
 
 

 

 

 

KASUTUSJUHEND 

 

TCD-2550 

 

Puitkorpuses vinüülimängija USB sisendi, CD- ning kasseti mängija ja FM tuuneriga 

 

 

 

KESKKONNAKAITSE 

 

 

Ärge visake vananenud ja kasutuskõlbmatuks muutunud seadet 

olmejäätmete sekka. Toimetage seade jäätmekäitlusettevõtte 

kogumispunkti. Sümbol seadmel, juhendis või pakendil meenutab 

kasutajale seadme nõuetekohase käitlemise kohustust. 

 

Materjale saab taaskasutada. Taaskasutusel, ringlussevõtmisel või muudel kasutusviisidel on 

oluline roll keskkonna kaitsmises. 

 

Rohkema teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole. 

 



Klass 1 laserseade 

 

 

HOIATUS 

ELEKTRILÖÖGI OHT 
MITTE AVADA 

 

 

Hoiatus: ELEKTRILÖÖGIOHU TEKKIMISE RISKI 
VÄHENDAMISEKS ÄRGE AVAGE SEADME ESI- EGA 

TAGAKÜLJE KATET. Seadme sees ei ole kasutaja poolt 
hooldatavaid osi. Hoolduseks või parandustöödeks pöörduge 

seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. 

 

 

Sümbol tähistab voolu all olevate osade paiknemist korpuse katte all. 

 

Sümbol tähistab oluliste kasutus- või hooldusjuhiste järgimise vajadust 

seadme osa puhul. 

 

Ohutus. Asukoht ja kasutusele võtmine 

• Kasutage seadet vaid kuivas keskkonnas, sisetingimustes. 

• Kaitske seadet niiskuse eest. 

• Seadme korpust ei või avada. ELEKTRILÖÖGI OHT. Pöörduge parandamiseks 
kvalifitseeritud tehniku poole. 

• Ühendage seade korralikult paigaldatud ja õigesti maandatud elektrikontakti. Veenduge, et 
vooluvõrgu pinge on vastav seadme tüübisildil toodud andmetele. 

• Kindlustage, et seade, selle juhe või pistik ei saa märjaks. Juhet ei tohi mingil viisil 
mehaaniliselt vigastada. 

• Kahjustatud juhe või pistik tuleb lasta välja vahetada volitatud remondiettevõtte 
spetsialistide poolt. 

• Äikese ajal eemaldage seade vooluvõrgust. 

• Kui seadet kasutavad lapsed, on vajalik täisealise vastutusvõimelise isiku tähelepanelik 
järelvalve. 

• Puhastage seadet vaid kuiva lapiga. 
Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastusaineid ega abrasiivseid 

küürimisvahendeid. 

• Seade ei või paikneda otseses päikesevalguses. 

• Paigutage seade hästiventileeritud asukohta. 

• Seadme tuulutusavausi ei tohi millegagi kinni katta. 

• Seade peab asuma kohas, kus puudub oht selle mahakukkumiseks ja kus seadet ei mõjuta 
löögid ega vibratsioon. 

• Paigutage seade võimalikult eemale arvutitest / mikroahjudest vm. interferentsi tekitavaist 
seadmeist. 

• Seadme korpust ei tohi avada. Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöögi saamine, 



samuti tühistub garantii. Parandused tuleb lasta teostada tootja volitatud remondiettevõttes. 

• Seade on varustatud I klassi laserseadmega. Vältige kokkupuudet laserkiirega, mis võib 
tekitada silmakahjustusi. 

• Kasutage seadmes vaid elavhõbeda- ja kaadmiumivabu patareisid. 

• Kasutatud patareid kvalifitseeruvad ohtlike jäätmete hulka ja neid ei tohi visata 
olmejäätmetesse. Toimetage patareid spetsiaalsesse kogumiskasti jäätmeettevõtteis või 

poodides. 

• Hoidke patareisid eemal väikelaste käeulatusest. Allaneelamise oht! Kui patarei alla 
neelatakse, tuleb koheselt otsida arstiabi. 

• Kontrollige patareisid regulaarselt lekete suhtes. 
 

 

Kasutatud patareid kvalifitseeruvad ohtlike jäätmete hulka 

ja neid ei tohi visata olmejäätmetesse. Tarbijana olete 

seaduse järgi kohustatud tagastama patareid 

jäätmekäitlusettevõtte või jaemüügiettevõtte kogumiskohtade 

kaudu, isegi kui patarei ei sisalda kahjulikke aineid. 

 

Patareisid võetakse vastu avalikes kogumispunktides ja patareisid müüvais 

kauplustes tasuta. 

 

Tagastage patareid alles täielikult tühjadena. 

 

*) märgistus Cd = kaadmium, Hg = elavhõbe, Pb = plii 
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Ettevalmistamine kasutamiseks 

 

LAHTIPAKKIMINE JA SEADISTAMINE 

• Võtke seade välja pakendist ja eemaldage kõik pakkematerjalid seadme küljest. 

• Kerige lahti voolujuhe. 

• FM antenni juhe tuleb lahti kerida täies pikkuses. 

• Paigutage seade stabiilsele ja tasasele pinnale, kus elektrikontakt asub piisavas kauguses, 
kaugemale tugevast magnetväljast. 

• Ühendage seade elektrikontakti. 

• Tõstke kaas üles, et avada plaadimängija. Transpordiks on plaadimängija pöördlaud 
fikseeritud kruviga. Kasutage väikest münti või kruvikeerajat, et kruvi päripäevasuunaliselt 

keerata. See võimaldab pöördlaual vabalt hõljuda. 

 

 
• Eemaldage grammofoninõelalt valge läbipaistmatust kilest kate, libistades seda noolega 

näidatud suunas (vt pilti all paremal). 

• Seejuures pidage silmas, et grammofoninõela ei kahjustataks, sest grammofoninõel ei 
kuulu garantii alla. 

• Eemaldage traatside, millega grammofoni käpp transpordi ajaks kinnitatud on. 

• Vabastage käpa lukustushoob (vt. pilti all paremal). 

• Ühendage seade 230V elektrikontakti. 
 

 

 

 

 

TRANSPORDIKRUVI 

GRAMMOFONINÕELA 

KATE  

GRAMMOFONIKÄPA 

LUKUSTUSHOOB 
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Toide 

Seade on ette nähtud töötama 230V 50Hz vahelduvvooluvõrgus. 

Mistahes muude omadustega vooluallika kasutamine kahjustab süsteemi ja sellekohased 

kahjustused ei kuulu garantii alla. 

Pange tähele: Kui pistik ei sobi vooluvõrgu pessa, on pesa arvatavasti vanemat tüüpi ega sobi 

kasutamiseks. Laske pistikupesa vahetada elektrispetsialistil. 

 

 

Oluline: Grammofonikaane tõstmine ja sulgemine. 

Et kaant avada, tõstke see nii üles kui võimalik, kuni tugi klõpsatab avatud asendisse. 

Sulgemiseks tõstke kaant veidi, kuni kaane tugi lukustusest lahti läheb ja laske siis tasakesi 

alla. 

Korpuse ja kaane kahjustamise vältimiseks ärge püüdke kaant jõuga sulgeda. Sulgemiseks 

alati kergitage veidi, et tugi avaneks. 

Mööbli pinna kaitsmine. 

Seadmel on mittelibisevad kummijalad, mis ei lase seadmel mööblipinnal libiseda. 

Kummimaterjal on selline, mis ei jäta mööbli pinnale jälgi. Kuid mõned õliga / 

puidukaitsevahendiga immutatud pinnad või puhastusained võivad tekitada kummijalgade 

pehmenemist ja põhjustada kummiplekkide jäämist pinnale. Soovitame mööbli kaitsmiseks 

isekleepuvate mööblijala viltkatete kleepimist seadme jalgade alla. 

 

Korpuse hooldamine. Puitkorpust tuleks hooldada samal viisil, kui mistahes puidust 

mööblieset. Määrdumisel tuleb pinda pühkida pehme lapiga. Sõrmejälgede eemaldamiseks 

kasutage heakvaliteedilist tolmueemaldus- ja poleerimispuhastit, kuid vältige aine piserdamist 

seadme plastist ja metallist osadele. 

 

Soovitame piserdada ainet lapile, mitte seadme korpusele. Pühkige selle lapiga puitpinnad üle, 

vältides metall- ja plastosi. 

pistik elektrikontakt 
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JUHIKUTE JA INDIKAATORITE ASUKOHAD 

 

Esipaneel 

 

VASAK KÜLG 
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TAGUMINE KÜLG 

 

PEALTVAADE 
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1) USB pesa 

2) Sisse/ väljalülitusnupp 

3) Helitugevusnupp 

4) Funktsioonivalik 

5) Salvestusnupp REC 

6) LCD ekraan 

7) AM raadio nupp 

8) FM raadio nupp 

9) CD / USB nupp 

10) Kasseti (TAPE) nupp 

11) Fono sisendseadme nupp 

12) CD luuk 

13) PLAY PAUSE 

14) STOP 

15) Tagasi - / tagasikerimine 

16) Edasi - / edasikerimine 

17) Esitusrežiimi valik (PLAY MODE) 

18) CD luugi avamine / sulgemine 

19) Häälestusnupp 

20) Kõlarid 

21) Kassett kiiresti edasi / välja 

22) Kassetimehhanism 

23) Antennijuhe 

24) Toitejuhe 

25) Plaadi pöördalus 

26) Transpordiluku kruvi 

27) Helikäpp 

28) Helikäppa lukk 

29) Tõstehoob 

30) 33/45/78 p/min valikunupp 

 

 

Kaugjuhtimispuldi nupud: 

 

31) -/+ 10 loo nupp 

32) Programmeerimin

e 

33) Kustutamine 

DELETE 

34) RANDOM 

juhuesitus 

35) REPEAT 

kordusesitus 

36) CD luuk lahti/kinni 

37) REC salvestamine 

38) Esitus/paus 

39) Edasi+/edasikerimin

e 

40) Tagasi-

/tagasikerimine 

41) STOP 

 

Pange tähele: Puldil olevad nupud on samade 

funktsioonidega, mis seadme nupudki. Pult on 

kasutatav CD / MP3 ja USB esituse režiimis. 
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Kasutamine 

SISSELÜLITAMINE 

Seadme sisselülitamiseks vajutage sisselülitusnuppu esipaneelil 1 sekundi vältel ja 

reguleerige helitugevus madalaks. Märgutuli süttib. 

Vajutage funktsioonivaliku nuppu (FM/CD/USB/PHONO) soovitud funktsiooni valimiseks. 

Esmalt reguleerige helitugevust VOLUME nupust. 

Kuulamise lõppedes ja seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke sisselülitusnuppu 2 

sekundi vältel. Märgutuli kustub. 

Kui seadet nupust välja ei lülitata, lülitub seade 10 minuti möödudes automaatselt välja. 

 

Raadio kasutamine 

Seadme sisselülitamiseks vajutage POWER nuppu esipaneelil, seadistage helitugevus 

madalaks. Soovitud FM jaama valimiseks vajutage FM nuppu. Raadiotuuneri skaala 

taustavalgustus süttib. 

Soovitud raadiojaamale häälestamiseks keerake raadio häälestusnuppu TUNING. Kui leitakse 

FM stereo raadiojaam, süttib ekraanil indikaator FM ST. ja raadiost tulev esitatakse stereona. 

Kui häälestate nõrgema signaaliga FM jaamale, esitatakse raadiovastuvõtt automaatselt 

monohelina. 

Kuulamise lõppedes lülitage seade POWER nupust välja. Tuuneri taustavalgus ja 

sisselülitatuse märgutuli kustuvad ära. 

 

ANTENN 

FM traatantenn asub seadme korpuse tagaküljel. Vajadusel reguleerige antenni ja seadme 

enda asendit, kuni raadiovastuvõtt on parima kvaliteediga. 

 

VINÜÜLPLAATIDE ESITAMINE 

Süsteemi juurde kuulub ka täissuuruses, 3 kiirusega ja rihmülekandega vinüülplaadimängija. 

Esitada saab 33, 45 ja 78 p/min plaate. 

Seadme sisselülitamiseks vajutage POWER nuppu esipaneelil, seadistage helitugevus 

madalaks. 

Vinüülimängija kasutamiseks vajutage PHONO nupule. 

Veenduge, et olete eemaldanud grammofoninõela plastkatte ja vabastanud grammofonikäpa 

lukustuse, millega käpp on toele kinnitatud. 

Seadistage pöörlemiskiirus vastavalt vajadusele 33, 45 või 78 p/min. Kui esitate 45 p/min 

pöörlevaid ‘singelplaate’, paigutage 45 p/min adapter pöördlaua keskteljele. 

Asetage plaat teljele. 

Tõstke käpa hoob üles, et tõsta grammofonikäpp toelt. Liigutage grammofonikäpp plaadi 

välisäärele. Plaat hakkab automaatselt pöörlema. Käpa hooba kasutades langetage 

grammofoninõel ettevaatlikult plaadile. 

Reguleerige helitugevus VOLUME nupu abil parajaks. 

Kui grammofoninõel on jõudnud plaadi lõppu, siis siirdub grammofonikäpp automaatselt tagasi 

toele ja plaadimängija peatub. 

Süsteemi väljalülitamiseks vajutage uuesti nupule POWER, sisselülitatuse märgutuli kustub. 
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Pange tähele: Ärge peatage pöörlevat plaati käsitsi. Plaadi liigutamine või pidurdamine, ilma 

et grammofonikäpp oleks toele asetatud, toob kaasa kahjustuse grammofonikäpale. 

 

Tähtis! 

• Selleks, et vinüülimängijat kaitsta transportimiskahjustuste eest, asub plaadimängija 
platvormi üleval paremal nurgas spetsiaalne transpordikruvi. 

• Enne plaadimängija kasutamist keeratakse seda kruvi päripäevasuunaliselt (kruvi läheb 
sisse), et vinüülimängija lukustusest vabastada. 

• Seadme transportimiseks tuleb kruvi keerata vastupäevasuunaliselt. 

 
 

USB mäluseadme kasutamine 

1) Vajutage esmalt CD/USB nupule ja seejärel FUNCTION nupule, et valida USB 

esitusrežiim. Ekraanil paistavad ‘---’ ja ‘USB’ indikaator. 

 

2) Ühendage USB seade USB pistikupessa. Esitus algab USB mäluseadmel olevast 

esimesest loost. 

3) Kui tuvastatakse MP3 failid, siis kuvatakse sellekohast sümbolit ekraanil. 

4) PLAY/PAUSE, DN/F-R/UP/F-F ja STOP funktsioonid on nuppudel samad, mis CD 

esitusrežiimis. 

Et CD ja USB esituse vahel valida, vajutage funktsiooninupule või vajutage pikalt 

PLAY/PAUSE nuppu puldil. 

MP3 ESITAMINE (CD/USB ANDMEKANDJALT) 

1) Vajutage PLAY/PAUSE nuppu CD-l või USB-l oleva loo esituse alustamiseks või 

pausimiseks. 

2) Loo ettemängimise ajal kuvatakse ekraanil loo numbrit ja valitud kausta numbrit. Ekraanil 

on MP3 ja ‘►’ sümbolid. 
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3) Esituse võib katkestada STOP nupu vajutusega. 

 

LOO EDASIHÜPPAMINE JA KIIROTSING CD/USB ESITUSREŽIIMIS 

CD/USB esitamisel saab nuppude UP/F-F (kiire edasikerimine) või DN/F-R (kiire 

tagasikerimine) korduva vajutusega hüpata järgneva või eelneva loo peale. Laske nupp lahti, 

kui ekraanil paistab soovitud (eelmise/ järgmise) loo number. Esitus algab valitud 

muusikapalast. 

 

Selleks, et loo sees mingit kohta otsida ja lugu kiirelt edasi- tagasi kerida, vajutage ja hoidke 

nuppu UP/F-F või DN/F-R vajutatuna. Lugu keritakse kiirelt edasi või tagasi. Kui kuulete 

soovitud kohta, siis laske nupp lahti ja normaalesitus taastub sellest punktist. 

Et 10 lugu korraga edasi või tagasi liikuda, vajutage puldil olevaid nuppe 

TRACK+10/TRACK-10. 

 

KORDUSE/ JUHUESITUSE FUNKTSIOON CD/MP3 REŽIIMIS (CD/USB KUULAMISEL) 

Vajutage seadmel olevale nupule PLAY.MODE või puldi nupule REPEAT; see paneb hetkel 

mängiva loo korduvalt käima ning ekraanil paistab indikaator ‘REP’ . Sama nupu teistkordne 

vajutus kordab kõiki lugusid USB seadmelt või MP3 plaadilt, ekraanil paistab  . Vajutades 

nuppu veelkord ja kasutades DN/F-R või UP/F-F nuppe, saate soovitud lugu soovitud kaustas 

eelpool või edaspidi välja valida ja kordusesitada. Ekraanil vilguvad ‘ALBUM’ ja ‘001’ ‘002’ 

(kausta nimi ja loo nimi vilguvad vaheldumisi). Vajutage nupule PLAY.MODE neljandat korda 

või RANDOM nupule puldil; algab lugude esitamine juhuslikus järjestuses ning ekraanil 

kuvatakse teadet ‘RANDOM’; nuppude DN/F.R või UP/F.F vajutusega saab lugusid juhuslikult 

valida. Kui vajutada nuppu PLAY.MODE viiendat korda, siis tühistatakse nii kordusesituse kui 

ka juhuesituse funktsioonid. Nupu STOP vajutusega saab esituse peatada. 

 

Pange tähele: Kui seade ei tuvasta plaadil MP3 faile, siis ei ole plaadil ka kaustu. Tavalise 

audio-CD esitamisel ei ole ALBUM kordusesituse funktsioon kasutatav. 

 

MÄLUFUNKTSIOON CD/MP3 ESITUSREŽIIMIS 

1) Kui CD esitus on peatatud, siis vajutades nupule PLAY.MODE seadmel või PROGRAM 

nupule puldil, pääsete programmeerimisrežiimile. Ekraanil kuvatakse ‘PROG’ ja ‘P01’ ning 
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‘PROG’ vilgub. Vajutage nuppudele UP/F.F või DN/F.R soovitud loo valimiseks ja valiku 

kinnitamiseks nuppudele PLAY.MODE või PROGRAM. 

 

2) Järgmise loo programmeerimiseks vajutage PLAY.MODE või PROGRAM nuppu. Korrake 

eelnevat, et programmeerida soovitud lood ette mängima soovitud järjekorras. 

3) Kui mängitakse MP3 faile, mis asuvad CD plaadil /USB mälul, on MP3 failide esituse 

järjekorra programmeerimise protseduur sama, nagu eelkirjeldatud CD 

programmeerimine punktides 1) ja 2). 

4) Vajutage nuppu PLAY/PAUSE, et valitud lood mällusalvestatud järestuses ette mängida, 

nuppude UP/F-F ja DN/F-R vajutustega saab nende lugude hulgas edasi ja tagasi liikuda. 

5) Selleks, et programmeeritud esitusviisist väljuda, tuleb nuppu STOP vajutada kaks korda. 

Sellega kustutatakse lugude programmeeritud esitusjärjestus ära. 

Pange tähele: Kokku saab esitusloendisse programmeerida kuni 99 MP3 lugu ja 20 CD 

lugu. 

 

KASSETI KASUTAMINE 

1. Vajutage nuppu TAPE (10); 

2. Sisestage kassett vastavasse kassetimehhanismi pesasse (22); 

3. Muusikaesitus algab automaatselt. 

• Vajutades nuppu kasseti edasikerimine /väljutamine (21) poolest saadik alla esituse ajal, 

hakkab kassett kiiremini edasi kerima. 

• Vajutage sama nuppu (21) kergelt uuesti, et esitus jätkuks. 

• Vajutage sama nuppu (21) täielikult sisse, et kassett tuleks kassetipesast välja. 

 

USB SALVESTAMINE 

1) CD salvestamine 

Ühendage USB mäluseade seadme pistikusse. Vajutage nupule CD/USB, asetage CD 

plaat CD sahtlisse ja pange käima lugu, mida on vaja salvestada. Vajutage salvestamise 

alustamiseks nupule RECORD kaks korda, USB indikaator vilgub. Ekraanil kuvatakse loo 

numbrit ja salvestatud loo kausta numbrit, seade salvestab seni, kuni vajutate nupule STOP. 

2) MP3 PLAADI SALVESTAMINE 

Ühendage USB mäluseade seadme pistikusse. Vajutage nupule CD/USB ja asetage MP3 

plaat CD-plaadi sahtlisse; salvestamine toimub samamoodi, kui eelnevalt punktis 1) 

kirjeldatud CD-plaadilt salvestamine. 

 

3) SALVESTAMINE FONOSEADMEST JA KASSETILT: 

Ühendage USB mäluseade seadme pistikusse. Hakake esitama muusikat allikast, millelt 
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soovite salvestada. Vajutage nuppu RECORD kas seadmel või puldil kaks korda, et 

salvestamine algaks. Ekraanil kuvatakse vilkuvat märguannet REC. Salvestamise 

lõppedes vajutage nuppu STOP.  

4) VINÜÜLPLAADILT SALVESTAMINE 

Ühendage USB mäluseade seadme pistikusse. Vajutage nupule PHONO, hakake esitama 

salvestamisele kuuluvat lugu, asetades grammofonikäpa soovitud loo algusse. Vajutage 

nupule RECORD kahel korral, et salvestamine algaks. Salvestamise peatamiseks vajutage 

STOP. 

Pange tähele: Kui vajutada nupule STOP loo keskel, siis ei salvestata midagi. 

5) Vajutage nupule DELETE üks kord - ekraanil kuvatakse DEL. 

Uue vajutusega nupule DELETE kinnitate, et mängitav lugu kustutatakse. 

 

CD ESITAMINE 

1) CD esitusrežiimile siirdumiseks vajutage CD/USB nupule, ekraanil kuvatakse ‘---’ . Seade 

suudab esitada CD, CD-R ja CD-RW plaate. 

2) CD plaadisahtli avamiseks vajutage OP/CL nupule. 

3) Paigutage plaat (võib ka MP3 faile sisaldada) CD sahtlisse sildipoolega ülespidi. 

4) CD plaadisahtli sulgemiseks vajutage uuesti OP/CL nupule. Plaat alustab pöörlemist ja 

mõne sekundi vältel CD-mängija tuvastab plaadil olevaid lugusid, siis lõpeb pöörlemine ja 

esitus algab plaadi esimesest loost. 

Kui tuvastatakse MP3 failid, siis kuvatakse sellekohast indikaatorit ekraanil. Kui MP3 faile 

plaadil pole, siis ei kuvata vastavat indikaatorit. 

 

LIITIUMPATAREI SISESTAMINE PULTI 

• Pult vajab töötamiseks üht kolmevoldist CR2025 patareid. 

• Hoidke ja lükake pöidlaga puldi patareihoidikut (joonisel noolega näidatud suunas) ja võtke 
patareihoidik puldist välja, enda poole tõmmates. Paigaldage hoidikusse CR2025 

liitiumpatarei, plusspool ülespoole. Hoides patareihoidikut õiges asendis, lükake hoidik 

puldi sisse tagasi. Kinnitumisel peab kostuma klõpsatus. 
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Hooldus ja puhastamine. 

 

CD hooldamine 

• Plaadi eemaldamiseks plaadikarbist tuleb vajutada plaadihoidiku keskosale ja tõsta plaat 
äärtest hoides välja. 

 
• Pühkige sõrmejäljed ja tolm plaadilt ära pehme puhta lapiga. CD pinnal puuduvad 

õnarused tolmu kogunemiseks, seega piisab kergest pühkimisest, et mustus plaadilt 

eemaldatakse. Pühkige sirgete liigutustega keskelt äärte suunas. Kerge määrdumine ei 

oma CD plaadi esituskvaliteedile mõju. 

 

• Puhastage plaate aeg-ajalt, kasutades pehmet, kuiva ja ebemetevaba tekstiili. Ärge 
kasutage plaadi puhastamiseks puhastus- ega abrasiivaineid. Vajadusel ostke spetsiaalne 

plaatide puhastamise komplekt. 

• Ärge kirjutage CD plaatidele ega kleepige neile mingeid silte peale. 
 

TEHNILINE TEAVE. 

1) RAADIO: FM 87.5 - 108MHz 

2) VINÜÜLIMÄNGIJA KIIRUS: 33/45/78 RPM  

3) ESITAB PLAATE MÕÕTMETEGA: 17.5/25/30mm 

4) CD ESITUS: CD/CD-R/CD-RW/MP3 

5) USB LIITMIK, ESITAB MP3 FAILE 

6) MAKSIMAALNE VÕIMSUSTARVE: 24W 

7) HELI VÕIMSUS: 2 X 4.5W 

8) USB SALVESTUS CD JA VINÜÜLI PEALT: BITISAGEDUS: 128KBPS 

 

Klienditoe ja lähema info saamiseks külastage www.lenco.com. 

Garantiiküsimustes ja garantiijärgse remondi küsimustes pöörduge oma seadme edasimüüja 

poole. 

 

Pidage meeles: 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. 
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CE märgistusega tooted on vastavuses elektromagnetilise ühilduvuse 

direktiiviga (2004/108/EC) ja madalpingedirektiiviga (2006/95/EC), mis on 

välja antud Euroopa Ühenduse poolt. 

 

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

olmejäätmete hulka. Kindlustamaks patareide õige käitluse, andke kasutatud 

patareid jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkti. Nõnda toimides aitate säästa 

loodusvarasid ja kaitsta keskkonda ning inimtervist. 


