
 

 

RAADIO DR740SD 

 KASUTUSJUHEND 
 

 

 

SEADME OSAD 

 

1 Sisse-/ väljalülitusnupp 

2 S nupp (FM / SD) 

3 Skip - / eelmine 
4 Skip +/ järgmine 

5 PLAY / PAUSE (esitus/paus) 

6 Ekraan 

7 Nupp Vol-/ Vol + (helitugevus) 

8 Kõrvaklappide sisend 

9 Mikro-USB laadimisjuhtme 

pistikupesa 

10 Mikro - SD kaardipesa 

11 0-9 numbrinupud 

12 Teleskoopantenn 

 
AKU LAADIMINE 
Enne kasutuselevõtmist tuleks 
raadio akut 5 tunni vältel laadida. 

Ühendage USB juhe raadio mikro-

USB porti ja juhtme teine pistik arvuti USB porti või seinalaadija vastavasse pistikupessa. Laadimise 

ajal põleb püsivalt punane LED märgutuli. 

 
 
 
 
 

 



 

 

SISSE- VÄLJALÜLITUSNUPP ON/OFF. 
Lülitage raadio sisse vastava ON/OFF nupuga (1), ekraanile ilmub viimatikasutatud funktsiooni teave 

(FM / SD kaart). 

Umbes 1 minuti möödudes kustub ekraan energia säästmiseks. Nupu ON/OFF teistkordsel vajutusel 

lülitub raadio välja. 
 
HELITUGEVUS 
Raadio helitugevus on reguleeritav VOL+/VOL- nupuga (7). Keerake nuppu ülespoole helitugevuse 

lisamiseks, allapoole helitugevuse vähendamiseks. 
 
FUNKTSIOONI VALIK 
Vajutage nuppu S, et valida esitusrežiimiks kas esitus mikro-SD mälukaardilt või FM raadio. 

 
RAADIO KASUTAMINE 
Nupu S vajutusel, kui ekraanil kuvatakse FM raadio sagedust, ongi raadiofunktsioon valitud. 

Tõmmake täispikkuses välja teleskoopantenn ja seadistage selle asend nii, et vastuvõetav 

raadiosignaal oleks parima võimaliku kvaliteediga. 

 
JAAMADE OTSING 
Vajutage nuppe SKIP-(3) ja SKIP-(4) mõne sekundi vältel, et raadiojaamu käsitsi otsida – otsing 

peatub, kui leiab stereona edastatava jaama. 

 
TÄPSEM OTSING 
Vajutades nuppe SKIP -(3) / SKIP+(4), saab sagedusi 0,1 MHz täpsusega üles- või allapoole 

reguleerida. 

 
JAAMASAGEDUSE LEIDMINE OTSE 
Numbrinuppude vajutusel saab kohe valida olemasoleva raadiosageduse. Näiteks sagedusele 93,1 

MHz jõudmiseks vajutage 9 3 1. 
 
JAAMADE MÄLLUSALVESTAMINE 
Et jaamasagedusi mällu salvestada, hoidke nuppu PLAY/PAUSE 2 sekundi vältel vajutatuna. 

Jaamasageduse salvestamiseks mällu vajutage PLAY/PAUSE nuppu ja seejärel nuppude SKIP-/SKIP+ 

vajutustega valige mälukoht, kuhu jaamasagedus peaks salvestuma. Kinnitage, vajutades 

PLAY/PAUSE nuppu. Jaamasagedus salvestub antud mälukohale.  

Võimalik on kuni 40 FM jaama mällusalvestamine. Soovitud jaama koheseks leidmiseks kasutage 

raadio numbrinuppe. 

Märkus: raadiosignaali kvaliteet oleneb teleskoopantenni asendist ja raadio asukohast. Telerite, 
hõõglampide või muude elektriseadmete ligidus võib tekitada raadiol elektrilist interferentsi, mis 
häirib raadiosignaali. 
 
MIKRO-SD KAARDIL OLEVA MUUSIKA KUULAMINE 
1. Sisestage raadio SD kaardi pesasse mikro-SD kaart muusikafailidega. 

2. Vajutage nuppu S. Ilmuma peaks SD kaardi esitusele viitav ekraanikuva. Oodake mõni sekund, kuni 

raadio tuvastab mälukaardil olevad failid. 

3. Esitus algab automaatselt. 

4. Esituse pausile panekuks vajutage nuppu PLAY/PAUSE. 

5. Teistkordse PLAY/PAUSE nupu vajutusega taastub muusikaesitus. 

6. Et lugu kiiresti edasi või tagasi kerida, vajutage ja hoidke nuppe SKIP-/SKIP+ vajutatuna. 
7. Et liikuda lugude vahel edasi või tagasi, vajutage nuppe SKIP-/SKIP+ lühikeste vajutustena. 

8. Numbrinuppude vajutustega võib liikuda otse loo peale (järjekorranumbri alusel). 

 



 

 

TEHNILINE TEAVE  
Heli võimsus: 1.5W (1 x 1.5W) 

Sagedusriba: FM 87.5-108MHz 

Toiteallikas: laetav liitiumaku USB laadimisega 5V. 

Voolutarve: 1.5W / valmisolekus <0.5W 

Mõõtmed: 102 x 58 x 21 mm 

 
TÄHTSAD OHUTUSJUHISED 

• Seadet ei või vedelikega piserdada ega vedelikke selle peale läigatada, samuti ärge asetage 
seadmele vedelikega täidetud anumaid. 

• Toitejuhtme pistik peab olema igal ajal kergesti ligipääsetav, et seadet saaks laadimisallikast 

kiiresti eemaldada. 

• Lahtise tule allikaid (küünlad) ei tohi seadmele asetada. Jätke seadme ümber piisava 

õhuvahetuse tagamiseks igasse külge vähemalt 2 cm vaba ruumi. Seadme ventileerumine 

peab olema vaba - seda ei tohi tõkestada mingite esemetega (nt. ajalehed, laudlinad, 

kardinad vms.). 

• Kasutage seadet ainult mõõduka ümbritseva temperatuuri juures. Seadmest või selle akudest 

vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid. 

• Seadet ei või jätta liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse, lahtise tule ligidusse vms. 

• Seadme tüübisilt asub korpuse taga- või alaküljel. 

 
AKUGA SEOTUD OHUTUS 
Aku laadimisel peab ümbritsev keskkonnatemperatuur olema vahemikus 5°C … 35°C.  

Laadimisaega ei tohi ületada – aku ülekuumenemise ja lõhkemise oht! Ärge laadige akut üle 6 tunni 

järjest. Vältige aku laadima jätmist terveks ööks. 

Kasutage seadet kuni aku tühjenemiseni ja laadige akut alles siis – sedasi pikendatakse aku 

kasutusiga.  

 

KESKKONNAKAITSE 
Juuresolev sümbol teavitab kasutajat, et seda seadet ei tohi äraviskamisel panna 

olmejäätmetesse, vaid kasutada tuleb eraldi kogumissüsteemi, mis on ette nähtud elektri-ja 

elektroonikaseadmete kogumiseks ja käitluseks. Vastavad kogumispunktid on olemas 
jäätmekäitlusettevõtete kogumisjaamades. Andes oma vananenud / kasutuskõlbmatuks 

muutunud seadmed nõuetekohaselt käitlemisele, panustate looduse ja inimtervise kaitsmisse ja 

materjalide säästlikku kasutamisse. Lähemat teavet jäätmete käitlemisest saab kohalikelt 

omavalitsustelt. 


