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MEELESPIDAMISEKS 

Tegu on elektroonilise seadmega, mille kasutamist tuleks vältida järgmistes tingimustes: 

- kuumusallikate ligiduses 

- väga niisketes ruumides 

- väga tolmustes kohtades 

- kohtades, kus on tugev vibratsioon. 

Paigutage seade selliselt, et selle ümber oleks alati tagatud õhuringlus (5 cm ümberringi). Ärge 

tõkestage seadme tuulutusavausi millegagi. Kui seade saab märjaks / vedelikke satub seadme 

korpusse, eemaldage seade koheselt toiteallikast ja pöörduge esimesel võimalusel tootja poolt 

volitatud remondiettevõttesse seadme kontrollimiseks ja puhastamiseks. Seadme peale / ligidusse ei 

tohi asetada küünlaid ega muid lahtise tule allikaid. Seadet ei või vedelikega piserdada ega vedelikke 

selle peale läigatada, samuti ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid. Hoidke juhend 

alles ka tulevikus lugemiseks. 

 

TÄHTIS! 
Seade on hoolikusega toodetud ja kontrollitud enne tehasest edasisaatmist. Kui sellegipoolest peaks 

seadme juures ilmnema mingi materjali- või tootmisdefekt, võtke ühendust tootja poolt volitatud 

remondiettevõttega. Tootja jätab endale õiguse jätkuvaks tootearenduseks ja muudatusteks toote 
omadustes ja disainis ilma sellekohase etteteatamiseta. 

 

  



SEADME OSAD 

1 Kõlarid 

2 VOLUME helitugevuse 

nupp 

3 BASS 

4 Kassetisahtel 

5 PAUSE nupp 

6 STOP/EJECT nupp 

7 FFW nupp 

8 REW nupp 

9 PLAY nupp 

10 Laineala indikaator 

11 Funktsiooni valiklüliti 

12 Laineala valiklüliti 

13 TUNING häälestusnupp 

14 Mikrofon 

15 PREV nupp 

16 PAUSE/PLAY nupp 

17 NEXT nupp 

18 SD kaardi pesa 

19 USB port 

20 Toitejuhtme sisend 

 

TOIDE 

Seade töötab nii 

vooluvõrgu toitel, kui 

patareitoitel. Ühendage 

voolujuhe seadme vastavasse pistikupessa ja teine pistik elektrikontakti. 

Kui seadet soovitakse kasutada patareitoitel (4 tüüp D patareiga, mis ei kuulu komplekti), tuleb 

eemaldada toitejuhe. 

 

RAADIO KUULAMINE  

Libistage funktsioonilüliti asendisse RADIO. Valige soovitud laineala lülitiga BAND. Häälestage 

jaamasagedus nupu TUNING abil. Reguleerige helitugevust nupu VOLUME abil parajaks. 

Parima FM signaalikvaliteedi huvides on soovitatav täispikkuses lahti tõmmata teleskoopantenn ja 

reguleerida selle asendit. 

Seadmes on sisseehitatud AM ferriitantenn. AM laineala kuulamisel tuleb valida raadio asukoht ja 

asend, mille puhul signaal on parima edastuskvaliteediga. 

 

KASSETIMÄNGIJA 

Avage kassetimängija sahtel, vajutades nuppu STOP/EJECT. Sisestage sellesse kassett nii, et lindiga 

pool jääb üles. Sulgege sahtel. Seadke funktsioonilüliti asendisse TAPE ja vajutage nuppu PLAY. 

Reguleerige helitugevus vastavalt soovile. 

Kasseti esituse peatamiseks tuleb ühel korral vajutada nuppu STOP /EJECT. Kassetilinti saab edasi või 

tagasi kerida FFW või REW nuppude abil, kerimist peatatakse STOP/EJECT nupu vajutusega. Esitust 

saab ajutiselt pausile panna nupu PAUSE vajutusega. 
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Kassetile saab teha salvestusi. Asetage kassetimängijasse kassett, millele soovite salvestada. 

Salvestamiseks tuleb vajutada alla nupp RECORD. Samuti on võimalik raadiosaadet kassetile 

salvestada, kui valida funktsiooniks raadio (RADIO) ning vajutada kassetimängija nuppu RECORD. 

 

USB/SD/BT MUUSIKAESITUS 

Seadke funktsioonilüliti asendisse BT/MUSIC. Vajutage ja hoidke PLAY /PAUSE nuppu vajutatuna, et 

siseneda Bluetooth otsimise režiimile. Aktiveerige ühendatava nutiseadme Bluetooth ning valige selle 

ekraanilt raadio nimetus RR501BT. Nüüd saab muusikat Bluetoothi vahendusel voogesitada raadio 

kõlaritest. 

Et kuulata muusikat USB mäluseadme ja SD mälukaardi pealt, sisestage vastav andmekandja raadio 

vastavasse pistikusse. Muusikaesitus algab automaatselt. Nuppude PREV, PLAY/PAUSE ja NEXT abil 

saate muusikaesitust juhtida. 

 

KÕRVAKLAPPIDE KASUTAMINE 

Ühendage kõrvaklapid raadio 3,5 mm minipistiku pesasse. Reguleerige helitugevus kõrvaklappides 

raadio VOLUME nupuga parajaks. Sel ajal, kui kõrvaklapid on ühendatud raadioga, summutatakse 

raadio enda kõlarite heli. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

KASSETIMÄNGIJA HELIPEA JA MEHHANISMID 

Helipea, salvestuspea ja mehhanismid, mis linti edasi kerivad, vajavad aegajalt puhastamist. Iga 10 
tunni kassetimuusika esituse kohta tuleks helipea ja mehhanismid puhastada. Puhastamise tarvikuid 

võib küsida vastavatest kauplustest või kasutada puhast etüülalkoholi ja vatitikku. Pühkige osad 

puhtaks alkoholis niisutatud vatitikuga ja laske enne kasutamist kuivada. 

Helipea ja mehhanismid on õrnad, neid ei tohi puutuda metallist esemetega. 

Kassetimängija helipea ja mehhanismid on paremini nähtavad, kui vajutate enne puhastamist PLAY 

nuppu. Pärast puhastamist vajutage STOP, siis liiguvad osad enda kohale tagasi. Mehhanismi osad 

võivad kahjustuda, kui PLAY asend jääb seisval kassetimängijal peale. 

Ärge lisage kassetimängija sisemusse ega ühelegi seadmeosale mingit määrdeainet. 

 

RAADIO VÄLISPIND 

Puhastage seadme korpus kergelt niiske, puhta ja pehme lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamisel 

puhastuskemikaale ega abrasiivaineid. Seadme korpusse ei tohi sattuda vett ega vedelikke. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Toide: 230V~/ 50Hz - 4 patareid D (ei kuulu komplekti) 

Sagedusvahemik FM 87.5 - 108.0 MHz 

                                 MW 530 - 1600 KHz 

                                 SW1 3.0 - 13.0 MHz 

                                 SW2 13.0 - 23.0 MHz 

Bluetooth ülekandesagedus 2,4GHz 

Mõõtmed 317 x 114 x 89 mm 

 

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. 


