
 

 

 CD-RAADIO 

 SCD-100 

 KASUTUSJUHEND 
 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Lugege läbi kogu juhend. 

• Hoidke juhend alles tulevikuks. 

• Seadet ei tohi kasutada vee ligiduses ega lasta saada märjaks. 

• Kindlustage, et seadet ei pritsita vedelikega. 

• Vältige seadme kukkumist / lööke ja põrutusi seadmele. 

• Ärge katke millegagi kinni ega ummistage seadme tuulutusavausi. 

• Ärge asetage seadet kuumust kiirgavate seadmete / soojusallikate ligidusse. Ärge jätke 

seadet otsese päikesekiirguse kätte. 

• Ühendage seade tüübisildil kirjeldatud omadustega toiteallikaga. 

• Kui seadet kaua ei kasutata, eemaldage seadme pistik elektrikontaktist. 

• Tootja poolt volitatud remondiettevõttesse on seadme remondiks vaja pöörduda juhul, kui 

pistik/juhe on kahjustunud, võõrkehi või vedelikku on sattunud seadme sisse, seade on 

jäänud vihma kätte, ei tööta õigesti või on kukkunud / mehaaniliselt kahjustunud. 

• Kasutaja ei tohi seadme korpust avada / seadme remonti teostada omal käel. See võib kaasa 

tuua elektrilöögi ohu ja tühistab garantii. 

• Seadet ei või vedelikega piserdada ega vedelikke selle peale läigatada, samuti ärge asetage 

seadmele vedelikega täidetud anumaid. 

• Et seade oleks täielikult välja lülitatud, tuleb seadme pistik vooluvõrgust lahti ühendada.. 

• Seadme toitejuhtme pistik peab olema hõlpsasti ligipääsetav igal ajal. 

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

ligidusse vms. 

• Liiga valju heli pikaajaline kuulamine (kõrvaklappidest) võib põhjustada ajutist või püsivat 

kuulmislangust. 

• Jätke seadme ümber piisava õhuvahetuse tagamiseks igasse külge ligikaudu 15-18 cm vaba 

ruumi. 



 

 

• 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 jäätmeseaduse nõudeid. 

• Kasutage seadet ainult mõõduka ümbritseva temperatuuri juures. 

 

SEADME OSAD 

EESTVAADE JA PEALTVAADE 

 

1. Infrapunasignaali vastuvõtja  

2. Ekraan. Kuvab seadme olekut ja infot.  

3. CD sahtli kaas 

4. VOL+/VOL- . Helitugevuse reguleerimise nupud 

5. FOLDER+/10+  

CD/USB/SD režiimis, esituse ajal vajutage nuppu 10 loo võrra edasi liikumiseks. Nupu vajutuse ja 
hoidmisega saab liikuda järgnevale kaustale.  



 

 

6. RANDOM.  

CD/USB/SD režiimis hakatakse nupu vajutusel esitamise ajal lugusid esitama juhuslikus järjestuses. 

Teine vajutus samale nupule taastab tavaesituse.  

7. FM ST/MO. FM režiimis võib valida stereo- ja monoheli vahel.  

8. PRESET. Nupu vajutusel saab leida eelsalvestatud FM raadiojaama.  

9. REPEAT. CD/USB/SD esitusel saab nupu vajutamisega lugusid kordama panna. 

10. PROG./MEM.  

FM: nupu vajutusel saab siseneda raadiojaamade mällusalvestamise režiimile.  

CD/USB/SD: peatatud esituse ajal saab selle nupu vajutusel siseneda programmeerimisrežiimile.  
11. STOP. Nupu vajutusel peatub CD / USB /SD esitus.  

12.  / PAIR. CD/USB/SD/BT režiimis vajutage nuppu, et vahetada esituse käivitamise ja pausil 

oleku vahel.  

BT esitusel: vajutage ja hoidke nuppu vajutatuna, kui tahate hetkel kehtivat ühendust katkestada ja 

otsida mingit teist BT seadet.  

13. STANDBY. Lühikese nupuvajutusega saab seadme sisse lülitada. Teine vajutus lülitab seadme 

uuesti valmisolekurežiimile.  

14. SOURCE. Vajutage sellele nupule funktsioonide vahel valimiseks: FM/CD/USB/SD/BT/AUX  
15.  /TUNE- ja  /TUNE+  

FM režiimis: lühikese vajutusega sellele nupule häälestatakse raadio muule sagedusele. Nupu 
vajutamisel ja hoidmisel saab järgmist sagedust otsida.  

CD/USB/SD/BT esituse ajal vajutage neid nuppe, et liikuda eelnevale või järgnevale loole.  

16. USB mälupulga ja SD kaardi sisendid  

17. Teleskoopantenn. Antenn tuleb FM signaali parima kvaliteedi huvides kogu ulatuses pikaks 

tõmmata. 

 

  



 

 

TAGAKÜLG JA ALUSPÕHI 

 

1. AUX sisend - välise muusikaesitusseadme ühendamiseks.  

2. Kõrvaklappide väljund. 
3. Toitejuhtme pistikupesa. 

4. Patareiõõnsus 

 

  



 

 

PULT 

 

1. STANDBY (valmisolekurežiimi nupp) 

2. Numbrinupud 

3. PRESET (mällusalvestatud 

jaamasageduste otsing) 

4. 10+ (kümne loo kaupa edasi liikumine) 

5. FOLDER + (kaustades üles liikumine) 

6. RANDOM (juhuesitus) 

7. REPEAT (kordusesitus) 

8. Tagasiliikumise nupp 

Edasiliikumise nupp 

9. PROGRAM (programmeeritud esituse 

seadistamine) 

10. PREVIOUS (eelnev) 

NEXT (järgnev) 

11. STOP (peatamine) 

12. PLAY/PAUSE (esitus/paus) 

13. TUNE+ (häälestamine ülespoole) 

14. TUNE- (häälestamine allapoole) 

15. PAIR (BT ühendamine) 

16. FM ST/MO (FM raadio stereo- või 

monoheli valik) 

17. MUTE (heli vaigistus) 

18. VOL – (helitugevuse vähendamine) 

19. VOL + (helitugevuse lisamine) 

20. SOURCE (heliallika, funktsiooni, režiimi valik). 

 

Kaugjuhtimispuldi kasutamine 

Puldi sisse on juba paigaldatud CR2025 patarei. Enne kasutamist tõmmake 

patarei kõrvalt välja isolatsiooniteibi tükk.  

Uue patarei sissepanekul järgige juuresolevat joonist. Patarei sisestamisel 

järgige, et patarei oleks õigetpidi. 

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. 

 

SEADME ÜHENDAMINE VOOLUVÕRKU  
Ühendage toitejuhtme üks pistik seadme taga olevasse toitejuhtme sisendisse ja teine pistik 

elektrikontakti. Vajutage seadme sisselülitamiseks valmisolekunuppu STANDBY.  
 
PATAREITOIDE  
Esmalt tuleb seade eemaldada vooluvõrgust. Sisestage 6 patareid C tüüpi (ei ole seadmega kaasas) 

seadme patareiõõnsusse.  



 

 

Kuna ka valmisolekurežiimis kulutab seade mingil määral voolu, tuleks patareid seadmest välja võtta 

siis, kui seadet kaua ei kasutata. 

 

 

PÕHIFUNKTSIOONID  
Vajutage seadme sisselülitamiseks valmisolekunuppu STANDBY. Väljalülitamiseks vajutage veelkord 

sama nuppu.  

 
FM/CD/USB/SD/BT/AUX  
Nupu SOURCE vajutustega saate valida erineva heliallika.  

Helitugevuse reguleerimine  
Vajutage helitugevuse seadistamiseks nuppe VOL +/-.  
Antenni reguleerimine  
Antenn tuleb parima FM signaali kvaliteedi saamiseks kogu ulatuses pikaks tõmmata ja suunata 

vastavalt signaali kvaliteedile.  

 
FM RAADIO KASUTAMINE  
Automaatne otsing  
1. Lülitage seade sisse ja valige FM režiim. 

2. Vajutage ja hoidke nuppe TUNE- või TUNE+ vajutatuna, et raadio otsiks järgmist saadaolevat jaama 
automaatselt.  

Käsitsi otsimine  
Sageduste vahel liikumiseks vajutage korduvalt nuppudele TUNE- või TUNE+.  

FM jaamasageduste mällusalvestamine  
Võimalik on kuni 20 FM jaama mällusalvestamine.  

1. Häälestage raadiosagedus sellele jaamale, mida soovite salvestada.  

2. Vajutage nuppu PROGRAM. Mälukoha numbrit kuvatakse ekraanil.  

3. Vajutades nuppe TUNE- või TUNE+ saab valida mingi muu mälukoha, mille alla soovite jaama 

salvestada. Seejärel vajutage nupule PROGRAM valiku kinnitamiseks. 

 

Mällusalvestatud FM jaamasageduste otsimine  
Vajutage nuppu PRESET, et valida mällusalvestatud jaamade vahel.  

Stereo / mono helirežiimi valik  



 

 

Stereona edastatava FM jaama puhul saab nupu FM ST/MO vajutustega valida helirežiimiks kas 

stereo- või monoheli.  

 
CD/ USB /SD 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 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 PLAY/PAUSE  nupule.  

SD kaardi sisestamine ja ettemängimine  
Sisestage MP3 failidega SD kaart seadme kaardipesasse. Nupu SOURCE vajutustega valige režiimiks 

SD. Seade tuvastab muusikapalade koguarvu mälukaardil ja kuvab seda arvu ekraanil. Esituse 

alustamiseks vajutage PLAY/PAUSE  nupule.  

Esitamine ja pausimine.  
Esituse pausile panekuks vajutage üks kord nupule PLAY/PAUSE . Vajutage sama nuppu uuesti, et 

esitus jätkuks.  
Esituse peatamine.  
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 märguannet RAND. Vajutage nuppu uuesti, et esitus tavalisel viisil jätkuks.  

Muusika otsimine kiirendatult.  
Esituse ajal vajutage ja hoidke nuppe BACKWARD  või FORWARD  vajutatuna, et muusika 

kiiremini edasi või tagasi keriks. Nuppude vabastamisel taastub muusikaesitus normaalkiirusel.  

Kordusesitus  
Esituse ajal vajutage üks kord nupule REPEAT. Hetkel esitatavat lugu esitatakse lõpmatuseni. Nupu 

teistkordsel vajutusel mängitakse kõik lood järgemööda läbi ja nii lõpmatuseni. Vajutage nuppu 

REPEAT uuesti, et naasta tavaesituse režiimile.  

MP3 failide esitusel kaustast on valikus ka kausta kordamise funktsioon.  
Kaustade vahel edasi liikumine (MP3 failidega plaadilt /andmekandjalt)  
MP3 esituse ajal võib puldi nupu FOLDER+ vajutustega (või seadmel sama nupu vajutamise ja 

hoidmisega) järgmistele kaustadele liikuda.  

Peatatud esituse ajal vajutage puldi nuppu FOLDER+ (või vajutage ja hoidke seadmel sama nuppu), et 

liikuda järgmisele kaustale. Nuppudega NEXT  või PREVIOUS  valige soovitud lugu esitamiseks 

välja. Vajutades nupule PLAY/PAUSE , algab väljavalitud loo esitus. 

 

Programmeeritud esitus  
Seade võib esitada kuni 20 lugu soovitud järjekorras.  

1. Esituse peatatud olekus vajutage puldi nupule PROGRAM. Ekraanile kuvatakse mälukoha number 

P01.  

2. Nuppude NEXT  või PREVIOUS  vajutustega valige soovitud lugu.  

3. Nupu PROGRAM vajutusega salvestage see lugu esimesele mälukohale.  

4. Korrake eelkirjeldatud toiminguid kuni 20 loo programmeerimiseks.  

5. Vajutage esituse alustamiseks nupule PLAY/PAUSE .  

6. Programmi kustutamiseks vajutage nupule STOP  kaks korda või vahetage esitusrežiimi.  



 

 

7. Programmeeritud esituse puhul saab kasutada ka ühe loo kordamise või kõigi lugude kordamise 

funktsiooni. Juhuesituse funktsioon ei ole programmeeritud esituse puhul toetatud. 

 

BLUETOOTH ÜHENDAMINE  
Järgige seadmete ühendamise juhiseid (alljärgnevalt), et seadmed omavahel ühendada.  
1. Vajutage korduvalt nuppu SOURCE, et valida Bluetooth režiim. Ekraanil kuvatakse märguannet BT. 

Toimub seadmete otsing ja märguanne vilgub.  

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 SCD-100. Valige ühenduse loomiseks see nimi 

loetelust. Kui küsitakse, sisestage pääsukood, milleks on 0000.  

3. Pärast edukat ühendamist lõpetab märguanne BT ekraanil vilkumise ja jääb püsivalt põlema.  

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

5. Nupu --- vajutusega saab muusikat esitada või pausile panna vastavalt soovile.  
6. Esituse ajal vajutage nuppe PREVIOUS  või NEXT , et liikuda eelnevale või järgnevale loole.  

Kui vajutate puldil olevat nuppu PAIR (või vajutate ja hoiate nuppu PAIR seadmel vajutatuna), 

katkestatakse olemasolev Bluetooth ühendus seadmete vahel ning hakatakse otsima teist seadet. 

 

AUX IN  
See sisend võimaldab ühendada raadioga mingi muu välise heliseadme.  

1. Välise muusikaesitusseadme liiniväljundisse tuleb ühendada 3,5 mm helikaabli üks pistik ning 

kaabli teine pistik seadme AUX IN sisendisse. Helikaabel ei kuulu komplekti.  

2. Nupu SOURCE vajutustega valige režiimiks AUX. Ekraanil kuvatakse märguannet AU.  

3. Esitage muusikat välise seadme juhtnuppe kasutades.  

4. Raadio väljundab heli oma kõlaritest.  

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

automaatselt valmisolekurežiimile. Seadme uueks aktiveerimiseks vajutage nuppu STANDBY.  

KELLA SEADISTAMINE  
Kella seadistamine käsitsi.  

1. Seade peab olema valmisolekurežiimis.  

2. Vajutage ja hoidke nuppu PROGRAM vajutatuna, ekraanil vilgub tundide näidik.  

3. Nuppude PREVIOUS  või NEXT  vajutustega seadke õigeks tunnid. Vajutage jätkamiseks 

nuppu PROGRAM.  

4. Vilkuma hakkab minutinäidik. Nuppude PREVIOUS  või NEXT  vajutustega seadke õigeks 

minutid. Seadistuse kinnitamiseks vajutage PROGRAM. 

 

Komplekti kuulub  
Toitejuhe  

Kaugjuhtimispult  

Kasutusjuhend 

 
TEHNILINE TEAVE. 

FM raadiosagedusvahemik  87.5-108 MHz  

Toide  230V~, 50Hz  

Võimsustarve  

Toide patareidelt  

22 W  

6 x UM2 (tüüp C)  

Kõlarite võimsus  2 x 5 W RMS  

Bluetooth  V2.1 + EDR  

USB  

SD  

USB 2.0 tüüp A pistikupesa  

SD kaardipesa  



 

 

AUX IN  3.5 mm stereopistik  

Kõrvaklapipistik  3.5 mm stereopistik  

Kaugjuhtimispuldi patarei  CR2025 x 1 tk  

Põhiseadme mõõtmed (L x S x K)  372 x 273 x 160 mm  

Kaal  2.4 kg  

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi juhendis ja tooteomadustes ilma vastavasisulise 

etteteatamiseta. 

 

Garantii 
Garantiiküsimustes ja garantiijärgse remondi küsimustes pöörduge oma seadme edasimüüja poole. 

Tooteid otse tootja juurde remonti saata ei saa. 
Oluline: garantii tühistub, kui seadet on avatud või on sellesse muul viisil tehniliselt sekkutud ilma 

tootjapoolse volituseta. 

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. 

 

Info 
Rohkema tooteteabe saamiseks külastage veebilehte www.lenco.com 

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


