
 

 

  
MUUSIKASÜSTEEM PMX-250 KASUTUSJUHEND 

Võimas DJ muusikasüsteem Bluetoothi, USB, FM tuuneri ja valgusefektidega 

 

 

 

HOIATUS: seadme kasutamine teisiti kui juhendis osutatud võib tekitada ohtliku kiirgusega 

kokkupuutumise ohu. Seadet ei tohi modifitseerida ega remontida keegi peale tootja poolt volitatud 

remondiettevõtte. 

 

  



 

 

OHUTUSJUHISED 

• Ärge kasutage seadet vee ligiduses.  

• Puhastage seadet ainult kergelt niiske lapiga.  

• Seadme tuulutusavasid ei tohi blokeerida. Asetades seadme riiulisse, jätke selle ümber 10 cm 

vaba ruumi igast küljest.  

• Paigutage seade ruumis vaid käesoleva juhendi nõuandeid järgides.  

• Vältige voolujuhtme vigastamist. Olge ettevaatlik pistikute ja pistikupesadega. Ärge asetage 

midagi rasket voolujuhtmele. Hoidke seadet eemal laste käeulatusest. 

• 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. 

• Hoiatus: 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 suitsu eraldumist seadmest; või tekib liigne ülekuumenemine vms. ebaharilik 

nähtus, eemaldage seade vooluvõrgust koheselt.  

• Seade peab alati normaalselt ventileeruda saama.  

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

kindel kasutuskoha vooluvõrgu omadustes, võtke ühendust kohaliku elektriteenuse 

pakkujaga.  

• Pistik, kuhu seadme voolujuhe 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.  

• Kaitske seadet koduloomade ja näriliste eest. Jänesed ja närilised kipuvad närima juhtmeid.  

• Hoidke vooluvõrgust eemaldades kinni pistikust, ärge tõmmake juhtmest. Lühiühenduse oht.  

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

• Seadme kaitsmiseks äikesetormi ajal tuleb seadme pistik vooluvõrgust eemaldada.  

• Eemaldage seade vooluvõrgust, kui seadet parajasti ei kasutata.  

• Pühkige seadme korpus puhtaks pehme lapiga. Ärge kasutage puhastamisel 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.  



 

 

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

Ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid.  

• Et seade oleks täielikult välja lülitatud, tuleb voolupistik elektrikontaktist eemaldada.  

• Seadme voolupistik peab olema hõlpsasti ligipääsetav igal ajal.  

• Akut /patareisid ei või jätta liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse, lahtise tule 

ligidusse vms.  

• Seadme ümber peab olema jäetud vähemalt 10 cm vaba ruumi igast küljest, et seade ei 

kuumeneks üle.  

• Seadme ventileerumine peab olema vaba - seda ei tohi tõkestada mingite esemetega (nt. 

ajalehed, laudlinad, kardinad vms.).  

• Lahtise tule allikaid (küünlad) ei tohi seadmele asetada.  

• Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid.  

• Seadme kasutamise keskkonna temperatuurid ei tohi olla liig kõrged ega ka liig madalad.  

• Seadme tüübisilt asub seadme põhja 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 kodutingimustes, mitte ärieesmärgil / tööstuses.  

• Kindlustage seadmele sobiv ja kindel asukoht. Kahjud, mis tekivad seadme allakukkumisest 

või muust mehaanilisest kahjustumisest, ei kuulu garantii alla.  

• Ärge avage seadme korpust.  

• Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale.  

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

kuumus, liigtolm või vibratsioon.  

• Ärge puhastage seadet, kastes seda vette/vedelikesse.  

• Seadme avaustesse ei tohi panna mingeid võõrkehi, sinna ei tohi sattuda vedelikke.  

• Ärge andke seadme pakendit väikelaste kätte.  

• Veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed oleks samad, mis seadme tüübisildil (leitav 

seadme alt).  

• Kaitske voolujuhet kahjustumiste eest.  

• 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!  

• Hoiatus: pikaajaline valju heli kuulamine võib tekitada ajutist või isegi püsivat kuulmislangust. 

 

  



 

 

PAIGALDAMINE  

Kasutamiseks tuleb seadme ümbert eemaldada kogu pakkematerjal. Ärge ühendage seadet 

vooluvõrku enne, kui olete kontrollinud kasutuskoha vooluvõrgu sobivust seadme tüübisildil 

olevate andmetega. Seadme tuulutusavad peavad olema vabad, seadme ümber peab olema 

piisav ruum õhuringluseks. 

 

TAGAKÜLG 

 

1. Sisse-väljalülitusnupp  

Lüliti asendid: DC INPUT, AC INPUT või OFF.  

Lülitatuna AC INPUT režiimile töötab seade 230V toitel ja seadme akut laetakse.  

Lülitatuna asendisse OFF on seade välja lülitatud ja akut ei laeta.  

Lülitatuna DC INPUT režiimile töötab seade akutoitel.  

2. DC 12V INPUT . Seadet saab ühendada 12V autoaku toitele.  

3. FM antenn 

4. Toitejuhtme 230V ~ 50Hz pistikupesa 

 

 



 

 

ESIPANEEL 

 
1. LED ekraan – ekraan kuvab infot, vasakul kuvatakse sisend A, paremal pool sisend B olekut.  

2. VOLUME/MULTI/DJ EFFECT. Helitugevuse, kõrge ja madala helisageduse reguleerimiseks tuleb 

nuppu keerata. Lühike vajutus sellele nupule valib järgnevate heliefektide vahel: SCRATCH, REVERB, 

BEAT BOX, YEAH, BRING IT, GEYA, COME ON. Pikk vajutus esitab efekti DRUMS.  

3. PHONES MODE. Sellele nupule vajutades saab erinevate kõrvaklapirežiimide vahel valida: INPUT A, 

INPUT B, INPUT AB.  

4. INPUT B PREV. Sellele nupule vajutades saab siirduda eelmisele muusikapalale sisendist USB B.  

5. INPUT B NEXT. Sellele nupule vajutades saab siirduda järgmisele muusikapalale sisendist USB B.  

6. INPUT B VOLUME. Selle nupuga saab reguleerida INPUT B sisendi helitugevust.  

7. INPUT B PLAY/PAUSE. Selle nupu vajutusel saab INPUT B esitatavat muusikat pausile panna / edasi 

esitada. USB andmekandjalt muusika esitamisel saab selle nupu pikema vajutusega valida allesjäänud 

/läbi mängitud esitusaja kuvamise vahel.  

8. INPUT B MODE. Nupu vajutusel saab valida teise INPUT B režiimi, LINE, USB B.  

9. Kõrvaklappide pistikupesa.  

10. USB B sisendpistikupesa.  

11. GUITAR VOLUME. Kitarrisisendi helitugevuse reguleerimine.  

12. MIC VOLUME. Mikrofoni helitugevuse reguleerimine.  

13. ECHO. Mikrofoni kaja seadistamine.  

14. GUITAR pistikupesa  

15. Mikrofoni pistikupesa.  

16. LlNE IN AUDIO INPUT pistikupesa. Liinisisendi ühendamiseks. 

17. Laadimise märgutuli. Kui aku on tühi, hakkab laadimise märgutuli põlema, punasena. Laadides 

põleb sama märgutuli rohelisena.  

18. AUX AUDIO INPUT pistikupesa. AUX välise heliseadme ühendamiseks.  

19. USB A sisendpistikupesa.  



 

 

20. Võrgutoitel: CHARGE/STANDBY/NORMAL. Pikk vajutus sellele nupule paneb seadme 

valmisolekurežiimile või lülitab sisse. Lühike vajutus sellele nupule paneb seadme režiimidele 

laadimine, valmisolek või tavaline. Akutoitel: BAT.LEVEL. Nupule vajutamine näitab aku laetuse astet.  

21. INPUT A MODE. Nupu vajutusel saab valida teise INPUT A režiimi, AUX A, BT A, FM, USB A.  

22. INPUT A PLAY/PAUSE. Selle nupu vajutusel saab INPUT A esitatavat muusikat pausile panna / 

edasi esitada. USB andmekandjalt muusika esitamisel saab selle nupu pikema vajutusega valida 

allesjäänud/läbi mängitud esitusaja kuvamise vahel.  

23. INPUT A VOLUME. Selle nupuga saab reguleerida INPUT A sisendi helitugevust.  

24. INPUT A NEXT. Sellele nupule vajutades saab siirduda järgmisele muusikapalale sisendist USB A.  

25. INPUT A PREV. Sellele nupule vajutades saab siirduda eelmisele muusikapalale sisendist USB A.  

26. MENU. Lülitiga saab valida helitugevuse, bassi, kõrgete helide, X-driveri, valgusefektide vahel. 

 

PULT  

1. LIGHT  

2. STANDBY  

3. NUMBER BUTTON  

4. TUNING-  

5. CHANNEL-  

6. VOLUME+  

7. X DRIVE  

8. TREBLE+  

9. VOLUME-  

10. TREBLE-  

11. AUX-A  

12. USB-A  

13. USB-A F.WARD  

14. USB-A B.WARD  

15. LINE  

16. USB-B  

17. USB-B F.WARD  

18. USB-B B.WARD  

19. MUTE  

20. FM  

21. AUTO  

22. TUNING+  

23. CHANNEL+  

24. BT  

25. DISCONNECT  

26. BASS+  

27. BASS-  

28. INPUT-A REPEAT  

29. INPUT-A PAUSE  

30. INPUT-A PREVIOUS  

31. INPUT-A NEXT  

32. INPUT-B REPEAT  

33. INPUT-B PAUSE  

34. INPUT-B PREVIOUS  

35. INPUT-B NEXT  



 

 

KASUTAMINE  

1. Seadme tagaküljel oleva toitelülitiga valige toite režiim, kas AC või DC (vooluvõrk / akutoide).  

2. Valige heli allikas, vajutades INPUT A nupule esipaneelil, ekraanile kuvatakse AUX A, BT A, FM, USB 

A. Vajutage nupule INPUT B esipaneelil, ekraanile kuvatakse LINE, USB B.  

Kui seade on vooluvõrgu toitel:  

- Vajutades üks kord valmisoleku (STANDBY) nupule, aktiveeritakse laadimine, ekraanile kuvatakse 

aku laadimise olek.  

- Valmisolekunupu (STANDBY) teistkordne vajutus aktiveerib seadme ja näitab rohelist laadimise 

märgutuld.  

- Saate ka valida valmisolekurežiimi ilma akut laadimata.  

Kui seade on akutoitel:  

- Valmisolekunupu (STANDBY) vajutamine näitab aku laetuse astet LED ekraanil.  

3. Keerake nuppu VOLUME/MULTI/DJ EFFECT paneelil või vajutage VOL+/- nuppu puldil, et 

helitugevust seadistada. Seejärel reguleerige INPUT A helitugevuse liuglülitit ja kasutage 

parempoolset helitugevuse lülitit INPUT B helitugevuse reguleerimiseks.  

4. Bassi, kõrgete helide, X-Drive, kõlarivalgustuse ja põhilise helitugevuse reguleerimiseks vajutage 

menüünupule (MENU) ja valige vastavalt BASS, TREBLE, X-Drive, Speaker Lights ning seejärel 

reguleerige vastavat näitajat VOLUME/MULTI/DJ EFFECT pöördnupuga.  

5. Kõrvaklappide väljunduse valik. Vajutage nupule PHONES MODE esipaneelil, et kuvada ekraanile 

INPUT A, INPUT B või INPUT AB ning reguleerige vastavasse sisendisse ühendatud kõrvaklappide 

helitugevust,pöörates multi-DJ heliefektide ketast.  

6. Vajutage puldi nupule LIGHT või vajutage MENU nupule esipaneelil, kuni ekraanil kuvatakse 

valgusefektide režiimi, seejärel pöörake VOLUME/MULTI/DJ EFFECT pöördnuppu, et valida OFF, R, G, 

B, RG, RB, GB, RGB, AUTO, DEMO valgustusrežiimide vahel.  

7. Vajutades puldil asuvat nuppu MUTE, saab heli esituse vaigistada, sama nupu teistkordsel 

vajutusel kostab heli jälle.  

8. Vajutage puldi nupule X DRIVE, et X-Bassi heliefekti sisse ja välja lülitada. 

 

KÕLARI VALGUSTUSEFEKTIDE VARIANDID  

• R = punane vilkuv  

• G = roheline vilkuv  

• B = sinine vilkuv  

• RG = punane / roheline vilkuv  

• RB = punane / sinine vilkuv  

• GB = roheline / sinine vilkuv  

• RGB = punane / roheline / sinine vilkuv  

• Auto = erinevad värvikombinatsioonid vilguvad järgemööda.  

• Demo = valgustus vilgub ja muudab värvi vastavalt muusika rütmile. 

 

RAADIOTUUNER  

1. Enne raadio kasutamist tuleks seadistada antenni asendit, et signaali vastuvõtu kvaliteet oleks 

võimalikult hea. Vajutage nupule INPUT A esipaneelil või FM nupule puldil, et valida FM funktsioon. 

2. Vajutage nupule AUTO puldil või esipaneeli nupule INPUT A. Seade alustab raadiokanalite 

skaneerimist alates madalaimast sagedusest, liikudes kõrgemale sagedusele ning salvestab ükshaaval 

kõik kanalid, mille leiab.  

3. Vajutage CH+/CH nuppudele puldil, et valida salvestatud kanalite hulgast endale meelepärane.  

4. Vajutage või hoidke vajutatuna puldi nuppe TU+/TU, et raadiosagedusi käsitsi reguleerida.  



 

 

5. Raadiokanalite valimiseks esipaneelilt tuleb vajutada ja hoida nuppe NEXT või PREV.  

 

KARAOKE JA KITARRI FUNKTSIOON  

1. Muusikakeskus tuvastab automaatselt, kui ühendatakse mikrofon või elektrikitarr. Keerake esmalt 

mikrofoni heli esipaneelil asuva nupu MIC.VOL abil vaikseks ja seadistage heli järkjärgult, pärast 

mikrofoni ühendamist seadmega, parajaks.  

2. Mikrofoni kajaefekti seadistamiseks kasutage paneelil asuvat ECHO nuppu.  

3. Kitarri helitugevust saab reguleerida esipaneelil asuva nupuga GUITAR VOL.  

Teadmiseks: laulmise ajal tuleks vältida mikrofoni ülaosa puudutamist, muidu tekib undav heli. 

Reguleerige mikrofoni heli ettevaatlikult.  

 

BLUETOOTH PAARIMINE JA ÜHENDAMINE  

Lülitage välja kõik seadmed, mis selle muusikakeskusega eelnevalt on paaritud (ühendatud BT abil). 

Lülitage sisse ühendatava seadme Bluetooth.  

Lülitage muusikakeskus sisse ja seadistage BT režiimile. Ekraanil vilkuv sinine märguanne BT osutab 

sellele, et seade on ühendamise (paarimise) režiimis.  

Pange ühendatav seade otsima BT seadmeid. Valige oma seadme ekraanile tekkinud 

otsingutulemuste hulgast PMX-250. Nõustuge ühendamisega, vajutades OK, YES (vms.). Salasõna 

küsimisel sisestage 0000. Püsivalt põlev helesinine tuluke näitab, et paarimine oli edukas. Kui 

Bluetooth ühendust soovitakse katkestada, vajutage puldi nupule DISCONNECT. 

 

USB ÜHENDSEADE  

Seadmel on kaks USB pistikupesa. Vajutage nupule INPUT A, et valida USB A, siis saab vastavasse 

pistikusse ühendada muusika esitamiseks USB andmekandja. Vajutage nupule INPUT B, et valida USB 

B, kuhu võib ühendada teise USB andmekandja. 

Oluline: USB pistikupesa on ette nähtud vaid andmete edastuseks; muid seadmeid ei saa selle USB 

liitmiku kaudu kasutada. Ei ole soovitatav kasutada USB pikendusjuhtmeid.  

 

AJA KUVAMINE EKRAANIL.  

USB esitusrežiimil saab ekraanil kuvada kas esitatud või veel esitamata muusikat ajaliselt mõõdetuna. 

PLAY / PAUSE nupu pikaajalise vajutusega on võimalik valida esitatud muusika kestvusaja või veel 

esitamata muusika kestvusaja kuvamine ekraanil.  

 

AKU LAADIMINE.  

1. Akutoitel ei saa kasutada valmisolekurežiimi.  

2. Paneelil asub laadimise märgutuli. Kui aku on piisavalt täis, siis see tuluke on roheline.  

Kui aku on tühjenemas, kuvatakse ekraanil LOW POWER ja laadimismärgutuli on punast värvi.  

 

AKU EEMALDAMINE  

1. Keerake lahti akuõõnsuse 

kruvid tagapaneelil.  

2. Võtke aku välja.  

3. Ühendage aku juhtmed 

lahti. 

  



 

 

TEHNILISED ANDMED:  

Sagedusvahemik  

 

20Hz-20000Hz  

Toide  230V ~ 50Hz vahelduvvool/12V alalisvool  

Võimsustarve  75W  

Aku  Plii/ happeaku 12V, 4.5 Ah  

Esitusaeg  ~10h / 50% helitugevuse juures  

Väljundvõimsus  200W RMS  

Mikrofon  Juhtmeta 863-865 MHz  

Bluetooth  V4.2  

FM raadio  87.5-108 MHz  

Mõõtmed (L x S x K)  38 x 31,5 x 60,2 cm  

Tiiskantkõlari suurus  1 x 1“  

Bassikõlari suurus  1 x 3“  

Subwooferi suurus  1 x 10“  

Seadme kaal  14.8 Kg  

Soovitatav keskkonnatemperatuur  10-40 °C  

Komplekti kuuluvad pult, juhtmeta mikrofon ja vooluvõrgu juhe. 

 

TÄHELEPANU:  

Seade töötab sagedusel 863-865 MHz ja on ette nähtud ainult koduse majapidamise tingimustesse. 

Seade on selleks otstarbeks lubatud enamikus EL maades.  

Kasutaja peab kontrollima, kas antud sagedused on lubatud riigis, kus seadet kasutatakse. (Rohkem 

infot: https://www.apwpt.org)  

Seadme kasutaja on vastutav seadme kasutamise ja sellega kaasnevate tagajärgede eest. Lenco ei 

vastuta seadme väärkasutamise või muuks otstarbeks kasutamise tagajärgede eest.  

 

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 mingeid juriidilisi õigusi.  

 

SEADME KÄITLEMINE 

Sümbol näitab, et elektriseadet ega selles sisalduvaid patareisid ei tohi visata olmejäätmete 

hulka. Kindlustamaks õige käitluse, andke kasutatud seadmed ja akud vastavasse 

kogumispunkti. Nõnda toimides aitate säästa loodusvarasid ja kaitsta keskkonda ning 

inimtervist.  

 


