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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. 

KASUTAMISEGA SEOTUD ETTEVAATUSABINÕUD 
Pidage alati meeles: 
1. Ärge kasutage seadet vee ligiduses. 
2. Puhastage seadet ainult kergelt niiske lapiga. 
3. Seadme tuulutusavasid ei tohi blokeerida. Asetades seadme riiulisse, jätke selle ümber 5 cm vaba ruumi igast 

küljest. 
4. Paigutage seade ruumis vaid käesoleva juhendi nõuandeid järgides. 
5. *Vältige toitejuhtme vigastamist. Olge ettevaatlik pistikute ja pistikupesadega. Ärge asetage midagi rasket 

voolujuhtmele. Hoidke seadet eemal laste käeulatusest. Väikelapsed võivad elektriseadmetega mängides sattuda 
ohtu. 

6. *Eemaldage seade äikesetormide ajaks või pikema mittekasutamise perioodiks vooluvõrgust. 
7. Hoidke seade eemal kuumusallikatest, nagu radiaatorid, ahjud, lahtine tuli või muud soojust eraldavad seadmed. 
8. Vältige seadme kasutamist tugevas magnetväljas. 
9. Staatiline elekter võib häirida seadme normaalset töötamist. Kui nii juhtub, tehke seadmele alglülitus. Failide 

ülekandmisel käsitsege seadet ettevaatusega, mittestaatilises keskkonnas. 
10. Hoiatus: Seadme tuulutusavadesse ei tohi midagi sisestada. Elektrilöögi oht. Samal põhjusel ei tohi seadmele vett 

ega muid vedelikke sattuda lasta. 
11. Seadet ei tohi kasutada niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas ega ujumisbasseinide läheduses. 
12. Ärge kasutage seadet, kui on oht kondensatsiooni tekkeks. 
13. Kuigi seadme tootmisel on kasutatud ülimat täpsust ja kõike kontrollitud mitmeid kordi enne seadme lahkumist 

tehasest, on siiski võimalik probleemide teke. Kui seade peaks muutuma liiga tuliseks, eemaldage seade 
vooluvõrgust koheselt. 

14. Seade tuleb ühendada ainult sellisesse vooluvõrku, mida on kirjeldatud tüübisildil. Kui kasutuskoha vooluallika 
näitajad on teadmata, võtke ühendust kohaliku elektriteenuse pakkujaga. 

15. * Pistikupesa, kuhu seadme juhtme pistik ühendatakse, peab olema koheselt ligipääsetav igal ajal. 
16. * Ärge koormake pistikupesi ega pikendusjuhtmeid üle. Ülekoormus võib põhjustada tuleohu või elektrilöögi. 
17. * Klass 1 elektriseade tuleks ühendada vooluvõrku ainult maandatud kontakti kaudu. 
18. * Klass 2 seadme võib ühendada vooluvõrku ka mittemaandatud pistikupesa kaudu. 
19. Hoidke seadet eemal närilistest. Jänesed ja närilised kipuvad närima juhtmeid. 
20. * Hoidke seadet vooluvõrgust eemaldades kinni pistikust. Ärge tõmmake juhtmest. Lühiühenduse oht. 
21. Vältige seadme paigutamist kohta, kus see võib jääda vibratsiooni või löökide mõju alla. 
22. Pühkige seadme korpus puhtaks pehme lapiga. Ärge kasutage lahusteid ega bensiinipõhiseid vedelikke. Tugevama 

mustuse eemaldamiseks kasutage lahja pesuainega niisutatud lappi. 
23. Lenco ei ole vastutav kahjude ega andmekao eest, mis on põhjustatud rikkest, valest kasutamisest, 

modifikatsioonidest või aku vahetamisest. 
24. Ärge katkestage ühendust kahe seadme vahel andmete edastamise ajal. Muul juhul võib info saada kahjustatud. 
25. USB mäluseade tuleb seadmega ühendada otseselt. Ärge kasutage USB pikendusjuhet, kuna see võib tekitada 

interferentsi, mille tulemusel andmed kahjustuvad või kaovad. 
26. Seadet ei või jätta sademete kätte, vedelikega piserdada ega vedelikke seadmele läigatada. Ärge asetage seadmele 

vedelikega täidetud anumaid. 
27. * Et seade oleks täielikult välja lülitatud, tuleb voolupistik elektrikontaktist eemaldada. 
28. Patareisid ei või jätta liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse, lahtise tule ligidusse vms. 
29. Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid. 
30. Seadme kasutamiskeskkonna temperatuurid ei tohi olla väga madalad ega ka väga kõrged. 
31. Seadme tüübisilt asub seadme põhja all. 
32. Seadet tohivad kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete 

poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada – vaid juhul kui neid juhendatakse ja 
abistatakse vastutusvõimelise isiku poolt. 

33. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult isiklikuks otstarbeks, mitte ärieesmärgil / tööstuses. 
34. Kindlustage seadmele sobiv ja kindel asukoht. Kahjud, mis tekivad seadme kukkumisest või muust mehaanilisest 

kahjustumisest, ei kuulu garantii alla. 
35. Ärge avage seadme korpust. 
36. Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale. 
37. Ärge kasutage ega säilitage seadet kohas, kus seda mõjutaks otsene päikesekiirgus, kuumus, liigtolm või 

vibratsioon. 
38. Ärge andke seadme pakendit väikelaste kätte. 
39. Kasutage seadme lisaosadena vaid neid osi, mida tootja on lubanud. 
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40. Hoolduseks või parandustöödeks pöörduge seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. Hooldust on vaja siis, 
kui seade on mehaaniliselt kahjustunud /kukkunud või seade on saanud märjaks / sattunud vette või vedelikesse või 
ei tööta mingil põhjusel. 

41. *Ärge kasutage seadet, kui voolujuhe või pistik on kahjustunud. Elektrilöögi oht! 
42. Pikaajaline valju heli kuulamine võib tekitada ajutist või püsivat kuulmislangust. 

 
KASUTUSELE VÕTMINE 
• Kasutamiseks tuleb seadme ümbert eemaldada kogu pakkematerjal. 
• *Ärge ühendage seadet vooluvõrku enne, kui olete kontrollinud kasutuskoha vooluvõrgu sobivust seadme tüübisildil 

olevate andmetega. 
 
* *Tärniga märgitud osad juhendis kehtivad seadmeile, mida kasutatakse vooluvõrgu toitel. 
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Esipaneel 
 

 
 

1. STANDBY / 
Seadme sisselülitamiseks. Teine vajutus lülitab seadme uuesti valmisolekurežiimile. 

2. FUNC. 
Erinevate kasutusrežiimide vahel valimiseks. FM/CD/USB/AUX IN 

3. FOLDER + / 
Järgmise kausta valikuks (kui muusika on MP3 kujul) 

4. Ekraan 
Kuvab seadme olekut ja infot. 

5. PLAY MODE 
Vajutage erinevate esitusviiside vahel valimiseks 

6. STOP  
CD ja USB esituse peatamine. 

7. PLAY/PAUSE  
FM: Vajutage ja hoidke nuppu vajutatuna, et otsida üles ja salvestada kõik saadaval olevad FM jaamad. 
CD/USB: Vajutage, et vahetada esituse käivitamise ja pausil oleku vahel. 

8. CD PLAADISAHTLI LUUK 
9. PRESET 

Vajutage, et häälestada raadio järgmisele eelsalvestatud FM jaamale. 
10. FM ST/MO 

FM: Vajutage ja hoidke vajutatuna, et valida kas stereo või monoheli vahel, kui kuulate FM jaama sagedust. 
11. PREVIOUS  

FM: Vajutage lühidalt, et häälestada mingile teisele sagedusele. Vajutage ja hoidke nuppu vajutatuna, et leida järgmist 
saadaolevat raadiojaama. 
CD/USB: Vajutage järgmise loo algusse siirdumiseks. 

12. LED märgutuli 
13. NEXT  

FM: Vajutage lühidalt, et häälestada mingile teisele sagedusele. Vajutage ja hoidke nuppu vajutatuna, et leida järgmist 
saadaolevat raadiojaama. 
CD/USB: Vajutage, et siirduda järgmise loo peale. 

14. VOLUME – 
Helitugevuse vähendamine 

15. VOLUME + 
Helitugevuse lisamine 
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KÜLGVAADE 

 
 

1. USB pistikupesa. 
2. AUX IN 

Välise muusikaesitusseadme ühendamiseks. 
3. Kõrvaklappide väljund 
 
TAGAKÜLG JA PÕHI 

 
 

 
 
1. FM antenn 

Antenn tuleb parima FM signaali kvaliteedi saamiseks kogu ulatuses pikaks tõmmata. 
2. Toitejuhtme pistikupesa 

Sellesse pistikupessa ühendatakse toitejuhe 
3. Patareiõõnsus  
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SEADME ÜHENDAMINE VOOLUVÕRKU 
1. Ühendage toitejuhtme üks pistik seadme taga olevasse toitejuhtme sisendisse ja teine pistik elektrikontakti. 
2. Vajutage seadme sisselülitamiseks valmisolekunuppu STANDBY. 
 
PATAREITOIDE  
Esmalt tuleb seade eemaldada vooluvõrgust. Sisestage kuus C-tüüpi patareid (ei ole seadmega kaasas) seadme 
patareiõõnsusse. 
Märkus: 
- 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/AUX IN 
Vajutage nuppu FUNC, valimaks erinevate esitusallikate vahel. 
 
Helitugevuse reguleerimine 
Vajutage helitugevuse seadistamiseks nuppe VOLUME +/-. 
 
Antenni reguleerimine 
Tagapaneelil asuva ühendusega antenn tuleb parema raadiosignaali saamiseks täispikkuses lahti tõmmata. Keerake 
antenni sobivas suunas, nii et FM raadio signaalikvaliteet oleks võimalikult hea. 
 
FM RAADIO KASUTAMINE 
Automaatne otsing 
1. Lülitage seade sisse ja FM režiimile. 
2. Vajutage ja hoidke nuppu  , et automaatset jaamade otsingut alustada (võimalik on kuni 30 jaama sageduse 

salvestamine). 
 
Käsitsi otsimine 
1. Sageduste otsimiseks vajutage korduvalt nuppudele PREVIOUS  või NEXT . 
2. Teise võimalusena vajutage ja hoidke nuppe PREVIOUS  või NEXT  vajutatuna, et automaatselt järgmisi jaamu 

otsida. 
 
FM jaamasageduste mällusalvestamine 
Raadio mällu saab salvestada kuni 30 FM jaama sagedust. 
1. Häälestage sellele jaamale, mida soovite salvestada. 
2. Vajutage ja hoidke nuppu PRESET vajutatuna. Ekraanil hakkab vilkuma salvestuskoha number. 
3. Vajutades nuppe PREVIOUS   või NEXT  , valige salvestuskoha number, mille alla soovite jaamasageduse 

salvestada. Seejärel vajutage PRESET nuppu valiku kinnitamiseks. 
 
Eelsalvestatud FM jaamasageduste otsimine. 
Vajutage nuppu PRESET, et häälestada raadio järgmisele FM eelsalvestatud jaamale. 
 
Stereo / mono helirežiimi valik 
Stereona edastatava FM jaama puhul saab nupu FM/ST/MO vajutustega valida helirežiimiks kas stereo või monoheli. 
 
CD/ USB KUULAMINE 
CD plaatide sisestamine ja ettemängimine. 
Avage CD sahtli kaas. Paigutage sahtlisse CD plaat, sildipool ülespoole. Sulgege sahtli kaas. Nupu FUNC vajutustega 
valige režiimiks CD. Seade tuvastab muusikapalade koguarvu plaadil ja kuvab seda arvu ekraanil, CD plaadi muusikaesitus 
algab automaatselt. 
 
USB seadmel olevate failide esitus 
Ühendage USB mäluseade raadio USB sisendisse. Nupu FUNC vajutustega valige režiimiks USB. Seade tuvastab 
muusikapalade koguarvu mäluseadmel ja kuvab seda arvu ekraanil. Muusikaesitus algab automaatselt. 
 
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. 
Vajutage esituse ajal nuppe PREVIOUS  või NEXT , et liikuda esitusloendis tagasi või edasi.  
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Muusika otsimine kiirendatult. 
Esituse ajal vajutage ja hoidke nuppe PREVIOUS  või NEXT  vajutatuna, et muusika kiiremini edasi või tagasi keriks. 
Nupu vabastamisel taastub muusikaesitus normaalkiirusel. 
 
Kordusesitus / juhuesitus. 
CD esitamisel. 
Esituse ajal vajutage üks kord nupule PLAY MODE. Ekraanile kuvatakse märguanne REPEAT1. Hetkel esitatavat lugu 
esitatakse lõpmatuseni. 
Kolmanda vajutusega nupule PLAY MODE kuvatakse ekraanil REPEAT ALL. Kõiki lugusid hakatakse kordama järjest. 
Neljanda vajutusega nupule PLAY MODE kuvatakse ekraanil RAND. Selles režiimis esitatakse kõiki lugusid juhuslikus 
järjestuses. 
Viienda vajutusega nupule PLAY MODE taastub normaalesitus. 
 
MP3 CD plaat või USB mälupulk. 
Esituse ajal vajutage üks kord nupule PLAY MODE. Ekraanile kuvatakse märguanne REPEAT1. Hetkel esitatavat lugu 
esitatakse lõpmatuseni. 
Teise vajutusega nupule PLAY MODE kuvatakse ekraanil REPEAT FOLDER. Kõiki kaustas olevaid lugusid korratakse 
järjest. 
Kolmanda vajutusega nupule PLAY MODE kuvatakse ekraanil REPEAT ALL. Kõiki lugusid hakatakse kordama järjest. 
Neljanda vajutusega nupule PLAY MODE kuvatakse ekraanil RAND. Selles režiimis esitatakse kõiki lugusid juhuslikus 
järjestuses. 
Viienda vajutusega nupule PLAY MODE taastub normaalesitus. 
 
Programmeeritud esitus. 
Seadet saab programmeerida esitama lugusid soovitud järjekorras. 
1. Sisestage CD plaat ja esituse peatatud olekus vajutage nuppu PLAY MODE. Ekraanil kuvatakse märguannet PROG, 

koos järjenumbriga, mis vilgub ekraanil. 
2. Nuppude PREVIOUS  või NEXT  vajutustega valige soovitud lugu. 
3. Nupu PLAY MODE vajutusega salvestage see lugu esimesele mälukohale. 
4. Korrake eelkirjeldatud toiminguid kuni 20 loo programmeerimiseks. 
5. Vajutage PLAY /PAUSE  nuppu programmeeritud lugude esituse alustamiseks. 
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. Seejuures 

ei ole juhuesituse kasutamine võimalik. 
• MP3 plaadi või USB peal olevate MP3 failide puhul saab programmeerida kuni 99 lugu. 
 
Kausta valimine (ainult MP3 failid). 
MP3 esituse ajal vajutage nuppu FOLDER+, et kaustade vahel liikuda. 
Esituse peatatud olekus saab samuti kaustade vahel liikuda, vajutades nuppu FOLDER+. Nuppudega PREVIOUS  või 
NEXT  valige soovitud lugu esitamiseks välja. Vajutades nupule PLAY/PAUSE , algab väljavalitud loo esitus. 
 
Märkus: 
- MP3 failide esitamisel on ülempiiriks 99 kausta, milles maksimaalselt kokku 999 lugu. 
- USB failide lugemis/kirjutustehnoloogia tõttu esitatakse viimasena mälule salvestatud faili esimesena ja esimesena 

salvestatu viimasena. USB ei sorteeri faile tähestikulises järjekorras. 
 
AUX IN 
Võimaldab ühendada välise muusikaesitusseadme. 
1. Välise muusikaesitusseadme liiniväljundisse tuleb ühendada 3,5 mm helikaabli (pole seadmega kaasas) üks pistik ning 

kaabli teine pistik seadme AUX IN sisendisse. 
2. Nupu FUNC vajutustega valige režiimiks AUX. Ekraanile kuvatakse märguanne AU. 
3. Esitage muusikat välise seadme juhtnuppe kasutades. 
4. Raadio väljundab heli oma kõlaritest. 
 
Energia säästmine. 
Kui ühtki nuppu ei vajutata ja mingit esitust ei toimu 15 minuti jooksul, lülitub seade automaatselt välja. 
 
Tarvikud 
• 1 toitejuhe. 
• 1 kasutusjuhend 
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VEAOTSING 

Toide puudub 
• Kindlustage, et toitekaabel oleks korralikult ühendatud seadme külge ja elektrikontakti. 
• Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud. 

Seade ei reageeri nupuvajutustele 
• Võtke seadmest patareid välja (kui on paigaldatud) ja eemaldage seadme juhtme pistik elektrikontaktist. Ühendage 

seade uuesti toitega. 

Seadmest ei kosta heli 
• Reguleerige heli valjemaks VOL+ nupu vajutusega. 

Plaat on seadmes, aga ei mängi 
• Veenduge, et plaat on õigetpidi (silt üleval). 
• Veenduge, et plaat on puhas. 
• Võib-olla on esitus pausile pandud. 
• Plaat võib olla katki või must. 

FM signaali vilets kvaliteet 
• Sirutage seadme antenn täispikkuses välja. 
• Signaali võib häirida teiste elektriseadmete interferents. Liigutage CD-raadio teistest seadmetest eemale. 
 
Seade lülitub esituse ajal automaatselt välja. 
• Suurendage ühendatud muusikamängija helitugevust. 

Kõlarite heli on häiritud. 
• Viige juhtmeta (mobiilsed) seadmed CD-raadiost kaugemale. 
 
TEHNILINE TEAVE. 
FM raadiosagedusvahemik 87.5-108MHz 
Toide 230V~, 50Hz 
Võimsustarve 18W 
Kõlarite võimsus 2 x 1W RMS 
USB 
AUX IN 

USB 2.0 tüüp A pistikupesa 
3,5 mm stereo pistikupesa 

Kõrvaklappide pistik 3,5 mm stereo pistikupesa 
Põhiseadme mõõtmed (L x S x K) 280 x 183 x 136mm 
Kogukaal 1.2kg 
  

• . 
• . Tootja jätab endale õiguse muudatusteks toote omadustes ja juhendis ilma vastavasisulise etteteatamiskohustuseta. 
 
Garantii 
Garantiiküsimustes ja garantiijärgse remondi küsimustes pöörduge oma seadme edasimüüja poole. 
 
Oluline: 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. 
 
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 tarbijale mingeid juriidilisi õigusi. 
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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. 

 
Hooldamine 

Rohkema tooteteabe saamiseks külastage veebilehte www.lenco.com 
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands. 
 


