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Lihtne seadistus
Ühenduste loomine
Ühendage seadme toitejuhtme pistik pistikupessa alles pärast kõigi teiste ühenduste tegemist.

Kõlarite ühendused

Ühendage
vasakpoolne (L) 
samamoodi

Antenni ühendamine

■ FM-siseantenn
 Kinnitage antenn kohta, kus 

on parim raadiovastuvõtt.

Teip

■ AM-raamantenn
 Seadke antenn selle 

kinnitusalusele.

Valge
Must

Punane

Võimalikud antenniühendused
Kasutage välisantenni siis, kui raadiovastuvõtt on 
kehv.
Märkused
Kui seadet ei kasutata, ühendage välisantenn 
seadme küljest lahti.
Ärge kasutage välisantenni äikese ajal.

FM-välisantenn

FM-välisantenn 
(ei kuulu komplekti)

75 Ω koaksiaal-
kaabel (ei kuulu 
komplekti)

• Ühendage FM-siseantenn lahti.
• Antenni peab paigaldama spetsialist.

AM-välisantenn AM-välisantenn
(ei kuulu komplekti)

AM-raamantenn
     (kaasas)

• Paigutage vinüülkattega juhe horisontaalselt akna-
lauale või muusse sobivasse kohta.

• Jätke raamantenn pidevalt seadmega ühendatuks.

5–12 m

Pistikupessa

Vooluvõrku ühendamine

Liidespistiku ühendamine
Isegi kui liidespistik on korralikult ühendatud, võib 
liidespistiku esiosa olenevalt liidespesast joonisel 
näidatud viisil välja ulatuda. See ei mõjuta seadme tööd.

LiidespistikSeadme sisend

Tähelepanu!
Kui Te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, siis 
eemaldage energia kokkuhoidmiseks toitejuhtme pistik 
pistikupesast. Pärast seadme uuesti vooluvõrku ühenda-
mist peate mõningad andmed uuesti sisestama.

Märkused
• Seadmega kaasasolev toitejuhe on mõeldud ainult selle 

seadmega kasutamiseks. Ärge kasutage seda teiste 
seadmetega.

• Ärge kasutage mõne teise seadme toitejuhet.
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Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine
Ärge:
• kasutage korraga vanu ja uusi patareisid;
• kasutage eri tüüpi patareisid koos;
• lühistage patareisid ega üritage neid ise lahti võtta;
• üritage leelis- või mangaanpatareisid uuesti laadida;
• kasutage patareisid, mille kest pole terve.
Patareide vale kasutamine võib põhjustada nende lekke, mis võib 
põhjustada tulekahju.
Kui kaugjuhtimispulti ei kavatseta pikema aja jooksul kasutada, 
eemaldage sellest patareid. Hoidke jahedas, pimedas kohas.

■ Kasutamine
Suunake kaugjuhtimispult kuni seitsme meetri kauguselt otse 
seadme esiküljel olevale sensorile (vt lk 7). Infrapunakiirte teele 
ei tohi jääda mingeid takistusi.

ETTEVAATUST
Kui patarei ei ole korralikult paigaldatud, eksisteerib plahvatusoht. 
Kasutage ainult sama tüüpi või sellega võrdväärse kvaliteediga 
patareisid. Hävitage kasutusest kõrvaldatud patareid juhendis 
toodud juhiste kohaselt.

• Ärge kasutage akusid.
• Ärge jätke patareisid kuumuse kätte ega visake neid tulle.
• Ärge jätke patareisid pikaks ajaks otsese päikesekiirguse käes 

seisvasse suletud uste ja akendega autosse.

Sisestage patareid 
kaugjuhtimispulti 
vastavalt polaar-
susmärgistusele 
(+ ja –).

Esitlusfunktsioon
Kui seade esimest korda sisse lülitatakse, võib näidikule ilmuda 
seadme funktsioonide esitlus. Kui esitlusfunktsioon on välja lülitatud, 
saate esitlust vaadata, valides DEMO ON.
Vajutage põhiseadmel olevale nupule -■STOP/–DEMO ja hoidke 
seda all.
Iga kord, kui nuppu vajutate ja all hoiate, muutub näidiku näit.
NO DEMO (välja lülitatud) ↔ DEMO ON (sisse lülitatud).
Ooterežiimil valige energiakulu vähendamiseks asetus NO DEMO.
Märkus
Esitlusfunktsiooni ei saa sisse lülitada, kui hämardusrežiim (DIMMER) 
on aktiveeritud.

Plaadisahtlite ja plaatide käsitsemine
Järgmiste juhiste eiramine võib seadme rikkuda.

 Toitejuhtme pistiku pistikupesast eemaldamine
Seadme väljalülitamiseks vajutage nupule . Eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast alles siis, kui kõik näidud on kustunud.

 Plaadi sisestamine

• Plaadi sisestamiseks või väljavõtmiseks 
vajutage alati nupule , OPEN/CLOSE.

• Vigastamise vältimiseks ärge lükake ega 
tõmmake plaadisahtlit käega.

 Ettevaatust plaadisahtli käsitsemisel

• Paigaldage plaat õigesti, etikett ülespoole, nagu 
joonisel näidatud.

• Pange plaadisahtlisse üks plaat.
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Juhtnuppude ülevaade

Põhiseade
Vaadake sulgudes toodud leheküljenumbreid. Nuppudel, mis on sellel joonisel märgistatud selliste numbritega: q, on samad 
funktsioonid nagu vastavatel kaugjuhtimispuldi nuppudel.

Näidik

Plaadisahtlid

Toiteindikaator AC IN
Toiteindikaator süttib seadme 

vooluvõrku ühendamisel.

q Ooterežiimi- ja 
sisselülitusnupp  (6, 18)

Vajutage sellele nupule seadme 
lülitamiseks ooterežiimile või

vastupidi. Ka ooterežiimil tarbib 
seade vähesel määral voolu.

Loo vahelejätmine või otsimine, 
helikasseti edasi- või tagasikeri-
mine, loo alguse otsing helikas-
setil, raadiojaama häälestamine 

või salvestatud raadiojaama 
valimine, kellaaja seadmine, 

ekvalaiseri käsitsi reguleerimine 
(kesk- ja kõrgsagedushelid) (15)
Helikasseti salvestusfunktsioon 

(12)

i Helikasseti taasesitus (12)

 USB-liides

Kassetipesa avamine (12)

Music Port -liides (15)

Kuularipesa ( )
Kuulmiskahjustuste vältimiseks 
ärge kasutage kuulareid pikka 

aega järjest.
Liiga suur helitugevus 
(nööp)kuularitest võib

põhjustada kuulmishäireid.
Pistiku tüüp: Ø 3,5 mm stereo

(ei kuulu komplekti)

Kaugjuhtimissignaali 
sensor

Plaadisahtli avamine ja 
sulgemine (6)
Mitme plaadi
vahetamine (9)

Ühe plaadi vahetamine 
(10)

Taasesitatava plaadi 
valimine (10)

Ekvalaiseri madal-
sageduste käsitsi
reguleerimine (15)

Taasesituse
katkestamine (12),
esitlusfunktsioon (6)

     Helitugevusnupp

Kassetipesa (12)


