
 

CD-RAADIO 

 SCD-650 

 KASUTUSJUHEND 
 

 
 
Klass 1 laserseade  
HOIATUS: olge ettevaatlik laserkiirguse tõttu. Seadet ei tohi avada CD töötamise ajal. Vältige 
kokkupuudet laserkiirega. Raadio sisaldab madalpingel töötavat laserseadet.   
Hoiatus: Ärge puudutage laserläätse.  
Patareisid ei tohi visata tulle.  
 
1. TÄHTSAD OHUTUSJUHISED - LUGEGE ENNE SEADME KASUTAMIST. 
HOIATUS: ELEKTRILÖÖGIOHU VÄLTIMISEKS ÄRGE AVAGE SEADME KORPUST EGA KEERAKE 
LAHTI KORPUSE KRUVISID. SEADME SEES EI OLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. 
HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEHNIKU POOLE.  
1. Ärge kasutage seadet vee ligiduses.  
2. Puhastage seadet ainult kergelt niiske lapiga.  
3. Ventilatsiooniavasid 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 voolujuhtme vigastamist. Olge ettevaatlik pistikute ja pistikupesadega. Ärge asetage midagi 
rasket voolujuhtmele. Hoidke seadet eemal laste käeulatusest. 
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. See võib häirida seadme tööd. Kui nii juhtub, tehke alglülitus. Failide ülekandmisel käsitsege seadet 
ettevaatusega, mittestaatilises keskkonnas.  
10. HOIATUS: SEADME KORPUSE AVADESSE EI TOHI MIDAGI SISSE TOPPIDA. 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 seadmest tõuseb suitsu või tekib 
liigne ülekuumenemine vms. ebaharilik nähtus, eemaldage seade vooluvõrgust koheselt.  
14. Seade peab alati normaalselt ventileeruda saama.  
15. Seade tuleb ühendada ainult sellisesse vooluvõrku, mis on kirjeldatud tüübisildil. Kui te pole 
kindel kasutuskoha vooluvõrgu omadustes, võtke ühendust kohaliku elektriteenuse pakkujaga.  
16. Pistik, kuhu seadme voolujuhe ühendatakse, peab olema koheselt ligipääsetav igal ajal.  
17. Ärge koormake pistikupesi ega pikendusjuhtmeid üle. Ülekoormus võib põhjustada tuleohu või 
elektrilöögi.  
18. Klass 1 elektriseade tuleks ühendada vooluvõrku ainult maandatud kontakti kaudu.  
19. Klass 2 seadme võib ühendada vooluvõrku ka mittemaandatud pistikupesa kaudu.  
20. Hoidke seadet eemal närilistest. Jänesed ja närilised kipuvad närima juhtmeid.  
21. Hoidke vooluvõrgust eemaldades kinni pistikust, ärge tõmmake juhtmest. Ärge tõmmake 
juhtmest. Lühiühenduse oht.  
22. Vältige seadme paigutamist kohta, kus see võib jääda vibratsiooni või löökide mõju alla.  
23. Pühkige seadme korpus puhtaks pehme lapiga. Ärge kasutage lahusteid ega bensiinipõhiseid 
vedelikke. Tugevama mustuse eemaldamiseks kasutage lahja pesuainega niisutatud lappi.  
24. Lenco ei ole vastutav kahjude ega andmekao eest, mis on põhjustatud rikkest, valest 
kasutamisest, modifikatsioonidest või aku vahetamisest.  
25. Ärge katkestage ühendust kahe seadme vahel andmete edastamise ajal. Muul juhul võib info 
saada kahjustatud.  
26. USB mäluseade tuleb seadmega ühendada otseselt. Ärge kasutage USB pikendusjuhet, kuna see 
võib tekitada interferentsi, mille tulemusel andmed kahjustuvad või kaovad.  
27. Seadet ei või jätta sademete kätte, vedelikega piserdada ega vedelikke selle peale läigatada. Ärge 
asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid.  
28. Et seade oleks täielikult välja lülitatud, tuleb voolupistik elektrikontaktist eemaldada.  
29. Seadme voolupistik peab olema hõlpsasti ligipääsetav igal ajal.  
30. Patareisid ei või jätta liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse, lahtise tule ligidusse vms.  
31. Seadme ümber peab olema vähemalt 10 cm vaba ruumi igast küljest, et seade ei kuumeneks üle.  
32. Seadme ventileerumine peab olema vaba, seda ei tohi tõkestada mingite esemetega (nt. 
ajalehed, laudlinad, kardinad vms.).  
33. Lahtise tule allikaid (küünlad) ei tohi seadmele asetada.  
34. Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid.  
35. Seadme kasutamise keskkonna temperatuurid ei tohi olla ekstreemsed.  
36. Seadme tüübisilt asub seadme põhja all.  
37. 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.  
38. Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks, mitte mingil juhul kommerts- ega tööstuslikuks 
kasutamiseks.  
39. Kindlustage seadmele sobiv ja kindel asukoht. Kahjud, mis tekivad seadme allakukkumisest või 
muust mehaanilisest kahjustumisest, ei kuulu garantii alla.  
40. Ärge avage seadme korpust.  
41. Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale.  
42. Ärge kasutage ega säilitage seda seadet kohas, kus seda mõjutaks otsene päikesekiirgus, kuumus, 
liigtolm või vibratsioon.  
43. Ärge puhastage seadet vee ega vedelikega.  
44. Seadme avaustesse ei tohi panna mingeid võõrkehi, sinna ei tohi sattuda vedelikke.  
45. Ärge andke seadme pakendit väikelaste kätte.  
46. Veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed oleks samad, mis seadme tüübisildil (leitav 
seadme alt).  
47. Kasutage seadme lisaosadena vaid neid osi, mida tootja on lubanud.  



48. 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.  
49. Ärge kasutage seadet, kui voolujuhe või pistik on kahjustunud. Elektrilöögi oht!  
Hoiatus: pikaajaline valju heli kuulamine võib tekitada ajutist või pöördumatut 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. Seadme tuulutusavad peavad olema vabad, seadme ümber peab olema piisav ruum 
õhuringluseks.  
 
2. SEADME OSAD  

 
 
 

LUUGI AVAMINE 

TOITE 

MÄRGUTULI 

FM STEREO 

MÄRGUTULI 

LCD EKRAAN 

USB PISTIKUPESA 

MIC IN PISTIKUPESA 
MIKROFONI 

HELITUGEVUS 

FUNKTSIOONI

-LÜLITI 

HELITUGEVUSE 

REGULAATOR 

HÄÄLESTUS- 

NUPP 
VALGUSTUS 

SISSE / VÄLJA 



 

Seadme kasutamine teisiti kui juhendis osutatud võib tekitada ohtliku kiirgusega kokkupuutumise 

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

remondiettevõtte.  

Oluline: seadme sisemuses töötav CD mehhanism võib tekitada ligidalasuvate raadioseadmete 
häireid, seega lülitage muude raadioseadmete kasutamisel see seade välja.  
 
3. SEADME ÜHENDAMINE VOOLUVÕRKU  
1. Ühendage toitejuhtme üks pistik seadme taga olevasse toitejuhtme sisendisse ja teine pistik 
elektrikontakti.  
2. Ühendamisel vooluvõrku on seade välja lülitatud olekus. Toite LED märgutuli on kustunud.  
3. Seadme sisselülitamiseks libistage funktsioonilülitit erinevatele kasutusrežiimidele. Märgutuli 
süttib. LCD ekraani valgustus süttib, kui seade on CD/USB/BT/AUX režiimis. FM režiimis on LCD 
ekraan kustunud.  
 
4. PATAREITOIDE  
Esmalt tuleb seade eemaldada vooluvõrgust. Sisestage 6 patareid C tüüpi (ei ole seadmega kaasas) 
seadme patareikohta.  Kuna seade kulutab ka väljalülitatud olekus teataval määral voolu, tuleks 
patareid seadmest eemaldada, kui seadet ei kasutata pikemat aega. 
 
5. PÕHIFUNKTSIOONID  
Liigutage funktsioonilülitit vastavalt sellele, millist esitusrežiimi vaja, asendisse CD/USB/BT/AUX. 
Lülitage seade režiimile FM MONO kui soovite saateedastust monorežiimil kuulata, stereoraadio 
kuulamiseks valige FM STEREO. Väljalülitamiseks seadke lüliti asendisse OFF.  
Helitugevuse seadistusnupp. Nuppu tuleb helitugevuse reguleerimiseks keerata.  
Teleskoopantenni reguleerimine. Antenn tuleb FM signaali parima kvaliteedi huvides kogu ulatuses 
pikaks tõmmata. Keerake antenni sobivas suunas, nii et FM raadio signaalikvaliteet oleks võimalikult 
hea.  
 
6. RAADIO KASUTAMINE  
Valides funktsioonilülitiga FM MONO või FM STEREO, süttib märgutuli. Soovitud raadiojaamale 
häälestamiseks keerake raadio häälestusnuppu.  

Hoidke raadiot kuulates antenn maksimaalse pikkusega. Saatesignaal on kõige parem tavaliselt 

akende ligiduses. 

  

AUX IN PISTIKUPESA 

 

TELESKOOPANTENN 

 

PATAREIÕÕNSUS 

KUULARITE LIITMIK 

TOITEJUHTME 

PISTIKUPESA 



Teadmiseks:  
- Kui valitud on FM STEREO ning leiate stereoheliga raadiojaama, siis süttib ekraanil FM STEREO 

indikaator.  
 
7. CD/ USB KUULAMINE  
CD plaatide sisestamine ja ettemängimine.  
Avage CD sahtel. Paigutage sahtlisse CD plaat, sildipool ülespoole. Sulgege sahtli kaas.  Seade 
tuvastab muusikapalade koguarvu plaadil ja kuvab seda arvu ekraanil. Esitust alustatakse 
automaatselt esimesest loost.  
USB seadmete esitamine (ainult MP3 failid).  
Ühendage USB mälupulk seadme USB pistikupessa. Vajutage ja hoidke PLAY/PAUSE nuppu, et seade 
läheks USB esitusrežiimile. Seade tuvastab muusikapalade/ kaustade koguarvu mälupulgal ja kuvab 
seda arvu ekraanil. Esitust alustatakse automaatselt esimesest loost. 
Esitamine või pausimine.  
Esituse pausile panekuks vajutage üks kord nupule PLAY/PAUSE. Esituse jätkamiseks vajutage PLAY 
/PAUSE nuppu uuesti.  
Esituse peatamine.  
Esituse peatamiseks vajutage nupule STOP.  
Kausta valimine (MP3 failid).  
MP3 esitamisel või esituse peatatud olekus vajutage nupule ALBUM, et valida teine failikaust. 
Nuppudega NEXT või PREVIOUS saate kaustast valida soovitud loo. Vajutades nupule PLAY, algab 
väljavalitud loo esitus.  
Loo vahelejätmine.  
Esituse ajal vajutage nuppudele NEXT või PREVIOUS, et liikuda lugude vahel edasi või tagasi.  
Teadmiseks:  
- Kui plaadisahtlis puudub plaat või CD on mitteloetav, kuvatakse ekraanil teadet „No“.  
Muusika otsimine kiirendatult.  
Esituse ajal vajutage ja hoidke nuppe NEXT või PREVIOUS vajutatuna, et muusika kiiremini edasi või 
tagasi keriks. Nupu vabastamisel taastub muusikaesitus normaalkiirusel.  
Kordusesitus / juhuesitus.  
CD esitamisel.  
Loo esitamise ajal vajutage nupule MODE üks kord, ekraanil kuvatakse teadet REP. Esitatavat lugu 
korratakse pidevalt.  
Teise vajutusega nupule MODE kuvatakse ekraanil REP ALL. Kõiki plaadil olevaid lugusid hakatakse 
kordama järjest.  
Kolmanda vajutusega nupule MODE kuvatakse ekraanil RAND . Selles režiimis esitatakse kõiki plaadil 
olevaid lugusid juhuslikus järjestuses.  
Neljanda vajutusega nupule MODE taastub normaalesitus.  
MP3 CD plaat või USB mälupulk.  
Loo esitamise ajal vajutage nupule MODE üks kord, ekraanil kuvatakse teadet REP. Esitatavat lugu 
korratakse pidevalt.  
Teise vajutusega nupule MODE kuvatakse ekraanil REP ALBUM. Kõiki kaustas olevaid lugusid 
korratakse järjest.  
Kolmanda vajutusega nupule MODE kuvatakse ekraanil REP ALL. Kõiki plaadil / mälupulgal olevaid 
lugusid hakatakse kordama järjest.  
Neljanda vajutusega nupule MODE kuvatakse ekraanil RAND. Selles režiimis esitatakse kõiki plaadil / 
mälupulgal olevaid lugusid juhuslikus järjestuses.  
Viienda vajutusega nupule MODE taastub normaalesitus.  
Teadmiseks:  
- MP3 failide esitamisel on ülempiiriks 99 kausta, milles maksimaalselt kokku 999 lugu.  
 

 



Programmeeritud esitus.  
Seade võib esitada kuni 20 lugu soovitud järjekorras.  
1. Muusikaesituse peatatud olekus vajutage nupule MODE. Kuvatakse P01.  
2. Soovitud kausta leidmiseks vajutage nupule NEXT või PREVIOUS (kui tegu on MP3 plaadi / 
mälupulgaga).  
3. Nuppude NEXT või PREVIOUS vajutustega valige soovitud lugu.  
4. Nupu MODE vajutusega salvestage see lugu esimesele mälukohale.  
5. Korrake eelkirjeldatud samme kuni 20 loo programmeerimiseks CD plaadil.  
6. Vajutage esituse alustamiseks nupule PLAY/PAUSE.  
7. Programmi kustutamiseks vajutage nupule STOP kaks korda või vahetage esitusrežiimi.  
8. Programmeeritud esituse puhul saab kasutada ka ühe loo kordamise või kõigi lugude kordamise 
funktsiooni. Juhuesituse funktsioon ei ole programmeeritud esituse puhul toetatud.  
 
8. MIKROFON / KARAOKEFUNKTSIOON 
Seade võimaldab esitatava heliga koos ka mikrofoni kasutada. Mikrofoni ühendamiseks kasutatav 

MIC IN pistikupesa asub seade esipaneelil. 

1. Ühendage mikrofon pistikupessa MIC IN. 

2. Reguleerige mikrofoni helitugevust nupuga MIC VOLUME CONTROL esipaneelil. 

 

9. AUX IN  
See sisend võimaldab ühendada CD-raadioga mingit muud välist heliseadet.  
1. Välise muusikaesitusseadme liiniväljundisse tuleb ühendada 3,5 mm helikaabli (pole seadmega 
kaasas) pistik ning teine pistik seadme taga asuvasse AUX IN sisendisse.  
2. CD raadio läheb automaatselt AUX režiimile.  
3. Esitage muusikat välise seadme juhikuid kasutades. CD-raadio väljundab heli oma kõlaritest.  
4. Režiimi lõpetamiseks tuleb seadmed teineteise küljest lihtsalt lahti ühendada.  
 
10. LED VALGUSTUS  
Kõlarisse ehitatud LED valgustus käivitub automaatselt ja vaheldub vastavalt esitatava muusika 
rütmile. Valgustuse saab sisse lülitada, kui seadistada lüliti LIGHT asendisse ON. Valgustuse saab välja 
lülitada, kui seadistada lüliti LIGHT asendisse OFF.  
 
Teadmiseks:  
- Kui valgustus on liiga ere, pange ruumis muu valgustus põlema või lülitage seadme valgustus välja.  
 
11. TEHNILINE TEAVE.  
FM sagedusala  87.5 – 108MHz  
Maksimaalne MP3 kaustade/failide arv  99 kausta / 999 faili  
Toide  230V~50Hz 18W  
Toide patareidelt  6 x UM2 (tüüp C)  
Kõlarite võimsus  2 x 1.8W  
AUX IN  3.5 mm stereopistiku pesa  
Kõrvaklappide liitmik  3.5 mm stereopistiku pesa  
Mikrofoni liitmik 3,5 mm pistikupesa 
Mõõtmed  241 (L) x 215 (S) x 120 (K) mm  
Kaal  1.5kg  
  
12. Energia säästmine.  
Kui seadet ei ole kasutatud ega sellega muusikat esitatud kauem kui 15 minutit, siis läheb seade 
automaatselt valmisolekurežiimile. Uuesti aktiveerimiseks libistage funktsioonilüliti asendisse OFF ja 
seejärel soovitud režiimile.  



 
13. 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.  
 
14. 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. 
 
15. 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.  

 
 

 

 

  



GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 
 


