
 

 

MUUSIKAKESKUS MC-150 

 KASUTUSJUHEND 

 

 

HI-FI SÜSTEEM DAB+/FM RAADIO, CD MP3, BLUETOOTH JA USB-GA. 

 

OHUTUSJUHISED 

• Seadme kasutamine teisiti, kui juhendis osutatud, võib tekitada ohtliku kiirgusega kokkupuutumise 

ohu. 

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

• Ärge kasutage seadet vee ligiduses. Puhastage seadet ainult kergelt niiske lapiga.  

• Seadet ei või jätta sademete kätte, vedelikega piserdada ega vedelikke selle peale läigatada. Ärge 

asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid. * 

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

ruumi igast küljest.  

• Vältige toitejuhtme 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 kasutatud ülimat täpsust ja kõike kontrollitud mitmeid kordi enne seadme 

lahkumist tehasest, on siiski võimalik probleemide teke. Kui täheldate seadme / juhtmete-pistikute 

muutumist liiga tuliseks, eemaldage seade vooluvõrgust koheselt.  

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

vooluallika näitajad on teadmata, võtke ühendust kohaliku elektriteenuse pakkujaga.  

• Pistikupesa, kuhu seadme juhtme pistik 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 närilistest. Jänesed ja närilised kipuvad närima juhtmeid. *  

• Hoidke seadet vooluvõrgust eemaldades kinni pistikust, ärge tõmmake juhtmest.*  

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

• Pühkige seadme korpust ainult 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 USB pikendusjuhet, kuna see võib 

tekitada interferentsi, mille tulemusel andmed kahjustuvad või kaovad.  

• 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 ei juhendatakse ja abistatakse vastutusvõimelise isiku poolt.  

• Seade on mõeldud kasutamiseks ainult isiklikuks otstarbeks, mitte ärieesmärgil / tööstuses.  

• Kahjud, mis tekivad seadme mahakukkumisest või muust mehaanilisest kahjustumisest, ei kuulu 

garantii alla.  

• Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale.  

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

liigtolm või vibratsioon.  

• Ärge andke seadme pakendit väikelaste kätte.  

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

• Hoolduseks või parandustöödeks pöörduge seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. 

• Hooldust on vaja siis, kui seadet on mehaaniliselt kahjustatud /maha pillatud või seade on saanud 

märjaks /on 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.*  

 

*Tärniga märgitud osad juhendis kehtivad seadmeile, mida kasutatakse vooluvõrgu toitel. 
 

  



 

 

SEADME OSAD 

 
1. CD PLAADISAHTLI LUUK  

2. STANDBY - valmisolekurežiimi nupp. Seadme sisselülitamiseks. Teine vajutus lülitab seadme uuesti 

valmisolekurežiimile.  

3. Ekraan. Kuvab seadme olekut ja infot.  

4.–VOLUME +. Helitugevuse reguleerimine.  

5. PLAY/PAUSE / SCAN  

CD/USB/BT: Vajutage, et vahetada esituse käivitamise ja pausimise vahel.  

FM. Lühike vajutus nupule otsib järgmist saadaolevat FM jaama. Vajutage ja hoidke nuppu vajutatuna, et 

otsida üles ja salvestada kõik saadaval olevad FM jaamad.  

DAB: Vajutage ja hoidke nuppu vajutatuna, et automaatselt üles leida ja salvestada kõik saadaval olevad DAB 

jaamad.  

6. SOURCE . Vajutage sellele nupule erinevate funktsioonide vahel valimiseks. DAB/FM/CD/USB/BT/AUX IN  

7. Kõrvaklappide väljund.  

8. AUX IN. Välise muusikaesitusseadme ühendamiseks.  

9. STOP . CD ja USB esituse peatamine.  

10. USB pistikupesa.  

11. /TUNE- 

DAB. Vajutage, et kuvada eelmise jaama informatsiooni.  

FM. Vajutage lühidalt, et häälestada eelmisele sagedusele. Vajutage ja hoidke nuppu vajutatuna, et eelmist 

saadaolevat raadiojaama leida.  

CD/USB/BT. Vajutage eelmise loo otsimiseks  

12. /TUNE+  

DAB. Vajutage, et kuvada järgmise jaama informatsiooni.  

FM. Vajutage lühidalt, et häälestada järgmisele sagedusele. Vajutage ja hoidke nuppu vajutatuna, et järgmist 

saadaolevat raadiojaama leida.  

CD/USB/BT. Vajutage järgmise loo otsimiseks  

13. MENU/INFO  



 

 

DAB/FM. Vajutage, et kuvada jaama informatsiooni. Vajutage ja hoidke vajutatuna, et siseneda menüüsse 

seadistuste muutmiseks.  

14. SELECT/MONO/ST  

DAB/FM. Vajutage muutmisseadistuse valimiseks menüüst. Vajutage ja hoidke vajutatuna, et valida kas 

stereo või monoheli vahel FM jaama sageduse vastuvõtul.  

15. Infrapunasignaali vastuvõtja  

 
TAGAKÜLG 

 

1. Antennisisend. Sisestage traatantenn sellesse pistikupesasse. Veenduge, et traatantenni õige ots 

sisestatakse pistikupessa. Antenn tuleb signaali parima kvaliteedi huvides kogu ulatuses pikaks tõmmata.  

2. Toitejuhtme pistikupesa.  

3. L/R (vasaku / parema) kõlari juhtme liitmik. Vasak ja parem kõlar ühendatakse nendesse liitmikesse 

vastavalt L ja R (vasak ja parem). Veenduge, et õige kõlari juhe läheb õigesse liitmikku. 

  



 

 

 

PULT  

1. STANDBY -valmisolekurežiimi nupp  

2. Numbrinupud  

3. MEMORY -mälu  

4. PREVIOUS /TUNE  

5. FOLDER  

6. REPEAT - kordusesitus  

7. FOLDER  

8. INFO  

SCAN  

MENU  

9. BT PREVIOUS  

BT NEXT  

BT PLAY/PAUSE  

10. ID3 TAG DISPLAY  

CD/USB STOP  

CD/USB PLAY/PAUSE  

11. VOLUME + / VOLUME – 

12. MUTE  

13. RANDOM  

14. CH- 

15. NEXT /TUNE  

16. ENTER  

17. MONO/ST  

18. CH+  

19. SLEEP  

20. X-BASS  

21. Ekvalaiser  

22. SOURCE  

 
Kaugjuhtimispult  

Puldi sisse on juba paigaldatud CR2025 patarei. Enne kasutamist 

tõmmake patarei kõrvalt välja isolatsiooniteibi tükk.  

 

 

 

 

 

Uue patarei sissepanekul järgige juuresolevat joonist. Patarei 

sisestamisel järgige õiget polaarsust.  

 

Harva võib ette tulla, et pult ei tööta või tekitab häireid teiste 

seadmete töös.  

Ärge vajutage samaaegselt nuppe seadmel ja puldil. Vältige kahe 

puldi samaaegset kasutamist. Puldi sisse sobib vaid CR2025 

patarei. Kui patarei juhtub lekkima, puhastage puldi patareiõõnsus enne uue patarei sisestamist korralikult. 

Vältige patarei pooluste lühistamist. Vanad patareid tuleb anda nõuetekohaselt jäätmekäitlusse.  

 

 

 



 

 

PÕHIFUNKTSIOONID  

Ühendage toitejuhe seadme ja elektrikontakti pistikupesaga. Ekraanil kuvatakse teadaannet SCANTIME. 

Seade uuendab nüüd saatelevi signaali kaudu kellaaja andmeid. Mõne hetke pärast on see tehtud ja ekraanil 

kuvatakse kellaaega.  

Vajutage seadme sisselülitamiseks valmisolekunuppu STANDBY. Väljalülitamiseks vajutage veelkord sama 

nuppu.  

 

DAB/FM/CD/USB/BT/AUX IN  

Nupu SOURCE vajutustega saate valida erineva heliallika.  

 

VOLUME (helitugevuse) NUPP  

Keerake nuppu VOLUME või vajutage puldi nuppe VOL-/VOL+ , et esitatavat heli vaiksemaks/valjemaks 

reguleerida.  

 

Antenni reguleerimine  

Tagapaneelile ühendatud traatantenn tuleks täispikkuses lahti kerida ja paigutada nii, et DAB/FM signaal 

oleks kõige kvaliteetsem.  

 

DAB REŽIIM  

Esmasel DAB režiimi valimisel otsib raadio automaatselt kõiki saadaolevaid DAB jaamu. Oodake otsingu 

lõppemiseni. Ekraanil kuvatakse otsingu edenemist. Seejärel häälestub raadio esimesele jaamale. Jaamad on 

numbrilises ja tähestikulises järjekorras. Kõik leitud jaamad salvestuvad. Järgmisel sisselülitamisel 

automaatset otsingut ei toimu.  

 

Automaatne otsing  

1. Lülitage seade sisse ja valige DAB režiim.  

2. Vajutage nupule SCAN, et automaatne otsing käivitada. Leitud jaamad (kuni 20) salvestuvad mällu 

automaatselt.  

 

Käsitsi DAB jaamade otsing.  

1. Lülitage seade sisse ja valige DAB režiim.  

2. Vajutage puldil nuppu MENU, et siseneda menüüsse.  

3. Vajutage nuppe PREVIOUS  või NEXT , kuni ekraanile kuvatakse MANUAL, seejärel vajutage nupule 

ENTER.  

4. Nuppude PREVIOUS  või NEXT  vajutustega valige soovitud kanal (näiteks 5A-13F). 

5. Vajutage kinnitamiseks nupule ENTER.  

6. Mingi muu kanali valimiseks vajutage nuppe PREVIOUS  või NEXT  ning seejärel kinnitamiseks 

nuppu ENTER.  

7. Käsitsi otsingu lõpetamiseks vajutage puldi nuppu MENU.  

 

Häälestamine.  

Vajutage nuppe TUNE  või TUNE , et kuvada järgmise jaama infot ekraanile. Seejärel vajutage ENTER, 

et sellele jaamale edasi liikuda.  

 

DAB jaamade salvestamine mällu.  

Kuni 20 DAB jaama mällusalvestamine on võimalik.  

1. Häälestage sellele jaamale, mida soovite salvestada.  

2. Vajutage ja hoidke nuppu MEMORY, et pääseda menüüseadistusse. Ekraanil vilgub teadaanne PROG.  

3. Vajutades nuppe TUNE  või TUNE , valige jaamamälu number, mille alla soovite jaama salvestada. 

Seejärel vajutage nupule ENTER valiku kinnitamiseks.  

 



 

 

DAB jaamade mälust ülesleidmine.  

Et leida DAB jaamu mälust, vajutage nuppudele CH-või CH+.  

 

DAB jaamade info kuvamine  

Eksisteerib mitut eri tüüpi DAB jaamade infot. Kuvatava info muutmiseks vajutage korduvalt puldi nuppu 

INFO.  

1. Raadio tekst ringlemas. Koosneb lugude pealkirjadest või raadiojaama saadete nimedest.  

2. Signaalitulp Vastuvõetava signaali tugevus. Mida rohkem kuvatud, seda tugevam signaal. Signaali parema 

kvaliteedi saamiseks tuleb reguleerida traatantenni asendit.  

3. Saate tüüp (Program Type (PTY)) Raadiojaama poolt edastatava saate tüüp.  

4. Laineala signaalikogumi nimetus. Kuvatakse signaalikogumi nimetust, mille alla esitatav jaam kuulub.  

5. Sagedus. Raadiojaama sagedus.  

6. Signaalivea sagedus. Kuvatakse, kui mingi viga tekib signaali saamisel. Mida suurem number, seda tihemini 

vigu esineb. Signaali parema kvaliteedi saamiseks tuleb reguleerida traatantenni asendit.  

7. Heli bitisagedus. Hetkel mängiva kanali heli bitisagedus. 

 

MUUD DAB MENÜÜ TOIMINGUD  

Vajutage puldil nuppu MENU, et siseneda menüüsse. Seejärel leidke nuppude PREVIOUS  ja NEXT  

vajutusega alljärgnevad valikud.  

 

Dünaamiline vahemik (Dynamic Range Control (DRC))  

DRC suudab vaiksemad helid paremini kuuldavaks teha, kui seadet kasutatakse mürarikkas ümbruses. Saate 

DRC tase pannakse paika raadiojaama poolt ja edastatakse saateleviteenuse kaudu. DRC väärtuse muutmine 

seadmel võimaldab dünaamilist vahemikku muuta. DRC väärtusel on kolm erinevat taset: 

DRC high (kõrge):  Maksimaalne kompressioon, nii nagu 

saatega edastatakse.  

DRC low (madal):  Seadistatakse ½ väärtusele sellest, mida 

edastatakse.  

DRC off (väljas):  Kompressioon puudub  

 

Vajutage puldil nuppu MENU, menüüst väljumiseks.  

 

FM RAADIO KASUTAMINE  

Automaatne otsing  

1. Lülitage seade sisse ja FM režiimile.  

2. Vajutage ja hoidke nuppu SCAN, et automaatset jaamade otsingut alustada (kuni 20 jaama salvestamine 

on võimalik).  

 

Käsitsi otsimine  

1. Sageduste otsimiseks vajutage korduvalt nuppudele TUNE  või TUNE . 

2. Teise võimalusena vajutage ja hoidke nuppe TUNE  või TUNE , et automaatselt järgmisi jaamu 

otsida.  

 

FM jaamade salvestamine  

Võimalik on kuni 20 FM jaama mällusalvestamine.  

1. Häälestage sellele jaamale, mida soovite salvestada.  

2. Vajutage ja hoidke nuppu MEMORY vajutatuna. Ekraanil vilgub teadaanne PROG.  

3. Vajutades nuppe TUNE  või TUNE , valige jaamamälu number, mille alla soovite jaama salvestada. 

Seejärel vajutage nupule ENTER valiku kinnitamiseks.  

 

 



 

 

Eelsalvestatud FM jaamade otsimine.  

Et leida FM jaamu mälust üles, vajutage nuppudele CH-või CH+.  

Stereo / mono helirežiimi valik  

Stereona edastatava FM jaama puhul saab nupu MONO/ST vajutustega valida helirežiimiks kas stereo või 

monoheli.  

FM jaamade info kuvamine  

Eksisteerib mitut eri tüüpi infot, mida jaamade ettemängimisel kuvatakse. Kuvatava info muutmiseks 

vajutage korduvalt puldi nuppu INFO.  

1. Raadiotekst. Ringlev tekst, mis kirjeldab muusika pealkirja või annab teavet saate kohta, teabe edastajaks 

on raadiojaam.  

2. Saate tüüp (Program Type (PTY)). Saatelevi kaudu edastatava saate tüüp.  

3. Sagedus. Raadiojaama sagedus.  

4. Heli reziim. Stereo- või monorežiimis heli.  

 

MUUD FM MENÜÜ TOIMINGUD  

Vajutage puldil nuppu MENU, et siseneda menüüsse. Seejärel leidke nuppude PREVIOUS  ja NEXT  

vajutusega alljärgnevad valikud.  

Scan Setting  

1. Vajutage puldil nuppu MENU, et siseneda menüüsse.  

2. Vajutage nuppe PREVIOUS  või NEXT , kuni ekraanile kuvatakse SCAN, seejärel vajutage nupule 

ENTER.  

3. Valikute ALL või STRONG vahel liikumiseks kasutage nuppe PREVIOUS  ja NEXT , kinnitamiseks 

vajutage ENTER. Kui valitud on ALL, tuvastatakse kõik jaamad FM otsingu jooksul isegi siis, kui jaama signaal 

on segatud / müraga. Kui valitud on STRONG, sõelutakse ainult tugeva signaaliga jaamad välja. Nõrk/ segatud 

signaal jäetakse vahele.  

4. Järgmine kord toimub FM jaamade otsing viimatiseadistatud valiku alusel.  

 

Heli (mono/stereo) seadistamine  

1. Vajutage puldil nuppu MENU, et siseneda menüüsse.  

2. Vajutage nuppe PREVIOUS  või NEXT , kuni ekraanile kuvatakse AUDIO, seejärel vajutage nupule 

ENTER.  

3. Valikute STEREO või MONO vahel liikumiseks kasutage nuppe PREVIOUS  ja NEXT , kinnitamiseks 

vajutage ENTER.  

 

CD/ USB KUULAMINE  

CD plaatide sisestamine ja ettemängimine.  

Avage CD sahtli kaas. Paigutage sahtlisse CD plaat, sildipool ülespoole. Sulgege sahtli kaas. Nupu SOURCE 

vajutustega valige režiimiks CD. Seade tuvastab muusikapalade koguarvu plaadil ja kuvab seda arvu 

ekraanil. Esituse alustamiseks vajutage CD/USB PLAY/PAUSE  nupule.  

 

USB seadmel olevate failide esitus  

Ühendage USB mäluseade raadio USB sisendisse. Nupu SOURCE vajutustega valige režiimiks USB. Seade 

tuvastab muusikapalade koguarvu mäluseadmel ja kuvab seda arvu ekraanil.  

Esituse alustamiseks vajutage CD/USB PLAY/PAUSE  nupule.  

Esituse pausimiseks vajutage üks kord nupule CD/USB/PLAY/PAUSE . Vajutage sama nuppu uuesti, et 

esitus jätkuks.  

Esituse peatamiseks vajutage nupule STOP .  

Loo vahelejätmine. Esituse ajal vajutage nuppe PREVIOUS  või NEXT , et liikuda eelnevale või 

järgnevale loole.  

Juhuesitus. Esituse ajal vajutage nupule RANDOM, seejärel hakatakse lugusid esitama juhuslikus 

järjestuses. Ekraanil kuvatakse teadet RANDOM. Vajutage nuppu uuesti, et esitus tavalisel viisil jätkuks.  



 

 

Muusika otsimine kiirendatult. Esituse ajal vajutage ja hoidke nuppe NEXT  või PREVIOUS  

vajutatuna, et muusika kiiremini edasi või tagasi keriks. Nupu vabastamisel taastub muusikaesitus 

normaalkiirusel.  

Kordusesitus Loo esitamise ajal vajutage nupule REPEAT  üks kord, ekraanil kuvatakse teadet RPT.ONE. 

Esitatavat lugu korratakse pidevalt. Vajutage uuesti nuppu REPEAT , ekraanil kuvatakse RPT.ALL. Kõiki 

lugusid hakatakse kordama järjest. Vajutage nuppu REPEAT  uuesti, et naasta tavaesituse režiimile.  

MP3 failide esitusel kaustast on valikus ka kausta kordamise funktsioon, ekraanil kuvatakse sellel juhul 

RPT.FOLD.  

Kausta valimine (ainult MP3 failid).  

MP3 esituse ajal vajutage nuppudele FOLDER  või FOLDER , et kaustade vahel liikuda. Esituse peatatud 

olekus saab samuti kaustade vahel liikuda, vajutades nuppudele FOLDER  või FOLDER . Nuppudega 

NEXT  või PREVIOUS  valige soovitud lugu esitamiseks välja. Vajutades nupule PLAY/PAUSE , algab 

väljavalitud loo esitus.  

ID3 Tag Display (MP3 failid, millel on ID3 Tag info lisatud). Nupu DISPLAY vajutustega saab ID3 Tag 

funktsiooni ekraanil sisse ja välja lülitada. Sisselülitatuna kuvatakse selle funktsiooni puhul MP3 loo 

pealkirja, esitaja ja plaadi nime.  

 

BLUETOOTH  

Järgige seadmete paarimisjuhiseid (alljärgnevalt), et seadmed omavahel ühendada.  

1. Vajutage korduvalt nuppu SOURCE, et valida Bluetooth režiim. Ekraanil kuvatakse märguannet BT. Seade 

hakkab otsima teist BT seadet, millega ühenduda ja ekraanil kuvatakse vilkuvana teadaannet PAIRING.  

2. Kui seadet ei ole BT seadmega kunagi ühendatud või ta ei suuda leida viimatiühendatud seadet, siis 

vilgub ekraanil BT ikka edasi. Lülitage ka otsitava seadme Bluetooth sisse ning võimaldage ühendus 

seadmega, mille nimi loetelus on LENCO MC-150. Valige ühenduse loomiseks see nimi loetelust. Sisestage 

vajadusel salasõna, milleks on 0000.  

3. Eduka ühendamise järel kuvatakse seadme ekraanil püsivalt põlevat teadet BT AUDIO .  

4. Nüüd on võimalik raadio kaudu esitada teistes seadmetes olevat muusikat juhtmevabalt.  

5. Nupu BT PLAY/PAUSE  vajutusega saab muusikat esitada või pausile panna vastavalt soovile.  

6. Esituse ajal vajutage nuppe BT PREVIOUS  või BT NEXT , et liikuda eelnevale või järgnevale loole.  

 

AUX IN  

See sisend võimaldab ühendada raadioga mingi muu välise heliseadme. Välise muusikaesitusseadme 

liiniväljundisse tuleb ühendada 3,5 mm helikaabli (pole seadmega kaasas) üks pistik ning kaabli teine pistik 

seadme AUX IN sisendisse. Nupu SOURCE vajutustega valige režiimiks AUX. Ekraanil kuvatakse AUDIO IN. 

Esitage muusikat välise seadme juhtnuppe kasutades. Raadio väljundab heli oma kõlaritest. Kui seade on 

AUX režiimil kauem kui 4 h järjest, lülitub see automaatselt valmisolekurežiimile. 10 minutit enne 

valmisolekurežiimile minekut vilgub seadme ekraan. Automaatset väljalülitumist saab ära hoida, kui sel ajal 

vajutatakse PLAY  nuppu.  

 

EKVALAISER  

Muusikat kuulates saab kasutada erinevaid heliefekte ekvalaiserit kasutades. Vajutage nupule EQUALIZER, 

et valida järgmiste heliefektide seast: FLAT/CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ.  

 

X-BASS  

Valikus on ka bassiefekti lisamine muusikale. Vajutage nuppu X-Bass. Vajutused lülitavad bassiefekti 

vaheldumisi sisse ja välja.  

 

UNETAIMERI (SLEEP) FUNKTSIOON  

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt nupule SLEEP, et valida üht väljalülitumisaegadest nimelt 

kas SLEEP 00 (välja lülitatud) või 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 või 10 minutit. Unetaimeri sümbolit 



 

 

kuvatakse ekraanil. Kui unetaimer on seadistatud nullile, lülitub seade automaatselt välja. Unetaimeri 

tühistamiseks vajutage seadme nuppu STANDBY. Või vajutage SLEEP nuppu korduvalt, valimaks SLEEP 00.  

 

Energia säästmine.  

Kui seadet ei ole kasutatud ega sellega muusikat esitatud kauem kui 15 minutit, siis läheb seade 

automaatselt valmisolekurežiimile. Kui seade on AUX režiimil kauem kui 4 h järjest, lülitub see automaatselt 

valmisolekurežiimile. 10 minutit enne valmisolekurežiimile minekut vilgub seadme ekraan. Automaatset 

väljalülitumist saab ära hoida, kui te siis vajutate PLAY nuppu.  

Seadme uueks aktiveerimiseks vajutage nuppu STANDBY.  

 

TARKVARAVERSIOONI KONTROLLIMINE  

Seadme tarkvaraversiooni saab kontrollida.  

Lülitage seade sisse DAB või FM režiimile. Vajutage puldil MENU nuppu (või vajutage ja hoidke nuppu 

MENU/INFO seadme esipaneelil), et pääseda menüüsse. Vajutage nuppe PREVIOUS  või NEXT , kuni 

ekraanile kuvatakse SYSTEM, seejärel vajutage nupule ENTER. Vajutage nuppe PREVIOUS  või NEXT , 

kuni ekraanile kuvatakse SW VER, seejärel vajutage nupule ENTER, ekraanil kuvatakse tarkvaraversiooni 

numbrit. Vajutage puldi nuppu MENU, menüüst väljumiseks.  

 

Menüü keele seadistused.  

Seadme menüü keelt on võimalik vahetada.  

1. Lülitage seade sisse DAB või FM režiimile.  

2. Vajutage puldil MENU nuppu (või vajutage ja hoidke nuppu MENU/INFO seadme esipaneelil), et pääseda 

menüüsse.  

3. Vajutage nuppe PREVIOUS  või NEXT , kuni ekraanile kuvatakse SYSTEM, seejärel vajutage nupule 

ENTER.  

4. Vajutage nuppe PREVIOUS  või NEXT , kuni ekraanile kuvatakse LANGUAGE, seejärel vajutage 

nupule ENTER.  

5. Vajutage nuppe PREVIOUS  või NEXT , et teha valik saadaolevate erinevate keelte vahel. Leidnud 

soovitud keele, vajutage kinnitamiseks nuppu ENTER.  

6. Vajutage puldi nuppu MENU, menüüst väljumiseks.  

 

Tehase seadete taastamine.  

Funktsioon taastab seadme tehaseseadistused.  

1. Lülitage seade sisse DAB või FM režiimile.  

2. Vajutage puldil MENU nuppu (või vajutage ja hoidke nuppu MENU/INFO seadme esipaneelil), et pääseda 

menüüsse.  

3. Vajutage nuppe PREVIOUS  või NEXT , kuni ekraanile kuvatakse SYSTEM, seejärel vajutage nupule 

ENTER.  

4. Vajutage nuppe PREVIOUS  või NEXT , kuni ekraanile kuvatakse RESET, seejärel vajutage nupule 

ENTER.  

5. Vajutage nuppe PREVIOUS  või NEXT , kuni ekraanile kuvatakse RESET Y, seejärel vajutage nupule 

ENTER.  

 

Tarvikud  

Traatantenn  

Kaugjuhtimispult 1 tk  

1 kasutusjuhend  

 



 

 

TEHNILINE TEAVE. 

DAB+ raadiosagedusvahemik  

 

174.928-239.2 MHz  

FM raadiosagedusvahemik  87.5-108 MHz  

Toide  100-240V~, 50/60Hz  

Võimsustarve  22 W  

Kõlarite võimsus  2 x 10W RMS  

Bluetooth  V2.1 + EDR  

USB  

Aux In  

USB 2.0 tüüp A pistikupesa  

3,5 mm stereo pistikupesa  

Kõrvaklappide pistik  3,5 mm stereo pistikupesa  

Kaugjuhtimispuldi patarei  CR2025 x 1 tk  

Põhiseadme mõõtmed (L x S x K)  140 x 204 x 170 mm  

Kõlarikasti mõõtmed (L x S x K)  Kumbki 130 x 123 x170 mm  

Kogukaal  2.6 kg  

 

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi juhendis ja tootes ilma vastavasisulise 

etteteatamiskohustuseta.  

 

Garantii  

Garantiiküsimustes ja garantiijärgse remondi küsimustes pöörduge oma seadme edasimüüja poole.  

Oluline: Tooteid otse tootja juurde remonti saata ei saa.  

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.  

 

Lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.lenco.com  

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


