuupäev / kellaaeg – ajaformaadi seadistamine. 

2. Automaatne uuendamine – valige kella uuendamise infoallikas või keelake uuendamine (No 

Update). 

3. Seadistage kellaaeg / kuupäev (see etapp on vajalik vaid, kui automaatsed uuendused on 

keelatud). 

4. Võrguseadistuste viisard käivitub automaatselt (vt eelnevalt võrku puudutavat osa). 

Kui võrguga on ühendus saavutatud, siis on viisard lõpule jõudnud. 

 

6.9 Info 

Kuvatakse süsteemi kohta üksikasjalikumat teavat, seal hulgas: 

• SW version: tarkvaraversiooni number 

• Radio ID: unikaalne kood, mida see konkreetne seade kannab. 

• Friendly name: nimetus, millega raadiot võrgus kuvatakse. 

 

6.10 Privacy policy - privaatsusteade 

Kuvatakse privaatsusteadet, mis juhatab veebilehele Frontier Smart Technologies Privacy policy 

juurde. Täpsem info: www.Frontiersmart.com/privacy 

 

6.11 Taustavalgustus 

Raadio ekraani saab reguleerida valmisolekurežiimis hämaraks. See valik võimaldab seadistada 

väljalülitustaimeri aja ja ereduse seadistused enne (ere ekraan) ja pärast (hämardatud) 

väljalülitustaimeri aktiveerumist. 

Ereda ekraani puhul on valikus suur, keskmine ja vähene eredus. 

Hämara ekraani puhul on samuti võimalik valida suur, keskmine ja vähene eredus. 

 

7. Internetiraadio režiim 

Raadio võib esitada tuhandeid raadiojaamu ja taskuhäälinguid tervest maailmast internetiraadio 

saatelevi kaudu. Kui valite internetiraadio režiimi, siis ühendub raadio teenust pakkuva 

internetiraadio portaaliga, et saada jaamade loendit, mis on jaotatud erinevate kategooriate alusel 

nagu näiteks kantrimuusika ja popmuusika. Olles jaama välja valinud, ühendub raadio selle jaamaga 

otseselt. Internetiraadio režiimile sisenemiseks vajutage MODE, et käia läbi erinevad 

kuulamisrežiimid, kuni ekraanil kuvatakse INTERNET RADIO; teise võimalusena liikuge menüüs MENU 

> MAIN MENU > INTERNET RADIO. Helitugevus, heli vaigistus, nupud PLAY / STOP ja lemmikjaama 

mällusalvestamine on kõik internetiraadio puhul kasutatavad. 

Pange tähele! Jaamade loendi menüü edastatakse internetiraadio portaalist, seega on see saadaval 

vaid siis, kui raadio on võrku ühendatud. Jaamade loendid ja alammenüüd muutuvad vahetevahel. 

Jaamade loendeid korrastatakse eri kategooriate ja otsinguabide alusel näiteks nii: 

• UK 

• History 

• Search 

• Location 

• Popular 

• Discover  

 



 

 

7.1 UK (oleneb ka riigist, kus raadiot kasutatakse) 

Esitab alammenüü, et otsida jaamu rea kategooriate hulgast, näiteks kohalikud jaamad, BBC jaamad, 

muusikažanride alusel või mingi kindla linna jaamad. Valige soovitud kategooria ja siis kuvatakse kas 

lisaloendit alamkategooriatest või kui alamkategooriaid pole, siis saadaval olevaid jaamu valitud 

kategooriast. 

 

7.2 History e. ajalugu 

Internetiraadio uuel kuulamisel valitakse vaikimisi viimati kuulatud jaam. Et valida mingi teine jaam, 

mida hiljuti kuulati, valige MENU > STATION LIST > HISTORY – ja siis tuleb esile loend kuulatud 

jaamade ajaloost. Kõige viimati kuulatud jaamad on loendi ülemises osas. 

 

7.3 Search e. otsing  

Võimalik on ka otsida kogu interneti saatelevi hulgast jaamu, teatavate 

otsisõnade (pealkirjadest) alusel. Otsimiseks valige MENU > STATION LIST 

> SEARCH. Sisestage tähthaaval otsisõna ja seejärel valige OK. Otsisõna 

sisestamine on väga sarnane WiFi salasõna sisestamisele, mida eelpool 

kirjeldati. 

Avanenud loendist valige välja soovitud jaam. 

 

7.4 Location e. asukoht 

Et valida interneti raadiojaam kindla asukoha alusel, valige MENU > 

STATION LIST > LOCATION >. Valige menüüst kontinent ja riikide loetelu, 

valige riik ja sellest riigi internetiraadio jaamad. Valige jaam välja ja häälestage raadio sellele. 

 

7.5 Popular e. populaarseimad 

Esitatakse loendit kõige populaarsematest internetiraadiojaamadest ülemaailmselt. 

 

7.6 Discover e. avastamine 

Võimaldab valida jaamade loendist, mis jaotuvad kas päritolu (riigi), žanri (muusikastiili) või keele 

alusel. Navigeerida saab kategooria valikude vahel. Kui valik on tehtud, kinnitatakse ekraanil valitud 

kategooria ja osutatakse jaamade arvule selles kategoorias. Et loendit näha, valige näit, kus kuvab 

saadaolevate jaamade arvu. 

 

7.7 Hetkel mängiva jaama info ekraanil 

Voogedastuse mängides esitatakse ekraanil selle nime ja kirjeldust. Kui saada on esitaja ja loo nimi, 

kuvatakse ka seda. Rohkema teabe nägemiseks vajutage INFO. Iga kord, kui vajutatakse INFO; 

kuvatakse ekraanile järgmine osa saadaolevast teabest ja see ringleb ekraanil sellises järjestuses: 

• Hüüdlause (vaikimisi, kui on saadaval) 

• Keel / piirkond 

• Koodek ja sämplimissagedus 

• Esituse puhver 

• Hetkel kehtiv kuupäev 

 

8. Taskuhäälingud 

Raadio võib esitada tuhandeid raadiojaamu ja taskuhäälinguid tervest maailmast internetiraadio 

saatelevi kaudu. Valides taskuhäälingu režiimi, võtab raadio teenuspakkuja portaaliga ühendust, et 

võtta vastu saadaolevate taskuhäälingute loendit. Kui olete taskuhäälingu välja valinud, ühendub 

raadio otse selle taskuhäälingu allikaga. Taskuhäälingu režiimile sisenemiseks vajutage MODE, et käia 



 

 

läbi erinevad kuulamisrežiimid, kuni ekraanil kuvatakse Podcasts; teise võimalusena liikuge menüüs 

MENU > MAIN MENU > Podcasts. Helitugevus, heli vaigistus, nupud PLAY / STOP ja lemmikjaama 

mällusalvestamine on kõik taskuhäälingute puhul kasutatavad. 

Pange tähele! Taskuhäälingu menüü edastatakse taskuhäälingute portaalist, seega on see saadaval 

vaid siis, kui raadio on võrku ühendatud. Taskuhäälingute loendid ja alammenüüd muutuvad 

vahetevahel. 

• UK 

• Search 

• Popular 

• Location 

• Discover 

 

8.1 UK 

Esitatakse taskuhäälingute alammenüü, kasutades mitmeid eri kategooriaid, nagu näiteks nädala nali, 

raamatud ja autorid, populaarne jne. Valige soovitud kategooria ja kui avanevad veel edasised 

alamkategooriad, valige nende hulgast või valige avanenud taskuhäälingute loendist soovikohane. 

 

8.2 Search e. otsing  

Võimalik on ka otsida taskuhäälinguid teatavate otsisõnade (pealkirjadest) 

alusel. Otsimiseks valige MENU > PODCAST LIST > SEARCH. Sisestage 

tähthaaval otsisõna ja seejärel valige OK. Otsisõna sisestamine on väga 

sarnane WiFi salasõna sisestamisele, mida eelpool kirjeldati. 

Avanenud loendist valige välja soovitud taskuhääling. 

 

8.3 Location e. asukoht 

Et valida taskuhääling kindla asukoha alusel, valige MENU > PODCAST LIST > LOCATION >. Valige 

menüüst kontinent ja riikide loetelu, valige riik ja selles riigis saadaolevad taskuhäälingud. Avanenud 

loendist valige soovikohane taskuhääling. 

 

8.4 Popular e. populaarseimad 

Esitatakse loendit kõige populaarsematest taskuhäälingutest ülemaailmselt. 

 

8.5 Discover e. avastamine 

Võimaldab valida taskuhäälingute loendist, mis jaotuvad kas päritolu (riigi), žanri (muusikastiili) või 

keele alusel. Navigeerida saab kategooria valikude vahel. Kui valik on tehtud, siis kinnitatakse ekraanil 

valitud kategooria ja osutatakse taskuhäälingute arvule selles kategoorias. Et loendit näha, valige 

näit, kus kuvab saadaolevate taskuhäälingute arvu. 

 

9. DAB raadiorežiim 

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

/ muusikapala nime ekraanil. DAB režiimile sisenemiseks vajutage MODE, et käia läbi erinevad 

kuulamisrežiimid, kuni ekraanil kuvatakse DAB Radio; teise võimalusena liikuge menüüs MENU > 

MAIN MENU > DAB. DAB raadio režiim pakub järgmisi võimalusi: 

• Jaamade loend 

• Scan e. otsimine 

• Käsitsihäälestamine 

• Prune invalid e. kehtetuks märkimine 



 

 

• DRC 

• Jaamade järjestus 

• Süsteemi seadistused 

• Peamenüü 

 

9.1 Jaamade loend 

Seadme esimesel kasutamisel DAB režiimil või kui jaamade loend on tühi, teostab raadio 

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

uuendamiseks, sest: 

• Aja jooksul võib tekkida uusi jaamu 

• 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. 

Küsimärk jaama nimetuse ees loendis osutab sellele, et seda jaama ei ole hetkel võimalik saada. 

Sõltuvalt põhjusest võib see signaalikadu olla ka vaid ajutine. Jaamad, mis tõenäoliselt enam 

saadavale ei tule (näiteks olete kolinud jaama leviulatusest teise kohta), saab loendist eemaldada. 

 

9.1.1 Jaamade otsing (scan) 

Käsitsi otsingu alustamiseks valige MENU > SCAN. Kui otsing on lõppenud, kuvab raadio loendit 

saadaolevate jaamade kohta. Käsitsi häälestamise valik võimaldab kasutajal valida kindla kanali ja 

kuvada selle kanali signaalitugevust. 

 

9.1.2 Jaama eemaldamine loendist (prune invalid) 

Loendist jaamade eemaldamiseks valige MENU > PRUNE INVALID 

 

9.1.3 Jaamade valimine 

Jaama kuulamiseks või vahetamiseks valige MENU > STATION LIST ja vajutage nuppu OK. Keerake 

pöördnuppu soovitud jaama väljavalimiseks ja kuulamiseks. Need jaamad, mis on märgitud 

küsimärgiga, ei ole saadaval. Väljavalitud jaama hakatakse esitama ja ekraanil kuvatakse jaama 

esitusinfot, loo nimetust või saate nimetust, kui jaam seda edastab. Teise võimalusena saab kas 

vasak- või parempoolsele nupule vajutades hüpata mingi muu jaama peale jaamade loendis. Jaamu 

saab mällu salvestada ja sealt üles leida nii, nagu eelpool juttu oli. 

 

9.2 Hetkel mängiva jaama info ekraanil 

Voogedastuse esituse ajal kuvatakse ekraanil selle nimetust ja DLS (Dynamic Label Segment) infot, 

mida jaam välja saadab: saate nimi, esitatava loo pealkiri ja andmed. Stereona edastatavat saadet 

tähistab ekraani ülemises ääres asuv märguanne. Rohkema teabe nägemiseks vajutage INFO. Iga 

vajutusega nupule INFO kuvatakse järgmine teabekogu, mis ringleb ekraanil alates DLS tekstist, saate 

tüübist, esitaja nimest, raadiosagedusest, signaali tugevusest, bitisagedusest / koodekist / kanalist, 

kuupäevast ja kuni DL plus'ini välja (kui on saadaval). 

 

9.3 Slaidiesitus 

Kui olenevalt saatesignaalist edastatakse ka pilte, kuvatakse kujutised ekraani vasakul poolel. 

Erinevate kuvamisvalikute vahel valimiseks (pisipilt, slaid koos DLS tekstiga ja terve ekraani slaid) 

vajutage pöördnuppu. 

 



 

 

9.4 Seadistused 

9.4.1 Dünaamilise ulatuse kompressioon (DRC). 

Mõned DAB jaamad pakuvad dünaamilise vahemiku kompressiooni (DRC). See omadus võimaldab 

raadiol väljastatava audiovoo dünaamilist vahemikku kokku pakkida, nii et vaiksete helide tugevus 

lisandub ja valjude helide tugevus väheneb. See on kasulik, kui kuulata muusikat kõrge dünaamilise 

vahemikuga mürarikkas ümbruses (nt. klassikalist muusikat köögis söögivalmistamise ajal). Et muuta 

raadio DRC seadistusi, valige MENU > DRC ja seejärel DRC high (kõrge), DRC low (madal) või DRC off 

(välja lülitatud). 

Pange tähele! DRC seadistamine ei avalda mõju helile siis, kui DRC andmed saatega kaasa ei tule. 

 

9.4.2 Jaamade järjestus 

DAB jaamade järjestuseks võib valida alfabeetilise järjestuse (Alphanumeric), artisti (Ensemble) või 

Valid (kehtivad jaamad). Ensemble valik grupeerib jaamad, mis esitavad sama artisti või allikat (nt. 

BBC). Loendi järjestus Valid paigutab kehtivad jaamad ettepoole tähestikulises järjestuses ja seejärel 

jaamad, mis pole eetris. Jaamade järjestuse muutmiseks valige MENU > STATION ORDER > ja seejärel 

tehke valik kolme järjestusvõimaluse hulgast. 

 

10. FM raadiorežiim 

FM raadiorežiim võtab vastu analooglevi raadiot FM lainealalt ja kuvab RDS (Radio Data System) infot 

jaama ja saate kohta (kui jaam seda edastab). FM raadiorežiimile sisenemiseks vajutage MODE, et 

käia läbi erinevad kuulamisrežiimid, kuni ekraanil kuvatakse FM Radio; teise võimalusena liikuge 

menüüs MENU > MAIN MENU > FM. FM raadio režiim pakub järgmisi võimalusi: 

• Otsingu seadistused 

• Heli seadistamine 

• Süsteemi seadistused 

• Peamenüü 

 

10.1 Jaamade valimine 

Jaama otsimiseks vajutage OK. Sageduse info kuvatakse ekraanile ajaks, mil raadio FM lainealal 

otsingut teostab. Otsida võib ka nii, et vajutatakse vasak- või parempoolset kursori nuppu ja hoitakse 

vajutatuna, samuti lühikeste vajutustega skaalal edasi või tagasi liikudes. 

Pange tähele! Automaatses otsingus tulevad välja vaid tugeva signaaliga raadiojaamad. Jaamu saab 

mällu salvestada ja sealt üles leida nii, nagu eelpool juttu oli. 

 

10.2 Hetkel mängiva jaama info ekraanil 

FM jaama esituse ajal kuvatakse ekraanil üht kahest andmehulgast: 

Kui saadaval on RDS info, kuvatakse raadiojaama/ teenuse nimetust. RDS infot saab ringipidi edasi 

kerida, vajutades INFO nuppu. Iga vajutusega INFO nupule kuvatakse järgmine infohulk, keereldes 

RDS raadioteksti, saatetüübi, sageduse ja hetkel kehtiva kuupäeva vahel. Kui RDS infot ei edastata, 

kuvatakse ekraanil ainult raadiosagedus. 

 

10.3 Seadistused 

Otsingu seadistused 

Vaikimisi skaneeritakse FM lainealalt iga saadaolevat jaama ja otsing peatub sellel. Selle tulemusel 

võib raadio esitada viletsa signaali/müra suhtega jaamu (nõrga signaaliga). Et otsingu seadistusi 

muuta selliseks, et otsing vaid hea signaalitugevusega jaamadel peatuks, valige MENU > SCAN 

SETTING > STRONG STATIONS ONLY? > YES. 

 



 

 

Heli seadistamine 

Vaikimisi esitatakse kõiki stereojaamu stereoheli režiimis. Selle tulemusel võib raadiojaama 

signaalitugevuse kvaliteet kannatada. Et esitada nõrgema signaaliga raadiojaamu monoheliga, valige 

MENU > AUDIO SETTING > FM WEAK RECEPTION: LISTEN IN MONO ONLY > YES. 

 

11. Bluetooth 

Bluetooth võimaldab ühendada raadioga BT seadmeid ning voogesitada muusikat raadiost, samuti 

kuvada esitatava muusika infot ekraanil. Bluetooth režiimile sisenemiseks vajutage MODE, et käia läbi 

erinevad kuulamisrežiimid, kuni ekraanil kuvatakse Bluetooth Audio; teise võimalusena liikuge 

menüüs MENU > MAIN MENU > BLUETOOTH. Menüüst leiduvad järgmised osad: 

• Setup Bluetooth - BT seadistamine 

• View Details - üksikasjade vaade 

• System Settings - süsteemi seadistused 

• Main Menu - peamenüü 

 

11.1 Bluetooth seadme paarimine raadioga 

Kui raadio on Bluetooth režiimil, vajutage MENU > SETUP BLUETOOTH – raadio siseneb teise 

Bluetooth seadme poolt leitavasse režiimi. Ekraanil kuvatakse raadio Bluetooth nimetust (Lenco DIR-

140). Nutiseadmes tuleks Bluetooth sisse lülitada ja alustada seadmete otsingut selle ekraanil ning 

valida leitud seadmete hulgast ’Lenco DIR-140’. 

 

11.2 Mingi teise paaritud Bluetooth seadme peale ümber lülitumine 

Bluetooth režiimil valige raadio menüüs MENU > VIEW DETAILS > PAIRED DEVICE LIST, seejärel 

avaneb loend eelnevalt paaritud seadmetest, mille hulgast saab sobiva välja valida. 

 

11.3 Muusika haldus raadio kaudu 

Bluetooth muusikaesituse režiimis saab muusikaesitust hallata raadiolt.  

 

11.4 Üksikasjad Bluetooth ühenduse kohta 

Info nägemiseks Bluetooth ühenduse oleku ja ühendatud Bluetooth seadmete kohta valige MENU > 

VIEW DETAILS. Menüüst näeb järgnevat teavet: 

• Bluetooth Info – infot raadio hetkel kehtiva Bluetooth oleku ja versiooni kohta 

• Connected Device – üksikasjad ühendatud Bluetooth seadme kohta 

• Paired Device List – loetelu kuni kümnest raadioga paaritud BT seadmest 

Raadiol on ainult Bluetooth vastuvõtmise funktsioon, ehk et see esitab sellega paaritud seadme 

(näiteks nutitelefoni) poolt edastatavat muusikat (aga ise ei edasta muusikat BT vahendusel 

muudesse seadmetesse). 

 

12. AUX-IN režiim 

AUX in režiimis esitatakse heli välisest helikandjast, nagu näiteks MP3 mängija. 

Et esitada raadiost muusikat AUX in režiimis: 

1. Heli esitamiseks AUX režiimis reguleerige helitugevus raadios madalaks ning kui võimalik, ka välises 

seadmes. 

2. Ühendage väline seade AUX IN pistikupessa 3,5 mm pistiku vahendusel. 

3. AUX režiimile sisenemiseks vajutage MODE, et käia läbi erinevad kuulamisrežiimid, kuni ekraanil 

kuvatakse AUX IN; teise võimalusena liikuge menüüs MENU > MAIN MENU > AUX IN. 

4. Reguleerige helitugevus raadiost ja kui võimalik siis ka välisest seadmest, vastavalt vajadusele. 



 

 

 

13. Äratused ja unetaimer 

Raadiol on lisaks kella ja kuupäeva kuvamisele kaks käepärast äratust koos tukastusfunktsiooniga 

ning unetaimeri funktsioon, mis võimaldab raadiol pärast kindlaksmääratud ajavahemikku 

automaatselt välja lülituda. Iga äratus võib omal režiimil seadistatud olla. 

 

13.1 Unetaimer 

Unetaimeri seadistamiseks vajutage puldi nuppu SLEEP korduvalt, et valida järgmiste võimaluste 

hulgast: SLEEP OFF, 15 MINS, 30 MINS, 45 MINS või 60 MINS. Peatuge valikul, mis on sobiv. Lühikese 

hetke pärast naaseb raadio ekraan olekusse, milles see oli enne unetaimeri seadistamist. Ekraanil 

kuvatakse alumises ääres unetaimeri allesjäänud aega. Teise võimalusena saab valida MENU > MAIN 

MENU > SLEEP ja valida unetaimeri rakendumise aeg sealt. Süsteem naaseb seejärel peamenüüsse. 

Tagasi tavalisele ekraanivaatele naasmiseks vajutage MENU. Unetaimeri aja tühistamiseks valige valik 

SLEEP OFF. Pange tähele! Unetaimeri aeg tühistatakse automaatselt, kui raadio välja lülitada. 

 

13.2 Äratused 

Et seadistada või muuta äratuse aega, siis vajutage puldi nupule ALARM või valige menüüst MENU > 

MAIN MENU > ALARMS. Valige äratus 1 või äratus 2 ning määrake järgmised näitajad: 

• ENABLE (äratuse käivitamine): OFF, DAILY, ONCE, WEEKENDS või WEEKDAYS (välja lülitatud, 

iga päev, ainult 1 kord, nädalalõpud või äripäevad). 

• Time (kellaaeg): 12:00 (reguleerige see aeg) 

• Date (kuupäev): 01-01-2007 (reguleerige). See valik on tavaliselt peidetud ja seda tuleb 

muuta ainult siis, kui valite äratuse, mis seadistatakse ainult üheks korraks helisema (ONCE). 

• Mode (ehk milliselt heliallikalt äratusheli kõlab): BUZZER, INTERNET RADIO, DAB, FM (helin, 

internetiraadio, DAB, FM) 

• Preset: viimatikuulatud või 1-10 

• Volume (helitugevus): 0- 32 

Seadistuste salvestamiseks ja äratuse valimiseks kerige pöördnupuga valikutele ja valige SAVE. 

Pange tähele! Kui vajutate nuppu BACK või MENU, et äratuse seadistustest ilma salvestamata 

lahkuda, küsitakse ekraanil, kas soovite tehtud muudatusi salvestada või ei.  

Ekraanil kuvatakse aktiveeritud äratuste infot vasakul alumises nurgas asuva märguandena. 

Valmisolekurežiimis kuvatakse aktiveeritud äratusi samuti. Kindlaksmääratud ajal hakkab äratus 

helisema. Et seda ajutiseks vaigistada, vajutage nuppu OK.  

Vajutage OK nuppu korduvalt, et valida saadaolevate tukastusfunktsioonide (äratuse edasilükkamine) 

hulgast: 5 MINS, 10 MINS, 15 MINS või 30 MINS. Raadio vaikib määratud ajaks ja vaigistatud äratuse 

märguanne vilgub, samuti loendatakse äratuse kordumiseni jäänud aega alla. Pärast tukastusaega 

heliseb äratus uuesti. Tukastuse ajal võib tukastuse aega veelgi pikendada või lühendada, vajutades 

OK nuppu ja valides mingi teise tukastuse aja. Mistahes allesjäänud tukastusaeg asendatakse uuega. 

Äratuse kinnipanekuks ka tukastusperioodil vajutage raadio väljalülitusnuppu (STANDBY). 

 
UNDOK ™ rakendus Lenco DIR-140 helisüsteemile.  
UNDOK’iga saab raadiot üle WIFI juhtida.  

Olemas on nii Android- kui ka Apple telefonide / tahvlite jaoks ette nähtud versioonid sellest 

rakendusest. Allalaadimiseks võite nutiseadmega skanneerida järgmisel lehel asuva ruutkoodi. 



 

 

Võrguühenduse seadistamine  
Enne, kui rakendus UNDOK võib seadet juhtida, tuleb rakendusega 

nutiseade ja raadio ühendada ühte ja samasse WIFI võrku.  

Heliseadmete ühendamiseks sobivate võrkudega võib osutuda vajalikuks  

otsida abi heliseadme /nutiseadme juhendist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEATEATED 

TEADE KIRJELDUS NÄIDE 

Failed to connect Sisestasite õige pääsukoodi, 

aga ruuter ei lase sisse 

Ruuteril on MAC filter sisse 

lülitatud 

Format error Ei suudeta failiformaati 

tuvastada – see ei sõltu 

võrgust  

Võeti vastu MP3, kuid 

dekodeerimisel leiti, et polnud 

MP3’ga tegu  

Network error Võrgust on saadud ebaõiged 

andmed 

Andmed, mis serverist saadud, 

on loetamatud  

Network not ready Probleem ruuteri ühendusega Ruuter välja lülitatud  

Network timeout  Võrgust ei saa vastust  Striimiv IR jaam on 

kättesaamatu  

Service not available (DAB) Puudub DAB signaali vastuvõtt   

Update failed  Tarkvarauuendus on 

ebaõnnestunud  

 

 

VEAOTSING 

PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ei saavuta võrguühendust 

Võrk maas Kontrollige, kas arvuti ja 

ruuteri vaheline võrk ikka 

töötab  

Ruuter piirab ligipääsu 

loetletud MAC aadressidele  

Leidke DIR-140 aadress Menu 
> System settings > Network > 
View settings ja lisage ruuteri 
listi.  

Pange tähele! DIR-140-l on 

eraldi MAC aadressid nii 

juhtmega kui juhtmeta võrgu 

jaoks; ainult hetkel kehtiva 

võrguadaptri meetodi aadressi 

kuvatakse ekraanil, ent teist 

aadressi on võimalik saada nii, 



 

 

et vahetatakse ära aadressis 
esimesed kaks numbrit ’00’ 

(juhtmeta) ja '02’ (juhtmega). 

Puudulik WiFi signaali tugevus  Kontrollige vahemaad ruuterini 

– võib-olla ei suuda arvuti 

WiFiga ühendust saada oma 

asukoha tõttu.  

Tundmatu krüptimismeetod  Muutke ruuteris 

krüptimismeetodit. DIR-140 

toetab WEP, WPA ja WPA2  

Ebaharilik võrgu seadistus  Seadistage võrk käsitsi 

menüüs. Menu > System 

Settings > Network > Manual 

Settings  

Tulemüür takistab ligipääsu  Kontrollige, et ruuteril oleks 

avatud need pordid: UDP ja 

TCP pordid 80 ja 123; DNS port 

53. Windows: pordid 135 -139 
ja 445. Windows Media Player: 

mitte-Microsofti tulemüürid 

võivad vajada konfigureerimist 

UPnP jaoks. 

Ei saa ühendust internetiga  Internetiühendus on maas  Kontrollige, kas samasse võrku 

ühendatud seadmes internet 

töötab  

Tulemüür takistab ligipääsu  Kontrollige, et oleks avatud 

need pordid: UDP ja TCP 

pordid 80 ja 123; DNS port 53.  

Mõne internetiraadiojaama 

puhul võib olla vajalik 

lisaportide avamine.  

 Jaam ei levi, on ülekoormatud 
või ebapiisava ribalaiusega. 

Jaama saatelevi kasutab 

tundmatud koodekit. Link on 

aegunud. 

Püüdke leida teisi jaamu; 
proovige sama jaama ka 
arvutist käima panna 
Internetiraadio portaalis 
(veebilehel) või proovige 
hiljem. 

 

Kuvatavad sümbolid  
Allolevas tabelis on ära toodud kuvatavate sümbolite tähendused  

WiFi ühendus on loodud (koos signaalitugevuse näiduga). 

WiFi ühendus on katkestatud.  
Bluetooth seade on ühendatud. 

Raadiojaam on eelsalvestatud jaamade loendis.  

FM RDS info on vastu võetud.  

Raadiosignaal on vastu võetud (koos signaalitugevuse näiduga). 

Unetaimer on aktiivne.  

Stereoheliga saatelevi on saadaval.  

Väljundatav heli on vaigistatud.  

Esitus on pausile pandud.  

 



 

 

14. TEHNILINE TEAVE  
Ühendused  toitejuhtmele, 3.5mm AUX-IN, 

3.5mm kõrvaklappide pistikupesa  

Toide /sisendvool  100-240VAC – 50/60Hz  

Voolu väljundvõimsus  5V/1.5A  

Heli võimsus  

Puldi patareid  

2 × 3W RMS  

AAA  

Võimsustarve  Maksimaalselt 10W  

Voolutarve valmisolekus  <1W  

Kasutamistemperatuur  0°C-35°C  

Seadme asend kasutamisel  horisontaalne  

 

 
KESKKONAKAITSE 

Juuresolev sümbol näitab, et elektriseadet ega selles sisalduvaid patareisid ei tohi visata 
olmejäätmete hulka. Kindlustamaks õiget käitlust, andke kasutatud seadmed ja 

akud/patareid vastavasse kogumispunkti. Nõnda toimides aitate säästa loodusvarasid ja 

kaitsta keskkonda ning inimtervist.  

 

Info  
Rohkema tooteteabe saamiseks külastage veebilehte www.lenco.com  

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


