Autostereo CD/MP3/WMA
KASUTUSJUHEND
MUDEL: LAC-M6500R

Palun lugege kasutusjuhend enne seadme
ühendamist, kasutamist ja seadistamist
hoolikalt läbi.

Ühendused
Lisaseadmete ühendamine (mõnel mudelil)
–

FL
(vasak esikõlar)
FR
(parem esikõlar)

RL
(vasak tagakõlar)
RR
(parem tagakõlar)

Heliväljundisse AUDIO OUT

Helisisendisse
AUDIO IN

Helisisendisse
AUDIO IN

Võimendi
(vastuvõtja)
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Ühendage seadme heliväljund
lisaseadme helisisendiga.

Ühendused
USB-liidesesse ühendamine
1. Ühendage USB-kaabli pistik USB-liidesesse.
2. Ühendage USB-kaabli teine pistik välise
USB-seadmega.
MÄRKUSED
• USB-ühenduse kaudu lugusid taasesitades
ärge eemaldage MP3-mängijat ega mälukaarti.
• Kasutatavate failide maksimumarv on 999.
• Pidage meeles, et pärast mälukaardi vormindamist tuleb sellele failid salvestada.
• Seadmega ei saa kasutada välist kõvaketast.
• Suurim väline kasutatav mälumaht (USBmälupulgal või MP3-mängijal) on 32 GB.
• Ajami paigaldamist vajavat MP3-mängijat ei
saa kasutada.
• Seade toetab FAT-vormingut.
• USB-jaoturit ei saa kasutada. Kui ühendate
selle seadmega USB-jaoturi, ilmub näidikule
teade „USB CHECK/NO USB” (kontrollige
USB-d, USB puudub).
• Olenevalt nende tüübist ei pruugi seade
kõiki mälusid ja mälukaarte ära tunda.
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Põhitoimingud
Seadme sisselülitamine

Helitugevuse reguleerimine

Seadme sisselülitamiseks vajutage nupule MUTE/
POWER või mis tahes muule nupule seadme esipaneelil või kaugjuhtimispuldi nupule POWER .

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks keerake helitugevusregulaatorit VOL seadme esipaneelil
või vajutage kaugjuhtimispuldi nuppudele VOLUME
.

Seadme väljalülitamine

Kellaaja kuvamine

•

Kellaaja kuvamiseks vajutage nupule DISP.

•

Seadme väljalülitamiseks vajutage esipaneeli nupule MUTE/POWER üle 1,2 sekundi.
Seadme väljalülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi
nupule POWER üle 1,2 sekundi.

MÄRKUSED
•
•

Sisendallika valimine
Saate valida sisendallika, mida soovite kuulata.
Sisendallika valimiseks vajutage nupule FUNC.
Vajutage korduvalt nupule FUNC, et valida järgmiste
allikate vahel:
tuuner → USB → CD → CD-vaheti (ei kuulu komplekti)
→ tuuner…
MÄRKUSED
•

•

•

Kui lülitate seadme välja, jätab see automaatselt meelde
helitugevuse enne väljalülitamist. Pärast sisselülitamist
jätkab seade tööd viimati kasutatud helitugevusel.
Kui USB-ühendus ei tööta korralikult.
– Võtke USB-kaabel lahti ja ühendage uuesti.
– Eemaldage esipaneel ja pange see uuesti tagasi.
USB-ühendust kasutades ärge eemaldage esipaneeli.
– Ühendatud seade ei pruugi korralikult töötada.
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Kui seade võtab vastu RDS-signaali koos kellaajainfoga
(CT), näidatakse kellaaega automaatselt näidikul.
Vastasel korral ilmub näidikule kiri „NO CLOCK”.

RDS-funktsioonide kasutamine
RDS-režiimi seadmine
1. Asetuste tegemise režiimi aktiveerimiseks vajutage
nupp SEL vähemalt 2 sekundiks alla.

Töörežiim TA SEEK
Kui uus raadiojaam ei edasta liiklusprogrammiinfot viie
sekundi jooksul, liigub vastuvõtja järgmisele jaamale,
mis edastab liiklusprogrammiinfot, kuid mille programmi
nimi on erinev.

2. Pärast seda saate nupule SEL vajutades valida
soovitud režiimi.

Töörežiim TA ALARM
Kui uus raadiojaam ei edasta viie sekundi jooksul liiklusprogrammiinfot, kuulete kahekordset helisignaali.

3. Näidu valimiseks keerake üles-alla liikumise valitsat
(või vajutage kaugjuhtimispuldi nuppudele VOLUME
).

Töörežiim PI SOUND
Kui vahepeal kostab teise programmiinfoga jaama
signaali, vaigistab vastuvõtja selle ühe sekundi möödudes.
Töörežiim PI MUTE
Kui vahepeal kostab teise programmiinfoga jaama
signaali, vaigistab vastuvõtja selle otsekohe.
Režiim RETUNE L
Saate valida liiklusteadete või programmiinfo otsingu
ooteaega. Taashäälestuse ajaks on määratud 90 sekundit.
Režiim RETUNE S
Saate valida liiklusteadete või programmiinfo otsingu
ooteaega. Taashäälestuse ajaks on määratud 30 sekundit.
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