
 

 

TASKURAADIO PDR-031 
 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! 
 
KOMPLEKTI KUULUB 
Toiteadapter, kasutusjuhend. 
 
  



 

 

SEADME OSAD 
ESIKÜLG 

 
1. Värviekraan  
2. Valmisoleku /režiimivaliku nupp MODE  
3. ALARM nupp  
4. PRESET nupp  

5. Valik/esitus/paus/Vol+/Vol- nupp  
6. MENU nupp  
7. Tagasi / paremale nupp  
8. Jaamad / vasakule nupp  

 
TAGAKÜLG 

 
9. Sisse / väljalülitusnupp  
10. Micro USB toitejuhtme pistikupesa  

11. AUX sisendpesa  
12. Kõrvaklappide pistikupesa  

 



 

 

KASUTUSELE VÕTMINE 
Võtke seade pakendist ja eemaldage seadet ümbritsevad kiled/kaitsematerjal. Ärge ühendage seadet 
toitega enne, kui olete veendunud toiteallika sobivuses ja ohutuses. 
Lülitage seade sisse nupust tagaküljel. 
1. Ühendage toiteadaptri mikro-USB pistik pistikupessa raadio taga, teine pistik elektrikontakti ning 
tõmmake pikaks teleskoopantenn.  
2. Ekraani taustavalgus süttib, kellakuva 00:00:00 vilgub.  
3. Esimesel kasutuskorral valitakse automaatselt DAB raadio režiim ning raadio teostab automaatse 
jaamade täisotsingu. Ekraanil kuvatakse SCANNING koos edenemisribaga, mis osutab otsingu 
edenemisele ja kõigi leitud jaamade arvu.  
4. Kui otsing on lõppenud, hakkab raadio esitama alfabeetiliselt järjestatud loendis esikohal asuvat 
jaama. Kui raadio ei leidnud jaamu, kuvatakse "NO DAB STATION".  
5. Reguleerige helitugevust nupuga VOL +/-.  
6. Vajutage jaamanuppu (STATIONS) ja keerake nuppu jaamaloendis ringi liikumiseks. Vajutage 
valikunuppu SELECT, et soovitud jaam valida.  
7. Vajutage režiiminuppu MODE, et valida DAB, FM, Bluetooth ja AUX esitusrežiimide vahel.  
8. Vajutage lühidalt valmisolekunuppu (STANDBY), et raadio sulgeda (läheb valmisolekurežiimile).  
 
KASUTAMINE DAB REŽIIMIS  
DAB täisotsing  
Funktsioon teostab kõigi saadaolevate DAB jaamade otsingu, ribalaius III kanalitel.  
Vajutage DAB režiimis MENU nuppu ja keerake valikunuppu, et valida FULL SCAN, siis vajutage 
valikunuppu lühidalt, et DAB täisotsing algaks. Otsingu lõppedes naaseb raadio eelnevalt mänginud 
DAB jaamale. Kõik leitud jaamad on nüüd jaamade loendis, mida kuvatakse, kui vajutada nuppu 
STATIONS.  
Olenevalt piirkonnast või linnast võib DAB+ jaamade saadavus erineda.  
 
DAB käsitsi häälestamine  
Funktsioon võimaldab mingi kindla uue jaama käsitsi lisamist jaamade loendile, mis juba on saadaval.  
DAB režiimis vajutage MENU nuppu ja keerake SELECT nuppu, navigeerimaks valikule MANUAL TUNE, 
vajutage kinnitamiseks SELECT nuppu.  
Kasutage SELECT nuppu, et navigeerida soovitud sagedusele ning kinnitage SELECT nupu vajutusega. 
Ekraanil kuvatakse sagedus ning jaama nimetus ja signaalitugevus.  
Vajutage veelkord SELECT nuppu, et lisada jaam ja automaatselt sellele jaamale siirduda. 
 
DAB mittetoimivate jaamade kärpimine  
Funktsioon PRUNE INVALID võimaldab mittetoimivad jaamad jaamaloendist kustutada. Vajutage 
nuppu MENU. Valige SELECT nupuga valik PRUNE INVALID ja vajutage nuppu SELECT.  
Keerake SELECT nuppu valikule YES, et mittetoimivad / vigased /mitte saadaval jaamad loendist 
kustutada. Kui valisite NO, siis toimingut ei tehta.  
 
DAB DRC  
DRC on dünaamilise vahemiku kompressioon, see seisneb audiosignaali vaiksemate helide 
võimendamises ja valjemate helide vaiksemaks muutmises.  
DAB režiimis vajutage nuppu MENU ning valige SELECT nupuga DRC. Vajutage SELECT nuppu 
kinnitamiseks.  
Nüüd võib SELECT nupu pööramisel valida, kas DRC on välja lülitatud (OFF), tugev (HIGH) või vähene 
(LOW). SELECT nupu vajutusega kinnitage valik.  
 
DAB kuvamisvõimalused  
Funktsioon võimaldab jaama kohta erineva info kuvamist ekraanil  
Vajutage korduvalt nuppu SELECT, et valida üks järgnevatest valikutest.  



 

 

DLS (dünaamilise segmendi info) – raadio tekst – raadiojaam edastab teavet hetkel mängiva jaama 
kohta, info ringleb ekraanil.  
Ensemble/Multiplex (grupi nimetus): Ensemble / Multiplex on jaamade rühm, mis on seotud ja mida 
edastatakse ühelt ühiselt sageduselt. Eksisteerib riiklikke ja kohalikke jaamarühmi.  
Frequency: Kuvatakse esitatava jaama sagedust.  
Signal strength: Kuvatakse edenemisriba, mis osutab sellele, kui tugev on esitatav signaal. Mida 
tugevam signaal, seda pikem riba.  
Signal error: Seda infot kuvatakse numbrina vahemikust 0-99. Kui mingi raadiojaama signaaliviga on 
30 ja sellest rohkem, on signaali kvaliteet nii halb, et teeb meeldiva kuulamise võimatuks.  
Audio bit rate: Kuvatakse digitaalse audio bitisagedust, mida raadio vastu võtab.  
Time and date: kellaaeg ja kuupäev võetakse raadiosageduse kaudu vastu ja uueneb automaatselt. 
 
DAB SÜSTEEMI SEADISTUSED  
Ekvalaiser: keerake SELECT nuppu, et valida ekvalaiseri seadistustest: Normal-Classic-Jazz-Pop-Rock-
Speech, My EQ, My EQ set up (Treble, Bass)  
Time/Date: aja ja kuupäeva seadistamine.  
Vajutage nuppu SELECT, vilgub kuupäeva näidik. Keerates SELECT nuppu, valige õige kuupäev ja 
vajutage kinnitamiseks SELECT.  
Kuu näidik vilgub järgmisena. Pöörake SELECT nuppu, et õige kuu valida ja kinnitage sama nupu 
vajutusega.  
Aasta näidik vilgub järgmisena. Pöörake SELECT nuppu, et õige aastaarv valida ja kinnitage sama nupu 
vajutusega.  
Nüüd vilgub tunninäidik. Pöörake SELECT nuppu, et valida tunnid ja kinnitage sama nupu vajutusega.  
Nüüd vilgub minutite näidik. Pöörake SELECT nuppu, et valida minutid ja kinnitage sama nupu 
vajutusega. Oletegi edukalt kellaaja ja kuupäeva seadistanud.  
Auto update: siin saab valida, millisest allikast raadio hakkab automaatselt aega uuendama.  
Valida on võimalik järgnevate hulgast:  

Any: uuendamine toimub DAB või FM signaali kaudu  
From Digital Radio-update: uuendamine toimub DAB signaali kaudu  
From FM: uuendamine toimub RDS kanalilt  
No update: niisugusel juhul seadistatakse aeg ainult käsitsi.  

 
Set 12/24 hour: keerake SELECT nuppu, et valida, kas kellaaeg kuvatakse 24- või 12–tunni tsüklina.  
Set date format: kuupäeva kuvamisvormi saab valida neist valikutest: PP–KK-AAAA või KK-PP-AAAA.  
Backlight: taustavalgustuse kustumine on võimalik valida 10,20,30,45,60,120 või 180 sekundi 
möödudes.  
Tase: kõrge – keskmine – madal.  
Ekraani tausta eredus: kõrge – keskmine – madal.  
Language: ekraanimenüü on valitav inglise, hollandi, saksa, itaalia, prantsuse või taani keeles.  
Factory reset: tehaseseadete taastamiseks vajutage SELECT ja valige ettetulevatest valikutest YES. 
Kõik eelnevalt sisestatud andmed kustuvad. 
Software update (tarkvarauuendus): vajutage SELECT ja valige YES, kui soovite, et raadio uuendaks 
enda tarkvara. Uuendamine on võimalik ainult mikro-USB juhtme ühendamisel.  
Valige tarkvarauuendus vaid juhul, kui selle seadme jaoks on uuendus saadaval. Kui valisite uuenduse 
kogemata, lülitage seade lihtsalt korraks välja või tehke alglülitus.  
SW version: et näha süsteemi versiooni, vajutage nuppu SELECT.  
 
KASUTAMINE FM REŽIIMIS  
Lülitage raadio sisse, vajutage MODE nuppu korduvalt ja valige FM režiim. Ekraanil kuvatakse FM ja 
hetkel mängiva jaama nimetust või sagedust, kui RDS ei ole saadavalt.  
 
 



 

 

Otsing käsitsi  
Käsitsi otsimiseks vajutage lühidalt jaamanupule STATIONS ja keerake SELECT nuppu, et otsida 
madalamate või kõrgemate sageduste seast.  
Automaatne otsing  
Automaatotsingu algatamiseks vajutage SELECT nuppu ja hoidke vajutatuna. Raadio teostab otsingu. 
Otsing peatub jaama leidmisel automaatselt.  
Kui soovite otsida madalamate / kõrgemate sageduste seast, peaksite esmalt alustama nupu 
pööramisest madalamale või kõrgemale sagedusele, vastavalt milliste sageduste hulgast otsima 
hakatakse ning seejärel algatama automaatotsingu.  
FM otsingu seaded  
Vajutage MENU nuppu ja keerake valikunuppu, et valida SCAN SETTING. Lühikese vajutusega SELECT 
nupule tulevad ette valikud STRONG STATIONS ONLY (vaid tugeva signaaliga) või ALL STATIONS (kõik 
jaamad), valige SELECT nupu pööramisega soovikohane. SELECT nupu vajutusega kinnitage valik. Kui 
valisite vaid tugeva signaaliga jaamad, otsib raadio ja esitab vaid tugeva signaaliga jaamu. Valides 
kõik jaamad, otsitakse ka nõrga signaaliga jaamad üles ja esitatakse neid.  
FM heli seaded  
Vajutage MENU nuppu ja keerake SELECT nuppu. Valikud on FORCED MONO (monoheli igal juhul) 
vastusena YES / NO. Vajutades lühidalt SELECT, tehke soovitud valik. Kui raadiojaama signaal on nõrk, 
on soovitatav valida monoheli, et signaali kvaliteet oleks parem.  
 
FM SÜSTEEMI SEADISTUSED (samad, kui DAB režiimi puhul)  
FM ekraanikuva  
Funktsioon võimaldab erinevat jaamakohast infot ekraanil erinevalt kuvada. Vajutage lühidalt SELECT 
nuppu, et neid variante järgemööda kuvada. 
RDS (ringlev tekst): raadiojaam võib edastada teavet hetkel mängiva saate kohta, info ringleb 
ekraanil.  
Program type: kirjeldab saate, mida hetkel esitatakse, tüüpi.  
Station name:  näiteks BBC RD, samuti sagedus MHz.  
Audio Mode: ekraanil kuvatakse, kas jaama esitatakse stereo või mono helirežiimis.  
Time / date: kellaaeg ja kuupäev võetakse raadiosageduse kaudu vastu ja uueneb automaatselt (RDS 
olemasolul).  
 
JAAMADE EELSALVESTAMINE  
Võimalik on salvestada 10 jaama DAB ja 10 FM režiimis. Mällusalvestatud jaama on lihtne PRESET 
nupu abil ruttu üles leida.  
DAB jaamade salvestamine  
Järgige eelkirjeldatud DAB jaama valimise juhiseid.  
Vajutage ja hoidke PRESET nuppu vajutatuna. Kuvatakse 1:EMPTY, kui eelnevalt pole selle koha peale 
ühtegi jaama salvestatud. Keerake nuppu, et kõiki mälukohti järgemööda kuvada (1-10).  
Lühike vajutus SELECT nupule salvestab mängiva jaama sellele mälukohale. Ekraanil kuvatakse teavet 
PRESET XX SAVED.  
Salvestatud DAB jaama leidmine  
Eelsalvestatud jaama leidmiseks vajutage PRESET nuppu, keerake SELECT nuppu, et liikuda 
eelsalvestatud jaamade seas. Lühike vajutus SELECT nupule paneb sel mälukohal oleva jaama 
mängima.  
Kui valisite tühja mälukoha, kuvatakse PRESET EMPTY.  
 
ÄRATUSE SEADISTAMINE  
MÄRKUS: enne äratuse seadistamist tuleb kell õigeks panna.  
Nii DAB kui FM puhul: 
Vajutage raadio esipaneeli ALARM nuppu, kuvatakse ALARM 1 OFF 6:00. Vajutage lühidalt SELECT 
nuppu.  



 

 

Kuvatakse ALARM 1 INFO. Keerake nuppu valikule ALARM ja vajutage SELECT nuppu lühidalt, kas ON 
või OFF valiku puhul.  
Keerake valikunuppu äratuse toimumissageduse valimiseks: FREQUENCY. Valida saab: DAILY (iga 
päev), ONCE (üks kord), WEEKENDS (nädalalõpud) või WEEKDAYS (äripäevad). Kinnitage SELECT nupu 
lühikese vajutusega valik.  
Liikuge SELECT nupu pööramisega valikule WAKE UP TIME (äratuse aeg) ja vajutage SELECT nuppu. 
Vilgub tunninäidik. Pöörake SELECT nuppu, et valida tunnid ja kinnitage sama nupu vajutusega. Nüüd 
vilgub minutite näidik. Pöörake SELECT nuppu, et valida minutid ja kinnitage sama nupu vajutusega.  
Keerake SELECT nuppu, et valida äratuse heli allikas SOURCE. Valida saab äratushelina BUZZER, või 
raadiote vahel DAB + / FM. Vajutage kinnitamiseks nupule SELECT.  
Keerake SELECT nuppu valikule DURATION (kestvus). Valida saab 15, 30, 45, 60, 90 või 120 minuti 
vahel. Vajutage SELECT nuppu kinnitamiseks.  
Keerake SELECT nuppu ja valige helitugevus äratuse jaoks – VOLUME. Keerake SELECT nuppu 
helitugevuse valimiseks. Minimaalne helitugevus on 4. Lühikese vajutusega SELECT nupule kinnitage 
valik. Äratus on nüüd seadistatud.  
MÄRKUS: äratuse heli muutub järk-järgult valjemaks, kuni saavutab helitugevuse, mis eelnevalt 
seadistati.  
Äratus 2 seadistatakse samamoodi, nagu äratus 1.  
Tukastusfunktsioon  
Äratust saab edasi lükata, vajutades SELECT nuppu. Vaikimisi heliseb äratus 9 minuti möödudes 
uuesti.  
MÄRKUS: valmisolekunupu STANDBY vajutusel äratus enam ei helise ja tukastus tühistatakse.  
 
BLUETOOTH  
Lülitage raadio sisse ja vajutage lühidalt MODE nuppu, kuni ees on valik Bluetooth. Lülitage 
nutiseadme Bluetooth sisse, otsige BT seadmeid ja leidke loendist LENCO PDR-031. Toksake sellel, et 
seadmed ühendada. Eduka ühenduse järel kõlab häälteade CONNECTED. 
Nupu STATIONS vajutusel saab valida eelneva loo või BACK nupu abil järgneva loo.  
SELECT nupuga saab esitust pausida või uuesti mängima panna.  
Helitugevust saab SELECT nupu pööramisega reguleerida (helitugevus ei ole süngitud BT seadmega, 
seda peab esmalt nutiseadmes käsitsi reguleerima).  
Ühenduse katkestamiseks ja uue seadme ühendamiseks tuleb vajutada SELECT nuppu ja hoida 
vajutatuna.  
 
AUX sisend  
Selle pistikupesa kaudu saab esitada välise muusikaesitusseadme muusikat, näiteks MP3 mängijast.  
AUX sisendi režiimi kasutamiseks:  
Vajutage nuppu MODE, kuni ekraan kuvab AUXILIARY INPUT.  
Keerake nii raadio kui ka välise heliseadme helitugevus maha.  
Ühendage väline seade 3,5 mm pistikuga juhtme vahendusel raadioga.  
Reguleerige esitatava muusika helitugevus raadiost, ja kui vaja siis välisest heliseadmest. 
 

TEHNILISED ANDMED  
liitmikud  

 
Mikro-USB adaptri liitmik, 3,5 mm AUX sisend, 
3,5 mm kõrvaklappide sisend  

Toiteadaptri sisendvool  100-240V ~ 50/60 Hz, 0.2A max  
Toiteadaptri väljundvool  5V /1A  
Võimsustarve  5W  
Võimsustarve valmisolekus  < 1W  
Kasutamistemperatuur  0°C-35°C  
Kasutamise positsioon  Horisontaalne  
 



 

 

 
 
SEADME KÄITLEMINE  

Sümbol näitab, et elektriseadet ega selles sisalduvaid patareisid ei tohi visata olmejäätmete 
hulka. Kindlustamaks elektriseadmete materjalide õiget käitlust, toimetage seade ja/või selle 
akud ja patareid jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkti. Nõnda toimides aitate säästa 
loodusvarasid ja kaitsta keskkonda ning inimtervist.  

 


