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OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Tegemist on klass I laserseadmega. Olge ettevaatlik laserkiirguse tõttu. Seadet ei tohi avada 

CD töötamise ajal. Vältige kokkupuudet laserkiirega. 

• Seadet ei tohi paigutada kohta, kus on äärmuslikult kuum, külm, tolmune või niiske. 

• Paigaldage seade ainult lamedale aluspinnale.  

• Võimaldage seadme ümber takistamatu õhuringlus. Ärge katke seadet riideesemetega, ärge 

paigutage seadet töötama kohevale vaipkattele.  

• Seadet vooluvõrgust eemaldades hoidke kinni pistikust. Ärge tirige juhtmest. Juhtmest 

tirimine kahjustab juhet.  

• Kui seadet ei kavatseta kaua kasutada, eemaldage seade vooluvõrgust.  

• Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme 

tüübisildil toodud andmetele vastavad.  

• Köetud ruumis, kus on niiskust, võib seadmes tekkida kondensatsioon. Sel juhul võib tekkida 

tõrkeid seadme töös. Laske seadmel enne sisse lülitamist soojeneda toatemperatuurile ja 

kuivada.  

• Jätke vähemalt 5 cm vaba ruumi seadme ümber, et tagada piisav õhuvahetus. Ärge katke 

seadme tuulutusavausi millegagi kinni (laudlina, ajaleht vms).  

• Ärge asetage seadmele põlevaid küünlaid ega muid lahtise tule allikaid.  



 

 

• Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid.  

• Patareisid ei või jätta liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse, lahtise tule ligidusse 

vms.  

• Kasutage seadet ainult keskmiste kliimatingimuste juures.  

• Ärge jätke seadet vedelike pritsmete või läigatuste kätte. Ühtki vedelikega täidetud anumat - 

nagu vaase - ei või asetada seadmele. 

• Seadme voolupistik peab olema hõlpsasti ligipääsetav igal ajal. Mistahes häire tekkimisel 

seadme töös eemaldage pistik vooluvõrgust ja laske seade üle vaadata tootja volitatud 

remondiettevõttes.  

• Rikke tõttu, mis tekib staatilise elektri tagajärjel, tuleb seade alglülitada, eemaldades seade 

vooluvõrgust. 

• Seadme tüübisilt asub korpuse tagaküljel. 

 

SEADME OSAD  

1. Helitugevuse seadistusnupp 

2. Funktsioonilüliti 

3. Kandesang 

4. Kassetimängija pausi nupp  

5. Kassetimängija 

peatamine/avamine  

6. Kasseti edasikerimine  

7. CD sahtel  

8. Kasseti tagasikerimine  

9. Kasseti esitamine  

10. CD luugi avamine sulgemine  

11. LCD ekraan 

12. Häälestamise nupp 

13. PROG/CLK-ADJ./PLAY MODE  

nupp 

14. Kõlar 

15. CD järgmise loo nupp  

16. PLAY/PAUSE nupp  

17. Kassetiluuk 

18. CD peatamise nupp  

19. CD tagasi nupp  

20. Valmisoleku nupp 

21. Kõrvaklappide pistikupesa 

22. Teleskoopantenn 

23. Patareiõõnsus 

24. Vooluadaptri ühenduskoht 

 

TOIDE 

Elektrivoolu kasutamine. 

Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme tüübisildil 

toodud andmetele vastavad. Pistik on ette nähtud seadme ühendamiseks.  Seadme eemaldamine 

toitest võib alati vajalikuks osutuda ja seega peab pistikule ligipääs olema alati tagatud. 

 



 

 

Patareitoide. 

Eemaldage toitejuhe pistikust. Sisestage 8 patareid, tüüp C seadme patareiõõnsusse, järgides õiget 

polaarsust.  

Patareitoide katkeb automaatselt, kui juhe ühendatakse vooluvõrku. Kui patareitoitel töötava 

seadme helitugevus nõrgeneb või esineb helimoonutust, tuleb patareid uute vastu vahetada. 

 

SISSE - / VÄLJA LÜLITAMINE 

Vajutage seadme sisselülitamiseks valmisolekunuppu.  Vahetamaks esitusrežiimi CD, RADIO ja TAPE 

vahel, vajutage sisselülitatud seadme funktsioonivaliku nuppu.  Ekraanil kuvatakse valitud režiim.  

Lülitage seade välja valmisoleku nupust.  Ekraanil kuvatakse OFF ja seejärel kellaaega. 

 

KELLA SEADISTAMINE  

Kella kuvatakse ekraanil siis, kui seade on valmisolekurežiimis. 

1. Vajutage ja hoidke nuppu PROG / CLOCK-ADJ./PLAY MODE vajutatuna, 

2. Vajutage nuppe  NEXT või  BACK, et valida kella kuvamine 12 

või 24 tunni režiimis. 

3. Vajutage nupule PROG / CLOCK-ADJ./PLAY MODE, vilguvad 

tunninumbrid. 

4. Nuppude NEXT või  BACK vajutusega seadistage tunnid. 

5. Vajutage nupule PROG / CLOCK-ADJ./PLAY MODE, vilguvad minutinumbrid. 

6. Nuppude  NEXT või  BACK vajutusega seadistage minutid. 

7. Vajutage uuesti PROG / CLOCK-ADJ./PLAY MODE ja ekraanil hakatakse kuvama õiget kellaaega. 

 

HELITUGEVUSE REGULEERIMINE 

Helitugevust reguleeritakse pööratavast helitugevuse nupust.  

Omaette kuulamiseks ühendage kõrvaklapid seadme 3,5 mm stereo 

minipistiku pesasse. Kui raadioga on ühendatud kõrvaklapid, siis heli 

kõlaritest ei kosta. 

 

RAADIO KUULAMINE 

Lülitage seade sisse valmisolekurežiimi nupust. Valige funktsioonivaliku 

nupuga  funktsiooniks RADIO. Häälestage soovitud raadiojaam. Reguleerige 

helitugevust. Parema raadiosignaali vastuvõtmiseks seadistage FM 

teleskoopantenni asendit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÄRAST KUULAMIST 

Lülitage seade välja valmisoleku nupust. 

 



 

 

CD ESITAMINE 

Lülitage seade sisse valmisolekurežiimi nupust. Valige funktsiooniks CD. Avage plaadisahtel, vajutades 

CD sahtli kaane avamise piirkonnale. Paigutage sahtlisse CD-plaat, sildipoolega üles. Sulgege 

plaadisahtli kaas.   

 

 

 

 

 

 

Plaat alustab pöörlemist ja ekraanil kuvatakse plaadil olevate lugude koguarvu. Vajutage  

PLAY/PAUSE nupule. Loo numbrit 01 ja sümbolit  kuvatakse ekraanil CD plaadi esitamise ajal. 

Esituse katkestamiseks vajutage  PLAY/PAUSE nupule, ekraanil vilgub sümbol . Vajutage sama 

nuppu uuesti, et ettemängimine jätkuks. 

Esituse peatamiseks vajutage  STOP nupule ja esitus peatub. Ekraanil kuvatakse plaadil olevate 

lugude koguarvu. 

Et loo algusse siirduda, vajutage üht nuppudest  või , olenevalt millise loo algusse soovite 

siirduda. Esitus jätkub valitud loo algusest. Kui nuppu  vajutatakse üks kord esituse jooksul, siis 

algab sama lugu otsast peale. Kui nuppu  vajutatakse üks kord esituse jooksul, algab järgmine 

lugu algusest. 

 

TEATUD LÕIGU OTSIMINE MUUSIKAPALA SEES 

Hoidke loo ettemängimise ajal vajutatuna nuppe  või , laske nupp lahti niipea, kui kuulete 

lõiku algavat. Muusikapala esitamine jätkub selles kohas tavakiirusega. Peatatud olekus, kui ühtki 

toimingut 30 minuti vältel ei tehta, siirdub seade valmisoleku režiimile.  

 

KORDUSESITUS, KÕIGI LUGUDE KORDUSESITUS JA JUHUESITUS 

Vajutage CD esitamise ajal nupule PLAY MODE.   

CD esitamisel saab korduma panna üht lugu, kõiki lugusid või esitada lood juhuslikus järjestuses. 

 

TAVALISE CD ESITAMINE.  

Režiimi järjestus on REPEAT (korda üht) >> REPEAT ALL (korda kõiki) >> MIX (juhuesitus) >> CLEAR 

(tühista režiimid). 

Ühe loo kordamisel kuvatakse ekraanil   

 

 

Kõigi lugude kordamisel kuvatakse ekraanil  

 

 

Juhuesituse režiimis kuvatakse ekraanil  

 

 

 

 



 

 

CD ESITUS PROGRAMMEERITUD JÄRJESTUSES 

Programmeeritud esitusega on võimalik soovitud lugusid panna mängima enda valitud järjekorras. 

Programmeerida saab kuni 20 lugu. 

Vajutage nuppu PROGRAM. Nuppude NEXT ja BACK vajutusega saate valida 

soovitud loo numbri. Et loo number mällu salvestada, vajutage PROGRAM. 

Korrake eelkirjeldatud toiminguid, kuni kõik 20 lugu on välja valitud. 

Esitamiseks vajutage PLAY/PAUSE nupule.  Ekraanil kuvatakse , PROG ja 

esitatava loo numbrit.  

 

Programmeritud esituse peatamiseks vajutage ühel korral nupule STOP. Esituse jätkamiseks vajutage 

PLAY/PAUSE. Kui tahate programmeeritud esituse mälu kustutada, siis avage CD sahtli kaas või 

vajutage STOP nuppu kahel korral. TÄHELEPANU! Programmeerida saab lugusid ainult sel ajal, kui 

esitus on peatatud.  

 

Märkusi CD plaatide kohta. 

Kuna eri CD-de vormindamise ja tootmise osas on tootjate vahel erinevusi, ei saa garanteerida, et 

kõik CD-d on selles seadmes esitatavad / mängitavad parima kvaliteediga. Seadme tootja ei ole 

vastutav CD plaatide sisu esitatavuse eest. Ärge kleepige CD-de peale silte – see võib halvendada CD 

esituskvaliteeti. Soovitatav on CD plaatidele salvestada ainult audiofaile. 

 

KASSETI ESITAMINE 

Valige funktsiooniks TAPE. Sisestage kassett seadmesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vajutage nuppu PLAY. Esituse peatamiseks vajutage nupule STOP /EJECT. Esituse katkestamiseks 

vajutage nupule PAUSE. Esituse taastamiseks vajutage uuesti nupule PAUSE. Kasseti kiiremaks 

kerimiseks edasi või tagasi, vajutage nuppudele REWIND või F.FWD. Kerimise peatamiseks vajutage 

STOP/EJECT nupule. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

CD puhastamine  

Kui CD esitamine on katkendlik või häiritud, võib plaat vajada puhastamist. Pühkige plaadi alumist 

külge keskelt väljapoole suunatud liigutustega, kasutades puhastuslappi. Kui CD-d parajasti ei esitata, 

tuleb seda hoida CD säilituskarbis. 

 

CD läätse puhastamine 

 

Läätse muutudes tolmuseks puhastage seda suruõhuga 

puhudes.  Puhuge mõned korrad läätsele ja eemaldage 

tolm pehme harjakesega. Sõrmejälgi saab eemaldada 

vatitikuga, mida on niisutatud puhtas alkoholis. 



 

 

SEADME PUHASTAMINE  

Ärge kasutage seadme puhastamiseks lenduvaid keemilisi aineid. Pühkige seadet pehme lapiga. 

 

Oluline:  

Kui ekraanil kuvatakse veateadet või seadme töös esineb häireid, eemaldage seade toiteallikast või 

võtke välja patareid. Oodake vähemalt 5 sekundit, ühendage uuesti toitejuhe või paigaldage 

patareid. Kui seadme CD sahtli kaant avatakse enne, kui CD on pöörlemise lõpetanud, võib tekkida 

kinnikiiluv heli. Hoidke CD kaas kinni, kui CD pöörleb. 

 

TEHNILINE TEAVE 

KASSETIMÄNGIJA 

2 ribaline stereo.  

Kiirus: 4.75 cm / sek. 

Tagasi- ja edasikerimiskiirus: 170 sek (F-60 kassettidel) 

Sagedusvastus: 125 Hz - 8000 Hz (tavaline kassett) 

CD MÄNGIJA 

Kanaleid: 2 kanalit 

Signaali-müra suhe: 60 dB 

Sämplimissagedus: 44.1 kHz 8 x üle sämplimise 

Kvantimine: 1 bit DA konverter  

Pooljuht-laser, lainepikkus 790 mm. 

RAADIO 

Häälestusvahemik: FM 87.5 - 108 MHz 

Antenn FM teleskoopantenn 

ÜLDINE 

Heli võimsus: 1.2W + 1.2W (RMS) 

Võimsustarve 13W 

Kõlar 3", 8 oomi 

Kõrvaklappide pistikupesa: 3.5mm 

Toide:  

vahelduvvool 230V~ 50Hz.  

patareitoide 12V ( 8 x 1.5V LR14/"C"/UM2 )  

Mõõtmed: 288 mm(L) x 238 mm(S) x 155 mm(K) 

Kaal 2,2 kg 

 

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toote omadustes ja tehnilistes andmetes ilma sellekohase 

etteteatamiseta.  

 

Seadme käitlemine  

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

olmejäätmete hulka. Kindlustamaks õige käitluse, andke kasutatud seadmed ja akud 

vastavasse kogumispunkti.  Nõnda toimides aitate säästa loodusvarasid ja kaitsta 

keskkonda ning inimtervist. 

 

 


