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OHUTUS 
1. Seadme tuulutusavasid ei tohi blokeerida. Asetades seadme riiulisse, jätke selle ümber 5 cm vaba 
ruumi igast küljest.  
2. Paigutage seade ruumis vaid käesoleva juhendi nõuandeid järgides.  
3. Hoidke seade eemal kuumusallikatest, nagu radiaatorid, ahjud, lahtine tuli või muud soojust 
eraldavad seadmed. Kasutage seadet ainult mõõdukates kliimatingimustes. Äärmuslikult madal või 
kõrge temperatuur ei sobi seadmele. Optimaalne töötemperatuur on vahemikus 0° … + 35° C.  
4. Vältige seadme kasutamist tugevas magnetväljas.  
5. Staatiline elekter võib häirida seadme normaalset töötamist. Kui nii juhtub, tehke seadmele 
alglülitus. Failide ülekandmisel käsitsege seadet ettevaatusega, mittestaatilises keskkonnas.  
6. HOIATUS! Seadme tuulutusavadesse ei tohi midagi sisestada. Elektrilöögi oht. Samal põhjusel ei 
tohi seadmele vett ega muid vedelikke sattuda lasta.  
7. Seadet ei tohi kasutada niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas ega ujumisbasseinide läheduses.  
8. Seadet ei või jätta sademete kätte, vedelikega piserdada ega vedelikke seadmele läigatada. Ärge 
asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid.  
9. Ärge kasutage seadet, kui on oht kondensatsiooni tekkeks. Soojas niiskes ruumis võib seadme 
sisemusse kondenseeruda vesi, mis häirib seadme tööd. Kondensatsiooni tekke korral lülitage seade 
välja, eemaldage vooluvõrgust ja laske kuivas ruumis mitme tunni vältel seista enne, kui seadet 
uuesti kasutatakse.  
10. 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, eraldama kõrbelõhna või koguni suitsu, eemaldage seade vooluvõrgust koheselt.  
11. Seade tuleb ühendada ainult sellisesse vooluvõrku, mida on kirjeldatud tüübisildil. Kui 
kasutuskoha vooluvõrgu näitajad on teadmata, võtke ühendust kohaliku elektriteenuse pakkujaga.  
12. Hoidke seadet eemal lemmikloomadest ja närilistest. Jänesed ja närilised kipuvad närima 
juhtmeid.  
13. Pühkige seadme korpust pehme lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahusteid ega 
kütustel põhinevaid vedelikke. Tugevama mustuse eemaldamiseks kasutage lahja pesuainega 
niisutatud lappi.  
14. Lenco ei ole vastutav kahjude ega andmekao eest, mis on põhjustatud rikkest, valest 
kasutamisest, seadmele tehtud modifikatsioonidest või patarei vahetamisest.  
15. Ärge katkestage ühendust kahe seadme vahel andmete edastamise ajal. Muul juhul võib info 
saada kahjustatud.  
16. USB mäluseade tuleb seadmega ühendada otseselt. Ärge kasutage USB pikendusjuhet, kuna see 
võib tekitada interferentsi, mille tulemusel andmed kahjustuvad või kaovad.  
17. Seadme tüübisilt asub seadme põhja all.  
18. 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.  
19. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult isiklikul otstarbel, mitte ärieesmärgil / tööstuses.  
20. Kindlustage seadmele sobiv ja kindel asukoht. Kahjud, mis tekivad seadme kukkumisest või muust 
mehaanilisest kahjustumisest, ei kuulu garantii alla.  
21. Ärge avage seadme korpust.  
22. Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale.  
23. Ärge andke seadme pakendit väikelaste kätte.  
24. Kasutage seadme lisaosadena vaid neid osi, mida tootja on lubanud.  
25. Hoolduseks või parandustöödeks pöörduge seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. 
Hooldust (remonti) on vaja juhul, kui seade on mehaaniliselt kahjustunud /kukkunud; seade on 
saanud märjaks / sattunud vette või vedelikesse; ei tööta mingil muul põhjusel õigesti. 
26. Pikaajaline valju heli kuulamine võib tekitada ajutist või püsivat kuulmislangust. 
27. Kui seade tarnitakse koos toitejuhtme / toiteadaptriga: 



 

 

 Mistahes tehnilise rikke korral seadmes tuleb seade eemaldada elektrikontaktist ja pöörduda 
tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. 

 Et seade oleks täielikult välja lülitatud, tuleb toitejuhtme pistik elektrikontaktist eemaldada. 
 Vältige toitejuhtme vigastamist. Olge ettevaatlik pistikute ja pistikupesadega. Ärge asetage 

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

 Eemaldage seade äikesetormide ajaks või pikema mittekasutamise perioodiks vooluvõrgust. 
 Pistik, kuhu seadme voolujuhe ühendatakse, peab olema koheselt ligipääsetav igal ajal. 
 Ärge koormake pistikupesi ega pikendusjuhtmeid üle. Ülekoormus võib põhjustada tuleohu 

või elektrilöögi. 
 Klass 1 elektriseade tuleks ühendada vooluvõrku ainult maandatud kontakti kaudu. 
 Klass 2 seadme võib ühendada vooluvõrku ka mittemaandatud pistikupesa kaudu. 
 Hoidke toitejuhtme pistikut vooluvõrgust eemaldades kinni pistikust. Ärge tõmmake 

juhtmest. Lühiühenduse oht. 
 Ärge kasutage seadet, kui voolujuhe või pistik on kahjustunud. Elektrilöögi oht! 

28. Kui toote komplektis olevas puldis on kasutusel patareid, järgige peamisi ohutusnõudeid: 
HOIATUS: 
Patarei allaneelamine võib kaasa tuua potentsiaalselt eluohtliku terviserikke. Seadme puldis 
kasutatakse müntpatareid. Kui selline patarei alla neelatakse, on tulemuseks tõsine 
tervisekahjustus, mis võib lõppeda surmaga. Hoidke patareisid eemal laste käeulatusest. Kui 
patareikaas ei ole kruviga suletav, loobuge patarei kasutamisest ja hoidke seda laste 
käeulatusest eemal. Kui on võimalus, et patarei neelati kellegi poolt alla või asub kellegi 
kehaõõnsuses, tuleb kohe arsti poole pöörduda. 

29. Patareidega seotud ettevaatusabinõud: 
Patareide valepidi paigaldamisel võivad patareid plahvatada. Vahetage tühjenenud patareid 
vaid täpselt sama tüüpi patareide vastu. 
Patareisid ei tohi jätta äärmuslike temperatuuride ega kõrge õhurõhu mõju alla – kas siis 
kasutamisel, ladustamisel või transpordil. Vale tüüpi patarei kasutamisel seadmes võib kaasa 
tuua patarei plahvatamise või lekkimise ohu. Patareisid ei tohi põletada ega mehaaniliselt 
purustada / lõigata – plahvatusoht!  
Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid. 

 
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 OSAD 

 
1. Vinüülimängija kaas 
2. CD esituse/ pausi nupp 
3. CD edasi nupp 
4. CD tagasi nupp 
5. PLAY MODE nupp 
6. Funktsioonivalik 
(FM/BLUETOOTH/CD/USB/PHONO/TAPE) 
7. Helitugevuse regulaator 
8. Kaugjuhtimispuldi vastuvõtu andur 
9. RECORD (salvestusnupp) 
10. CD sahtel 
11. CD sahtli avamise /sulgemise nupp 
12. Vinüülimängija kaane mehhanism 
13. USB pistikupesa 
14. Pöördalus 
15. Sisse-/ väljalülitamisnupp 
16. Helikäpa hoob 
17. Kassetimängija 

18. LCD ekraan 
19. MENU nupp  
20. Liiniväljund/ kuularite pistikupesa 
21. Häälestamine / enter nupp 
22. Helikäpa hoidik 
23. Pöördaluse adapter 
24. 33/45/78 p/min kiiruse valija 
25. Helikäpa vars 
26. STOP nupp 
27. Kõlarid 
28. FM/DAB antenn 
29. Toitejuhe 
30. Kasseti peatamise /väljutamise nupp 
31. Nupp INFO 
32. SCAN nupp 
33. PRESET nupp 
34. Ekvalaiseri nupp



 

 

  
PULT 
35. CD kaane avamine /sulgemine 
36. REC nupp: esitades 
CD/RADIO/PHONO/CASSETTE režiimis muusikat, 
vajutage nupule salvestamiseks. 
37. Esitusrežiimi nupp 
38. PLAY/PAUSE: muusika esitamiseks CD/USB 
pealt, vajutage ühel korral. Teistkordsel vajutusel 
pannakse esitus pausile. 
39. Tagasi / tahapoole otsing: ühekordsel 
vajutusel naastakse eelnevale loole. Tahapoole 
kerimiseks vajutage ja hoidke seda nuppu. 
40. Edasi / ettepoole otsing: ühekordsel 
vajutusel minnakse järgneva loo algusse. 
Ettepoole kerimiseks vajutage ja hoidke seda 
nuppu. 
41. STOP nupp 
42. 10+ nupp 
43. 10- nupp 
44. Funktsioonivalik 
(CD/USB/DAB/FM/TAPE/PHONO) 
45. DELETE - kustutamine 
46. PROGRAM: lugude esitusjärjestuse 
programmeerimiseks CD/USB režiimis. 
47. Helitugevus + nupp 
48. Helitugevus - nupp 
49. Vaigistuse nupp 
50. Ekvalaiseri nupp 
51. PRESET nupp 
52. Nupp INFO 
53. Scan 
 
 
 

TAGAKÜLG 

 

PEALTVAADE 



 

 

PATAREI PAIGALDAMINE PULDI SISSE 
Kaugjuhtimispuldile tuleb paigaldada üks müntpatarei, tüüp CR-2025 (3V). 
 
ÜHENDAMINE VOOLUVÕRKU  
Vajutage seadme sisselülitusnuppu (15) ühe sekundi vältel, et seadet sisse lülitada.  
Vajutage ja hoidke nuppu (15) vajutatuna 3 sekundi vältel, kui tahate seadet välja lülitada.  
Kui ühtki nuppu rohkem ei vajutata ja raadio ei mängi, lülitub seade ise 15 minuti möödudes välja. 
 
EKRAANIMENÜÜ KEELE VALIK  
1. Lülitage seade sisse toitenupust (15). Süttib ekraan.  
2. FM või DAB valimise jaoks vajutage nuppu MENU. Keerake häälestusnuppu (21), et valida SYSTEM 
ja vajutage samale nupule, et valik kinnitada.  
3. Nupu (21) keeramisel saate valida menüüst LANGUAGE, seejärel vajutage sama nuppu 
kinnitamiseks.  
4. Nupu (21) keeramisel saate pakutavate keelte hulgast valida endale sobiva, seejärel vajutage sama 
nuppu (21) valiku kinnitamiseks.  
 
Kellaaja ja kuupäeva seadistamine  
1. Lülitage seade sisse toitenupust (15). Süttib ekraan.  
2. Vajutage menüünupule (19) ja keerake häälestusnuppu (21), et valida SYSTEM.  
3. Nupu (21) keeramisel saate valida menüüst TIME, seejärel vajutage sama nuppu kinnitamiseks.  
4. Keerake nuppu (21) ja valige SET 12/24 HOURS valikuga kella kuvamine kas 12 või 24 tunni 
režiimis. Vajutage häälestusnuppu (21), et valik kinnitada.  
5. Eelnevalt kirjeldatud sammude kordamisel saate valida ühe kahest valikust: SET TIME/DATE (kella/ 
kuupäeva seadistamine) või AUTO UPDATE (kell/ kuupäev uuendatakse automaatselt).  
6. Kui valisite SET TIME/DATE, kasutage nuppu (21), et seadistada õigeks kellaaeg – tunnid ja minutid, 
seejärel kinnitage valik nupu (21) vajutusega.  
7. Kui valisite automaatse uuendamise, järgige eelpool kirjeldatud samme 2 kuni 6 ja valige AUTO 
UPDATE. Sellest menüüst saab nupu (21) vajutusega valida ühe järgnevatest võimalustest: FROM 
ANY/FROM DAB/FROM FM/NO UPDATE (iga allikas, DAB, FM, ilma uuenduseta).  
 
FM RAADIO KASUTAMINE  
ANTENN  
FM ja DAB signaali vastuvõtmiseks on seadme taga sisseehitatud antenn (28). Tõmmake antenn 
pikaks ja liigutage seda sellisesse asendisse, et signaalikvaliteet oleks parim.  
 
KASUTAMINE  
1. Lülitage seade sisse toitenupust (15). Süttib ekraan.  
2. Vajutage funktsioonivaliku nuppu (6) järjest, kuni FM raadio käsitsi häälestamine on valitav ja 
otsige soovitud raadiojaamu, keerates häälestusnuppu (21).  
 
AUTOMAATNE HÄÄLESTAMINE  
1. Kui FM esitus on valitud, vajutage menüünuppu (19) ja keerake häälestusnuppu (21), et leida SCAN 
SETTING.  
2. Keerake taas häälestusnuppu (21), valige kas ALL STATIONS või STRONG STATIONS ONLY (kõik 
jaamad / ainult tugeva signaaliga jaamad). Vajutage häälestusnuppu (21), et valik kinnitada.  
3. Vajutage skaneerimisnupule (32) ja seade hakkab otsima kõiki FM raadiojaamu.  
 
RDS INFO  
FM raadio esituse ajal võib, vajutades INFO nupule (31), ekraanile kuvada järgnevat infot: saate tüüp, 
number, heli bitisagedus, kellaaeg, kuupäev.  



 

 

 
FM MONO JA FM-STEREO RAADIOVASTUVÕTT  
Stereona saab saateid kuulata siis, kui sissetulevat FM raadiojaama stereona edastatakse.  
Vajutage menüünupule (19), kuni leiate AUDIO SETTING, seejärel vajutage nuppu (21) ja keerake 
nuppu (21), et valida kas FORCED MONO või STEREO ALLOWED (alati monoheli / stereo lubatud).  
 
DAB REŽIIM  
1. Vajutage nuppu FUNCTION (6), et valida DAB raadioesitus.  
2. Sirutage seadme taga asuv DAB antenn pikaks.  
 
AUTOMAATNE HÄÄLESTAMINE  
1. Vajutage menüünupule (19) ja keerake häälestusnuppu (21), et valida FULL SCAN.  
2. Vajutage nuppu (21), et algaks DAB/DAB+ jaamade otsing.  
 
KÄSITSIHÄÄLESTAMINE  
1. Vajutage menüünupule (19) ja keerake häälestusnuppu (21), et valida MANUAL TUNE.  
2. Keerake nuppu (21), et käsitsi häälestada soovitud raadiojaamale.  
3. Kui leitud on DAB raadiojaam, mida edastatakse stereona, kuvatakse ekraanil sellekohast 
märguannet STEREO.  
4. DAB signaali vastuvõtmise ajal võib vajutada nuppu INFO (31), et näha teavet esitatava DAB jaama 
kohta ekraanil, näiteks saatetüüp, number, sagedus, signaalitugevus, kellaaeg, kuupäev.  
 
DAB/DAB+ JAAMADE MÄLU  
1. Soovitud jaama leidmisel vajutage ja hoidke nuppu PRESET (33) kahe sekundi vältel vajutatuna.  
2. Ekraanil kuvatakse teadet „Preset Store 1: (Empty)“. Nupu (21) keeramisel saate pakutavate 
mälukohtade hulgast valida sobiva, seejärel vajutage nuppu (21) et jaam sellele mälukohale 
salvestuks.  
 
VINÜÜLIMÄNGIJA KASUTAMINE  
VÄGA OLULINE:  

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. 
Transportimiseks pidage meeles, et keerate kruvi 
vastupäevasuunaliselt (kruvi tuleb välja), millega 
hoitakse ära võimalikud transpordikahjud.  
 

 
 

KASUTAMISEKS: TRANSPORTIMISEKS: 



 

 

ENNE KASUTAMIST  
1. Avage plaadimängija kate.  
2. Vabastage helikäpa vars hoidikust ja eemaldage helipea kaitsekate.  
 
PLAADI KUULAMINE  
1. Vajutage nuppu (6), et valida funktsioonide hulgast TURNTABLE.  
2. Paigutage vinüülplaat pöördaluse keskel olevale teljele. Kasutage teljel kaasasolevat adaptrit, kui 
esitate 17cm EP 45 pööret/minutis mängivaid väikesi plaate.  
3. Seadke kiiruse valiklüliti (24) asendisse 33/45 või 78 pööret minutis, vastavalt plaadi omadustele.  
4. Vabastage helikäpa vars hoidikust ja eemaldage helipea kaitsekate.  
5. Tõstke helikäppa vastava hoova abil.  
6. Liigutage helikäppa nii, et nõel asuks plaadi servas oleva loo alguse kohal.  
7. Langetage helikäpp õrnalt nii, et nõel asetuks plaadile ja hakkaks pöörleva plaadi soones jooksma.  
8. Kui plaat on ette mängitud, siis naaseb helikäpp automaatselt hoidikule. Käsitsi peatamiseks tõstke 
helikäpp plaadilt hoova abil ja paigutage tagasi toele.  
 
MÄRKUS: ärge püüdke plaati kätega kinni hoida. Plaadi liigutamine või pidurdamine, ilma et 
grammofonikäpp oleks toele asetatud, toob kaasa kahjustuse grammofonikäpale.  
Pange helipeale kaitsekate peale, kui plaati parajasti ei kuulata. 
 
CD PLAADI ESITAMINE  
1. Vajutage nuppu FUNCTION (6), et valida režiimiks CD esitus.  
2. Nupu (11) vajutusega saate avada CD plaadi sahtli (10).  
3. Asetage plaat sahtlisse, trükitud poolega ülespoole ning sulgege sahtel.  
1. Algab plaadil oleva materjali tuvastamine ning lugude esitus esimesest loost.  
2. Esituse katkestamiseks vajutage ühel korral nuppu STOP (26), ekraanile kuvatakse plaadi lugude 
koguarv. PLAY/PAUSE nupu vajutusel (2) jätkub esitus.  
 
EDASILIIKUMISE / OTSINGU REŽIIM  
Esituse või pausi režiimis edasi-nupule (3) vajutamise korral liigub esitusjärjekord järgmisele loole, 
ekraanil kuvatakse loo numbrit ja seejärel võib seda esitada või pausida.  
Samamoodi, kui vajutatakse tagasiliikumise nupule (4), siirdub esitusjärjekord sama loo algusesse 
tagasi. Kui tagasiliikumise nuppu vajutada kahel korral, saab liikuda eelmise loo algusesse.  
Pärast sammu 2 vajutage nuppu (4) uuesti, et liikuda eelnevale loole ja seda esitada või pausida. Kui 
vajutate ja hoiate nuppu (3) või nuppu (4) vajutatuna, siis keritakse lugu vastavalt sellele kas edasi või 
tagasi, kuni nupp vajutusest vabastatakse.  
Et vahele jätta 10 lugu korraga, vajutage nuppe TRACK -10 või TRACK +10 puldil.  
 
KORDUSE JA JUHUESITUSE REŽIIMID  
Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage esitusrežiimi nuppu (5). Lugusid saab esitada erineval režiimil 
nagu allkirjeldatud:  
Kordusesitus REPEAT: võimaldab esitada soovitud lugu(sid) või kausta korduvalt.  
Juhuesitus RANDOM: selle funktsiooni valikul esitatakse kõik lood juhuslikus järjestuses.  
 
CD / MP3 PLAADI LUGUDE ESITUSJÄRJESTUSE PROGRAMMEERIMINE  
MP3 failidega plaadilt saab kuni 99 loo esitusjärjekorra mällu salvestada. Tavalise CD puhul on 
programmeeritava esitusjärjekorra lugude arv kuni 20. Enne programmeerimist peab esitus olema 
peatatud.  
1. Pange plaadisahtlisse CD ning peatage muusikaesitus.  
2. Vajutage nuppu PROGRAM (46). Ekraanile ilmub märguanne P. Lisaks on ekraanil ka 
programmeeritava mälukoha number ja numbrikohad loo jaoks, mis valitakse.  



 

 

3. Valige esimesele kohale asetuv lugu nuppude (3) ja (4) abil.  
4. Loo mällusalvestamiseks vajutage nuppu PROGRAM (46) .  
5. Eelnevalt kirjeldatud viisil saate ka muud lood mälukohtadele salvestada (kuni 20 tükki).  
6. Kui kõik soovitud lood on programmeeritud, vajutage nuppu PLAY / PAUSE (2), programmeeritud 
esitusloendit hakatakse esitama.  
7. Esitusjärjekorra tühistamiseks vajutage nuppu STOP (26).  
 
MP3/WMA LUGUDE ESITAMINE USB MÄLUSEADMELT  
Süsteem on võimeline dekodeerima ja esitama MP3/WMA faile, mis on seadme USB porti ühendatud 
mäluseadmes olemas.  
1. Vajutage nuppu FUNCTION (6), et valida režiimiks USB esitus.  
2. Ühendage mäluseade raadio USB porti ja veenduge, et see paikneb seal korralikult.  
3. Süsteem alustab mäluseadmele salvestatud meedia automaatset lugemist ja ekraanil kuvatakse 
leitud MP3/WMA failide koguarvu.  
4. Lugude esitamiseks tuleb toimida samal viisil kui eelkirjeldatud CD/MP3 esituse puhul. 
 
MÄRKUSED:  
Süsteem tuvastab MP3 ja WMA faile vaid USB pordi kaudu.  
Kui ühendate seadme USB pordi kaudu MP3 mängija, siis ei pruugi kõik failid olenevalt vormingust 
mängitavad olla. See ei ole muusikasüsteemi rike.  
Valepidi porti ühendatud USB seade võib ise kahjustuda või tekitada kahjustusi pistikupesale. Enne 
USB mäluseadme pistikusse panekut veenduge kindlasti, et ühendate selle õiget pidi.  
 
KASSETIMÄNGIJA KUULAMINE  
1. Seadistage funktsiooninupp (6) TAPE režiimile. Süsteem alustab kasseti esitamist automaatselt, 
kohe kui kassett on sisestatud.  
2. Kui vajutate CASSETTE STOP/EJ nupu (30) poolest saadik sisse kasseti esituse ajal, siis keritakse 
kassetti edasi. 
3. Vajutage nuppu CASSETTE STOP/EJ (30) kergelt uuesti, et esitus taastuks.  
4. Vajutades nupu CASSETTE STOP/EJ (30) täiesti sisse, väljub kassett kassetipesast.  
 
Bluetoothi kasutamine  
1. Vajutage nuppu MENU, süttib Bluetooth märguanne.  
2. Valige nutiseadme ekraanil leitud Bluetooth seadmete hulgast muusikasüsteem - selle nimetus 
loendis on TCD-2570 ning kinnitage valik.  
3. Nüüd on võimalik nutiseadmest muusikat esitada TCD-2570 kõlaritesse ning muusikaesitust 
juhitakse nutiseadmest.  
 
SALVESTAMINE CD PLAADI PEALT  
Ühendage USB mäluseade USB pistikupessa. CD muusikaesituse ajal vajutage ühel korral RECORD 
nuppu (9), ekraanil kuvatakse märguannet REC-T. Teine vajutus RECORD nupule (9) alustatakse 
esitatava loo salvestamist. Kui tahate valida terve CD täie muusika salvestamise USB seadmele, siis 
vajutage ühel korral nuppu (3) ning ekraanil kuvatakse märguannet REC-A.  
 
SALVESTAMINE MP3 FAILIDEGA CD PLAADI PEALT  
Ühendage USB mäluseade USB pistikupessa. MP3 esituse ajal vajutage RECORD (9) nuppu ühel korral. 
Ekraanile ilmub märguanne REC-T, seejärel vajutage kinnitamiseks nupule (9) teistkordselt. REC 
alustab vilkumist ning seade salvestab muusikat 5 sekundi möödudes.  
Teise võimalusena võite vajutada ühel korral nuppu (3), et valida esitatava lugude kausta kõik lood 
korraga, selle kohta kuvatakse ekraanil märguannet REC-F. Kui vajutate nuppu (3) kahel korral, 
salvestatakse terve CD plaadi peal olev MP3 failide hulk ning ekraanil kuvatakse sellekohast 
märguannet REC-A.  



 

 

 
SALVESTAMINE KASSETILT  
Ühendage USB mäluseade USB pistikupessa. Kasseti esitamise režiimis vajutage RECORD nuppu (9) 
ühel korral. Ekraanile kuvatakse märguanne USB, seejärel vajutage nuppu (9) teisel korral, et valik 
kinnitada. USB märguanne ekraanil vilgub ning muusikat hakatakse salvestama 5 sekundi möödudes. 
Salvestamise peatamiseks vajutage nupule PLAY/PAUSE (2) ühel korral ning salvestamise märguanne 
USB ekraanil jääb püsivalt põlema. Teistkordne vajutus nupule PLAY/PAUSE (2) taastab salvestamise 
ning märguanne USB ekraanil vilgub.  
 
FONOSISENDI KAUDU ÜHENDATUD SEADME MUUSIKA SALVESTAMINE  
Ühendage USB mäluseade USB pistikupessa. Fonosisendist muusika esitamise režiimis vajutage 
RECORD nuppu (9) ühel korral. Ekraanile kuvatakse märguanne USB, seejärel vajutage nuppu (9) 
teisel korral, et valik kinnitada. USB märguanne ekraanil vilgub ning muusikat hakatakse salvestama 5 
sekundi möödudes. Salvestamise peatamiseks vajutage nupule PLAY/PAUSE (2) ühel korral ning 
salvestamise märguanne USB ekraanil jääb püsivalt põlema. Teistkordne vajutus nupule PLAY/PAUSE 
(2) taastab salvestamise ning märguanne USB ekraanil vilgub. 
 
BLUETOOTH VAHENDUSEL ESITATAVA MUUSIKA SALVESTAMINE  
Ühendage USB mäluseade seadme pistikusse. Sellal, kui Bluetooth esitus on aktiveeritud, vajutage 
ühel korral nuppu RECORD (9). Ekraanil kuvatakse märguannet USB, seejärel vajutage salvestamise 
alustamiseks uuesti nuppu (9). Ekraanil hakkab USB märguanne vilkuma ja salvestamine algab 5 
sekundi möödudes. Vajutades PLAY/PAUSE nuppu (2) ühel korral, pannakse salvestamine pausile 
(USB märguanne ei vilgu sel ajal). Teine vajutus PLAY/PAUSE nupule (2) taastab salvestamise (USB 
märguanne vilgub).  
Salvestamise peatamiseks vajutage nuppu STOP.  
Pange tähele! Bluetooth muusikat esitava seadme helitugevus peab olema reguleeritud 
maksimumile, kui salvestate. Kui seadme helitugevus on madal, ei pruugi midagi salvestuda.  
 
USB MÄLU KUSTUTAMINE  
1. USB esitusrežiimis tuleb ühel korral vajutada nuppu DELETE (45) – ekraanil kuvatakse DEL-1. 
Esitatav lugu kustutatakse.  
2. Kui vajutate nuppu (3), siis kuvatakse ekraanil parajasti esitatava faili numbrit ja DEL-F. Nüüd saab 
kustutada parajasti esitatava kausta.  
3. Kui vajutate nuppu (3), siis kuvatakse ekraanil märguannet DEL-A. Niimoodi võite kustutada USB 
mäluseadme kõik failid.  
4. Viimasena vajutage nuppu DELETE (45) uuesti, et kinnitada tehtud valik: DEL-1, DEL-F või DEL-A.  
 
VAIGISTUS / EKVALAISER  
Esituse ajal võib vajutada ühel korral nupule MUTE (49), siis ei kosta kõlaritest ühtki heli ning 
ekraanile kuvatakse märguanne MUTE ON. Teistkordne vajutus samale nupule või helitugevuse nupu 
(7) keeramine tühistab vaigistuse.  
Esituse ajal võib vajutada ekvalaiseri nuppu (34) ja valida erinevate helikõlaefektide vahel, need on 
FLAT/POP/CLASSIC/ROCK/JAZZ. 
 

TEHNILINE TEAVE - TOIDE  230 - 240V ~ 50Hz  
FM:  87.5- 108MHz  
DAB Band:  BAND III  

 
Disaini ja tootekirjeldust võidakse muuta ilma sellekohase etteteatamiseta.  
 
 
 



 

 

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. Juhendis toodud joonised 
on illustreerivad ega pruugi vastata tegelikule tootele. 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/patareid vastavasse kogumispunkti. Nõnda toimides aitate säästa loodusvarasid ja 
kaitsta keskkonda ning inimtervist.  

 
 
 


