
Kasutusjuhend

Juhtmeta kõlarisüsteem

Mudeli nr  SC-UA7

RQT0B24-1EE

Täname, et ostsite selle toote!
Lugege juhend hoolikalt läbi op�maalse talitluse ja ohutuse tagamiseks.
Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.
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Tegelik süsteem võib joonistest pisut erineda.
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Ohutusnõuded

HOIATUS!
Seade
• Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumise ohu 
   vähendamiseks:
   - Hoidke seadet vihma, niiskuse ning �lkuva ja pritsiva 
     vedeliku eest.
   - Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid, 
     nagu vaasi.
   - Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
   - Ärge ka�eid eemaldage.
   - Ärge seadet ise remon�ge. Laske vajalikud hooldus- ja 
     remon�ööd teha pädeval hooldustehnikul.
   - Hoolitsege, et ükski metallese ei kuku seadmesse.

ETTEVAATUST!
Seade
• Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumise ohu vähendamiseks:
    - Ärge paigaldage ega pange seadet raamatukappi, 
      sisseehitatud kappi ega muusse umbsesse kohta. 
      Tagage seadmele hea ven�latsioon.
    - Ärge katke seadme õhuavasid kinni ajalehe, laudlina, 
       kardina ega muu sarnase esemega.
    - Ärge asetage seadmele lah�se leegi allikat, nagu põlevat 
      küünalt.
• Seade on e�enähtud kasutamiseks mõõdukas kliimas.
• Seade võib võ�a vastu mobiiltelefonide kasutamisega 
   kaasnevaid raadiohäireid. Kasutage selliste häirete ilmnemisel 
   mobiiltelefoni sellest seadmest kaugemal.
• Paigutage seade sellisele tasasele pinnale, kus seda ei mõjuta 
   otsene päikesevalgus, kõrge temperatuur, suur niiskus ega 
   liigne vibratsioon.

Toitejuhe
• Toitepis�k on lah�ühendamisseade. Paigaldage seade nii, 
     et toitepis�ku saab vajaduse korral viivitamata elektrivõrgu 
     pis�kupesast lah� ühendada.

Patarei
•   Plahvatusoht patarei vales� asendamisel. Asendage ainult 
     tootja soovitatud tüüpi patareiga.
•   Patareide kasutuselt kõrvaldamisel saate kohalikust 
      omavalitsusest või müüjalt infot nõuetekohase 
     kõrvaldamismeetodi kohta.
•   Ärge kuumutage. Hoidke leegist eemal.
•   Ärge jätke patarei(si)d kauaks ajaks otsese päikesevalguse 
     kä�e suletud uste ja akendega autos.
•   Patareid ei tohi avada ega lühistada.
•   Leelis- ja mangaanpatareisid ei tohi laadida.
•   Ärge kasutage patareid, kui selle kate on maha koorunud.
•   Võtke patarei välja, kui te ei kasuta pul� kaua aega. Hoidke 
     jahedas ja pimedas kohas.

Sisu salvestamiseks ja esitamiseks sellel ja mis tahes 
muul seadmel võib olla vaja sisu autoriõiguste või muude 
sarnaste õiguste omaniku luba. Panasonicul ei ole mingit 
õigust sellist luba anda, Panasonic ei anna teile sellist luba 
ning Panasonic eitab otseselt mis tahes õigust, võimet ja 
kavatsust vajalikku luba teie nimel hankida. Te olete ise 
kohustatud tagama, et kasutate seda ja mis tahes muud 
seadet kooskõlas teie asukohamaal kohalduva 
autoriõigusega. Tutvuge autoriõigusega täiendava info 
saamiseks asjakohaste seaduste ja määruste kohta või võtke 
ühendust sisu õiguste omanikuga, kui soovite sisu salvestada 
või esitada.
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Hoiatus toitejuhtme kohta
(Kolmekontak�lisele toitepis�kule)

Lugege järgmine tekst hoolikalt läbi isikliku ohutuse tagamiseks.

Seadmel on kasutaja ohutuse ja mugavuse tagamiseks valatud 
kolmekontak�line toitepis�k.
Pis�ku sees on 5 A kaitse.
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis hoolitsege, et 
asenduskaitse on 5-amprine ning et sellel on ASTA või BSI 
heakskiit vastavalt standardile BS1362.

Kontrollige, et kaitsmel on heakskiidutähis ASTA      või 
BSI     .

Kui pis�kul on eemaldatav kaitsmekate, siis hoolitsege,
et see paigaldatakse kaitsme väljavahetamisel kindlas� 
tagasi.
Kaitsmeka�e kaotamisel ei tohi pis�kut kasutada enne 
uue ka�e ostmist ja paigaldamist.
Kaitsme asenduska�e saab osta kohalikult edasimüüjalt.

Enne kasutamist
Eemaldage konnektori kate.

Kaitsme asendamine
Kaitsme asukoht erineb toitepis�ku tüübist olenevalt 
(joonised A ja B). Kontrollige paigaldatud toitepis�kut ja 
järgige järgmisi juhiseid.
Tegelik toitepis�k võib joonistest erineda.

1.    Avage kruvitsaga kaitsmekate.

2.    Vahetage kaitse välja ja sulgege kaitsmekate.

Müügi- ja tugiteenuste info
 Ühendkuningriigile ja Iirimaale  

Klienditeeninduskeskus
•   Ühendkuningriigi klien�dele: 0344 844 3899
•   Iirimaa klien�dele: 01 289 8333
•   Esmaspäev kuni reede 9:00 kuni 17:00 (v.a riigipühadel)
•   Külastage meie veebisai� täiendava tootetoe saamiseks: 
     www.panasonic.co.uk

Panasonic UK otsemüük
•   Tellige oma tootele tarvikuid ja kulumaterjale lihtsalt ja 
     mugavalt, helistades meie klienditeeninduskeskusesse: 
     esmaspäev kuni reede 9:00 kuni 17:00 (v.a riigipühadel).
•   Või interne�st meie tarvikute tellimise rakenduse kaudu 
     aadressilt www.pas-europe.com.
•   Kasutada saab enamikku levinud krediit- ja deebetkaarte.
•   Kõikide päringute, tehingute ja tarnetega tegeleb vahetult 
     Panasonic UK.
•   See ei saaks olla lihtsam!
•   Meie veebisaidilt saab osta ka paljusid muid tooteid. 
     Sirvige seda lisainfo saamiseks.

Komplek� kuuluvad tarvikud
Kontrollige üle komplek� kuuluvad tarvikud.

 Ühendkuningriigile ja Iirimaale  
Kasutage asendusosi tellides sulgudes antud numbreid. 
(Tootenumbrid on õiged 2016 aprilli seisuga. Neid võidakse 
muuta.)

2 toitejuhet
 Ühendkuningriigile ja Iirimaale  
(K2CT2YY00097)

1 puhastuslapp
(TPBDA001)

1 ferriitsüdamik
(J0KG00000037)

 1 FM-siseantenn
(RSAX0002)

1 kaugjuh�mispult
(N2QAYB001082)

1 puldi patarei

 Ühendkuningriigile ja Iirimaale  
1 antennipis�ku adapter
(K1YZ02000013)

Märkus:
Kasutage seda toitejuhet, mille pis�k sobib teie koduse 
elektrivõrgu pis�kupessa.

Joonis A Joonis B

Joonis A Joonis B

Kaitsmekate

Kaitse (5 A)
Kaitse (5 A)

EE
ST

I 
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Seadme transport
E�evalmistused
Ühendage selle seadme küljest lah� kõik juhtmed ja muud 
seadmed.

Märkus:
•   Seadet tuleb tõsta, kallutada ja kanda vähemalt kahekesi.
•   Hoidke seade muudest esemetest vähemalt 10 mm 
     kaugusel nõuetekohase ven�latsiooni tagamiseks.
•   Pange seade tasasele kindlale pinnale.
•   Kõlarid ei ole magne�liselt varjestatud. Ärge pange neid 
     arvu� ega muu magnetvälja poolt lihtsalt mõjutatava 
     seadme lähedale.
•   Heliväljund on mitmesuunaline. 
     Ärge tõkestage kõlareid mõne 
     helikvalitee� kahjustada võiva 
     esemega.
•   Bassikõlar paikneb seadme 
     esi- ja tagaküljel.
     Hoolitsege parema helikvaliteedi 
     tagamiseks, et seadme tagakülg 
     on seinast vähemalt 10 cm 
     kaugusel.
•   Pikaajaline kõrgel helitugevusel 
     esitamine võib kõlareid 
     kahjustada ja kõlarite kasutusiga lühendada.
•   Alandage kahjustuste väl�miseks helitugevust, kui:
     - heli on moonutatud.
     - reguleerite helikvalitee�.

Hooldus
Pühkige süsteemi puhastamiseks pehme kuiva riidega.
•   Ühendage toitejuhe lah� tule-, elektrilöögi- ja toote 
     kahjustumise ohu vähendamiseks.
•   Ärge puhastage süsteemi alkoholi, värvivedeldi ega 
     bensiiniga.
•   Lugege enne kemikaalidega töödeldud puhastuslapi 
     kasutamist hoolikalt selle juhiseid.

Puldi töökorda seadmine 

Kasutage leelis- või mangaanpatareid.

Sisestage patarei nii, et poolused + ja – langevad kokku 
vastavate tähistega puldil. 

Valgustusplaat

ETTEVAATUST!
•  Seade võib vales� käsitsemisel või transpor�misel 
    kukkuda. Sellega kaasneks kahjustuste ja/või 
    kehavigastuste oht.
•  Ärge hoidke seadet transpor�des kinni valgustusplaadist, 
    kuna see võib muidu kahjustuda.
•  Ärge pange midagi seadme pealispaneeli peale.
•  Ärge pange midagi seadme peale.
•  Ärge lubage lastel seadmele ronida.
•  Olge (väike)laste juuresolekul e�evaatlik ja tähelepanelik.
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Ühendamine
Ühendage toitejuhe alles pärast kõikide muude juhtmete 
ühendamist.

1 Ühendage FM-siseantenn.
Pange antenn parima vastuvõtuga kohta.

2 Ühendage toitejuhe.
Kasutada tohib ainult komplek� kuuluvat toitejuhet.

Energia säästmine
Süsteem tarbib pisut elektrienergiat ka ooteolekus. 
Ühendage seetõ�u toitejuhe lah�, kui te ei kasuta 
süsteemi.
Osad sä�ed kustuvad süsteemi mälust, kui selle 
elektrivõrgust lah� ühendate. Peate need uues� 
seadistama.

 Ühendkuningriigile ja Iirimaale  
Ühendage FM-välisantenn.
Kui vastuvõ� on kehv, siis kasutage välisantenni.

ETTEVAATUST!
Hoidke antennipis�ku adapterit allaneelamise 
väl�miseks lastele kä�esaamatult.

Märkus:
•   Ärge kasutage välisantenni äikese ajal.
•   Ühendage välisantenn lah�, kui te ei kasuta süsteemi.

Teip (ei kuulu 
komplek�)

Antennipis�ku adapter

75 Ω koaksiaalkaabel 
(ei kuulu komplek�)

FM-välisantenn (ei 
kuulu komplek�)

(Kolmekontak�lisele toitepis�kule)
LUGEGE ENNE ÜHENDAMIST “Hoiatust toitejuhtme 
kohta”.

Elektrivõrgu 
pis�kupessa

Ferriitsüdamiku kinnitamine toitepesa lähedale

① Tõmmake avamiseks külgedel 
paiknevatest konksudest.

② Seadke toitejuhe ühele 
nõgusatest pindadest.

③ Seadke toitejuhe ümber 
ferriitsüdamiku ja siis teisele 
nõgusale pinnale.

④ Sulgege ferriitsüdamik 
klõpsuga.

Märkus:
Toitejuhtmele ferriitsüdamiku 
paigaldamata jätmine võib põhjustada 
häireid teiste läheduses paiknevate 
seadmete töös.

EE
ST

I
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Juhtseadiste ülevaade
Tehke toimingud puldiga. Kui seadmel on sama funktsiooniga puutenupud, siis saab kasutada ka neid.

① Ooteoleku/tööoleku lüli�
Vajutage*1 või puudutage*2 sisselülitatud seadme 
lülitamiseks ooteolekusse või vastupidi. Seade tarbib 
ka ooteolekus pisut elektrienergiat.
*1 Puldi nupule 
*2 Sisuinfo vaatamine

② Sisuinfo vaatamine

③ Numbrinupud
2-kohalise numbri valimiseks 
Näide: 16: [   10] → [1] → [6]

④ Raadiojaama automaatne eelhäälestamine

⑤ Audioallika valimine
Süsteemil:
Puudutage [SELECT] allika valimiseks:

Bluetooth®-i paaristamise alustamiseks hoidke 
[    ] puudutatuna.

⑥ Peamised esitusnupud

⑦ DJ plaadimasina või karaokemasina valimine

⑧ Heliefek�de valimine

⑨ Valgustuse sisse ja välja lülitamine

⑩ Seadistusmenüü avamine

⑪ Salvestusnupud

⑫ Unetaimeri seadmine

⑬ Näidiku ja valgustuse heleduse vähendamine
Välja lülituvad ka olekutähised.
Tühistamiseks vajutage nuppu uues�.

⑭ Süsteemi automaatselt välja lülitamine
Süsteem lülitub automaatselt välja, kui te ei 
kasuta seda umbes 20 min.
See funktsioon ei toimi, kui allikaks on valitud raadio 
või kui ühendatud on Bluetooth®-iga seade.
Tühistamiseks valige “OFF”.

⑮ Helitugevuse reguleerimine

⑯ Heliväljundi katkestamine
Tühistamiseks vajutage nuppu uues�.
Selle funktsiooni kasutamise tühistab ka helitugevuse 
reguleerimine või süsteemi välja lülitamine.

⑰ MP3-albumi või -raja valimine

⑱ Mikrofoni helitugevuse reguleerimine 
Karaokeefek�de valimine

⑲ Suvandi valimine või kinnitamine

⑳ Esitusmenüü avamine

USB A USB B

MEMORYD-INAUX 1AUX 2

BLUETOOTH FM
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U USB olekutähis

V Näidik

W DJ plaadimasina või karaokemasina olekutähis 

X Sisemälu olekutähis

Y Mikrofonipesa

Z  USB A 
USB-port   ( )
Esitage MP3-radasid.

a  USB B 
USB port   ( )
Esitage MP3-radasid.
Salvestage heli või muusikaradasid.

b AUX IN 2 pesa

c Kaugjuh�misandur
Kaugus: kuni umbes 7 m 
Nurk: umbes 20° üles ja alla, 30° vasakule 
           ja paremale

d NFC puuteala

Märkus:
Puudutage puutenuppude kasutamiseks lihtsalt nende tähiseid. 
Süsteem annab helisignaaliga märku mis tahes puutenupu 
puudutamisest (vt “Puutejuh�mine” puuteheli välja lülitamiseks).
•   Puutenuppude nõuetekohaseks kasutamiseks puudutage tähiste 
     puutealasid (puutealad on näidatud eespool oleval joonisel).
•   Puutenuppude tahtmatu puudutamise väl�miseks ärge asetage 
     neile mingeid esemeid.

Pealispaneel

: Puuteala

EE
ST

I
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Andmekandjate e�e 
valmistamine

USB
E�evalmistused
Varundage enne USB-seadme süsteemiga ühendamist 
kindlas� selles olevad andmed.

1 Vähendage helitugevust ja ühendage USB-seade 
USB-por�.
Hoidke süsteemist kinni USB-seadme ühendamise ja 
lah�ühendamise ajal.

2 Vajutage [USB/MEMORY], et valida “USB A” või 
“USB B”.
Valimisel sü�b vastava USB-pordi olekutähis punaselt põlema. 

Märkus:
Ärge kasutage USB-pikendusjuhet. Süsteem ei suuda tuvastada 
juhtme abil ühendatud USB-seadet.

Bluetooth®

Bluetooth® võimaldab juhtmeta ühendust audioseadmega 
sisu esitamiseks.

E�evalmistused
•   Lülitage seadmel Bluetooth® sisse ja pange seade 
     süsteemi lähedale.
•   Lugege detailse info saamiseks seadme kasutusjuhendit.

█ Seadme paaristamine
E�evalmistused
Kui süsteem on juba ühendunud mõne muu Bluetooth®-iga 
seadmega, siis katkestage ühendus (→“Seadme lah�ühendamine”).

1 Vajutage [     ].
Jätkake punk�ga 3, kui näidikule ilmub “PAIRING”.

2 Vajutage [PLAY MENU], et valida “PAIRING”, ja 
vajutage siis [OK].

3 Valige “SC-UA7” seadme Bluetooth®-i menüüs.

Kui on vaja sisestada parool, siis sisestage “0000”.
Pärast paaristamise lõppu ühendub seade automaatselt 
selle süsteemiga.
Ühendunud seadme nimi ilmub mõneks sekundiks 
näidikule.

Süsteemi puutenuppe kasutades

1 Hoidke [     ] puudutatuna, kuni näidikule ilmub 
“PAIRING”.

2 Valige “SC-UA7” seadme Bluetooth®-i menüüs.

Märkus:
Süsteemiga saab paaristada kuni 8 seadet. 9nda seadme 
paaristamisel asendatakse kõige kauem kasutamata seade.

█ Seadme ühendamine
E�evalmistused
Kui süsteem on juba ühendunud mõne muu 
Bluetooth®-iga seadmega, siis katkestage ühendus 
(→“Seadme lah�ühendamine”).

1 Vajutage [      ].
Näidikule ilmub “BLUETOOTH READY”.

2 Valige “SC-UA7” seadme Bluetooth®-i menüüs.

Ühendunud seadme nimi ilmub mõneks 
sekundiks näidikule.

3 Alustage seadmel esitust.

Märkus:
•   Seade peab olema ühendumiseks paaristatud.
•   Süsteem saab olla korraga ühendunud ainult 
     ühe seadmega.
•   Kui allikaks valitakse “BLUETOOTH”, siis püüab 
     süsteem automaatselt ühenduda viima� 
     ühendatud seadmega. (Selle protsessi ajal on 
     näidikul “LINKING”.)

█ Seadme lah�ühendamine

1 Vajutage [      ].

2 Vajutage [PLAY MENU], et valida “DISCONNECT?”.

3 Vajutage [◄,►], et valida “OK? YES”, ja 
vajutage siis [OK].

Näidikule ilmub “BLUETOOTH READY”.
Tühistamiseks valige “OK? NO”.

Süsteemi puutenuppe kasutades

Hoidke [     ] puudutatuna, kuni näidikule ilmub “PAIRING”.

Märkus:
Seade ühendatakse lah�, kui:
•   valite muu allika,
•   viite seadme tööulatusest välja,
•   lülitate seadmel Bluetooth®-i välja,
•   lülitate süsteemi või seadme välja.
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█ Ühe puudutusega (NFC abil) ühendumine
Ainult NFC-ühilduvatele Bluetooth®-iga seadmetele 
(Android™-iga seadmed)
Saate lihtsalt NFC ehk lähiväljasidega ühilduva 
Bluetooth®-iga seadmega süsteemi puudutades teha 
kõik ettevalmistused alates Bluetooth®-iga seadme 
registreerimisest kuni ühendumiseni.

E�evalmistused
Lülitage seadmel NFC sisse.

1 Vajutage [     ].

2 Hoidke seadet süsteemi NFC puuteala [     ] 
vastas. 

• Hoidke seadet süsteemiga kontaktis, kuni kostab 
    piiks, seade vibreerib või seadme ekraanile ilmub 
    hüpikaken. Pärast seda võib seadme süsteemi 
    juurest eemale viia.
•   Bluetooth®-iga seadme registreerimise ja 
    ühendumise lõppemisel ilmub ühendunud 
    seadme nimi mõneks sekundiks süsteemi näidikule.
•   Kui ühendumine ebaõnnestub Bluetooth®-iga 
    seadmega süsteemi NFC puuteala puudutamisele 
    vaatamata, siis muutke ühendatava seadme 
    puuteasendit. Ühendumist võib hõlbustada 
    “Panasonic MAX Juke” äpi kasutamine.

3 Alustage seadmel esitust.

Märkus:
•   Kui seade on ühendunud, siis hoidke muu seadme 
    ühendamiseks seda lihtsalt süsteemi NFC puuteala 
    vastas.
    Eelnevalt ühendunud seade ühendatakse 
    automaatselt lahti.
•   Seadmest olenevalt:
    -  ei pruugi ühe puudutusega ühendumine toimida.
    -  võib selle NFC puuteala asukoht erineda.
    -  võib ühendumisel esitus automaatselt alata.

Andmekandjate esitus
Järgmised tähised näitavad funktsiooni kasutatavust.

Peamised esitustoimingud
 USB   BLUETOOTH    MEMORY 

Märkus:
Bluetooth®-iga seadmest olenevalt ei pruugi kõik toimingud 
olla tehtavad.

Olemasoleva info vaatamine
 USB   BLUETOOTH   MEMORY 

Süsteemi näidikult saab vaadata olemasolevat infot, 
nagu MP3-albumi ja -raja number.

Vajutage [DISPLAY].
Näide: MP3-albumi ja -raja numbri kuva

Märkus:
•   Maksimaalne kuvatavate tärkide arv: umbes 32
•   Süsteem toetab versioonide 1.0, 1.1 ja 2.3 ID3-silte.
•   Süsteemi poolt toetamata tekstiandmed võivad 
    ilmuda muudmoodi.

Varasema versiooniga kui 4.1 Android™-iga seadmele on 
vaja installida “Panasonic MAX Juke” äpp (tasuta).

① Sisestage “Panasonic MAX Juke” Google Play™ 
otsinguboksi ja valige see.

② Käivitage äpp.
-   Järgige seadistamiseks juhiseid.
-   Kasutage kindlasti äpi värskeimat versiooni.

Bluetooth®-iga 
seade (ei kuulu 
komplekti)

 USB :
 BLUETOOTH :
 MEMORY :

MP3-failidega USB-seade
Bluetooth®-iga seade
Sisemälu (Vt “Salvestamine” radade 
lisamiseks sisemällu.)

Esitus Vajutage 

Seiskamine  Vajutage [■].
 USB   MEMORY 
Seiskamiskoht jääb mällu. 
Näidikule ilmub “RESUME”.
Vajutage uuesti täielikuks seiskamiseks.

Paus Vajutage            .
Vajutage uuesti esituse jätkamiseks.

Vahele-
jätmine

Vajutage          või          (süsteemil:
või                   raja vahelejätmiseks.
 USB   MEMORY 
Vajutage [▲,▼] MP3-albumi vahelejätmiseks.

Otsing Hoidke          või          (süsteemil:                  või 
                  vajutatuna.

Albumi number       Raja number

EE
ST
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Esitusmenüü
 USB   MEMORY 

1 Vajutage [PLAY MENU].

2 Vajutage [◄,►] sä�e valimiseks ja vajutage siis [OK].

Märkus:
•   Juhuesituse ajal ei saa vahelejätmisega liikuda juba 
    esitatud radadele.
•   Säte tühistatakse USB-seadme lahtiühendamisel.

Lingirežiim
 BLUETOOTH 

Saate muuta lingirežiimi ühenduse tüübile vastavaks.

E�evalmistused
Kui süsteem on juba ühendunud mõne muu 
Bluetooth®-iga seadmega, siis katkestage ühendus 
(→“Seadme lahtiühendamine”).

1 Vajutage [PLAY MENU], et valida “LINK MODE”.

2 Vajutage [◄,►] režiimi valimiseks ja vajutage
siis [OK].

Märkus:
•   Seadmest olenevalt ei pruugi esitatav pilt ja heli olla 
    sünkroonis. Valige sel juhul “MODE 1 ”.
•   Valige “MODE 1”, kui heli on katkendlik.

█ Märkused USB-seadme kohta
•   Ühendumist kõikide USB-seadmetega ei saa tagada.
•   Süsteem toetab USB 2.0 täiskiirust.
•   Süsteem toetab kuni 32 GB mälumahuga USB-seadmeid.
•   Toetatud on ainult FAT 12/16/32 failisüsteemid.
 

█ Märkused MP3-failide kohta
•   Faile käsitatakse radade ja kaustu albumitena.
•   Raja laiendiks peab olema  “.mp3” või “.MP3”.
•   Radu ei esitata ilmtingimata salvestusjärjekorras.
•   Süsteemil on juurdepääs kuni:
    -   800 albumile (k.a juurkaust)  
    -   8000 rajale
    -   999 rajale ühes albumis

Raadio
E�evalmistused
Vajutage [RADIO/EXT-IN], et valida “FM”.

Manual tuning
Vajutage          või           jaamale häälestumiseks.
Automaatselt häälestumiseks hoidke nuppu vajutatuna, 
kuni sagedus hakkab kiiresti muutuma.
Stereosaate vastuvõtmisel on näidikul “STEREO”.

Süsteemi puutenuppe kasutades

1 Puudutage [■], et valida “MANUAL”.

2 Puudutage                 või                  jaamale 
häälestumiseks.

Mällu eelhäälestamine
Eelhäälestada saab kuni 30 FM-jaama.

█ Automaatne eelhäälestamine

1 Vajutage [AUTO PRESET], et valida “LOWEST” või 
“CURRENT”.

2 Vajutage [OK] eelhäälestamise alustamiseks.
Tuuner eelhäälestab kõik vastuvõetavad jaamad kasvavas 
järjekorras kanalitele.
Tühistamiseks vajutage [■].

OFF PLAYMODE  

1-TRACK
1 

Ühe valitud raja esitamiseks. 
Valige rada numbrinuppudega.

1-ALBUM
1 

Ühe valitud MP3-albumi esitamiseks. 
Vajutage [▲,▼] MP3-albumi 
valimiseks.

RANDOM
RND

Kõikide radade juhuesituseks.

1-ALBUM
RANDOM
1  RND

Ühe valitud MP3-albumi kõikide 
radade juhuesituseks.
Vajutage [▲,▼] MP3-albumi 
valimiseks.

ALL REPEAT

1-TRACK REPEAT
1  

Ühe raja korduvesituseks.

1-ALBUM REPEAT
1  

Ühe albumi korduvesituseks.

RANDOM REPEAT
RND  

Juhuesituse kordamiseks.

1-ALBUM
RANDOM REPEAT
1  RND  

Ühe albumi juhuesituse 
kordamiseks.

MODE 1 Prioriteediks on ühenduvus.

MODE 2 (vaikesäte)

LOWEST Häälestamine algab madalaimast 
                            sagedusest.

CURRENT Häälestamine algab aktiivsest 
                            sagedusest.

!"#$%&'(')*+,-./#0(12334''5678'0,''+98:;6<='>6<'?0='.,0@''.A0B'5>
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11

RQ
T0

B2
4

11

█ Käsitsi eelhäälestamine

1 Vajutage          või         (süsteemil:  
või                  jaamale häälestumiseks.

2 Vajutage [OK].

3 Valige numbrinuppudega mälukoht.

Korrake toiminguid 1 kuni 3 muude jaamade 
eelhäälestamiseks. Uus jaam asendab valitud 
mälukohal oleva jaama.

█ Eelhäälestatud jaama valimine
Vajutage numbrinuppe,          või          eelhäälestatud 
jaama valimiseks.

Süsteemi puutenuppe kasutades

1 Puudutage [■], et valida “PRESET”.

2 Puudutage                 või                 eelhäälestatud 
jaama valimiseks.

Helikvaliteedi parandamine
1 Vajutage [PLAY MENU], et valida “FM MODE”.

2 Vajutage [◄,►], et valida “MONO”, ja vajutage 
siis [OK].
Tühistamiseks valige “STEREO”.
“MONO” tühistatakse ka sageduse muutmisel.

Sätte mällu salvestamiseks
Jätkake ptk “Käsitsi eelhäälestamine” punktiga 2.

Signaali oleku kontrollimine
Vajutage [DISPLAY], et valida “FM STATUS”.

RDS
Süsteemi näidikult saab vaadata osades piirkondades 
raadioandmesüsteemiga (RDS) edastatavaid tekstiandmeid.

Vajutage korduvalt [DISPLAY].

Märkus:
RDS ei pruugi olla halva vastuvõtu korral kasutatav.

Salvestamine
Süsteemiga saab salvestada kuni 800 kausta (kuni 999 rada 
ühes albumis) või kokku 8000 rada sisemälu või             porti 
ühendatud USB-seadme vabast mälumahust olenevalt.

 USB B 

Vaba mälumahu kontrollimiseks
Vajutage seisatud olekus [DISPLAY].
Näide: Sisemälu vaba mälumaht

•    Näidikul on “UPDATE”, kui süsteem loeb USB-seadet.
•    Näidikul on “NO DEVICE”, kui              porti ei ole 
     USB-seadet ühendatud.

 USB B 

Märkus:
•   Süsteem salvestab “.mp3” vormingus.
•   Salvestada ei saa juhuesituse režiimis ega siis, kui allikaks 
    on optiline sisend.
•   DJ plaadimasin ja karaokemasin lülituvad salvestamise 
    ajaks välja.
•   Korduvesitus tühistatakse salvestamise ajaks.
•   Igal salvestamisel lisandub uus album.
•   Albumi järjestus võib pärast salvestamist muutuda.
•   Salvestised paiknevad USB-seadmes või sisemälus 
    “REC_DATA” kaustas.
•   USB olekutähis vilgub punaselt USB-seadmesse 
    salvestamise ajal.
•   Sisemälu olekutähis vilgub punaselt sisemällu 
    salvestamise ajal.

Peamised salvestustoimingud
1 Valige salvestatav allikas.

Raadio
Häälestuge raadiojaamale.
AUX 1 või AUX 2
Ühendage seade ja alustage sellel esitust 
(→“Välisseade”).

2 Vajutage [MEMORY REC         ] või [USB REC         ] 
salvestamise alustamiseks.
Näidikule ilmub selle kausta nimi, kuhu süsteem 
sisu salvestab.

Märkus:
Andke süsteemile enne salvestamise alustamist mõned 
sekundid aega USB-seadme ettevalmistamiseks.

FM – – – – FM-signaal on nõrk.
Süsteem on jaamale häälestamata.

FM ST Süsteem võtab vastu FM-stereosignaali.

FM MONO “FM MODE” sätteks on valitud “MONO”. 
Süsteem võtab vastu FM-monosignaali.

PS Programmiteenus

PTY Programmi tüüp

FREQ

Salvestamise seiskamine Vajutage [■]. Näidikule ilmub “WRITING”.

Salvestuspaus Vajutage salvestamise ajal [MEMORY 
REC         ] või [USB REC         ]. Vajutage 
uuesti salvestamise jätkamiseks.
Märkus:
“SYNCHRO” režiimis ei ole 
salvestamispausi funktsioon kasutatav. 
Rajatähis lisatakse iga salvestamispausi 
kohale (→“Rajatähiste lisamine”).

Sisemälu Vaba mälumaht

EE
ST
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█ Rajatähiste lisamine
Radu saab jagada erinevaid režiime kasutades.

Enne salvestamist
Vajutage [REC MODE] režiimi valimiseks.

Märkus:
•   Kui vajutate “TIME MARK” režiimi kasutamisel salvestamise 
    ajal [OK] või lülitate salvestamise pausile, siis lähtestab 
    süsteem 5 minuti loenduri.
•   “SYNCHRO” režiimis ei saa rajatähiseid käsitsi lisada.

MP3-radade salvestamine
Saate salvestada MP3-radasid:
•                 pordist               porti või sisemällu, USB A  USB B 
•  USB B  pordist sisemällu või vastupidi.

1 Valmistage e�e salvestatav allikas.

2 Vajutage [MEMORY REC          ] või [USB REC         ] 
salvestamise alustamiseks.
Salvestamise edenemise kontrollimiseks vajutage [DISPLAY].

Märkus:
•   Mõne raja salvestamiseks kulub rohkem aega.
•   Allika seisundist olenevalt ei saa osasid radasid salvestada.
•   Salvestatud faili nimi on sama nagu originaalfailil 
    (näidikul saab kuvada ainult kuni 32 tärki).

Salvestatud radade kustutamine
1  MEMORY 

Vajutage [USB/MEMORY], et valida “MEMORY”.
 USB B 
Vajutage [USB/MEMORY], et valida “USB B”.

2 Vajutage [▲,▼] albumi valimiseks.

3 Vajutage           või          raja valimiseks.

4 Vajutage [EDIT MODE] režiimi valimiseks.

5 Vajutage [OK].
Näidikule ilmub kustutatav element.

6 Vajutage [OK].
Näidikule ilmub “SURE? NO”.

7 Vajutage [◄,►], et valida “SURE? YES”, ja vajutage 
siis [OK].
Näidikule ilmub “WRITING”.
Tühistamiseks valige “SURE? NO”.

Heliefek�d
1 Vajutage [EQ] heliefek� valimiseks.

2 Vajutage [◄,►] (süsteemil: [<, >]) sä�e valimiseks ja 
vajutage siis [OK].

Dünaamilised bassid

1 Vajutage [D.BASS], et valida “D.BASS LEVEL” või 
“D.BASS BEAT”.
Tühistamiseks valige “OFF D.BASS”.

2 Vajutage [◄,►] (süsteemil: [<, >]) sä�e valimiseks ja 
vajutage siis [OK].

Märkus:
D.BASS BEAT: See funktsioon rõhutab trummipõrinat ning 
tagab jõulise heli. Rajast olenevalt võib selle mõju olla väike.

MANUAL Rajatähise käsitsi lisamiseks.
Vajutage salvestamise ajal [OK] rajatähise 
lisamiseks.

SYNCHRO 
(allikatele 
AUX 1 ja AUX 2)

Salvestamine algab automaatselt teisel 
seadmel esituse algamisel. Salvestamine 
lülitub pausile, kui süsteem tuvastab 
3-sekundilise vaikuse.

TIME MAR Rada jagatakse automaatselt 
5-minutilise intervalliga.

Kõikide radade 
salvestamine

Valige “OFF PLAYMODE” 
(→“Esitusmenüü”).

Valitud albumi 
või raja 
salvestamine

Valige “1-ALBUM” või “1-TRACK” 
(→“Esitusmenüü”).

Salvestamise 
seiskamine 

Vajutage [■].
Salvestamine seiskub albumis viimase 
täielikult salvestatud raja järel. Näiteks 
kui seiskate salvestamise neljanda raja 
ajal, siis salvestab süsteem ainult 
kolm esimest rada.
Näidikule ilmub “NO FILE RECORDED”, 
kui ühtki rada ei salvestatud.

TRACK DEL

ALBUM DEL

Ühe raja kustutamiseks.

FORMAT

ALL DEL Sisemälust kõikide albumite 
kustutamiseks.

PRESET EQ Valige soovitud eelseatud 
ekvalaiseri säte.

Märkus:
Valige “VOICE EX”, et tunduks, nagu 
helid tulevad telerist. (Süsteem ja
 teler peavad olema paigutatud 
kõrvuti.)

BASS/MID/TREBLE

SURROUND Ruumiheli sisse (“ON SURROUND”) 
või välja (“OFF SURROUND”) lülitamiseks.
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Valgustus
Süsteemil saab valgustust sisse ja välja lülitada.

Vajutage [ILLUMINATION], et valida “ON”, ja vajutage siis 
[OK].
Tühistamiseks valige “OFF”.

DJ plaadimasin
 USB   MEMORY 

DJ plaadimasina funktsioon võimaldab lisada laulude 
vahele risthääbumise efekti või sämplitud heli.

Vajutage [JUKEBOX], et valida “DJ JUKEBOX ON”, ja 
vajutage siis [OK].
Tühistamiseks valige “JUKEBOX OFF”.

Märkus:
•   DJ plaadimasina sisselülitamisel lülitub süsteem 
    automaatselt korduvesituse režiimi.
•   DJ plaadimasina funktsioon lülitub välja süsteemi välja 
    lülitamisel, muu allika valimisel ning salvestamise 
    alustamisel.

Korduvesituse sä�e muutmine
1 Vajutage [PLAY MENU].

2 Vajutage [◄,►]  sä�e valimiseks ja vajutage siis [OK].

DJ plaadimasina efeki  muutmine
1 Vajutage [JUKEBOX], et valida “DJ JUKEBOX ON”.

2 Vajutage [◄,►] (süsteemil: [<, >]) efeki  valimiseks ja 
vajutage siis [OK].

Märkus:
DJ plaadimasina efekti ei saa valida “RANDOM MIX REPEAT” 
režiimis.

Karaokemasin
E�evalmistused
Valige muusikaallikas.

Vajutage [JUKEBOX], et valida “KARAOKE JUKEBOX ON”, 
ja vajutage siis [OK].
Tühistamiseks valige “JUKEBOX OFF”.

Märkus:
•   Karaokemasina sisselülitamisel lülitub süsteem 
    automaatselt korduvesituse režiimi.
•   Karaokemasina funktsioon lülitub välja süsteemi 
    väljalülitamisel ja salvestamise alustamisel.

Korduvesituse sä�e muutmine
1 Vajutage [PLAY MENU].

2 Vajutage [◄,►] sä�e valimiseks ja vajutage siis 
[OK].

Karaokeefeki  muutmine
1 Vajutage [MIC VOL/KARAOKE EFFECT], et valida

“KARAOKE EFFECT”.

2 Vajutage [▲,▼] efeki  valimiseks.

3 Vajutage [◄,►] sä�e valimiseks ja vajutage siis [OK].

Märkus:
Kui allikaks on D-IN, AUX 1 või AUX 2, siis seadke karaokeefekti 
kasutamiseks “D-IN MODE” või “AUX MODE” sättele “MODE 1 ” 
(→“D-IN režiim ja AUX-režiim”).

“Panasonic MAX Juke” äpi kasutamine
Google Play™-ist saab laadida alla ja installida tasuta 
Android™-i äpi “Panasonic MAX Juke” lisafunktsioonide 
kasutamiseks, nagu laulu esituse korraga mitmelt seadmelt 
tellimine. Äpi kaudu saab kutsuda välja ka radu esitamiseks. 
Detailne info äpi kohta allolevalt saidilt. 
h p://av.jpn.support.panasonic.com/support/global /cs/
audio/app/maxjuke/android/index.html 
(See sait on ainult ingliskeelne.)

RANDOM REPEAT
RND  

Juhuesituse kordamiseks.

ALL TITLE REPEAT

RANDOM MIX REPEAT
RND  

Kõikide radade korduvesituseks.

Juhuesituse kordamiseks.
Radade vahele lisatakse 
sämplitud heli.

RANDOM REPEAT
RND  

Juhuesituse kordamiseks.

ALL TITLE REPEAT

RANDOM MIX REPEAT
RND  

Juhuesituse kordamiseks.
Radade vahele lisatakse 
sämplitud heli.

VOCAL CANCEL

Laulu helistiku muutmiseks.

Vokaali sisse või välja lülitamiseks 
(sõltub allikast).

ECHO Helile kaja lisamiseks.

KEY CONTROL

TEMPO  USB   MEMORY 
Laulu tempo muutmiseks.

BGM Taustamuusika taseme 
muutmiseks.

MIC EQ Mikrofoni ekvalaiseritaseme valimiseks.

OFF Efekti tühistamiseks.

EE
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Mikrofoni kasutamine
E�evalmistused
Alandage süsteemi helitugevus miinimumile enne 
mikrofoni ühendamist või lahti ühendamist.

1 Ühendage mikrofon (ei kuulu komplek�) 
mikrofonipessa.
Pistiku tüüp: Ø 6,3 mm monopistik

2 Vajutage [MIC VOL/KARAOKE EFFECT], et valida 
“MIC1 VOL” või “MIC2 VOL”.

3 Vajutage [◄,►] mikrofoni helitugevuse 
reguleerimiseks.

Kui soovite laulda koos taustamuusikaga:
4 Esitage muusikaallikat ja reguleerige 

süsteemi helitugevust.

Märkus:
•   Imeliku heli (undamise) puhul liigutage mikrofon 
    kõlaritest eemale või vähendage mikrofoni helitugevust.
•   Kui te ei kasuta mikrofoni, siis ühendage see 
    mikrofonipesast lahti ja vähendage mikrofoni 
    helitugevus minimaalsele tasemele.
•   Süsteemiga ei saa mikrofonisisendit salvestada.

Kell ja taimerid

Kella seadmine
Seadmel on 24-tunnise süsteemiga kell.

1 Vajutage [SETUP], et valida “CLOCK”.

2 Vajutage [◄,►] kellaaja seadmiseks ja vajutage siis 
[OK]. 

Kellaaja vaatamiseks
Vajutage [SETUP], et valida “CLOCK”, ja vajutage siis [OK].
Ooteolekus vajutage [DISPLAY].

Märkus:
Seadke kellaaeg korrapäraselt uuesti täpsuse säilitamiseks.

Unetaimer
Unetaimer lülitab süsteemi välja seatud aja möödudes.

Vajutage [SLEEP] sä�e (minu�tes) valimiseks.
Tühistamiseks valige “OFF”.

Väljalülitumiseni jäänud aja kontrollimiseks
Vajutage [SLEEP].

Märkus:
•   Kord minutis ilmub väljalülitumiseni jäänud aeg 
    mõneks sekundiks näidikule. Kui väljalülitumiseni jääb  
    1 min, siis on näidikul “SLEEP 1”.
•   Esitustaimerit ja unetaimerit või salvestustaimerit ja 
    unetaimerit saab korraga kasutada.
•   Unetaimeril on alati eelisõigus. Ärge seetõttu seadke 
    taimeritele kattuvaid aegu.

Esitustaimer ja salvestustaimer
(Välja arvatud siis, kui allikaks on Bluetooth®, D-IN, AUX 1 
või AUX 2)

Saate seada taimeri süsteemi valitud ajal sisse lülitama, et:
• äratada teid üles (esitustaimer).
• salvestada raadiosaadet (salvestustaimer).
Esitustaimerit ja salvestustaimerit ei saa korraga kasutada.
E�evalmistused
Seadke kell.

1 Vajutage [SETUP], et valida “TIMER ADJ”.

2 Vajutage [◄,►], et valida “     PLAY” (esitustaimer) 
või “     REC” (salvestustaimer), ja vajutage siis [OK].

3 Vajutage [◄,►] algusaja seadmiseks ja vajutage 
siis [OK].

4 Korrake toimingut 3 lõpuaja seadmiseks.

5 Esitustaimeri kasutamisel vajutage [◄,►] esitatava
allika valimiseks ja vajutage siis [OK].

6 Salvestustaimeri kasutamisel vajutage [◄,►], et valida 
salvestamise sihtkohaks “MEMORY” (sisemälu) või
 “USB B”, ja vajutage siis [OK].

Taimeri käivitamiseks

1 Valmistage e�e allikas.

2 Vajutage [SETUP], et valida “TIMER SET”.

3 Vajutage [◄,►] sä�e valimiseks ja vajutage siis [OK].

Näidikule ilmub “#”.
Süsteem peab olema väljalülitatud, et taimer saaks 
töötada.

Sätte kontrollimiseks

1 Vajutage [SETUP], et valida “TIMER ADJ”.

2 Vajutage [◄,►], et valida “     PLAY” või “     REC”, ja 
vajutage siis [OK].

Ooteolekus vajutage kaks korda [DISPLAY].

Esitustaimer Valmistage ette kuulatav allikas (USB, 
sisemälu või raadio) ja seadke 
helitugevus.

Salvestustaimer  USB B  Ühendage USB-seade               porti 
(USB-seadmesse salvestamiseks) ja 
häälestuge raadiojaamale.

PLAY ON          Esitustaimeri käivitamiseks.

PLAY OFF          Esitustaimeri väljalülitamiseks.

RECON                Salvestustaimeri käivitamiseks.

REC OFF          Salvestustaimeri väljalülitamiseks.
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Märkus:
•   Esitustaimer lülitab süsteemi sisse madalal helitugevusel 
    ja suurendab siis helitugevuse järk-järgult eelseatud 
    tasemele.
•   Salvestustaimer käivitab süsteemi 30 s enne seatud aega 
    katkestatud heliväljundiga.
•   Taimer toimib iga päev seatud ajal, kui on sisselülitatud.
•   Kui lülitate taimeri talitluse ajal süsteemi välja ja siis 
    uuesti sisse, siis ei seiska taimer süsteemi tööd seatud 
    lõpuajal.

Välisseade
E�evalmistused
•   Ühendage toitejuhe lahti.
•   Lülitage kõik seadmed välja ja lugege nende 
    kasutusjuhendeid.

Märkus:
•   Ärge juhtmeid terava nurga alla painutage.
•   Komponendid ja juhtmed on müügil eraldi.

Op�lise sisendi kasutamine
Saate ühendada süsteemiga teleri, videomaki, DVD-mängija
 vms heli kuulamiseks läbi selle süsteemi kõlarite.

1 Ühendage välisseade.

2 Vajutage [RADIO/EXT-IN], et valida “D-IN”.

3 Alustage välisseadmel esitust.

Märkus:
•   Süsteem suudab tuvastada ainult lineaarse
    impulsskoodmodulatsiooni signaale.
•   Diskreetimissagedus: 32 kHz, 44,1 kHz ja 48 kHz
•   Heliväljund on katkestatud, kui süsteem ei toeta 
    sisendsignaali vormingut või sagedust.
•   Kui teleri kõlarid väljastavad heli, siis reguleerige 
    teleril helitugevus miinimumile.
•   Lugege detailse info saamiseks välisseadme 
    kasutusjuhendit.
•   Konsulteerige oma audioseadme müüjaga, kui soovite 
    ühendada eespool kirjeldatust erineva seadme.
•   Adapteri kasutamisel võib heli olla moonutatud.

Välisseadme sisendi (AUX IN) kasutamine
Saate ühendada süsteemiga videomaki, DVD-mängija 
vms heli kuulamiseks läbi selle süsteemi kõlarite.

1 Ühendage välisseade.

2 Vajutage [RADIO/EXT-IN], et valida “AUX1”.

3 Alustage välisseadmel esitust.

Märkus:
•   Konsulteerige oma audioseadme müüjaga, kui soovite 
    ühendada eespool kirjeldatust erineva seadme.
•   Adapteri kasutamisel võib heli olla moonutatud.

Kantava audioseadme ühendamine
Saate esitada muusikat kantavast audioseadmest.
E�evalmistused
•   Lülitage helimoonutuste vältimiseks kantaval 
    audioseadmel ekvalaiser välja (selle olemasolul).
•   Vähendage süsteemi ja kantava audioseadme 
    helitugevust enne kantava audioseadme ühendamist 
    või lahtiühendamist.

1 Ühendage kantav audioseade.
Pistiku tüüp: Ø 3,5 mm stereopistik

2 Vajutage [RADIO/EXT-IN], et valida “AUX 2”.

3 Alustage kantaval audioseadmel esitust.

Selle seadme 
tagapaneel

Optiline digitaalne audiojuhe
       (ei kuulu komplekti)

Teler (ei kuulu komplekti)

Selle seadme 
tagapaneel

Audiojuhe 
(ei kuulu komplekti)

DVD-mängija (ei kuulu komplekti)

Kantav audioseade 
(ei kuulu komplekti)

Audiojuhe 
(ei kuulu komplekti)
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Sisendi taseme reguleerimiseks

1 Vajutage [PLAY MENU], et valida “INPUT LEVEL”.

2 Vajutage [◄,►], et valida “NORMAL” (tavaline) 
või “HIGH” (kõrge), ja vajutage siis [OK].

Märkus:
•   Salvestamise ajal ei saa sisendi taset reguleerida.
•   Valige “NORMAL”, kui heli on moonutatud sättel 
    “HIGH”.
•   Lugege detailse info saamiseks kantava audioseadme 
    kasutusjuhendit.

Täiendava SC-UA7 süsteemi ühendamine
Saate edastada selle süsteemiga esitatava heli 
täiendavasse SC-UA7 süsteemi.

1 Ühendage täiendav SC-UA7 süsteem.

2 Täiendaval SC-UA7 süsteemil:
Vajutage [RADIO/EXT-IN], et valida “AUX1”.

3 Sellel seadmel:
Alustage esitust.

Märkus:
Heliefekte kontrollib kumbki seade eraldi. Valige vajaduse korral 
täiendaval SC-UA7 süsteemil sama heliefekt.

D-IN režiim ja AUX-režiim
1 Vajutage [RADIO/EXT-IN], et valida “D-IN”, “AUX 1” 

või “AUX 2”.

2 Vajutage [PLAY MENU], et valida “D-IN MODE” või 
“AUX MODE”.

3 Vajutage [◄,►] režiimi valimiseks ja vajutage siis 
[OK].

Muu

Automaatne väljalülitumine
See funktsioon lülitab süsteemi automaatselt välja, kui te ei 
kasuta seda umbes 20 min.

Vajutage [AUTO OFF], et valida “ON”, ja vajutage 
siis [OK].
Tühistamiseks valige “OFF”.

Märkus:
See funktsioon ei tööta, kui allikaks on valitud raadio, ega siis, 
kui ühendatud on Bluetooth®-iga seade.

Bluetooth®-i ooteolek
See funktsioon lülitab süsteemi automaatselt sisse, kui loote 
paaristatud seadmelt Bluetooth®-i ühenduse.

1 Vajutage [SETUP], et valida “BLUETOOTH STANDBY”.

2 Vajutage [◄,►], et valida “ON”, ja vajutage siis [OK].

Märkus:
Mõned seadmed võivad aeglasemalt reageerida. Kui olete enne 
süsteemi välja lülitamist ühendunud mõne Bluetooth®-iga 
seadmega, siis oodake vähemalt 5 s enne, kui Bluetooth®-iga 
seadmega uuesti selle süsteemiga ühendute.

Puuteheli
Selle funktsiooni sisselülitamisel väljastab süsteem 
helisignaali, kui puudutate sellel mis tahes puutenuppu.

1 Vajutage [SETUP], et valida “BUZZER”.

2 Vajutage [◄,►], et valida “ON”, ja vajutage siis [OK].

Märkus:
See funktsioon toimib ka siis, kui süsteemi heliväljund on 
katkestatud.

Tarkvara versioon
Saate kontrollida süsteemi tarkvara versiooni.

1 Vajutage [SETUP], et valida “SW VER.”, ja vajutage 
siis [OK].
Tarkvaraversioon ilmub näidikule.

2 Vajutage väljumiseks uues� [OK].

MODE 1 Valige see režiim karaokeefekti kasutamiseks.

MODE 2 
(vaikesäte)

Valige see režiim teleri või �lmide vaatamiseks 
ja karaokefunktsioonidega välise pleieri 
kasutamisel.

Audiojuhe 
(ei kuulu komplekti)

Täiendava SC-UA7 
süsteemi tagapaneel

Selle seadme 
tagapaneel
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Rikkeotsing
Kontrollige alltoodut enne hoolduse tellimist. Kui kahtlete 
mõne kontrollpunkti osas või kui probleemi ei õnnestu 
lahendada, siis konsulteerige müüjaga juhiste saamiseks.

█ Üldised probleemid
Seade ei tööta.
• Ohutusseade on aktiveerunud. Tehke nii:

1. Puudutage seadmel         , et see ooteolekusse lülitada. 
Kui seade ei lülitu ooteolekusse, siis:
-   hoidke puutenuppu vähemalt 10 s puudutatuna või
-   ühendage toitejuhe esmalt lahti ja ühendage see 
     siis uuesti.
Puudutage uuesti          süsteemi sisselülitamiseks. 
Konsulteerige müüjaga, kui probleem kordub.

2.

Näidik muutub ooteolekus valgustatuks ja kuva muutub 
pidevalt.
•    Hoidke seadmel [■] puudutatuna, et valida “DEMO OFF”.

Puldiga ei saa toiminguid teha.
•    Kontrollige, et patarei on õigesti sisestatud.

Heli on moonutatud või puudub.
•    Reguleerige süsteemi helitugevust.
•    Lülitage süsteem välja, tehke kindlaks ja kõrvaldage 
     põhjus, ja lülitage siis uuesti sisse. Seda võib põhjustada 
     kõlarite kurnamine liigse helitugevuse või võimsusega 
     või süsteemi kasutamine kuumas keskkonnas.
Esitamisel on kuulda undamist.
• Juhtmete lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp. 

Hoidke muud seadmed ja juhtmed selle süsteemi 
juhtmetest eemal.

Helitugevus väheneb.
•   Kaitseahel on aktiveerunud pideva kõrge 
    helitugevusega väljundi tõttu. Nii juhtub süsteemi 
    kaitsmiseks ja helikvaliteedi säilitamiseks.

█ USB
USB-seadet või selle sisu ei saa lugeda.
•   USB-seadme või selle sisu vorming ei ühildu 
    süsteemiga.
•   32 GB suurema mälumahuga USB-seadmed ei 
    pruugi olla kasutatavad.
USB-seade toimib aeglaselt.
•   Suure mälumahuga USB-seadme või suure faili 
    lugemiseks kulub rohkem aega.

█ Bluetooth®
Seadet ei saa paaristada.
•   Kontrollige Bluetooth®-iga seadme olekut.
•   Seade on väljaspool 10 m sideulatust. Viige seade 
    süsteemile lähemale.

Seadet ei saa ühendada.
•   Seadme paaristamine ebaõnnestus. Paaristage uuesti.
•   Seadme registreering on asendatud. Paaristage uuesti.
•   Süsteem võib olla ühendunud muu seadmega. 
    Ühendage muu seade lahti ja proovige soovitud 
    seade uuesti paaristada.
•   Süsteemi probleem. Lülitage süsteem esmalt välja ja 
    siis uuesti sisse.

Seade on ühendunud, ent selle heli ei ole läbi 
süsteemi kuulda.
•   Mõnel sisseehitatud Bluetooth®-iga seadmel võib olla vaja 
    seada audioväljund käsitsi sättele “SC-UA7”. Lugege 
    detailse info saamiseks seadme kasutusjuhendit.

Seadmelt edastatav heli on katkendlik.
•   Seade on väljaspool 10 m tööulatust. Viige seade 
    süsteemile lähemale.
•   Eemaldage takistused süsteemi ja seadme vahelt.
•   Muud 2,4 GHz sagedusriba kasutavad seadmed 
    (juhtmeta ruuter või telefon, mikrolaineahi vms) 
    põhjustavad häireid. Pange seade süsteemile 
    lähemale ja muudest seadmetest kaugemale.
•   Valige “MODE 1” stabiilse side tagamiseks.

Ühe puudutusega (NFC abil) ühendumine ei toimi.
•   Hoolitsege, et süsteem ja seadme NFC on sisse 
    lülitatud.
•   Hoidke seadet uuesti süsteemi NFC puuteala vastas.

Esitatav pilt ja heli ei ole sünkroonis.
•   Restartige seadmel esitusäpp.
•   Ühendage seade süsteemiga audiojuhet (ei kuulu 
    komplekti) kasutades.

█ Raadio
Heli on moonutatud.
•   Kasutage fakultatiivset FM-välisantenni. Antenni 
    peaks paigaldama pädev tehnik.

Kostab tuikav heli.
•   Lülitage teler välja või paigutage süsteemist kaugemale.
•   Viige häirete ilmnemisel mobiiltelefonid süsteemist 
    kaugemale.

█ D-IN, AUX
Esitatav pilt ja heli ei ole sünkroonis.
•   Kui allikaks on D-IN, siis seadke “D-IN MODE” 
    sättele “MODE 2”.
•   Kui allikaks on AUX 1 või AUX 2, siis seadke 
    “AUX MODE” sättele “MODE 2”.
Karaokeefek� ei saa kasutada.
•   Kui allikaks on D-IN, siis seadke “D-IN MODE” 
    sättele “MODE 1”.
•   Kui allikaks on AUX 1 või AUX 2, siis seadke 
    “AUX MODE” sättele “MODE 1”.

█ Kuvad süsteemi näidikul
“ADJUST CLOCK”
• Kell on õigeks panemata. Seadke õige kellaaeg.

“ADJUST TIMER”
•   Esitustaimer ja/või salvestustaimer on seadmata. 
    Seadistage esitustaimer ja/või salvestustaimer.

“ALB FULL”
• Albumite arv ületab toetatud limiiti.

“AUDIO UNSUPPORTED”
•   Süsteem ei toeta sisendsignaali vormingut või 
    sagedust.
•   Süsteem ei toeta bitivoona edastatavat signaali. 
    Lülitage välisseadmel digitaalne audioväljund 
    impulsskoodmodulatsioonile.
•   Süsteem toetab 32 kHz, 44,1 kHz ja 48 kHz 
    diskreetimissagedust. Valige ühendatud seadmel 
    ainult toetatud diskreetimissagedused.
•   Proovige ühendada välisseade välisseadme 
    sisendit (AUX IN) kasutades.
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“AUTO OFF”
• Süsteemi ei ole 20 min kasutatud ja see lülitub minuti 

jooksul välja. Vajutage või puudutage tühistamiseks 
mis tahes nuppu.

“CAN’T REC”
•   Salvestada ei saa, sest USB-seadme vaba mälumaht 
    on muusikaallika kogukestusest lühem. Ühendage 
    piisava vaba mälumahuga USB-seade ja salvestage siis.
•   Salvestada ei saa, kuna USB-seade on kirjutuskaitstud. 
    Eemaldage USB-seadme kirjutuskaitse ja proovige 
    uuesti.

“DEVICE FULL”
• Salvestada ei saa, sest USB-seadme vaba mälumaht on 

muusikaallika kogukestusest lühem. Ühendage piisava 
vaba mälumahuga USB-seade ja salvestage siis.

“ERROR”
• Tegite vale toimingu. Lugege juhiseid ja proovige 

uuesti.

“ERROR” (during recording)
• Salvestamise ajal ei saa valida muud esitusallikat 

(nt raadio, USB jne) ega vajutada           või           . 
Seisake salvestamine.

“F61”
•   Süsteemi võimendi probleem.
•   Ühendage USB-seade lahti. Lülitage süsteem 
    välja ja siis uuesti sisse.

“F703”
•   Kontrollige Bluetooth®-i ühendust.
•   Ühendage Bluetooth®-iga seade lahti. Lülitage 
    süsteem välja ja siis uuesti sisse.

“F76”
•   Toiteprobleem.
•   Ühendage toitejuhe lahti ja konsulteerige müüjaga.

“F77”
• Ühendage toitejuhe lahti ja konsulteerige müüjaga.

“NO DEVICE”
• Te ei saa salvestada ega kontrollida vaba mälumahtu, 

kuna               porti ei ole USB-seadet ühendatud. USB B 

“NO PLAY”
“UNSUPPORT”
•   Kontrollige sisu. Esitada saab ainult toetatud vormingut.
•   USB-seadme failid võivad olla rikutud. Vormindage 
    USB-seade ja proovige uuesti.
•   Süsteemi probleem. Lülitage süsteem esmalt välja ja 
    siis uuesti sisse.
“NO TRACK”
• USB-seadmes või sisemälus ei ole ühtki albumit või rada.

“PLAYERROR”
• Esitasite toetamata MP3-faili. Süsteem jätab selle 

raja vahele ja esitab järgmist.

“REC ERROR”
•   Ühendasite USB-seadme salvestamise ajal lahti. 
    Ühendage USB-seade ja salvestage uuesti.
•   USB-seadmesse salvestamist takistas viga. 
    Ühendage USB-seade esmalt lahti ja ühendage 
    see siis uuesti.

“REMOTE 1”
“REMOTE 2”
•   Pult ja süsteem kasutavad erinevaid koode. Muutke 
    kaugjuhtimiskoodi.
    -   Kui näidikul on “REMOTE 1”, siis hoidke [OK] ja ?? 
        vähemalt 4 s vajutatuna.
    -   Kui näidikul on “REMOTE 2”, siis hoidke [OK] ja ?? 
        vähemalt 4 s vajutatuna.
“TRK FULL”
• Failide arv ületab toetatud limiiti.

“USB A NO DEVICE”
“USB B NO DEVICE”
• USB-seade ei ole ühendatud. Kontrollige ühendust. 

“USB OVER CURRENT ERROR”
• USB-seade võtab liiga palju voolu. Ühendage USB-seade 

lahti, lülitage süsteem välja ja siis uuesti sisse.
“VBR”
• Süsteem ei saa kuvada muutuva bitikiirusega radade 

järelejäänud esitusaega.

Kaugjuh�miskood
Kui mõni muu Panasonicu seade reageerib selle süsteemi 
puldile, siis muutke süsteemi kaugjuhtimiskoodi.

E�evalmistused
Vajutage [RADIO/EXT-IN], et valida “AUX 1 ” või “AUX 2”.

█ Et seada kaugjuh�miskoodiks “REMOTE 2”

1 Hoidke süsteemil [SELECT] puudutatuna ja puldil [2] 
vajutatuna, kuni näidikule ilmub “REMOTE 2”.

2 Hoidke [OK] ja [2] vähemalt 4 s vajutatuna.

█ Et seada kaugjuh�miskoodiks “REMOTE 1”

1 Hoidke süsteemil [SELECT] puudutatuna ja puldil [1] 
vajutatuna, kuni näidikule ilmub “REMOTE 1”.

2 Hoidke [OK] ja [1] vähemalt 4 s vajutatuna.

Süsteemi mälu lähtestamine
Lähtestage mälu järgmistel juhtudel:
•    kui süsteem ei reageeri juhtnuppude vajutamisele või 
     puutenuppude puudutamisele,
•    kui soovite mälu sisu kustutada ja lähtestada.

1 Hoidke süsteemil         puudutatuna, kuni näidikule 
ilmub “RESET?”.

2 Hoidke süsteemil         puudutatuna ja puudutage 
samal ajal [SELECT].
Näidikule ilmub “RESET”.
Pärast näidikule “- - - - - -  ” ilmumist lülitub süsteem 
automaatselt välja.
Kõik sätted lähtestuvad tehasesätetele.
Mäluelemendid tuleb uuesti seada.
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Tehnilised andmed

█ Võimendi
Stereorežiimi ruutkeskmine väljundvõimsus

Eesmine vasak/parem kanal
375 W kanali kohta (3 Ω), 1 kHz, 30% THD

Bassikanal (x 2)
475 W kanali kohta (2 Ω), 100 Hz, 30% THD

Stereorežiimi ruutkeskmine koguvõimsus 1700 W

█ Tuuner ja ühenduspesad
Sagedusmodulatsioon (FM)

Eelhäälestatud jaamade mälukohad 30 jaama
Sageduspiirkond

87.50 MHz kuni 108.00 MHz (50 kHz samm)
Antennipesa 75 Ω (asümmeetriline)

Digitaalne audiosisend
Optiline digitaalne sisend Optiline pesa
Diskreetimissagedus 3                        2 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

AUX IN 1
Audiosisend Kontaktpesa

AUX IN 2
Audiosisend Stereo, 3,5 mm pistik

AUDIO OUT
Audioväljund Kontaktpesa

Mikrofon
Ühenduspesa Mono, 6,3 mm pistik (2 süsteemi)

█ USB
USB-port

USB standard
Meediumifaili vormingu tugi
USB-seadme failisüsteem

USB 2.0 täiskiirus
MP3 (*.mp3)

FAT12, FAT16, FAT32

USB-seadmesse salvestamine
Bitikiirus
USB-seadmesse salvestamise kiirus
Salvestatava faili vorming

128 kbit/s
1x

MP3 (*.mp3)

█ Sisemälu
Mälu

BG 4Mälumaht
Meediumifaili vormingu tugi MP3 (*.mp3)

Memory recording
spbk 821Bitikiirus
x1Sisemällu salvestamise kiirus

Salvestatava faili vorming

█Bluetooth®
Versioon
Klass
Toetatud profiilid 
Töösagedus
Töökaugus

Bluetooth® ver 2.1 + EDR
Klass 2

A2DP, AVRCP, SPP, OPP, FTP
2,4 GHz FH-SS riba

10 m otsenähtavuse puhul

█ Kõlarid
 Esikõlarid 

Valjuhääldi(d)
6 cm koonusetüüpiKõrgsagedusvaljuhääldi x 4
8 cm koonusetüüpiMadalsagedusvaljuhääldi x 4

 Bassikõlar 

Valjuhääldi(d)
Supermadalsagedusvaljuhääldi x 2 16 cm koonusetüüpi

█ Üldist
Toide
Energiatarve
Mõõdud (L x K x S)
Kaal
Töötemperatuur 0 °C kuni +40 °C
Tööniiskus

220 V kuni 240 V vahelduvpinge, 50 Hz
190 W

260 mm x 744 mm x 295 mm
14 kg

0 °C kuni +40 °C
20% kuni 80% suhteline 

õhuniiskus (ilma kondensaadita)

Märkus:
•   Tehnilisi andmeid võidakse ilma ette teatamata muuta. 
    Antud kaal ja mõõdud on ligilähedased.
•   Koguharmoonmoonutust (THD) mõõdetakse digitaalse 
     spektrianalüsaatoriga.

Energiatarve ooteolekus (ligilähedane)
0.5 W

Energiatarve ooteolekus (ligilähedane)
(Kui “BLUETOOTH STANDBY” on sättel “ON”)

0.6 W
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Lisainfo

Info Bluetooth®-i kohta

Sagedusriba
•   Süsteem kasutab 2,4 GHz sagedusriba.

Ser�fikaat
•   Süsteem vastab sageduspiirangutele ja on serti�tseeritud 
    sagedusseaduste alusel. Seega ei ole raadioluba vaja.
•   Järgmised tegevused on seadusega karistatavad:
•   seadme koost lahti võtmine ja muutmine,
•   tehniliste andmete sildi eemaldamine.

Kasutuspiirangud
•   Raadio teel edastus ja/või kasutamine koos kõikide 
    Bluetooth®-iga seadmetega ei ole tagatud.
•   Kõik seadmed peavad vastama Bluetooth SIG Inc’i 
    standarditele.
•   Tehnilistest andmetest ja sätetest olenevalt ei pruugi 
    seade ühenduda ja osad toimingud võivad olla erinevad.
•   Süsteem toetab Bluetooth®-i turbefunktsioone. 
    Töökeskkonnast ja/või sätetest olenevalt ei pruugi see 
    turve olla piisav. Olge ettevaatlik süsteemile raadio teel 
    andmeid edastades.
•   Süsteemiga ei saa edastada andmeid Bluetooth®-iga 
    seadmele.

Tööulatus
•   Kasutage kuni 10 m ulatuses.
•   Tööulatus võib väheneda keskkonnast, takistustest ja 
    häiretest sõltuvalt.

Muude seadmete põhjustatud häired
•   Kui süsteem on liiga lähedal muudele Bluetooth®-iga 
    seadmetele või 2,4 GHz sagedusriba kasutavatele 
    seadmetele, siis ei pruugi see nõuetekohaselt töötada 
    ja esineda võib häireid nagu müra ja heli hakkimine.
•   Süsteem ei pruugi korralikult töötada, kui lähedase
    saatja jms raadiolained on liiga tugevad.

Kavandatud kasutus
•   Süsteem on ettenähtud kasutamiseks tavatarbijale.
•   Ärge kasutage süsteemi raadiosagedushäirete suhtes 
    tundlike seadmete lähedal ega tundlikus keskkonnas 
    (nt lennujaam, haigla, labor jne).

Litsentsid

Panasonic ei vastuta raadio teel edastamisega 
kaasneva andmelekkeohu eest.

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG Inc’i 
registreeritud kaubamärgid ja Panasonic Corporation 
kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja 
kaubanimed kuuluvad nende omanikele.

Google Play ja Android on Google Inc’i kaubamärgid.

MPEG Layer-3 audio kodeerimistehnoloogia on 
litsentsitud Fraunhofer IIS’ilt ja Thomsonilt.

Vanade seadmete ja patareide kasutuselt kõrvaldamine
Ainult Euroopa Liidule ja ringlussevõtusüsteemidega 
riikidele

Need sümbolid tootel, pakendil ja/või 
kaasasolevates dokumentides tähendavad, et
 kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning 
patareisid ei tohi visata ära koos tavaliste 
olmejäätmetega.
Vanad tooted ja patareid tuleb viia 
nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja 
ringlussevõtu tagamiseks siseriiklike 
õigusaktidega ettenähtud sihtotstarbelisse 
kogumispunkti.
Nende toodete nõuetekohane kõrvaldamine 
aitab hoida kokku väärtuslikke ressursse ja 
vältida võimalikku negatiivset mõju inimeste 
tervisele ja keskkonnale.
Lisainfot kogumise ja ringlussevõtu kohta saate 
kohalikust omavalitsusest.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste
 jäätmete nõuetevastane kasutuselt 
kõrvaldamine olla karistatav.
Märkus patareisümboli kohta (alumine 
sümbol):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos 
keemilise elemendi sümboliga. Sellisel juhul 
vastab see antud kemikaali kohta direktiivis 
sätestatud nõuetele.
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Eesti
Vastavusdeklaratsioon
Panasonic Corporation deklareerib käesolevaga, et see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele 
asjakohastele sätetele.

Kliendid saavad laadida meie raadio- ja telekommunikatsiooni valdkonna toodete vastavusdeklaratsiooni originaali koopia 
alla järgmisest serverist:
http://www.doc.panasonic.de
Volitatud esindaja kontaktandmed: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 
22525 Hamburg, Saksamaa
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