
 

 

TASKURAADIO PDR-015 
 KASUTUSJUHEND 

 
 
 

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, näiteks küttekehad, ahjud, lahtine tuli või muud 

soojust eraldavad seadmed.  
 Kasutage seadet mõõduka temperatuuriga keskkonnas. Seadme töötemperatuur peab jääma 

vahemikku 0° … 35°C. 
 Vältige seadme kasutamist tugevas magnetväljas. Elektrilise interferentsi põhjustatud 

signaalihäirumise 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 peaks hakkama eralduma põlemislõhna, 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 
puhastamiseks süttivaid vedelikke, lahusteid ega kütust. Kasutada võib lahjas 
puhastusainelahuses veidike niisutatud lappi. 



 

 

 Lenco ei ole vastutav kahjude ega andmekao eest, mis on põhjustatud seadme rikkest, valest 
kasutamisest, modifikatsioonidest või aku / patarei vahetamisest. 

 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 ainult kodus kasutamiseks, mitte mingil juhul kommerts- ega 
tööstuslikuks kasutamiseks. 

 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 kuulmislangust. 
 Rikete korral tuleb seade eemaldada vooluvõrgust. 
 Vältige juhtme / adaptri kahjustamist. Olge ettevaatlik pistikute ja pistikupesadega. Ärge 

asetage midagi rasket voolujuhtmele. 
 Eemaldage seade vooluvõrgust äikese ajaks või kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul. 

Ülekoormus võib põhjustada tuleohu või elektrilöögi. 
 Klass 1 seade tuleks ühendada vooluvõrku ainult maandatud kontakti kaudu. 
 Klass 2 seadmed ei vaja maandust. 
 Vältige seadme ühendamist vooluvõrku kahjustatud juhtme, pistiku või pistikupesa kaudu. 

Elektrilöögi oht! 
 Kui seadmes või selle puldis on (münt)patareid: 

o Patareisid ei tohi panna kellegi suhu, patareisid ei tohi alla neelata – keemilise 
põletuse oht! 

o Kui müntpatarei alla neelatakse, on tulemuseks tõsine tervisekahjustus, mis võib 
lõppeda surmaga. 

o Hoidke patareisid eemal väikelaste käeulatusest. 
o Kahtluse korral, et patarei võib asuda kellegi seedekulglas või kehaõõnsustes, 

pöörduge viivitamatult erakorralise meditsiini osakonda. 
o Patareid võivad plahvatada juhul, kui need paigutatakse seadmesse valet pidi. 

Vahetage patareid vaid samatüübiliste uute patareide vastu, 
o Patareisid ei tohi põletada ega kuumutada, mehaaniliselt lõhkuda ega lõigata. 

 
KASUTUSELE VÕTMINE 
Võtke seade pakendist ja eemaldage seadet ümbritsevad kiled/kaitsematerjal. Ärge ühendage seadet 
toitega enne, kui olete veendunud toiteallika sobivuses ja ohutuses. 
Patareid võivad plahvatada juhul, kui need paigutatakse seadmesse valet pidi. 
Vahetage patareid vaid samatüübiliste uute patareide vastu. 
 
 
 
 



 

 

SEADME OSAD 

 
1.Sisselülitusnupp 
1.Menüünupp 
3. TUNE- häälestusnupp 
4.TUNE+ häälestusnupp 
5.Enter nupp 
6. Helitugevuse +/- nupp 

7. MODE režiiminupp 
8. Eelsalvestatud jaamade nupp 
9. Toitejuhtme pistikupesa 
10. Kuularite liitmik 
11. Patareiõõnsus 

 
SISSELÜLITAMINE VOOLUVÕRGUS 

 
  

Valmisolekurežiim võimalik vaid alalisvoolu toitel. 



 

 

SISSELÜLITAMINE PATAREITOITEL 

 
REŽIIMIDE VAHETAMINE 

 
MODE nupp, vajutage ühekordselt 
 
HELITUGEVUSE REGULEERIMINE 

 
DAB REŽIIM 
DAB režiimile sisenemiseks vajutage lühidalt nuppu MODE, kuni ekraanil kuvatakse DAB Scanning 
jaamaotsingut. Esmakordsel kasutamisel on jaamade loend tühi, raadio teostab automaatselt 
täisotsingu, et tuvastada saadaolevad jaamad. Võite ka alustada otsingut käsitsi, et loendit uuendada, 
seda neil põhjustel: 

 Aeg-ajalt tulevad saadavale uued jaamad. 
 Mõnikord jaamad lõpetavad töö või pole enam saadaval (loendis kuvatakse sellised jaamad 

küsimärgiga nende nimetuse ees). 
Kui esmase otsingu korral ei olnud vastuvõetava signaali kvaliteet hea (näiteks antenni vale asendi 
tõttu), võib loend olla tühi või ebatäielik. 
Viletsa signaal korral mõnede jaamade puhul võib heli olla katkendlik. Sel juhul võib loendis vaid hea 
signaaliga jaamu kuvada. 
Täisotsingu jaoks valige menüüst MENU > FULL SCAN. 
Otsingu teostamise järel naaseb raadio eelnevalt mänginud jaamale või loendi esimesele jaamale. 
 

Sisestage 4 AA patareid 



 

 

Valige jaamad, vajutades TUNE -/+, seejärel kinnitage, vajutades ENTER. 
 
HETKEL ESITATAVA JAAMA INFO 
Kui raadiojaam mängib, kuvatakse ekraanil selle nimetust ja DLS (dünaamilise nimesegmendi) infot, 
mida raadiojaam edastab: saate nimi, mängiva loo pealkiri, kontaktinfo. Pika DLS info korral, mis on 
üle 16 tähemärgi, ringleb see info ekraanil. 
Kui vajutada lühidalt nuppu MENU, kuvatakse infot järgnevas järjestuses: 

DLS tekst, signaalitugevus, esitaja nimi, kanali number / piirkond, kanali number / sagedus, 
signaalivea tase, bitisagedus /DAB variant, koodek / DAB variant, kell ja kuupäev. 

 
FM RAADIOJAAMAD 

 
  

TUNE -/+, vajutage 1 kord 

TUNE -/+, vajutage 2 sekundi vältel 

Otsib automaatselt järgmist jaama 



 

 

MENÜÜ 

 
Dünaamilise kompressiooni vahemik (DRC) 
Funktsioon vähendab erinevust kõige valjema ja kõige vaiksema heli vahel, mida saatelevi edastab. 
See muudab vaiksed helid valjemaks ja valjud helid vaiksemaks.  
MÄRKUS: DCR toimib vaid siis, kui see on saatelevi saatja poolt antud jaama puhul võimaldatud. 
Seadistuse jaoks valige MENU > DRC > ja sealt valikud DRC off (väljas) / low (vähene) / high (suur). 
 
PRUNE ehk loendi kärpimine 
Kärpida saab loendit, kui valikutes valida YES / NO, et eemaldada mistahes vigane või mittemängiv 
jaam leitud loendist. Sel moel saab loendisse alles jätta ainult esitatavate DAB jaamade loendi. 
 
JAAMADE SALVESTAMINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU – vajutage 
2 sekundi vältel 

Valige valikutest, 
vajutades TUNE -/+, 
kinnitage, vajutades 
ENTER 

Eelsalvestised 1-4, hoidke 
vajutatuna 2 sekundi vältel. 

40 jaama on salvestatavad 

Valige valikud, vajutades TUNE - /+, 
kinnitage, vajutades ENTER 



 

 

EELSALVESTATUD JAAMADE LEIDMINE 

KELLAAEG / KUUPÄEV 
Kell ja kuupäev on seadistatavad käsitsi /uuendatavad automaatselt. Automaatse uuendamisel 
sünkroniseeritakse automaatselt riikliku signaali alusel, mida DAB ja FM saatelevi edastavad. Aja 
kuvamise formaat on omakorda valitav eri võimaluste hulgast. 
Aja menüü TIME koosneb nendest elementidest: 

 Aja ja kuupäeva seadistamine 
 Automaatne uuendamine - kõikjalt / DAB kaudu / FM kaudu / automaatse uuendamiseta. 
 Ajavorming 12 / 24 h režiimis 
 Kuupäeva formaat pp – kk – aaaa / kk – pp - aaaa 

 

Valige valikud, vajutades TUNE - /+, 
kinnitage, vajutades ENTER 

Eelsalvestised 1-4, vajutage 1 kord 

Eelsalvestised 5 ja edasi, 
vajutage 1 kord 

MENU – vajutage 2 
sekundi vältel 

Valikute tegemiseks vajutage 
TUNE - /+, kinnitamiseks 
vajutage ENTER 



 

 

EKRAANI TAUSTAVALGUS 

 
KEEL 

 
  

Valikute tegemiseks vajutage 
TUNE - /+, kinnitamiseks 
vajutage ENTER 

MENU – vajutage 2 
sekundi vältel 

MENU – vajutage 2 
sekundi vältel 

Valikute tegemiseks vajutage 
TUNE - /+, kinnitamiseks 
vajutage ENTER 



 

 

TEHASESEADETE TAASTAMINE 

 
VEAKOODID 

 ‘Service not available’: Puudub DAB signaali vastuvõtmine 
 ‘Signal error’: DAB signaal katkeb 
 ‘No DAB Station’: Loendis olev jaam pole leitav 

 (No name.): jaam ei edasta identifitseerimiseks vajalikku nimetust. 
 ‘No stations found’: DAB jaamu ei leita, kontrollige õhuantenni. 
 ‘No Radio Text’: RDS teksti selle jaama puhul pole saadaval. 
 ‘No PTY’: RDS saatetüübi infot pole saadaval. 
 ‘No Name’: RDS kaudu ei edastata jaama nimetust. 
 
TEHNILINE TEAVE 

Kirjeldus 
Kõlar 
Sagedusala: 
LCD ekraan 

DAB+/FM digitaalne raadio 
1 x 1W rms 
FM: 87.5-108MHz 
DAB/DAB+: Band III  
174.928-239.200MHz 
2 x 16 tähemärgiga LCD 

Toide: 
Sisend: 
Väljund: 
Alalisvoolu toide: 

Adapter: 
100-240V ~ 50/60Hz 0.3A max 
6V 1000mA 
4 x 1.5V AA patareidega (ei kuulu komplekti) 

Mõõtmed: 
Kasutamistemperatuur: 

90 x 180 x 41 mm 
0 – 45 C 

 
SEADME KÄITLEMINE 

Sümbol seadmel või selle dokumentides tähendab, et seadet ei tohi ühelgi juhul visata ära 
koos olmejäätmetega. Seadme nõuetekohaseks kõrvaldamiseks toimetage see vastavasse 
jäätmekäitluspunkti, mille kaudu seade võetakse materjaliringlusse vastavalt kehtivale 

seadusandlusele. Nõnda toimides aitate säästa loodusvarasid ja kaitsta keskkonda ning inimtervist. 

Valikute tegemiseks vajutage 
TUNE - /+, kinnitamiseks 
vajutage ENTER 

MENU – vajutage 2 
sekundi vältel 

Tehaseseadete taastamisega kustuvad kõik jaamaloendid ja seaded, mis eelnevalt 
tehtud. 


