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1. ETTEVAATUSABINÕUD  
 
Täname, et olete ostnud CD-mängija SCD-37. Palun lugege hoolikalt läbi käesolev juhend, 
enne kui hakkate seadet kasutama. Hoidke juhendit alles. Juhendist võib abi olla mistahes 
kasutamisprobleemide tekkimisel.  
Ohutus  Kuna CD-mängijas kasutatav laserkiir võib olla kahjulik silmadele, siis ei tohi seadme korpust avada. 
Hoolduseks pöörduge kvalifitseeritud hooldusmeistri poole.  Seadet ei või vedelikega piserdada ega vedelikke seadme peale läigatada, seega ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid - näiteks vaase.  Kui mõni tahke ese või vedelik juhtub sattuma seadme sisemusse, eemaldage seade vooluvõrgust ning viige enne sisselülitamist kindlasti kontrollimiseks hooldusteenindusse.  
Paigutamine Seadet ei või paigutada kaldpinnale ega ebastabiilsele aluspinnale.  
Ärge asetage mingeid esemeid seadme tagaküljele lähemale kui 2,5 cm. Seadme 
ventileerimisavasid ei või kinni katta, et seade töötaks tõrgeteta ja selle komponentide kasutusiga 
oleks kauakestev.  Kui jätate seadme päikese kätte pargitud autosse, siis valige seadmele selline asukoht, et otsesed päikesekiired sellele peale ei paistaks.  Kuna kõlarites on kasutusel tugevad magnetid, hoidke seadmest kaugemal krediitkaardid ja magnetitel töötavad seadmed.  
Toide  Patareitoite jaoks kasutage C suuruses patareisid, 6 tk. Soovitame kasutada leelispatareisid.  Kui te ei kasuta patareitoidet mitmeid nädalaid, võtke patareid välja, muidu võivad need lekkima hakates põhjustada korrosioonikahjusid.  Patareisid ei või jätta liigse kuumuse kätte, näiteks päike, tuli vms.  Kui seade tuuakse väga külmast ruumist väga sooja ruumi või paigutatakse väga niiskesse ruumi, siis võib niiskus seadme CD läätsel kondenseeruma hakata. Sellise olukorra tekkimisel ei tööta 
seade korralikult. Siis tuleb CD välja võtta ning oodata umbes tund aega, et niiskus saaks aurustuda.  Et seade oleks täielikult välja lülitatud, tuleb voolupistik elektrikontaktist eemaldada.  Seadme voolupistik ei või kasutamise ajal olla mingil viisil tõkestatud ning see peab olema hõlpsasti kättesaadav.  Seade on mõeldud kasutamiseks stabiilsel ja vibratsioonivabal alusel. Kui seadet CD mängimise ajal 
mingil moel põrutada, siis muusika katkeb ja hüppab paari sekundi võrra edasi. Sedatüüpi CD-
mängijate puhul on selline reaktsioon põrutusele tavaline.  
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CD-de hooldamisest  Enne mängimapanemist tuleks CD puhastuslapiga üle käia. CD-d pühitakse suunaga keskelt 
väljapoole.  CD-sid otsese päikesevalguse ega kuumaõhupuhurite mõju alla jätta ei või, samuti mitte otsese päikese kätte pargitud autosse, kuna sellises autos tõuseb temperatuur väga kõrgeks.  CD-dele ei või kleepida kleebiseid ega CD-sid kraapida.  Peale mängimist tuleb CD paigutada omaette karpi. Kui CD-l on kriimustusi või sõrmejälgi, võib see 
põhjustada häireid lugude ettemängimisel ja ülehüppamisi. 
  
Kriimustatud plaadid  
Kui plaat on hullusti kriimustatud, ei saa seda ette mängida. Võib juhtuda, et saate seda plaati 
parandada, ostes spetsiaalse plaadipoleerimisvahendi. 
  
2. HOOLDAMINE  
CD läätse puhastamine  
Mustakssaanud lääts põhjustab CD ettemängimisel katkendlikkust jms. häireid.  
Puhastage lääts kaubanduses müügiloleva läätsepuhastusvahendi ja spetsiaalse õhupuhuriga.  
Korpuse puhastamine  
Aegajalt pühkige seadme korpust, paneeli ja nuppe puhta lapi ja lahja puhastusvahendi lahusega. 
Ärge kasutage mingit abrasiivset käsna, küürimispulbrit ega lahustit nagu alkohol või bensiin.  
 
3. TEHNILISED ANDMED  
 

Toide  230V  
9V ( 6 tk C tüüpi patareid)  
soovitatav on leelispatareide kasutamine  

Kõlarid  4 oomi  
Väljundvõimsus  1.0W /kanalilt  
Mõõtmed  263 X 223 X 121 mm  
Kaal  1225g ilma patareideta  
Esitatavad plaaditüübid  Mistahes kaasaskantavas seadmes kasutatav CD  
Raadiosagedusvahemik  FM:87.5-108 MHz AM:520-1620KHz  
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4. OSADE NIMETUSED JA FUNKTSIOONID  
4.1 Seadme esiosal asuvad komponendid  
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Folder : kausta ettemängimine  
2. NEXT: hüppa järgmisest loost üle. Nuppu tuleb kiireks edasikerimiseks mängimise ajal vajutada ja 
all hoida  
3. PREV : hüppa tagasi eelmisele loole; nuppu tuleb kiireks tagasikerimiseks mängimise ajal 
vajutada ja all hoida  
4. Repeat: korda hetkel mängivat lugu, kausta või tervet plaati  
5. LED märgutuli  
LED tuluke: seade on sisse lülitatud  
LED ei põle: seade on välja lülitatud  
6. LCD ekraan  
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7. FM ST LED märgutuli  
LED tuluke: seade on FM stereo režiimil  
LED ei põle: seade on FM mono režiimil  
8. Stop: Nuppu tuleb vajutada esituse peatamiseks  
9. Play/pause: Nuppu tuleb vajutada plaadi esitamiseks. Mängimise ajal vajutamisega pausitakse 
esitus. Esituse jätkamiseks vajutage nuppu uuesti.  
10. PROG: Esituse programmeerimine  
11. OPEN/CLOSE: CD sahtli avamine või sulgemine  
12. CD sahtel  
13. FM antenn  
14. Kõlarid  
15. USB pesa mäluseadmele  
 
 
4.2 Komponendid seadme vasakul küljel  
 
 

 
 
1. Funktsioonilüliti  
2. VOLUME nupp: heli seadmine valjemaks/vaiksemaks  
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4.3 Komponendid seadme tagaküljel 

 
 
1. Audio sisend  

Audiosignaali sissetulemiskoht  
2. Vooluadaptri ühenduskoht  
 
 
4.4 Komponendid seadme paremal küljel 

 
 
 
1. Jaamaotsingu nupp  
2. FM /AM lüliti  
3. FM/ AM sageduse valik  
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5. TOIDE  
Võite toiteallikana kasutada vooluvõrku või patareisid.  
 
5.1 Voolujuhtme külgeühendamine  
Kaasasoleva voolujuhtme ots sisestage CD-mängija tagaküljel asuvasse pistikusse ja teine ots 
elektrikontakti.  
 
5.2 USB mäluseadme ühendamine  
1) ühendage USB mäluseade seadme USB pistikusse  
2) Seade hakkab USB mäluseadmel olevat sisu automaatselt lugema.  
 
MÄRKUS:  
1. Kui plaadi ettemängimise ajal USB mäluseade seadmega ühendada, siis hakkab seade 
automaatselt mäluseadme sisu ette mängima.  
2. Kui USB mäluseadme ettemängimise ajal plaat seadmesse panna, siis hakkab seade 
automaatselt plaati ette mängima.  
3. Kui USB mäluseade ja plaat on mõlemad seadmes olemas, siis hakkab seade automaatselt 
esimesena mäluseadme sisu ette mängima.  
 
5.3 Seadme kasutamine patareitoitel  
Sisestage 6 patareid C tüüpi (ei ole seadmega kaasas) seadme patareikohta.  
Patareitoitel mängimiseks võtke seadme küljest ära voolujuhe, samuti eemaldage juhtme teine ots 
elektrikontaktist. 
  
MÄRKUS:  Kui juhtme ots ei taha elektrikontakti pistkupessa minna, ärge seda vägisi sinna pressige. Keerake 
pistik teistpidi ja proovige uuesti sisestada. Pistik on polariseeritud ja läheb nii seinakontakti kui ka 
seadme pistikupessa ainult üht pidi.  Patareid tuleb uutega asendada, kui POWER märgutuli muutub hämaramaks või seade lakkab sootuks töötamast. Patareisid uute vastu välja vahetades vahetage kõik patareid ühekorraga. Enne 
patareide uutega asendamist võtke plaat CD-sahtlist välja.  Kui CD ei mängi patareitoitel, tähendab see seda, et patareid on peaaegu tühjaks saanud. Kuid 
raadio võib nende peaaegu tühjade patareide toitel veel mõnd aega edasi mängida, kuna kulutab 
energiat vähem kui CD. 
  
6. CD VÕI MP3 MÄNGIMINE  
1. Ühendage seadmega voolujuhe või pange sisse patareid.  
2. Libistage FUNCTION lüliti CD/USB/AUX IN asendisse  
3. Avage CD sahtel ja paigutage plaat sellesse nii, et kirjadega külg oleks ülevalpool.  
4. Sulgege CD sahtel, seade hakkab CD-d ette mängima.  
5. Mängimise ajal PLAY /PAUSE nupu vajutamine paneb esituse pausile. Esituse jätkamiseks 
vajutage PLAY /PAUSE nuppu uuesti.  
6. Reguleerige helitugevus VOLUME nupu abil parajaks.  
7. Vajutage STOP nuppu, kui tahate esitust peatada.  
8. Libistage FUNCTION lüliti OFF asendisse, et seade välja lülitada.  
 
MÄRKUS:  

Ekraanil kuvatakse sümbolit " - - - ", kui plaadisahtlis pole plaati või on see valetpidi sisse pandud.  
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7. KORDUS- JA PROGRAMMEERITUD ESITUS  
 
7.1 Kordusesitus  
1. Vajutage nuppu REPEAT üks kord, et hetkel mängivat lugu korduvalt mängima panna. Ekraanil 
kuvatakse " r - 1".  
2. Vajutage nuppu REPEAT kaks korda, et hetkel mängivat kausta korduvalt mängima panna. 
Ekraanil kuvatakse " r - F".  
3. Vajutage nuppu REPEAT kolm korda, et kõiki hetkel mängivaid lugusid korduvalt mängima panna. 
Ekraanil kuvatakse " r - A".  
4. Vajutage nuppu REPEAT neli korda, et hetkel toimuvat kordusesitust lõpetada. Ekraanil 
kuvatakse " r - n".  
 
7.2 Programmeeritud esitus  
STOP režiimil võite kuni 20 lugu programmeerida esituseks soovitud järjekorras.  
1. Libistage FUNCTION lüliti CD/USB/AUX IN asendisse. Veenduge, et CD esitus on peatatud.  
2.  Vajutage nuppu PROGRAM. Kuvatakse programmeerimisnumbrit " Pro o1".  
3. Vajutage nuppu PREV/NEXT, et välja valida soovitud lugu ja seejärel vajutage kinnitamiseks 
nuppu PROGRAM.  
4. Korrake punkt 3 all kirjeldatud tegevust, kuni saate kõik soovitud lood programmeeritud (kuni 20 
tk.).  
5. Vajutage PLAY /PAUSE nuppu esituse alustamiseks.  
 
Kõikide programmeeritud lugude korduv esitamine  
Vajutage nuppu REPEAT programmeeritud esituse ajal.  
 
Hetkel kehtiva programmi muutmine  
Programmeerige lihtsalt uued lood, nagu eelpool kirjeldatud.  
 
Programmeeritud esituse lõpetamine  
Vajutage nuppu STOP kaks korda või libistage lülitit FUNCTION asendisse OFF. 
  
8. TEISTE AUDIOSEADMETE ESITAMINE SEADME KAUDU  
Võite CD mängija kaudu kuulata muusikat otse MP3 mängijalt, arvutist või muust välisest 
audioseadmest (3,5 mm stereopistikuga).  
1. Sisestage 3,5 mm pistikuga audiokaabel (ei kuulu komplekti) oma MP3 või arvuti kõrvaklappide 
pistikupessa või LINE OUT pistikupessa ning kaabli teine ots seadme AUX IN pistikupessa.  
2. Ühendage seadmega voolujuhe või pange sisse patareid.  
3. Libistage FUNCTION lüliti CD/USB/AUX IN asendisse.  
4. Lülitage MP3 mängija või arvuti sisse. Reguleerige MP3 mängija või arvuti helitugevust ning 
seadme helitugevust soovitud tasemele.  
5. Peale kasutamist libistage FUNCTION lüliti OFF asendisse.  
 
MÄRKUS:  
Kui ühendate mingi audioseadme CD mängija külge CD esitamise ajal, siis seade läheb 
automaatselt üle AUX IN režiimile.  
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9. RAADIO KUULAMINE  
1. Ühendage seadmega voolujuhe või pange sisse patareid.  
2. Libistage FUNCTION lüliti asendisse RADIO, süttib märgutuli POWER.  
3. Libistage FM/AM lüliti soovitud asendisse.  
4. Leidke soovitud raadiojaam jaamaotsingu nupu abil. Reguleerige seda, leidmaks kõige puhtam 
heli.  
5. Reguleerige helitugevus VOLUME nupu abil parajaks.  
6. Raadio välja lülitamiseks libistage FUNCTION lüliti OFF asendisse.  
 
MÄRKUS:  
Järgmine kord, kui soovite raadiot kuulata, libistage FUNCTION lüliti asendisse RADIO. Seade 
hakkab automaatselt ette mängima viimati valitud raadiojaama.  
 
Raadiovastuvõtu kvaliteedi parandamine  
Muutke FM /AM antenni asendit  
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10. Veaotsing  
Kui seadme kasutamisel tekib probleeme, võite abi leida juuresolevast tabelist.  
 
 Probleem Lahendus 

Üldine Voolu pole seadmes Pange voolujuhe korralikult seadmesse või seinakontakti 

Veenduge, et patareid on sees õigetpidi ja et need pole tühjad 

Puudub heli Veenduge, et FUNCTION lüliti on õiges asendis 

Reguleerige helitugevust 

CD 

mängija 

Ekraanile ilmub “---" Pange CD seadmesse kirjadega külg ülespoole.  Proovige teist CD-d.  

Seade mängib ainult CD, MP3 või WMA failidega plaate. 

CD ei mängi Vaadake, kas CD sahtel on kinni 

Pange CD sisse kirjadega külg ülespoole 

Võtke CD välja ja jätke sahtel lahti, et niiskus saaks aurustuda 

Kasutage uut plaati (seade ei mängi tugevasti kriimustatud plaate ) 

või proovige plaati parandada plaadipoleerimisvahendiga 

Puhastage plaati 

Vaadake, kas lüliti FUNCTION on CD/USB /AUX IN  asendis 

Vaadake, kas audiokaabel on seadme AUX In pistikust eemaldatud 

Heli on katkendlik Puhastage CD või vahetage tugevasti kahjustatud CD välja uue vastu 

Paigutage CD mängija kohta, kus pole vibratsiooni 

Kontrollige, ega patareid pole tühjenenud 

Patareitoitel ei mängi 

CD, ehkki raadio 

mängib 

See on normaalne, sest raadio kulutab vähem energiat kui CD 

mängija 

Raadio Heli on nõrk ehk 

viletsa kvaliteediga 

Kui patareid on tühjad, vahetage need kõik uute vastu välja.  Või 

proovige seadme asendit muutes või seda aknale lähemale tuues 

saada paremat raadiosignaali. 

 

 

Ärge visake seadet ära koos olmejäätmetega, kui seadme kasutusiga on jõudnud lõpule.. Andke 

seade käitlemisele selleks ettenähtud käitlemisasutustele. Info saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või 

seadme müüjate poole. (Allikas: Euroopa direktiiv nr 2002/96/EC, mis käsitleb elektri- ja 

elektroonikaseadmete jäätmetest vabanemist). 
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