
 
 

SCD-38 USB 
 

KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3-
MÄNGIJA USB-GA 

 

 
 
 
Kasutusjuhend 
Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. 
Rohkem informatsiooni www.lenco.eu 



Hea klient, 
Täname Teid,e t olete ostnud FM-raadioga CD/MP3-mängija. 
Pakendit avades kontrollige koheselt üle, kas kõik ettenähtud lisad on kaasas. 
Enne seadme ühendamist ja kasutuselevõttu lugege hoolikalt juhendit ning hoidke see käepärast. 

Pakendi sisu 
1 x Põhiseade 
1x Kasutusjuhend 
Märkus: Kui mõni detail on puudu, võtke palun esimesel võimalusel ühendust seadme müüjaga. 
 

Oluline teave 

Turvalisus 
CD-mängija võib olla silmadele ohtlik, kuna tegemist on laserseadmega. Ärge üritage seda koost lahti 
võtta. KASUTAGE KVALIFITSEERITUD TÖÖTAJA ABI. 
• Ärge jätke seadet vihma kätte või niiskesse kohta või kohta kus vesi võib pritsida, samuti hoiduge 
veega täidetud anumate nt lillevaasi lähedale paigutamisest. 
Kui seadmesse satub kõrvalisi esemeid või vedelikke, lülitage teler välja ning laske see enne edasist 
kasutamist üle vaadata vastavat kvalifikatsiooni omaval töötajal. 
 
Asukoht 
ÄRGE asetage seadet küttekeha lähedale ning hoidke otsese päikesekiirguse , tolmu või vibratsiooni 
eest. 
Ärge asetage seadet puhastamata või ebastabiilsele alusele. 
Ärge asetage esemeid seadme vahetusse lähedusse ega selle taha (u 15 cm) Ventilatsiooniavad ei tohi 
olla kaetud. 
Kui jätate seadme seisvasse autosse, veenduge et sellele ei langeks otsest päikesekiirgust. 
Kõlarites on kasutatud tugevat magnetit, seega hoidke seadmest eemal krediitkaardid jms. 

Vooluallikas 
Seadmele sobivad "C" patareid, 6 tk.   
Kui patareisid pikemat aega ei kasutata, eemaldage need seadmest, kuna need võivad hakata lekkima 
ja kahjustada seadet. 
Patareisid ei tohi hoida kõrgel temperatuuril nagu päikesekiirgus, tuli, vms.  
Kui kunagi hiljem tuleb seade hävitada, jälgige et: Kõik patareid jms tuleb seadmest eemaldada 
(Patareide ja akude eemaldamine). 

Hoiatus: 
Ärge paigutage seadet suletud kohta nt raamaturiiul vms. Seadme ümber peab olema piisav ruum 
ventilatsiooniks. Ventilatsiooniavadel ei tohi olla takistusi, ega katteid, nagu nt ajaleht, linik, kardin, 
vms. 
HOIATUS: Kasutage ainult tehase poolt soovitatud lisasid (nt adapter) 
HOIATUS:Tutvuge ohutusnõuetega enne seadme kasutamist. 
HOIATUS: Esineb elektrišoki oht, ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.  
�Ärge jätke seadet vihma kätte või niiskesse kohta või kohta kus vesi võib pritsida, samuti hoiduge 
veega täidetud anumate nt lillevaasi lähedale paigutamisest. 
HOIATUS: Patareisid (pakendis või paigaldatud) ei tohi jätta tugeva kuumuse kätte nagu otsene 
päikesekiirgus vms. 
HOIATUS: Pistik peab olema peale ühendamist kergesti ligipääsetavas kohas. 
USB mälupulk peab olema seadmega otse ühendatud. USB pikendusjuhet ei tohi kautada, et vältida 
kahjustusi ja andmete kadumist. 
Lenco soovitab hoida paken alles et vältida võimalikke transpordikahjustusi. 



CD 
Enne plaadi esitamist puhastage seee puhta lapiga. Pühkige seestpoolt väljapoole. 
Ärge hoidke plaati otsese päikesekiirguse ega kuuma õhu käes. 
Ärge kleepige silte plaadile ega kraapige plaati. 
Peale esitust asetage plaat ümbrisesse. Kui plaat on kraabitud, must või sõrejälgedega, võib see segada 
plaadi esitust. 
Kui mängija viiakse külmast sooja kohta või asetatakse väga niiskesse ruumi, võib niiskus 
kondenseeruda läätsele. Sellisel juhul seade ei tööta korralikult. Eemaldage CD ja oodake u 1h, kuni 
niiskus aurab. 
Seadme täielikuks väljalülitamiseks tuleb seade eemaldada ka vooluvõrgust.  
Kui seade rapub keset esitust võib esitus peatuda või “hüpata” mõne sekundi jooksul. See on 
normaalne. 

Kriibitud plaadid 
Kui plaat on väga kriibitud, see ei mängi.   

Üldine 

CD LÄÄTSE PUHASTAMINE 
Kui lääts muutub mustaks, võib heli muutuda katkendlikuks. Puhastage lääts kaubanduses saada 
olevate puhastajatega. 

Korpuse puhastamine 
Puhastage korpus, paneel ja nupud pehme kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, 
- harju, - pulbreid ega ka lahusteid, nagu nt alkohol. 



1. Seadme tutvustus 

1.1. Mängija eestvaade 

 

1. Kaust MP3/WMA esituse ajal vajutage FOLDER nuppu esitatava kausta valimiseks SN. . 
1. Kui kaust SN hakkab vilkuma, vajutage FOLDER nuppu järgmise kausta valimiseks ja selle 

kausta esimese helindi esitamiseks. 
2.  Järgmine:  Hüpe järgmisele helindile; 

   Vajutage ja hoidke nuppu kiireks edasiliikumiseks esituse režiimis. 
3. PREV hüpe esitatava helindi algusesse või eelmisele helindile; Vajutage ja hoidke nuppu 

kiireks tagasi liikumiseks esituse režiimis. 
4. REPEAT: helindi, kausta või kogu plaadi kordamine 
5. Toite LED indikaator   LED sees:  Seade on sees  

    LED väljas:  Seade on väljas 
6. Ekraan 
7. FM ST LED indikaator 

LED sees: seade on FM stereo režiimis 
LED väljas: seade on FM mono režiimis 

8. STOP Vajutage esituse peatamiseks. 
9. Esitus / Paus: Vajutage CD või USB esituseks  (Kui seade on CD/USB režiimis, vt 

funktsiooni lülitamine). Kui nuppu vajutatakse esitusrežiimis, esitus peatub. Vajutage uuesti 
esituse jätkamiseks. 

10. PROG: Programmeerige soovitud helindid ja nende esitusjärjestus. 
11. OPEN/CLOSE CD - sahtli avamine või sulgemine 
12. CD kaas 
13. FM antenn 
14. Kõlarid 

 
15. USB pesa USB-seadme ühendamiseks 



1.2. Mängija vasaku külje vaade 
16. FUNKTSIOONILÜLITI 
17. HELITUGEVUSE KONTROLL helitugevuse suurendamine / vähendamine 

 

1.3. Mängija tagantvaade 

 

18. AUX IN pesa (audiosignaali sisend) 
19. AC IN pesa. 

1.4. Mängija parema külje vaade 

 

20. HÄÄLESTAMINE 
21. FM MONO/STEREO lüliti 
22. FM sageduse valik 



2. Toitevõrku ühendamine 
Te võite toiteallikana kasutada nii võrgutoidet kui patareisid. 
Märkus: Patareid ei ole seadmega kaasas. 

2.1. Ühendamine voolujuhtmega 
Sisestage kaasasoleva juhtme üks ots üks seadme taga olevasse AC IN pesasse, teine pistik 
seinakontakti. 
Märkus: Kui toitejuhtme ots ei sobi Teie pistikupesaga, ärge suruge jõuga. Eemaldage see ja proovige 
uuesti. Pistik on polariseeritud ja sobib ainult ühel viisil. 

2.2. Mängija kasutamine patareidega 
Sisestage patareid: 

1. Keerake seade ümber ja näete patareisahtli kaant. 
2. Vajutage sõrmega sakilisele alale ja lükake kaant noolega tähtistatud suunas kuni kuulete 

klõpsatust, seejärel eemaldage kaas.  
3. Sisestage 6 “C” suurusega patareid sahtlisse jälgides polaarsust! 
4. Asetage kaas tagasi ja sulgege. 

Oluline: Eemaldage toitejuhe kui kasutate patareisid. 
Märkus: Kui toite indikaator hakkab tuhmuma või kui seade enam ei tööta, vahetage patareid. 
Kui CD ei mängi, tähendab, et patareid on tühjad. 
 

 
 
                            Kinnituse soon Kinnituse soon 
 
 
 
 
 
                             Kinnituse soon Kinnitusklambri soon 
 
 
 
 
 
 
 

 sakiline ala 

3. Esitatavad andmekandjad 

3.1. CD VÕI MP3 ESITAMINE 

• Avage CD sahtel ja asetage plaat sahtlisse kirjadega pool peal. 
• Sulgege CD kaas. 
• Lükake FUNCTION lüliti CD/USB/AUX IN positsiooni. 
• CD/MP3 kasutamist vaadake pt.1. 

Märkus: Ekraanile ilmub “no” kui sahtlis plaati ei ole või kui plaat on vigane. 

3.2. Esituse kordamine 

• Vajutades REPEAT nuppu 1 x, hakkab REP vilkuma ja helindit esitatakse korduvalt. 
• Vajutades REPEAT nuppu 2 x hakkab vilkuma kaust SN Ja esitatakse kaustas olevaid helindeid.   
• Vajutades REPEAT nuppu 3 x, kuvatakse REP ja kõiki helindeid korratakse järjekorras. 

3.3. Programmeeritud esitus 
Te võite koostada ka enda programmi kuni 20 helindist. 
• Esituse plaadi või USB ajal või vajutage STOP nuppu esituse peatamiseks. 
• Vajutage PROGRAM nuppu ja vilkuma hakkab P,01. 



• Vajutage PREV/NEXT nuppu soovitud helindi valimiseks ja vajutage PROGRAM nuppu 
kinnitamiseks. 

Märkus: MP3/WMA hulgast saate kiiresti valida soovitud helindi järgmiselt: vajutage FOLDER nupu 

ja kuvatakse kaust SN., seejärel vajutage FOLDER nuppu soovitud helindi valimiseks kaustast. 
• Korrake sammu 3 uute helindite lisamiseks kuni pragrammeerimise lõpuni (kuni 20 helindit)  
• Vajutage PLAY/PAUSE nuppu programmeeritud esituse alustamiseks. 

Kõikide programmeeritud helindite esitamine korduvalt. 
Programmi esitusrežiimis vajutage REPEAT nuppu 1 x esitatava programmi helindi kordamiseks. 
vajutage REPEAT nuppu 2 x et korrata kõiki programmeeritud helindeid. 

Esitatava programmi muutmine 
Koostage uus programm. 

Programmi tühistamine 
Vajutage STOP nuppu 2 x või lükake FUNCTION lüliti OFF positsiooni. 

3.4. USB-seadme ühendamine 
1. Ühendage USB seade USB pessa seadmel. 
2. Lükake FUNCTION lüliti CD/USB/AUX IN positsiooni. 
3. Seade loeb automaatselt USB-l olevaid andmeid. 
4. Käsitsemine on sama kui CD puhul. 

Märkus: 
Kui plaadi esituse ajal sisestate USB, lülitub seade automaatselt ümber USB esitusele. 
Kui USB esituse ajal sisestate plaadi, lülitub seade automaatselt ümber plaadi esitusele. 
Kui seadmega on ühendatud nii USB kui plaat, hakkab seade esitama esimesena USB-d. 
USB mälupulk peab olema seadmega otse ühendatud. USB pikendusjuhet ei tohi kautada, et vältida 
kahjustusi ja andmete kadumist. 
 

3.5. Muude allikate esitus läbi seadme 
Te võite nautida muusikat välistest allikatest ühendades need läbi AUX IN pesa (3,5 mm pistik) 
Märkus: 3,5mm stereopistikuga juhe ei ole kaasas. 
1. Sisestage audiokaabli üks ots välise seadme HEADPHONES või LINE OUT pesasse ja teine ots 

AUX IN pesasse. 
2. Lükake FUNCTION lüliti CD/USB/AUX IN positsiooni. 
3. Lükake FUNCTION lüliti OFF asendisse peale kasutamist. 
Märkus: Kui ühendate välise seadme CD esituse ajal, väljub seade Cd esituse režiimist ja lülitub 
automaatselt ümber AUX IN režiimile. 

4. Raadio kuulamine 
1. Lükake FUNCTION lüliti RADIO asendisse, POWER lamp süttib. 
2. Lükake FM MONO/STEREO lüliti soovitud positsiooni. 
3. Valige sobiv jaam kasutades TUNING nuppu. 
4. Raadio väljalülitamiseks libistage funktsioonivalija OFF positsiooni. 



5. Veatuvastus 
Probleemide korral tutvuge järgneva lõiguga. 
Kui probleem ei lahene, võtke ühendust müüjaga. 

 Probleemide  lahendamine 

Üldine 
Seade ei lülitu sisse  

Kontrollige toitejuhet. 
Kontrollige patareisid (sisestust ja laetust) 
Kontrollige FUNCTION lülitit. 

Heli puudub Helitugevuse kohandamine  

CD mängija 

Ekraanile ilmub “- - -“ või “nl” Kas plaadi formaat on toetatud? 

CD ei mängi 

Kas plaadisahtel on suletud? 
Võtke plaat välja ja jätke sahtel avatuks u 
tunniks, et niiskus saaks aurata. 
Veenduge,e t plaat ei oleks kriibitud. 
Puhastage CD 
Lükake FUNCTION lüliti CD/USB/AUX IN 
positsiooni. 
Kui seade on ühendatud, eemaldage 
audiokaabel AUX IN pesast. 

Heli on katkendlik 

Puhastage CD või vahetage kui CD on liialt 
kriibitud. 
Asetage seade vibratsioonivabasse kohta. 
Kontrollige patareisid. 

CD ei mängi kui seade on patareitoitel. See on normaalne, kuna raadio vajab vähem 
voolu kui CD plaat. 

Raadio Heli on nõrk või halva kvaliteediga. Vahetage kõik patareid uute vastu , viige seade 
akna lähedale või keerake antenni / seadet. 

 

6. Tehnilised andmed 
Toide   AC 230V 
  DC 9V (6 “C” suurusega patareid) 
Võimsus  1 W (ooterežiimis) funktsioonilüliti OFF asendis) 
  9 W(kasutamise ajal: funktsioonilüliti ei ole OFF asendis) 
Kõlarid  4 Ohm 
Väljundvõimsus 1.0W/ kanal 
 
  Mõõdud 259 x 223 x 118 cm 
Kaal  1295g kg (ilma patareideta) 
Esitatavad plaaditüübid Tüüp. CD-DA, CD-R, CD-RW 
Formaat  CD, MP3, WMA 

Max helindeid kaustas 1: USB 
Max faile: 999 
Max kaustu: 128 
Max faile kaustas: 128 
2:MP3 CD,WMA CD 
Max kaust + fail:  511 (nt 1 kaust + 510 
laulu, 2 kausta + 509 laulu, … jne) 
Max kaustu:  256 
Sagedus  FM 87.5 108 MHz 

7. TAASKASUTUS 
Kui kunagi hiljem tuleb seade hävitada, jälgige et: Koduseid elektriseadmeid ei tohivisata olmeprahi 
hulka.  
Palun leidke ümbertöötlemiskeskus. Uurige täpsemalt kohalikult jaemüüjalt. (Elektriliste ja 
elektrooniliste seadmete jäätmeläitluse Direktiiv) 


