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OHUTUSNÕUDED

• Tootja ei vastuta seadme kasutamisest põhjustatud kahjustuste või 
kahjude eest. 

• Seade ei ole mõeldud lastele mänguasjaks. Laste poolt seadme 
kasutamine peaks toimuma täiskasvanu järelevalve all. 

• Hoidke seade eemal laste käeulatusest. Ärge jätke seadet laste käes 
järelevalveta. 

• Ärge kasutage seadet mis on katki või defektne. Pöörduge parandamiseks 
hooldusteeninduse poole. 

• Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada, pöörduge kvalifitseeritud 
spetsialisti poole. 

• Ärge avage seadet.
• Kaitske seadet vee, niiskuse ja vedelike eest. 
• Kaitske seadet otsese päikesevalguse ja kuumusallikate eest. Hoidke 

seadet kuivas piisavalt ventileeritud keskkonnas. 
• Kasutage ainult kaasasolevate lisadega. Autoriseerimata lisade 

kasutamine võib seadet rikkuda. 
• Puhastage seade pehme, veidi niiske lapiga. Ärge kasutage 

puhastamiseks keemilisi vahendeid. 
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1. 
• USB/mälukaardi reziimil vajutage eelmise loo valikuks. 
• FM reziimil vajutage eelmise eelsalvestatud raadiojaama valikuks   

(eelnevalt peab olema teostatud automaatne raadiojaamade otsing). 
2. Ekraan
3.

• USB/mälukaardireziimil vajutage esituseks/pausiks. 
• USB/mälukaardi reziimil vajutage ja hoidke korduvalt, et valida 

lugude järjestusreziim (All- esita kõik lood järjest; One- korda ühte lugu). 
• FM reziimil vajutage ja hoidke automaatse raadiojaamade 

programmeerimise käivitamiseks (soovitatav on teostada 
raadiojaamade automaatne programmeerimine enne seadmes 
esmakordselt raadio kasutamist). Kõik leitud jaamad salvestatakse 
eelseadistatud loendisse. 

•  LINE/FM reziimil vajutage vaigistamiseks ja vaigistuse tühistamiseks. 
4.

• USB/mälukaardi reziimil vajutage järgmise loo valikuks. 
• FM reziimil vajutage järgmise eelsalvestatud raadiojaama valikuks 

(eelnevalt peab olema teostatud automaatne raadiojaamade otsing).
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5. USB port
6. MODE/SHIFT nupp:

• Vajutage reziimide vahetamiseks.
• Vajutage ja hoidke salvestuskausta ja MP3 kausta vahel liikumiseks.

7. Voolulüliti

8. EQ / :
• USB/mälukaardi reziimil vajutage EQ seadete muutmiseks.
• Vajutage valgustuse sisse/välja lülitamiseks.

9. REC/DEL nupp:
• Vajutage salvestamise lubamiseks (eeelnevalt peab olema sisestatud

USB/mälukaart).
Märkus: salvestuse ajal peaks olema reverberatsioon määratud
minimaalseks.

• Vajutage ja hoidke salvestuse kustutamiseks.
10. Laadimisindikaator:

• Punane kui laadija on ühendatud.
• Sinine kui laadimine on lõpetatud.

11. Voolupistik.
12. MikroSD kaardi pesa.
13. Mikrofoni helitugevuse reguleerimisnupp.
14. Mikrofoni sisend.
15. Mikrofoni reverberatsiooni reguleerimisnupp.
16. TREBLE kontrollnupp.
17. LINE IN
18. Helitugevuse kontrollnupp.
19. EAR OUT port
20. EAR MIC port

SALVESTAMINE

Salvestamine LINE reziimil:

Ühendage salvestusseade (USB/mälukaart) ning vajutage MODE/SHIFT
nuppu LINE reziimi avamiseks. Vajutage salvestuse alustamiseks REC/DEL
nuppu (salvestusaeg sõltub salvestusseadme mahust).

Salvestamine FM reziimil:

Ühendage salvestusseade (USB/mälukaart) ning vajutage FM reziimi
avamiseks MODE/SHIFT nuppu. Valige raadiojaam ning vajutage
salvestamise alustamiseks REC/DEL nuppu (salvestusaeg sõltub
salvestusseadme mahust). Hoidke seade parimaks salvestustulemuseks
tugeva raadiosignaaliga asukohas.
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Salvestamine läbi mikrofoni:

Ühendage salvestusseade (USB/mälukaart) ning vajutage salvestamise
alustamiseks REC/DEL nuppu (salvestusaeg sõltub salvestusseadme
mahust). Määrake salvestamise ajaks “ECHO” nupu madalaim tase.
Kontrollige et mikrofon asuks segavate heliefektide vältimiseks kõlarist piisaval
kaugusel.

FM RAADIO

Käivitage enne raadio esmakordset kasutamist automaatne raadiojaamade
otsing. Vajutage FM reziimi valikuks korduvalt MODE/SHIFT nuppu. Vajutage
ja     hoidke     automaatse      programmeerimise      käivitamiseks   nuppu:
Leitud    jaamad    salvestatakse    eelsalvestatud    raadiojaamade
nimekirja.
Kui otsing on lõpetatud, vajutage                                 või           nuppu
nimekirjas eelmise/järgmise jaama valikuks.

BLUETOOTH ÜHENDUSREZIIM

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage Bluetooth reziimi avamiseks MODE/SHIFT nuppu; ekraanile

kuvatakse “BLUE”.
3. Lülitage lisaseadme Bluetooth sisse ning otsige lähedalasuvaid seadmeid.
4. Ühendage seadmega “KOM0944”: Vajadusel sisestage salasõna “0000”.
5. Kõlar on välise seadmega ühendatud.
6. Käivitage muusikaesitus välises seadmes.

TEHNILISED ANDMED

• Väljundvõimsus: 20 W + 5 W
• Sagedusvastus: 100 Hz – 20 kHz
• Kõlar: 6,5” + 2”
• Impedants: 4 Ω
• Moonutus: ≤ 1%
• S/N suhe: ≥ 85 dB
• Bluetooth 3.0
• Bluetooth vahemaa: kuni 10 m
• FM raadio (60 eelsalvestatud jaama mälu)
• Karaoke funktsioon
• Sisendid/Väljundid:

○ Line sisend (3,5 mm)
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○ 2x mikrofoni sisend (6,3 mm)
○ 1x mikrofoni sisend (3,5 mm)
○ Kõrvaklappide väljund (3,5 mm)
○ USB port
○ MikroSD kaardi pesa (kuni 32 GB)

• Tööaeg: kuni 2 tundi
• Patarei: 1800 mAh
• Laadimispinge: 9 V, 500 mA
• Lisad: juhtmevaba mikrofon, AC laadija, 3,5mm kaabel, rihm. 

Tootja, LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k. kinnitab, et toode
KOM0944 vastab direktiivi 2014/53/UE nõuetele. Täieliku deklaratsiooni leiate
veebilehelt www.lechpol.eu

Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid ja patareisid prügikasti, viige need vastavatesse 
kogumispunktidesse. 

Toodetud Hiinas ettevõttele LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 
Miętne.
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