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OHUTUS 

 Seadme tuulutusavasid ei tohi kinni katta. Asetades seadme riiulisse, jätke selle ümber 5 cm 
vaba ruumi igast küljest.  

 Kasutage seadet vastavalt juhendile.  
 Hoidke seade eemal kuumusallikatest, nagu küttekehad, ahjud, lahtine tuli või muud soojust 

eraldavad seadmed.  
 Kasutage seadet ainult mõõdukates kliimatingimustes. Seadme töötemperatuur peab jääma 

vahemikku 0° … 35°C.  
 Vältige seadme kasutamist tugevas magnetväljas.  
 Elektrointerferentsi põhjustatud signaalisegamise korral tehke seadmele alglülitus.  
 Failide ülekandmisel käsitsege seadet ettevaatusega, mittestaatilises keskkonnas.  
 HOIATUS! Ärge sisestage mingeid võõrkehi seadme avadesse. ELEKTRILÖÖGI OHT!  
 Vältige seadme märjaks saamist ja vettesattumist. Seadet ei tohi kasutada niiskes 

keskkonnas, näiteks vannitoas ega ujumisbasseinide läheduses.  
 Seadet ei või jätta sademete kätte, vedelikega piserdada ega vedelikke selle peale läigatada. 

Ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid.  
 Ärge kasutage seadet, kui on oht kondensatsiooni tekkeks. Kondensaadi tekke korral 

seadmes laske seadmel kuivada toatemperatuuril 1-2 tunni vältel enne sisse lülitamist.  
 Kuigi seadme tootmisel on kasutatud ülimat täpsust ja kõike kontrollitud mitmeid kordi enne 

seadme lahkumist tehasest, on siiski võimalik probleemide teke.  



 

 

 Kui seadmest tõuseb suitsu, tekib ülekuumenemine vms. ebaharilik nähtus, eemaldage seade 
vooluvõrgust koheselt.  

 Seade tuleb ühendada ainult sellisesse vooluvõrku, mis on kirjeldatud tüübisildil. Kui te pole 
kindel kasutuskoha vooluvõrgu omadustes, võtke ühendust kohaliku elektriteenuse 
pakkujaga.  

 Hoidke seadet loomade eest. Mõned lemmikloomad (närilised, jänesed) kipuvad närima 
juhtmeid.  

 Puhastamiseks pühkige seadme välispinda pehme lapiga. Ärge kasutage seadme 
puhastamisel süttivaid vedelikke, lahusteid ega kütust. Kasutada võib lahjas 
puhastusainelahuses veidike niisutatud lappi.  

 Lenco ei ole vastutav kahjude ega andmekao eest, mis on põhjustatud rikkest, valest 
kasutamisest, seadmele tehtud modifikatsioonidest või patarei 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.  

 Seadme tüübisilt asub seadme tagaküljel või all.  
 Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, 
kui neid ei juhendata ega abistata vastutava isiku poolt.  

 Seade on mõeldud kasutamiseks ainult isiklikul otstarbel, mitte ärieesmärgil / tööstuses. 
 Kindlustage seadmele sobiv ja kindel asukoht.  
 Garantii alla ei kuulu kahjud, mis tulenevad seadme kasutamisest ebastabiilses keskkonnas, 

vibratsiooni käes või muu mehaanilise mõju tõttu, mida juhendis ei ole mainitud.  
 Ärge avage seadme korpust.  
 Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale.  
 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.  
 Seadet tuleb lasta parandada mistahes seesmise kahjustuse korral või juhtme / pistiku 

vigastumise korral, samuti juhul kui seadme sisemusse on sattunud võõrkehi või vedelikke. 
 Pikaajaline valju heli kuulamine võib tekitada ajutist või püsivat kuulmislangust.  
 Kui seadmega on kaasas toitejuhe / adapter: mistahes tehnilise rikke korral seadmes tuleb 

seade eemaldada elektrikontaktist ja pöörduda tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. 
 Vältige toitejuhtme vigastamist. Olge ettevaatlik pistikute ja pistikupesadega.  
 Ärge asetage midagi rasket voolujuhtmele.  
 Eemaldage seade äikesetormide ajaks või pikema mittekasutamise perioodiks vooluvõrgust. 
 Pistik, kuhu seadme voolujuhe ühendatakse, peab olema koheselt ligipääsetav igal ajal.  
 Ärge koormake pistikupesi ega pikendusjuhtmeid üle. Ülekoormus võib põhjustada tuleohu 

või elektrilöögi.  
 Seadme pult sisaldab müntpatareid. Kui müntpatarei alla neelatakse, on tulemuseks tõsine 

tervisekahjustus, mis võib lõppeda surmaga. Hoidke patareisid eemal laste käeulatusest. Kui 
patareikaas ei ole kruviga suletav, loobuge patarei kasutamisest ja hoidke seda laste 
käeulatusest eemal. Kui on võimalus, et patarei neelati kellegi poolt alla või asub kellegi 
kehaõõnsuses, tuleb kohe arsti poole pöörduda.  

 
 
 
 



 

 

PAIGALDUS 
Võtke seade pakendist ja eemaldage seadet ümbritsevad kiled/kaitsematerjal.  
Ärge ühendage seadet vooluvõrku enne, kui olete kontrollinud kasutuskoha vooluvõrgu sobivust 
seadme tüübisildil olevate andmetega.  
 
KOMPLEKTI KUULUB 
Pult, juhend, kõlarijuhe, antenn, toitejuhe. 
 
SEADME OSAD 

 
1. Sisselülitusnupp / heliallika valimise nupp  
2. Heliallikas: DAB-FM- CD- USB-BT-LINE  
3. Menüü  
4. Info  
5. Juhtmeta laadimise koht  
6. Helitugevus +/-, Enter  
7. PREVIOUS (eelmine)  
8. Esitus / paus / Enter nupp  
9. NEXT (järgmine) nupp  
10. Plaadisahtli avamise / sulgemise nupp  
11. Vasakpoolne kõlar  
12. Kaugjuhtimispuldi vastuvõtu andur  

13. CD sahtel  
14. LCD ekraan  
15. Liinisisend  
16. USB sisend, esitamiseks  
17. Parempoolne kõlar  
18. Vasaku kõlari ühenduspesa  
19. DAB/FM toantenn  
20. Toitejuhtme liitmik  
21. USB laadimispesa  
22. Parema ja vasaku kõlari juhtme liitmik  
23. Parempoolse kõlari ühenduspesa  

 
 
 



 

 

PULT 
1. Sisse-/ väljalülitamisnupp  
2. Heli vaigistus  
3. Äratuse seadistamine  
4. Ekvalaiseri seadistus  
5. Kordus (CD)  
6. Info  
7. Kursori vasakule liigutamine  
8. Kursori allapoole liigutamine  
9. Menüü  
10. Volume +  
11. Volume -  
12. STOP  
13. Kella seadistamine  
14. Unetaimer (SLEEP)  
15. Programmeerimine (CD)  
16. Tukastusfunktsioon (SNOOZE) 
17. CD avamine / sulgemine  
18. Kursori ülesliigutamine  
19. ENTER  
20. Kursor paremale  
21. Heliallika valik e. SOURCE  
22. PLAY/PAUSE - esitus/paus  
23. Ühe loo võrra edasi liikumine  
24. Ühe loo võrra tagasi liikumine  
25. 0…9 CD lugude valimiseks  
26. Hämardamine  
 
AUTOMAATNE VALMISOLEK  
Ühendatud seadmes sisalduva sisu esitamisel läheb seade automaatselt valmisolekurežiimi neil 
juhtudel: Ühtegi nuppu ei vajutata 10 minuti jooksul, mingit heli ei esitata ühendatud seadmest 10 
minuti jooksul.  
 
KASUTAMINE  
Sisselülitamiseks tuleb toitenupule vajutada lühidalt ja välja lülitamiseks vajutada ja hoida nuppu 
vajutatuna.  
 
HELITUGEVUSE REGULEERIMINE  
Helitugevust reguleeritakse seadmelt pöördnuppu keerates või puldilt VOL+/VOL- nuppe vajutades.  
Ekraanil kuvatakse helitugevuse seadistuse astet.  
 
VAIGISTUS  
Puldi nupu MUTE vajutus vaigistab heli. Ekraanil kuvatakse teadet Volume Muted. Nupu teistkordne 
vajutus tühistab funktsiooni.  
 
KELL JA TAIMERID  
KELLA JA KUUPÄEVA SEADED  
Kui seade ühendatakse elektrikontakti või pärast elektrikatkestust vilgub LCD ekraan, on kella 
seadistused puudu. Kella seadistamiseks peab seade olema valmisolekurežiimil.  
Vajutage nuppu CLOCK. Ekraanil kuvatakse teade Clock Wizard. Vajutage ENTER.  



 

 

Valige ettetulevate valikute seast 24H või 12H, kinnitage nupu ENTER vajutusega. Ekraanil hakkavad 
vilkuma tunninumbrid.  
Nuppude  vajutusega valige tunnid ja kinnitage ENTER. Seejärel vilguvad minutite numbrid.  
Nuppude abil seadistage minutid, kinnitage nupu ENTER vajutusega. Hakkab vilkuma aasta 
näidik.  
Seadistage aastaarv nuppudega  ja kinnitage ENTER nupu vajutusel. Järgmisena vilgub kuu 
number.  
Nuppude  vajutusel seadistage kuu, kinnitage nupuga ENTER. Seejärel vilgub kuupäeva näidik.  
Valige kuupäev  vajutusel, kinnitage nupuga ENTER. Salvestage seaded, valides YES, kui ekraanil 
küsitakse YES/NO.  
 
ÄRATUSE SEADISTAMINE  
MÄRKUS: enne äratuse seadistamist tuleb kell seadistada.  
Äratuse aktiveerudes hakkab mängima CD/USB helikandja muusika või valitud raadiojaam.  
Esimese äratuse jaoks vajutage nuppu ALARM ühel korral, teise äratuse jaoks kahel korral.  
Ekraanil kuvatakse ALARM 1 (või 2) Wizard. Vajutage nuppu ENTER selle valiku peal, mida soovite 
seadistada. Ekraanil hakkavad vilkuma tunni numbrid.  
Nuppude vajutusega seadistage tunnid. Kinnitage nupu ENTER vajutusega.  
Vajutage  nuppe minutite seadistamiseks. Kinnitage ENTER nupu vajutusega.  
Nuppude vajutusega saate valida helisemise tugevuse, vahemikus 0… 30. Kinnitage ENTER nupu 
vajutusega.  
Vajutage nuppe et valida heliallikate seast OFF/USB/CD/FM/DAB. Kinnitage nupu ENTER 
vajutusega.  
Nüüd valige nuppude  vajutusega äratuseheli kestvus. Valida on võimalik vahemikust 10 kuni 60 
minutit. Vajutage kinnitamiseks nupule ENTER . Nuppude  abil valige YES ja kinnitage nupu 
ENTER vajutusega.  
Ekraanil kuvatakse hetkelist kellaaega ja teadet Alarm 1 (või 2).  
HOIATUS! Kui äratus on DAB raadioga ja äratuse käivitumise hetkel ei ole DAB signaali, siis äratus ei 
tee heli. Sama juhtub CD puhul, kui CD plaati ei panda sahtlisse.  
MÄRKUS: kui äratus ei pea järgmisel päeval helisema, valige äratuse seadistuseks OFF. 
 
TUKASTUSFUNKTSIOON EHK SNOOZE  
Äratuse käivitudes saab seda kuni 9 minutiks vaikima sundida, vajutades nuppu SNOOZE. Äratus 
heliseb uuesti umbes 9 minuti möödudes. Ekraanil kuvatakse seni vastavat sümbolit.  
Tukastuse deaktiveerimiseks vajutage sisselülitusnuppu.  
 
UNETAIMER  
Nupu SLEEP korduvate vajutustega saab unetaimeri rakendumise ajaks valida 
90/80/70/60/50/40/30/20/10 minutit. Selle aja möödudes lülitub raadio välja. Funktsiooni on hea 
kasutada uinumiseks muusika saatel.  
Tühistamiseks vajutage nuppu SLEEP kuni ekraanil kuvatakse OFF.  
 
EKRAANI TAUSTAVALGUSTUS  
Nupu DIMMER vajutusel saab valida ekraani ereduse kolmel erineval astmel.  
 
 
 
 
 
 



 

 

DAB RAADIOREŽIIM  
Tõmmake teleskoopantenn pikaks.  
Valige seadme heliallikaks SOURCE nupu abil DAB.  
AUTOMAATNE OTSING 
Esimesel sisselülitusel DAB režiimis alustatakse automaatset jaamaotsingut. Järgmisel korral valitakse 
automaatselt viimatimänginud jaam.  
Hoidke nuppu ENTER vajutatuna, et automaatne jaamade otsing algaks. Otsingu käigus kuvatakse 
ekraanil edenemisriba.  

 
 
KÄSITSI OTSIMINE  
Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu MENU.  
Nuppude /  vajutusega valige Manual Tune, kinnitamiseks vajutage ENTER.  
Soovitud kanali häälestamiseks vajutage nuppe / . Ekraanil kuvatakse signaalitugevust, kui 
vajutate ENTER.  
Otsingust väljumiseks vajutage MENU või .  

 
Kui jaamu ei leitud, tõmmake täispikkuses lahti õhuantenn ja proovige otsida signaali teises 
asukohas.  
 
DRC /DÜNAAMILINE VAHEMIK/  
DRC tehnoloogia võimaldab teha vaiksemad helid paremini kuuldavaks, eriti mürarikkas ümbruses.  
DAB menüüs saab valida DRC, vajutage ENTER nuppu, et kuvada ekraani ülaservas sümbolit *.  
DRC OFF – funktsioon välja lülitatud. 
DRC LOW – tase on ½ sellest, mida saatelevi edastab.  
DRC HIGH – tase on selline, nagu saatelevi edastab.  
Kinnitage nupu MENU vajutusega. Ekraan naaseb tavakuvale.  
 
LOENDIS OLEVATE KÄTTESAAMATUTE JAAMADE EEMALDAMINE (PRUNE) 
DAB menüüs saab leida jaotuse PRUNE. Vajutage ENTER, et sellesse siseneda. 

 
SÜSTEEM (DAB)  
Kui DAB menüüs valida alammenüü SYSTEM, siis nupu ENTER vajutusel saab siseneda süsteemi 
seadistustesse.  
Language - keel  
Nupu ENTER vajutusel saab siseneda keele valikusse, vaikimisi on see inglise. Valida on ka prantsuse, 
itaalia, saksa, poola, hollandi ja hispaania keele hulgast. 



 

 

 
Factory Reset - tehase seadete taastamine.  
Nupu ENTER vajutusel saab taastada algseaded. Ette antakse valikvastused, valides YES ja vajutades 
ENTER, kustuvad kasutaja seadistused ja taastuvad tehaseseadistused.. Kõik salvestatud jaamad ja 
loendid kustuvad. 

 
SW Version ehk tarkvaraversioon  
See võimaldab näha tarkvaraversiooni. Nupu MENU vajutusel saab versiooni kuvamisest väljuda. 
Kui ühtegi nuppu 30 sekundi jooksul ei vajutata, naaseb ekraan tavarežiimile.  

 
PRESET EHK JAAMAMÄLU  
Jaama ülesleidmine mälust  
DAB menüüs vajutage nuppe / , et valida Preset Recall, seejärel vajutage ENTER, et häälestada 
mällusalvestatud jaamadele. Teise võimalusena saab puldi numbrinuppude abil otse soovitud 
jaamale liikuda. 

 
MÄRKUS: Eelsalvestatud jaamade puudumisel kuvatakse teadet Empty Preset.  
Mällusalvestamine  
Eelistatud jaamade salvestamine mälukohtadele. 50 jaama on võimalik talletada mälusse. Need ei 
kustu ära ka siis, kui raadio vooluvõrgust eemaldada.  
Valige DAB menüüst Preset Store ja vajutage ENTER. Nuppude  vajutusel leidke mälukoht, 
kinnitage ENTER nupu vajutusega, hetkel mängiv jaam salvestub sellele mälukohale. Kinnitage nupu 
ENTER vajutusega. 

 
FM RAADIO  
Tõmmake teleskoopantenn täispikkuses lahti.  
Automaatne otsing  
Nupu SOURCE  vajutusel saab leida raadiorežiimi FM Mode.  
Pika vajutusega nupule otsib raadio saadavalolevaid jaamu ja peatub, kui leiab piisava 
signaalitugevusega jaama.  
Mõne sekundi pärast uueneb ekraanikuva. Seejärel kuvatakse FM raadiosagedust. Kui signaal on 
tugev ja sisaldab RDS andmeid, kuvatakse ka jaama nime.  
Muude jaamade leidmiseks vajutage ja hoidke nuppu .  



 

 

5. FM raadiosagedusel vastassuunas liikumiseks vajutage nuppu  ja hoidke 2 sekundit.  
6. Sagedusvahemiku lõppu jõudes pakub raadio otsingut teises suunas.  

 
Käsitsi otsimine  
1. Nupu SOURCE  vajutusel saab leida raadiorežiimi FM Mode.  
2. Valige FM režiim nagu eelnevalt.  
3. Vajutage lühidalt nupule / . Iga vajutusega häälestusnupule liigutakse 50 kHz võrra edasi või 
tagasi.  
4. Sagedusvahemiku lõppu jõudes pakub raadio otsingut teises suunas. Kui jaamu ei leitud, tõmmake 
täispikkuses lahti õhuantenn ja proovige otsida signaali teises asukohas.  
 
MENÜÜ  
1. Otsingu seaded  
FM menüüsse pääsemiseks vajutage MENU, vajutage nuppe  / , siis vajutage ENTER, et valida 
tundlikkus: 
1.1 kõik jaamad: ~15dB  

 
1.2. vaid tugeva signaaliga jaamad: ~19dB,  

 
2. Heli seaded  
2.1. Stereo lubatud 

 
2.2. Mono 

  
 
 
 



 

 

2.3. Süsteem (FM), sama nagu DAB süsteemi seadistamine.  
 
3. Preset ehk jaamamälu 
3.1. Eelvalitud jaamade leidmine (jaama valik): 
Valige mingi jaam ja vajutage ENTER, et häälestada mälusse salvestatud jaamale. 

 
3.2. Talletatud jaamade loend (jaama salvestamine):  
Eelistatud jaamade salvestamine mälukohtadele. Kuni 50 jaama on võimalik talletada mälusse. Need 
ei kustu ära ka siis, kui raadio vooluvõrgust eemaldada.  
Mällusalvestamine toimub samamoodi nagu DAB puhul.  
Valige soovitud laineala. Vajutage MENU ja kasutage nuppe  / valimiseks. Vajutage  et 
näha mällusalvestatud jaamu ning vajutage ENTER, et valida mälukoht, kuhu hetkel esitatav jaam 
salvestada. Kinnitage nupu ENTER vajutusega. 

 
BLUETOOTH REŽIIM  
1. Aktiveerige oma nutiseadme Bluetooth.  
2. Valige raadiol heli allikas nupu SOURCE  korduva vajutamisega, kuni ekraanile kuvatakse Bluetooth 
Searching.. 
3. Leidke nutiseadme ekraanilt Bluetooth seade nimega Lenco MC-175SI.  
4. Valige see nimetus nutiseadme ekraanilt ja ühendage see. Kui küsitakse salasõna, sisestage 0000. 
Eduka ühendumise järel kuvatakse ekraanil Bluetooth Connected.  
Selline ühendamine on vajalik vaid siis kui nutiseade esmalt raadioga ühendatakse. Edaspidi 
ühenduvad need automaatselt, kui telefoni Bluetooth on aktiivne ja raadio mängib. Järgmisel korral 
ühendub seade automaatselt kõige viimati ühendatud telefoniga. 
Ühendumise järel vajutage nuppu  esitamiseks. Nuppude /  abil saab lugude vahel liikuda. 
Esituse pausimiseks või taastamiseks vajutage nupule . Vajutage nupule ja hoidke vajutatuna 
Bluetoothi lahtiühendamiseks.  
 
CD ESITAMINE  
MÄRKUS: ärge puudutage laserläätse CD sahtlis. 
Vajutage seadme sisselülitusnuppu. Nupu SOURCE korduvate vajutustega saab valida CD 
esitusrežiimi. Vajutage CD luugi avamisnupule  ja sisestage CD plaat, trükitud poolega ülespoole.  
Sama nupu vajutusel sulgub CD sahtel. Plaat pöörleb mõne hetke ja alustab esitust esimesest loost.  
Peatamiseks vajutage nuppu  ja jätkamiseks sama nuppu uuesti.  
Vajutage nuppu  et esitus peatada.  
 
EDASI JA TAGASI LIIKUMINE  
Nuppe  ja  saab kasutada lugude vahel liikumiseks või; hoides neid nuppe vajutades, 
kiiremaks edasi/tagasi kerimiseks.  
Vajutage nuppu  ühel korral, et sama loo algusesse tagasi minna. Vajutage seda mitmel korral, et 
liikuda plaadil olevatele eelmistele lugudele.  
Nupuga  saab liikuda plaadi järgnevatele lugudele.  
Vajutades ja hoides nuppu , kerib esitus loo alguse poole tagasi. Nupu vabastamisel jätkub esitus 
pooleliolevast kohast.  



 

 

Hoides vajutatuna nuppu , kiireneb hetkel mängiva loo esitus edasi. Nupu vabastamisel jätkub 
esitus pooleliolevast kohast.  
 
KORDUSESITUS  
CD REPEAT nupu abil saab panna korduvale esitusele ühe loo või kõik lood plaadil.  
Vajutage nuppu REPEAT üks kord esituse ajal. Ekraan kuvab teadet REPEAT ONE umbes kahe sekundi 
vältel. Sama lugu korratakse.  
Kui REPEAT nuppu teist korda vajutada, korratakse kõiki lugusid. Teade REPEAT ALL kuvatakse 
ekraanile umbes 2 sekundiks.  
Kordusesituse tühistamiseks vajutage REPEAT nuppu seni, kuni ekraanile kuvatakse teade REPEAT 
OFF.  
 
PROGRAMMEERITUD ESITUS  
Võimalik on panna esitama kuni 20 lugu soovitud järjestuses.  
CD peatatud esituses vajutage ja hoidke nuppu PROG kahe sekundi vältel vajutatuna. Ekraan kuvab 
P01 ja see vilgub.  
Nuppude / vajutusega määrake esimesele mälukohale soovitud lugu plaadilt. Loo järjekoha 
mällusalvestamiseks vajutage nuppu PROG.  
Korrake eelnevaid toiminguid kõigi lugude jaoks plaadil.  
Programmeeritud järjestuses esitamise alustamiseks vajutage .  
MÄRKUS: kõigi lugude esitamise järel CD esitus peatub.  
Programmeeritud järjestuse tühistamiseks vajutage kahel korral nuppu .  
 
MP3 ESITUS  
Vajutage seadme sisselülitusnuppu. Nupuga SOURCE saab valida CD esitusrežiimi.  
Plaat pöörleb mõne hetke ja alustab esitust esimesest loost.  
Peatamiseks vajutage nuppu  ja jätkamiseks sama nuppu uuesti.  
Vajutage nuppu et esitus peatada.  
MÄRKUS: MP3 formaadis lugusid mahub plaadile palju, Seega kulub veidi kauem aega esituse 
alguseks.  
 
USB MÄLUSEADME MUUSIKA ESITUS  
Olenevalt USB mäluseadme tootjast ja omadustest ei pruugi kõik neist töötada muusikakeskusega 
laitmatult. See ei ole muusikakeskuse viga.  
Vajutage seadme sisselülitusnuppu.  
Nupu SOURCE vajutusega valige heliesituse allikaks USB.  
Ühendage mäluseade PLAYER USB porti. Ekraan kuvab kaustade arvu ja lugude arvu. Esitus algab 
automaatselt.  
Muusikaesituse juhtimine toimub samal moel mis CD esituse puhul.  
MÄRKUS: PLAYER USB pordi kaudu ei saa teisi seadmeid laadida.  
Tähtis! Enne mälupulga eemaldamist seadmest valige teine esitusrežiim.  
  
EKVALAISER  
Sisselülitatud seadmel vajutage nuppu EQ.  
Nuppude  vajutustel saate leida ekvalaiseri eelseadistuste hulgast sobiva (Normal, Classic, 
Jazz, Pop, Rock). Bassi seadistusi saab teha, kui vajutada EQ kaks korda. Kõrgete helide seadistusi 
saab teha, kui vajutada EQ kolm korda. 
 
JUHTMETA LAADIMINE  
QI laadimisfunktsiooniga seadet saab laadida muusikakeskuse peal oleval juhtmeta laadimise alal. 
Laadimine algab kontaktil.  
Väljundvõimsus on 9V 1.1A iOs seadmetele, 5V 2.1A android seadmetele.  



 

 

USB PORDIST LAADIMINE 5V VÄLJUNDVOOLUGA  
USB laadimispordi kaudu saab teisi seadmeid laadida. Väljundvõimsus 5V, 1A.  
 
LIINISISEND 
Nupuga SOURCE saab valida esitusrežiimi liinisisendi kaudu. Ekraanile ilmub teade LINE IN. Ühendage 
3,5 mm pistikuga juhe seadme liinisisendi pistikupessa ja teine pistik välise muusikaseadme 
pistikupessa. Esitust tuleb alustada välisest muusikaseadmest.  
 

TEHNILISED ANDMED  
Toide  100 -240 V~50/60Hz  
Heli võimsus  
Kõlar  
Puldi patarei  

2 x 20W RMS  
6Ω, 20W  
CR2025 liitiumpatarei 3V  

DAB sagedus  174.928 - 239.200 MHz  
FM sagedus  87.5 - 108 MHz  
Bluetooth sagedus:  
Bluetooth versioon  
EIRP / RF väljundvõimsus:  

2402 - 2480MHz  
V5.0  
<3.56dBm  

Võimsustarve  Maksimaalselt 50W  
Voolutarve valmisolekus  < 1W  
Kasutamistemperatuur  0°C-35°C  
Kasutamise positsioon  Horisontaalne  
Seadme mõõtmed  430 x 215 x 145mm  
Kaal:  3,67 kg  
 
 
SEADME KÄITLEMINE  

Sümbol näitab, et elektriseadet ega selles sisalduvaid patareisid ei tohi visata olmejäätmete 
hulka. Kindlustamaks materjalide õiget käitlust, andke kasutatud patareid ja oma vanad 
elektri-ja elektroonikaseadmed jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkti. Nõnda toimides 
aitate säästa loodusvarasid ja kaitsta keskkonda ning inimtervist. 


