
 

KASUTUSJUHEND  

AUTORAADIO 

MULTIMEEDIAMÄNGIJA, 

RDS JA RAADIOGA 



Paigaldusjuhised 

Kui soovite seda seadet õigesti kasutada, lugege hoolikalt seda kasutusjuhendit ja hoidke alles 

turvalises kohas. Kui plaanite seadme anda (müüa) kolmandale isikule, lisage seadmele kogu 

dokumentatsioon, kaasa arvatud kasutusjuhend. 

1. Paigaldusjuhised 

 Seade on mõeldud kasutamiseks 12 V toitega. Enne seadme paigaldamist veenduge, et teie 

sõidukis on 12 V toide koos miinuspooluse maandusega. 

 Enne seadme ühendamist tuleb negatiivne poolus lahti ühendada. Sellega vähendate seadme 

võimaliku kahjustamise tõenäosust lühise tõttu. 

 Veenduge, et seadme ühendused on õiged vastavalt juhtmete värvidele, nagu pildil näidatud. 

Ebaõige ühendamine võib põhjustada häireid seadme töös või kahjustada auto elektrisüsteemi. 

 Ärge unustage ühendada kõlari (-) juhet (-) klambriga. Ärge ühendage vasakut ja paremat 

kõlarit kokku ega auto keresse. 

 Ärge katke kinni seadme ventilatsiooniavasid. Nende blokeerimine võib põhjustada seadme ja 

juhtmete ülekuumenemise ning kahjustada seadet või juhtmeid. 

 See seade võib esitada MP3 ja WMA muusikafaile. 

 Ärge püüdke seadet muuta, kuna igasugused muudatused võivad põhjustada häireid ja seadet 

kahjustada. 

 Enne igasuguseid toiminguid, mis võivad sõiduki juhtimist häirida, peatage sõiduk. 

 Ärge lülitage seadet sisse eriti kõrgel või madalal temperatuuril. Normaalne töötemperatuur on 

vahemikus -20 ja + 60 °C.  

MÄRKUS: 

Veenduge õiges juhtmestuses, eriti toite (suurem tarve) ja varunduse (väike tarve) omades. See 

hoiab off-režiimis madalat tarbimist ja säilitab teie seadistatud raadiomälu.



2. Paigaldamine 

Seadmega on kaasas järgmised lisatarvikud. 

 

2.1. Paigaldamine 

1. Sisestage paigaldusraam armatuurlauda. 

 
 
 

 

2. Painutage sakid turvaliseks paigaldamiseks armatuurlaua sissepoole. 

 

 



 

Paigaldamine 

 

4. Seadme eemaldamiseks sisestage võtmed mõlemale küljele ja tõmmake seade välja. 

 

Märkus: 

Hoidke väikseid detaile kohas kust lapsed neile ligi ei pääseks. Paigaldage ainult kaasasolevate 

kruvidega. 

Paigaldamine erineb sõltuvalt auto tüübist ja varustusest. Te võiksite lasta seadme paigaldada 

kvalifitseeritud  tehnikul. 

Esipaneeli eemaldamine 

Vajutage nuppu paneeli vabastamiseks põhiseadmelt. Paneel 

vabaneb ja saate selle eemaldada. Ka peale paneeli eemaldamist 

saate sisestada SD kaardi, et esitada multimeediafaile. 

3. Vajadusel kasutage metallriba, et kinnitada seadme tagaosa. Riba võib käsitsi väänata vajaliku 

nurga alla. 

 

 

Paneeli 

vabastuse 

nupp 

Esipaneel 



Paigaldamine 

 

Esipaneeli paigaldamine 

Esipaneeli paigaldamiseks põhiseadmele sisestage parempoolne väljalõige 

põhiseadmesse ja seejärel lükake paneeli vasakut poolt, kuni see fikseerub. 

 

 

MÄRKUS: 

Ärge puutuge põhiseadme esipaneelil olevaid kontakte - see võib põhjustada halba 

elektriühendust. Pühkige ühendusi ainult puhta ja kuiva lapiga. Peale paneeli eemaldamist 

põhiseadmelt hoidke seda kaitsekarbis (kui on kaasas). 

 

2.2. Elektroonika ühendamine 

 

 

 

 

PISTIK A (SISESTAGE PISTIKUSSE (A)) 

- VALGE: VASAK EESMINE KÕLAR (+) 

- VALGE / MUST: VASAK EESMINE KÕLAR (-) 

- ROHELINE: VASAK TAGUMINE KÕLAR (+) 

- ROHELINE / MUST: VASAK TAGUMINE KÕLAR (-) 

- HALL: PAREM EESMINE KÕLAR (+) 

- HALL / MUST: PAREM EESMINE KÕLAR (-) 

- PURPUR: PAREM TAGUMINE KÕLAR (+) 

- PURPUR / MUST: PAREM TAGUMINE KÕLAR (-) 

PISTIK B (SISESTAGE PESASSE (B)) 

- PUNANE: TOIDE (B+) 

- MUST: MAANDUS / RAAM (B-) 

- KOLLANE: VARUMÄLU (B+) 

- SININE: AUTO ANTENNI TOIDE

 

RCA MADALA TASEME 

VÄLJUND VALGE: VASAK 

KANAL PUNANE: PAREM 

KANAL 

ANTENNI SISEND 

Seadme tagaosa 
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3. Paneel ja kaugjuhtimispult 

Järgmised pildid näitavad paneeli ja kaugjuhtimispulti. Alloleval pildil olevad sümbolid ja pildid 

võivad erineda tegelikust paneelist ja kaugjuhtimispuldist. Järgige täpselt funktsioone, mis on 

seadmel. 

 

3.2.1. Patarei vahetamine 

Kui kaugjuhtimispuldi tegevusraadius väheneb või kui seade ei reageeri mingisugustele 

funktsioonidele, vahetage patarei uue vastu. Veenduge õiges polaaruses kui sisestate patarei 

kaugjuhtimispulti. Palun järgige allolevat patarei vahetamise protseduuri. 

3.1. Kaugjuhtimispult ja patareid 

Ärge jätke kaugjuhtimispulti ega patareisid otsese päikese kätte või soojusallika lähedale, nt 

kütteseadmed (kaasa arvatud võimendid). Ärge kasutage ega jätke seadet lahtise tule 

lähedusse. Samuti ärge jätke kaugjuhtimispulti tilkuva või voolava vee alla ega veega täidetud 

anumate juurde, nt vaasid. Kaitske seadet märjakssaamise, pritsmete jms. eest. Ärge kasutage 

seda õues. Nende juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua puldi või patarei kahjustumise. Ärge 

kasutage seadet vee lähedal. 

Patarei hävitamisel tekkivat mõju keskkonnale tuleb hoolikalt jälgida. Kasutades patareisid 

valesti, võite põhjustada lekke ja söövituse. Järgige järgnevaid juhiseid, et tagada 

kaugjuhtimispuldi korralik toimimine: Ärge sisestage patareid valepidi. Ärge laadige, kuumutage 

ega lühistage patareisid. Ärge visake patareisid tulle. Ärge jätke tühja patareid kaugjuhtimispulti. 
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Ärge kombineerige eri tüüpi ega uusi ja vanu patareisid. Kui te kaugjuhtimispulti pikemat aega ei 

kasuta, eemaldage lekke vältimiseks patarei. Kui kaugjuhtimispult ei tööta korralikult või selle 

tõhusus on langenud, vahetage patareid uute vastu. 

Kui patareid on lekkinud, laske pulti hooldada volitatud tehnikul. 

3.2. Põhitegevused 

Põhiseade = PS  

Kaugjuhtimispult = KP 

Sees/Väljas 

PS: Vajutage nuppu seadme sisse- või väljalülitamiseks. 

KP: Vajutage nuppu seadme sisse- või väljalülitamiseks. 

Režiimi valik 

PS: Vajutage korduvalt  soovitud režiimi valimiseks. KP: Vajutage korduvalt MODE 

soovitud režiimi valimiseks. 

Esipaneeli eemaldamine 

PS: Vajutage nuppu paneeli vabastamiseks põhiseadmelt. Paneel vabaneb ja saate selle 

eemaldada. Ka peale paneeli eemaldamist saate sisestada SD kaardi, et esitada 

multimeediafaile. 

AUX sisend 

PS: Ühendage väline seade AUX  pesasse, et esitada muusikat läbi seadme.  

Helitugevuse seadmine 

PS: Keerake helitugevuse valiku nuppu põhiseadmel, et seada helitugevuse taset. 

KP: Vajutage korduvalt VOL  +/- VOL- või vajutage ja hoidke  VOL + / VOL- helitugevuse 

seadmiseks. 

Heli summutamine 

PS: Vajutage MUTE nuppu heli summutamiseks ning jätkamiseks.  

KP: Vajutage nuppu heli summutamiseks ning jätkamiseks . 

Helitugevuse seadmine (helikontroll / Funktsiooni valija) 

PS: Vajutage korduvalt juhtnuppu Helikontroll/Funktsiooni valija, et valida režiim. Keerake 

Helikontroll/ Funktsiooni valija nuppu peale valimist, et seada väärtus: 

BAS (Bass) 

- TRE  (Kõrged toonid) 

- BAL (vasak-parem tasakaal) FAD (ees-taga tasakaal) 

- LOUD ON/LOUD OFF (valjus) 

- CLASSIC/POP/ROCK/DSP OFF (Ekvalaiseri seadistus) 
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LOCAL/DX (kohalik/kaugvastuvõtt) 

- STEREO/MONO (stereo/mono valija) 

- VOL (helitugevuse kontroll) 

KP: Vajutage korduvalt juhtnuppu   SEL , et valida režiim. Vajutage nuppe VOL+/VOL-  peale 

määratud väärtuse valimist: BAS (Bass) 

- TRE  (Kõrged toonid) BAL (vasak-parem tasakaal) FAD (ees-taga tasakaal) 

- LOUD ON/LOUD OFF (valjus) 

- CLASSIC/POP/ROCK/DSP OFF (Ekvalaiseri seadistus ()LOCAL/DX (kohalik/kaugvastuvõtt) 

- STEREO/MONO (stereo/mono valija) 

- VOL (helitugevuse kontroll) 

Märkus: 

Kohaliku / kaugvastuvõtu ja stereo/mono valikud on saadaval ainult FM raadio režiimis. 

Ekvalaiser 

PS: Vaadake eelmist lõiku Heli seadistus (Helikontroll / Funktsiooni valija) 

KP: Vajutage lühidalt ja korduvalt  EQ nuppu, et valida ekvalaiseri režiim, Classic/Pop/Rock/Off 

(Väljas). 

Valjus 

PS: Vaadake eelmist lõiku Heli seadistus (Helikontroll / Funktsiooni valija) 

KP: Valjuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke LOUD nuppu. 

Kellaaja kuva ja seadistused 

KP: Seadme töötamise ajal vajutage kellaaja kuvamiseks DISP. 

Käsitsi sätestamine (eelistatud): Vajutage ja hoidke tavarežiimis  DISP nuppu kuni kella numbrid 

hakkavad kiiresti vilkuma. Kasutage tundide seadmiseks  VOL+ /VOL-. Vajutage minutite 

seadmiseks SEL  nuppu. Kasutage minutite seadmiseks  VOL+ /VOL-. Kui olete seadistamise 

lõpetanud, vajutage lühidalt  DISP nuppu ja käivitage kell. 

Märkus: 

Kui kellaaja seadmiseks on vajalikud RDS andmed ja teil ei ole aega seade käsitsi seadistada, 

sünkroonib seade saatejaama kellaaja. Aku ühendamise aeg on sisse arvutatud. Saatejaama 

saamine ei ole vahetu, RDS vastuvõtt jätkub mõnda aega. Kui saatejaamal on ka teisi RDS 

andmeid, saate neid vahetada, vajutades DISP. 

LCD kuva 

PS: LCD ekraanil näidatakse seadme tegevuste olekut. 
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Kaugjuhtimispuldi andur 

PS: Te võite seadet kontrollida kaugjuhtimispuldi abil. Suunake kaugjuhtimispult 

kaugjuhtimispuldi anduri suunas ning vajutage nuppu. 

3.3. Raadio 

Režiimi valik 

PS: Seadme töötamise ajal vajutage korduvalt nuppu , et valida raadiorežiim. 

KP: Seadme töötamise ajal vajutage korduvalt nuppu  MODE, et valida raadiorežiim. 

Sagedusvahemiku valimine 

PS: Vajutage BND korduvalt, et valida soovitud laineala.  

KP: Vajutage BND korduvalt, et valida soovitud laineala. 

Automaatne otsing ja jaamade salvestamine 

PS: Vajutage ja hoidke raadio režiimis  APS nuppu, samal ajal kui TA, AF & PTY funktsioonid 

on väljas, et alustada sageduse otsingut ja signaali tugevust, kuni otsingu lõpuni (sõnum 

„SEARCH“). Tugeva signaaliga jaamad salvestatakse eelvalitud numbrite alla 1-6. Seejärel 

läheb seade läbi salvestatud jaamade ning käivitab need lühidalt. Selle funktsiooni peatamiseks 

vajutage uuesti APS.  

KP: Vajutage ja hoidke  APS nuppu, samal ajal kui TA, AF & PTY funktsioonid on väljas, et 

alustada sageduse otsingut ja signaali tugevust, kuni otsingu lõpuni. Tugeva signaaliga jaamad 

salvestatakse eelvalitud numbrite alla 1-6. Seejärel läheb seade läbi salvestatud jaamade ning 

käivitab need lühidalt. Selle funktsiooni peatamiseks vajutage uuesti  APS. 

Märkus: automaatotsing salvestab hea vastuvõtu kvaliteediga jaamad. Halva vastuvõtuga 

jaamasid, (nt ka ebapiisava antenni tõttu ) jaamu ei salvestata. Sellisel juhul parandage 

vastuvõttu parema kvaliteediga antenni abil. 

Automaatne otsing ja jaamade salvestamine 

Teil on võimalik salvestada jaam (leidke nuppude  abil) valitud jaam salvestada numbrite 

1-6 alla, vajutades ja hoides numbrit 1-6. Hoides valitud numbrit all, see vilgub. Kui vilkumine 

lõpeb, on jaam salvestatud.  

PS: kasutage põhiseadme nuppe.  

KP: Kasutage kaugjuhtimispuldi nuppe. 

Käsitsi häälestamine üles/alla 

PS: Vajutage ja hoidke käsitsi häälestamise aktiveerimiseks ning ekraanile ilmub lühidalt 

sõna „MANUAL“. Kui kasutate käsitsi häälestamise režiimi, vajutage korduvalt , et 

häälestada sagedusi üles ja alla soovitud sageduse leidmiseks. Kui käsitsi häälestamist ei 

aktiveerita 5 sekundi jooksul, läheb seade automaatrežiimile ja ekraanile ilmub lühidalt „AUTO“. 
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KP: Vajutage ja hoidke käsitsi häälestamise aktiveerimiseks ning ekraanile ilmub lühidalt 

sõna „MANUAL“. 

Kui kasutate käsitsi häälestamise režiimi, vajutage korduvalt  nuppu, et häälestada 

sagedusi üles ja alla soovitud sageduse leidmiseks. Kui käsitsi häälestamist ei aktiveerita 5 

sekundi jooksul, läheb seade automaatrežiimile ja ekraanile ilmub lühidalt „AUTO“. 

Mälu eelseadistused 

Kõik BND valitud lainealad (FM1-3, AM1-2) on 6  eelseadistatud asukohas. 

PS: Salvestatud jaama valimiseks vajutage raadiorežiimis ühte eelhäälestatud numbritest 1-6. 

KP: Salvestatud jaama valimiseks vajutage raadiorežiimis ühte eelhäälestatud numbritest 1-6. 

Eelseadistatud jaama automaatne skaneerimine 

PS: Vajutage raadiorežiimis lühidalt  APS. Seade läheb läbi salvestatud jaamade ja esitab need 

lühidalt. Selle funktsiooni peatamiseks vajutage uuesti  APS. 

KP: Vajutage raadiorežiimis lühidalt  APS. Seade läheb läbi salvestatud jaamade ja esitab need 

lühidalt. Selle funktsiooni peatamiseks vajutage uuesti  APS. 

Automaatne üles/alla otsing 

PS: Vajutage raadiorežiimis nuppu , kui funktsioonid TA, AF& PTY on väljas,  

et otsida järgmise tugeva signaaliga sagedust üles/alla.  

KP: Vajutage raadiorežiimis nuppu , kui funktsioonid TA, AF& PTY on väljas,  

et otsida järgmise tugeva signaaliga sagedust üles/alla. 

Kohalik/kaugvastuvõtt 

PS: Vajutage raadio režiimis korduvalt FUNCTION SELECTOR , kuni jõuate kohaliku (LOCAL) 

ja kaugrežiimini (DX). Seejärel keerake  FUNCTION SELECTOR nuppu kohaliku (LOCAL, 

tugeva signaaliga jaam) või kaugjaama (DX, nõrga signaaliga jaam) vastuvõtuks. 

KP: Vajutage FM raadio režiimis korduvalt   SEL , kuni jõuate kohaliku (LOCAL) ja kaugrežiimini 

(DX). Kasutage  VOL+/VOL- nuppe kohaliku (LOCAL, tugeva signaaliga jaam) või kaugjaama 

(DX, nõrga signaaliga jaam) vastuvõtuks. 

Mono/stereo 

PS: Vajutage FM raadio režiimis korduvalt FUNCTION SELECTOR , kuni jõuate stereo 

(STEREO) ja mono (MONO) režiimini. Seejärel keerake  FUNCTION SELECTOR juhtnuppu 

vastuvõtuks mono (MONO) või stereo (STEREO) seadistusele.  

KP: Vajutage FM raadio režiimis korduvalt SEL , kuni jõuate stereo (STEREO) ja mono (MONO) 

režiimini. Seejärel kasutage VOL+/VOL- raadio vastuvõtuks mono (MONO) või stereo 

(STEREO) seadistusele. 

 



Paneel ja kaugjuhtimispult 

Märkus: 

Kui seade võtab vastu stereosignaali, ilmub ekraanile stereoindikaator. Indikaator lülitub mono 

vastuvõtule kui signaal on liiga nõrk või operaatori poolt seatud. 

3.4. RDS juhtseadis 

3.4.1. Ülevaade RDS funktsioonidest. 

Radio Data System (RDS) on teenus, mis võimaldab FM sagedusega jaamadel edastada koos 

programmiga digitaalset teavet. Mõned neist järgnevad. See sõltub eelkõige jaamast, milliseid 

võimalikke andmeid ja millal kasutatakse. Seade jälgib vastuvõetud andmeid ning reageerib 

vastavalt oma sätetega. 

Olulised märkused 

RDS funktsioon töötab ainult neis riikides või piirkondades kus on RDS jaamad. Mitte kõikides 

riikides ega piirkondades ei ole täielikku RDS funktsiooni. RDS ei pruugi korralikult töötada kui 

signaal on nõrk või kui jaamal puuduvad RDS andmed. RDS vastuvõttu mõjutavad 

geograafilised olud. 

AF (Alternative Frequencies) 

Alternatiivsete sageduste nimekiri(-jad) erinevate ülekandejaamade korral mis edastavad sama 

programmi samas või naaberpiirkonnas. 

TA (Traffic Announcement) 

Teave jooksvalt edastatavate liiklusolude kohta. 

PI (Programmi tuvastus) 

See on kood RDS jaama tuvastamiseks. 

PS (Program Service Name) 

Esitatava jaama nimi kuvatakse ekraanile. Mõnikord kasutavad jaamad teisi sõnumeid. 

TP (Traffic Program) 

Teave, et antud jaam kasutab liiklusraportite süsteemi - liiklusteated. PTY (Program Type 

Codes) 

Seda koodi kasutatakse programmis esitatava materjali määramiseks. Selle funktsiooniga võite 

otsida jaamasid, mis sobivad teie valitud programmi tüübiga, nagu uudised, kerge muusika, 

sport, jne. Programmi tüüpe on palju ja nende liigi lisamine sõltub jaama programmeerimisest. 

EON (Enhanced Other Networks Information) 

See lisateenus võimaldab saada infot mitte ainult edastatava jaama, vaid ka muude teatud 

võrgus olevate jaamade kohta. Nt kui teie kuulatavas jaamas liiklusteateid ei edastata, kuid 

seda tehakse mõnes teises sama võrgu jaamas. 
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3.4.2. RDS režiimi seadistamine 

Seadistage seade vastavalt oma vajadusele, et saate teatud ajal võtta vastu teatud RDS teavet 

(ülal kirjeldatud). 

AF funktsioon (alternatiivsed sagedused) 

Kui AF on sees (AF ON), jälgib seade vastuvõtu kvaliteeti. Kui see väheneb, otsib seade 

vastavalt jaama andmetele sama jaama parema kvaliteediga vastuvõttu ja kui leiab selle, lülitub 

automaatselt tugevamale signaalile.  

PS: AF töö sisse või väljalülitamiseks vajutage AF. AF indikaator lülitub sisse või välja.  

Või - vajutage ja hoidke juhtnuppu FUNCTION SELECTOR, et seada RDS funktsioon ja selles 

režiimis vajutage korduvalt FUNCTION SELECTOR, kuni see näitab AF ON/AF OFF. Seejärel 

keerake juhtnuppu FUNCTION SELECTOR, et valida sees (AF ON) või väljas (AF OFF).  

KP: AF töö sisse või väljalülitamiseks vajutage AF. AF indikaator lülitub sisse või välja.  

VÕI vajutage ja hoidke SEL , et seada RDS funktsioon ja selles režiimis vajutage korduvalt SEL, 

kuni see näitab AF ON/AF OFF. Seejärel kasutage VOL+/VOL-, et valida sees (AF ON) või 

väljas (AF OFF). 

Märkus: Kui AF režiim on sees ja te kasutate jaamade otsimiseks nuppe , leiab seade 

alati jaama, millel on RDS. 

Liiklusteated 

Kui TA funktsioon on sisse lülitatud, otsib seade liiklusteateid edastavaid jaamasid ("TA SEEK“). 

Leides mõne, häälestab end sellele ja TP indikaator on sees. Kui vastuvõtu kvaliteet langeb, 

algab otsing uuesti, et leida piisava kvaliteediga jaama. 

PS: Liiklusteadete funktsiooni sisse või väljalülitamiseks vajutage  TA .TA indikaator lülitub sisse 

või välja. 

Või - vajutage ja hoidke juhtnuppu FUNCTION SELECTOR, et aktiveerida erinevad funktsioonid 

ja selles režiimis vajutage korduvalt FUNCTION SELECTOR, kuni see näitab TAON/TAOFF. 

Seejärel keerake juhtnuppu FUNCTION SELECTOR, et valida sees (TA ON) või väljas (TA 

OFF). 

KP: Liiklusteadete funktsiooni sisse või väljalülitamiseks vajutage TA .TA indikaator lülitub sisse 

või välja. 

Või - vajutage ja hoidke juhtnuppu SEL, et aktiveerida erinevad funktsioonid ja selles režiimis 

vajutage korduvalt SEL , kuni see näitab TAON/TAOFF. Seejärel kasutage VOL+/VOL-, et 

valida sees (TA ON) või väljas (TA OFF). 

Kui TA režiim on sees ja esitatavas jaamas edastatakse liiklusteavet: 

 seade suurendab helitugevust teie poolt seatud TA-V tasemele, kui kuulate muidu 

vaiksemalt, salvestatakse see kui TA-V (testige õiget helitugevust ja määrake see arukalt). 

 TA indikaator vilgub ekraanile või kuvatakse tekst „TRAFFIC“. 



 kui seade on mõnel teisel režiimil, mitte FM raadio, lülitub see ajutiselt ümber raadiole ning 

lülitub EON seotud jaamale , kui EON funktsioon tuvastab liiklusteated teises jaamas. 

Liiklusteadete helitugevuse TA-V määramine  

PS: Vajutage ja hoidke juhtnuppu FUNCTION SELECTOR, et aktiveerida erinevad funktsioonid 

ja selles režiimis vajutage korduvalt FUNCTION SELECTOR, kuni see näitab TA-V. Seejärel 

keerake juhtnuppu FUNCTION SELECTOR, et seada liiklusteadete helitugevus. 

KP: Vajutage ja hoidke juhtnuppu SEL , et aktiveerida erinevad funktsioonid ja selles režiimis 

vajutage korduvalt   SEL , kuni see näitab TA-V. Seadke VOL+/VOL- nuppudega liiklusteadete 

helitugevus. 

Kui TA funktsioon on sees: 

Kasutage nuppu , et otsida alati jaama, mis pakub TA saateid. 

Kui TP teabega jaam on häälestatud, ilmub ekraanile TP. Piirkondlikud programmid 

MU: vajutage ja hoidke  AF, et aktiveerida piirkondlik programmeerimine. Vajutage selles 

režiimis korduvalt  AF nuppu, et piirkondlik programm sisse või välja lülitada (REG ON/REG 

OFF).  

KP: Vajutage selles režiimis korduvalt AF nuppu, et piirkondlik programm sisse või välja lülitada 

(REG ON/REG OFF). 

Mõned jaamad muudavad oma programmi kindlal perioodil regionaalseks. Kui piirkondlik režiim 

on väljalülitatud, ignoreeritakse PI koodi. Raadiot on võimalik lülitada kohaliku jaama eetris 

olevale programmile. Kui piirkondlik jaamarežiim on sisselülitatud, lülitub raadio ümber ainult 

sama PI koodiga programmile. 

EON kohalik/kauge seadistamine 

PS: vajutage ja hoidke TA„ nuppu režiimi sisenemiseks. Vajutage korduvalt TA nuppu, et valida 

kohalik EON (EON LOC) või kauge (EON (EON DX) 

KP: vajutage ja hoidke TA„ nuppu režiimi sisenemiseks. Vajutage korduvalt TA nuppu, et valida 

kohalik EON (EON LOC) või kauge (EON (EON DX) 

Kohalik EON ja kauge EON režiimid peaksid vähendama EON TA soovimatut ümberlülitust, kui 

EON TA on eetris olevas jaamas vastu võetud ja raadio lülitub seotud EON jaamale kuid infot ei 

ole vastu võetud, kuna seotud EON jaam on liiga kaugel. Raadio lülitub tagasi. Selle toimingu 

ajal kuuleb kuulaja vale programmi või lülitub heli ajutiselt välja. 

EON kohalik režiim 

Kui EON välja tugevus jääb alla läviväärtuse, ei häälestu raadio sellele jaamale ja kuulaja kuuleb 

vaevu müra. 

EON kauge režiim 

EON kauge režiim lülitub sisse eetris oleva jaama info põhjal. 
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PTY programmi - valik 

PS: Vajutage korduvalt PTY, et valida PTY Music Group (muusika) /  PTY Speech Group 

(kõne)/  PTY Off (PTY väljas). 

Vajutage ja hoidke lühidalt juhtnuppu FUNCTION SELECTOR, et aktiveerida erinevad 

funktsioonid ja selles režiimis vajutage korduvalt FUNCTION SELECTOR, kuni see näitab PTY. 

Seejärel keerake juhtnuppu FUNCTION SELECTOR, et valida sees soovitud PTY režiim 

(muusika, kõne, väljas). 

Kui valite režiimi „Music“ või „Spoken word“, vajutage juhtnuppu FUNCTION SELECTOR, et 

siseneda või keerake FUNCTION SELECTOR, et valida soovitud jaama tüüp. 

KP: Vajutage korduvalt PTY, et valida PTY Music Group (muusika) /  PTY Speech Group 

(kõne)/  PTY Off (PTY väljas). 

Vajutage ja hoidke lühidalt SEL, et aktiveerida erinevad funktsioonid ja selles režiimis vajutage 

korduvalt SEL , kuni see näitab PTY. Seejärel kasutage VOL+/VOL-, et valida sees soovitud 

PTY režiim (muusika, kõne, väljas). 

Peale PTY režiimi valimist alustab raadio sobiva PTY teabe otsingut ning peatub, kui tuvastab 

sobiva PTY teabe. Kui sobivat PTY teavet ei leita, läheb PTY režiim automaatselt tavarežiimile. 

3.5. USB/SD SISEND 

USB / SD režiimi valik 

PS: Seadme töötamise ajal vajutage korduvalt  nuppu, et valida USB või SD sisend. 

KP: Seadme töötamise ajal vajutage korduvalt MODE nuppu, et valida USB või SD sisend. 

USB pesa 

PS: Sisestage USB seade USB pesasse, et esitada MP3/WMA muusikafaile. Kui seade on USB 

pesasse sisestatud, algab esitus automaatselt. 

SD pesa 

PS: Vajutage esipaneeli vabastamiseks . Sisestage SD kaart MP3/WMA muusikafailide 

esitamiseks SD pesasse. 

Märkus: 

USB seadme /SD kaardi sisestamisel veenduge, et sisestate õigetpidi. Ärge sisestage USB 

seadet / SD kaarti jõuga. Vastasel juhul võite kahjustada USB seadet/ SD kaarti või raadiot. 

Esitus / Paus (PLAY / PAUSE) 

PS: Tavaesituse katkestamiseks ja jätkamiseks vajutage   PAU (1) . Ekraanile ilmub „PAUSE“. 

KP: Tavaesituse katkestamiseks ja jätkamiseks vajutage  . Ekraanile ilmub „PAUSE“. 

Peatunud režiimis vajutage esituse alustamiseks algusest . 
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Kiire edasikerimine / Kiire tagasikerimine (FAST FORWARD / FAST REWIND 

PS: Kiireks edasi- või tagasikerimiseks vajutage ja hoidke nuppe . Niipea kui otsingunupu 

vabastate, taastub normaalne esitus.  

KP: Kiireks edasi- või tagasikerimiseks vajutage ja hoidke nuppe . Niipea kui otsingunupu 

vabastate, taastub normaalne esitus. 

Muusika valimine 

PS: Helindi valimiseks vajutage korduvalt  Selleks, et liikuda soovitud helindi leidmiseks 

1 0  helindit ühe sammuga (üles või alla), vajutage 5/6 nuppe. Kausta valimiseks vajutage 5 /6   

nuppe (kui kaustadega seade on saadaval). 

KP: Helindi valimiseks vajutage korduvalt  Helindi valimise režiimi sisenemiseks vajutage  

APS ja edasi kasutage nuppe VOL+/VOL- või numbrinuppe, et valida helind ning kinnitage valik, 

vajutades SEL. Kausta valimiseks vajutage   5 / 6   nuppe (kui kaustadega seade on saadaval). 

Intro esitamine 

PS: Sissejuhatuste esitamiseks või tühistamiseks vajutage  INT (2) .  

KP: Sissejuhatuste esitamiseks või tühistamiseks vajutage  INT (2) . 

Esituse kordamine 

PS: Esituse kordamisrežiimi valimiseks vajutage  RPT(3).  

KP: Esituse kordamisrežiimi valimiseks vajutage  RPT(3). 

Juhuslik esitus 

PS: Juhuesituseks või tühistamiseks vajutage  RDM (4) .  

KP: Juhuesituseks või tühistamiseks vajutage  RDM (4) . 

MP3ID3 Ekraan 

PS: MP3 seadme esitamise režiimis võite vajutada korduvalt  BND, et kuvada muusikafailide 

ID3 tagid. Audiofailid sisaldavad kausta, albumit, pealkirja, esitajat ja muusikat. 

KP: MP3 seadme esitamise režiimis võite vajutada korduvalt  BND, et kuvada muusikafailide 

ID3 tagid. Audiofailid sisaldavad kausta, albumit, pealkirja, esitajat ja muusikat. 

Märkus: 

Sõltuvalt valitud muusikafailist võivad ID3 tagid olla erinevad või puududa üldse. 

3.6. Bluetooth kasutamine 

Bluetooth'i kasutatakse mobiiltelefoni ühendamiseks ja helistamiseks ning muusika esitamiseks. 

See piirdub sissetulevate kõnede, sissetulevate kõnede lõpetamise ja tagasilükkamise, 

helistamise ja muusika taasesitamisega. 

Esmalt ühendage oma telefon Bluetooth kaudu või paarides. Kui teie telefon on ühendatud, 

katkestab kõne teiste allikate esitused ning peale kõne lõppu taastub esitus automaatselt. 
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Režiimi valik 

Vajutage põhiseadmel korduvalt  või kaugjuhtimispuldil  MODE, et valida BLUETOOTH 

režiim. 

Märkus: 

BLUETOOTH režiimis on põhiseadme mikrofon aktiivne. Paarimine 

Esimest korda ühendades tuleb seade telefoniga paarida. Toimige järgmiselt: 

1. Aktiveerige on telefonis Bluetooth. 

2. Käivitage telefonis uue Bluetooth seadme otsing paarimiseks. 

3. Peale skaneerimise lõppu valige nimekirjast "CAR KIT“ ja kinnitage paarimine. 

4. Teil palutakse sisestada kood, milleks on „GOOD“ ning kinnitada. 

5. Kui paarimine on edukas, ilmub ekraanile lühidalt „BT ON“. 

Märkus: 

Ülalnimetatud sammud on ainult suunavad. Täpne paarimisprotseduur võib erineda sõltuvalt 

telefoni tüübist. Seetõttu järgige oma telefoni kasutusjuhendit. 

Telefoni ühendamine/ lahtiühendamine 

Kui BLUETOOTH režiimis tuleb sisse kõne või valitakse numbrit, on kõik raadio funktsioonid 

piiratud. Kui lõpetate kõne või kõne lõpeb, taastuvad kõik raadio funktsioonid automaatselt. 

Kõne vastuvõtt 

Kõnet vastu võttes kuvatakse ekraanile helistada tuvastusdetailid (sõltuvalt telefoni mudelist). 

Vajutage põhiseadmel või kaugjuhtimispuldil  BND (vastamine) nuppu. 

Helistamine Bluetooth režiimis 

a) kasutades telefoni ja põhiseadet 

Helistage tavalisel viisil, kui number on valitud, kuvatakse ekraanile „CALLING“. 

b) kasutades kaugjuhtimispulti 

Vajutage  BND (vastamine), seade lülitub helistamise režiimile ja ekraanile kuvatakse „DIAL->“. 

Sisestage numbrinuppudega number ja vajutage kõne alustamiseks uuesti  BND. Kui sisestate 

vale numbri, vajutage MODE (katkesta) nuppu. 

Kordusvalimine 

Viimativalitud numbri uuesti valimiseks vajutage ja hoidke BND nuppu.  

Kõne lõpetamine / Kõnest keeldumine 

Sissetuleva kõne lõpetamise või tagasilükkamise jaoks vajutage põhiseadmel või 

kaugjuhtimispuldil MODE  (lõpetamine). Seade naaseb eelmisele režiimile. 
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Muusika esitamine 

Bluetooth režiimis on võimalik esitada ka telefoni salvestatud muusikat. Kasutage oma telefoni 

vastavat tarkvara. Kui teie telefon ja rakendused seda toetavad, saate juhtida põhilisi 

esitusfunktsioone -  PAUSE/PLAY, NEXT, PREVIOUS põhiseadmelt. Kuidas rakendused teie 

telefonis toimivad, sõltub teie telefonist ja rakendusest. 

 

Veatuvastus 

4. Veaotsing 

Seade ei tööta: 

Kontrollige, kas kõik juhtmed on õigesti ühendatud. Kontrollige, ega kaitse ei ole läbi põlenud. 

Heli puudub 

Kontrollige, kas kõlarid on õigesti ühendatud. Seade on „tardunud“: 

Lülitage seade välja ning seejärel uuesti sisse või võtke toitest lahti ning seejärel ühendage 

uuesti. 

 

Nuppe vajutades seade ei reageeri. 

Lülitage seade välja ning seejärel uuesti sisse või võtke toitest lahti ning seejärel ühendage 

uuesti. 

Raadiosignaali vastuvõtt on halb või kättesaamatu 

Kontrollige, kas antenn on ühendatud ja kvaliteetne ühenduskaabel ei ole katkenud. 

Antenn ei ole piisavalt pikk. Pikendage antenni. Antenn ei ole korralikult maandatud. Maandage 

antenn korralikult. 

Stereosignaali vastuvõtt puudub 

Häälestage soovitud laineala täpselt. Kui signaal on liiga nõrk, valige MONO režiim. 

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult. 

Vahetage puldis patareid. 

Suunake kaugjuhtimispult põhiseadme kaugjuhtimispuldi anduri suunas. Puhastage anduri pind. 

Märkus: 

Kui olete kontrollinud kõiki eelpool kirjeldatud võimalusi ja seade endiselt ei tööta  võtke 

ühendust edasimüüjaga. Ärge proovige kunagi seadet ise lahti võtta või parandada. 



Tehnilised näitajad 

5. Tehnilised näitajad 
Üldine 

Nõutav toide DC 12 V, negatiivse maandusega 

Kõlarite takistus  ............................................................................................................  4 Ω 

Maksimaalne väljundvõimsus  ..................................................................... 40 W x 4 kanalit. 

Raami mõõdud  ........................................................................ 178 (l) x 110 (s) x 50 (k) mm 

Kaal  ............................................................................................................... umbes 0,8 kg 

Audio 

Maksimaalne väljundi tase  ......................................................................... 2 Vrms (+/- 3 dB) 

Sagedusvahemik  .................................................................................... 20 Hz kuni 20 kHz 

Signaali müratase ....................................................................................................... 85dB 

Kanalivahe  ................................................................................................................ 80 dB 

FM raadio 

Sagedusvahemik .......................................................................................... 87,5-108 MHz 

MF 10,7 MHz 

AM raadio 

Sagedusvahemik .......................................................................................... 522-1620 kHz 

M F ........................................................................................................................ 450 kHz 

Tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata.  

CE sümbol seadmel, kasutusjuhendis ja pakendil näitab, et seade vastab EL põhinõuetele 

R&TTE direktiiv, 1995/5/EC, ja madalpinge direktiivile 73/23/EEC. Kinnitusdeklaratsiooni võite 

leida www.sencor.cz 

 

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA. 

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

ELEKTRI – JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST. 

See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun 

viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Vastavalt 

EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada 

samalaadse uue toote vastu. 

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju 

tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Täpsemat infot küsige kohalikult teenusepakkujalt 

või lähimast jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale 

utiliseerimine olla karistatav. 

  

http://www.sencor.cz/


Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel nõu müüjalt. 

. 

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta 

kohalikust omavalitsusest või müüjalt. 

See seade vastab EL reeglitele ja ettekirjutustele elektromagnetilise ja elektrilise 

ohutuse kohta. 

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest 

teavitamata.



 

Garantii 

Garantiileht ei ole osa seadme pakendist. 

Toote garantiiperiood on 24 kuud lõpptarbijale müügi kuupäevast. Garantii on piiratud järgmiste tingimustega. Garantii 

katab üksnes tarbekaupade kasutamist normaalseks kodukasutuseks. Remontimiseks tuleb seade viia kas kauplusse 

kust selle ostsite või allpool nimetatud volitatud teenindusse. Lõpptarbija on kohustatud viima seadme remonti vahetult 

vea ilmnemist hiljemalt enne garantiiaja lõppu. Lõpptarbija on kohustatud koostööd tegema vea tuvastamisel. 

Aktsepteeritakse ainult täiesti komplektset ja puhast toodet. Garantiiremondi korral pikeneb garantiiaeg remondiperioodi 

võrra kuni kuupäevani mil lõpp-klient toote üle võttis või mil lõpp-klient oli kohustatud selle üle võtma. Seadet 

teenindusele üle andes on lõpp-klient kohustatud esitama täieliku dokumentatsiooni: ostutšekk, garantiikaart, 

paigaldussertifikaat. 

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 

, Vananemisest või kasutamisel põhjustatud kahjustused. 

Toode on kahjustatud ebaprofessionaalse või vale paigaldamise tõttu, seda on kasutatud vastupidiselt kasutusjuhendile, 

kasutatud vastuolus kehtivate õigusaktidega ja tavapärasel kasutamisel või on kasutatud selleks mitte-ettenähtud 

otstarbel. 

Toode on kahjustatud hooletusest või ebapiisava hoolduse tõttu. Kahjustused on tekkinud mustusest või force majeure. 

Defektid on põhjustatud madalast signaalist, elektromagnetvälja häiretest jne. Toode on mehhaaniliselt kahjustatud. 

Kahjustused on tekkinud ebasobiva andmekandja, sisestamise, jms. või ebasobivate  

töötingimuste (nt kõrged temperatuurid, kõrge niiskus, vibratsioon) tulemusel. 

Remont, modifitseerimine vms tegevus asjatundmatu isiku poolt. 

Lõpptarbija ei olnud piisavalt õigusi kaebuse esitamiseks (aeg ja ostukviitung). 

Esitatud dokumentide andmed erinevad tootel olevatest andmetest. 

Nõuded, mille puhul ei ole esitatud dokumentide põhjal võimalik toodet tuvastada (nt seerianumber või garantiiplomm on 

kahjustatud). 

 Hooldus 

Detailsema teabe saamiseks teeninduste kohta külastage   www.sencor.eu 

 

http://www.sencor.eu/

