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Ohutusnõuded 
 

• Tootja ei vastuta seadme ebaõigest kasutamisest tuleneda võivate 
kahjude eest. 

• Ärge lubage seadet kasutada väikelastel ilma järelevalveta.  
• Hoidke seade eemal laste käeulatusest.  
• Ärge kasutage rikkis või defektset seadet. Kui seadmel esineb rikkeid, 

pöörduge selle parandamiseks vastava hooldusteeninduse poole. 
• Ärge üritage rikkis seadet ise avada ega parandada, seda võib teha ainult 

vastava kvalifikatsiooniga isik. 
• Ärge avage seadet ega eemaldage või muutke selle osi. 
• Hoidke seadet kaitstuna vedelike ja niiskuse eest. 
• Hoidke seadet kaitstuna otsese päikesevalguse, tolmu ja kuumusallikate 

eest. 
• Kasutage seadmega ainult kaasasolevaid, seadmele sobivaid lisasid. 

Seadmele mittesobivate lisaseadmete ühendamine võib selle rikkuda. 
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastusvahendeid. Puhastage 

seade vajadusel puhta, kergelt niiske pehme lapiga. 
 
Toote tutvustus 

 
1. FM raadio 
2. Bluetooth 
3. AUX audiosisend (3,5 mm) 
4. USB port ja MicroSD kaardipesa (kuni 32 GB) 
5. Kuulari väljund 
6. Sisseehitatud patarei 
7. Juhtmevaba mikrofon, muudetava kajafunktsiooni, hääle- ja 

karaokefunktsiooniga 
8. Sisseehitatud patarei ülekoormuskaitse 
9. IR kaugjuhtimispult                                                                 
10. Sisseehitatud patarei tühjenemise ja täislaadimise indikaator  
11.  Tugev ümbris ja kandesang seadme mugavaks kaasaskandmiseks     
12. Salvestusfunktsioon FM ning AUX reziimidel 
13.  Mikrofoni salvestussisend 
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Toote kirjeldus 
 
 

 
 

1. Ekraan 
2. Bassi kontrollnupp 
3. / VOL- 

• Vajutage USB/mälukaardi reziimil eelmise mängitud loo valimiseks; 
vajutage ja hoidke helitugevuse vähendamiseks 

• Vajutage FM reziimil eelmise eelseadistatud raadiojaama valikuks 
(eelseadistamiseks teostage automaatne jaamaotsing) 

4. / SCAN 
• Vajutage USB/mälukaardi reziimil valikuks esitus/paus 
• Vajutage ja hoidke USB/mälukaardireziimil korduvalt ühe neljast 

taasesitusreziimist valimiseks (RAN – esita lood juhuslikus järjekorras, 
ONE – korda ühte ja sama lugu, FOL – korda kõiki kausta lugusid, ALL 
– esita kõik lood järjest) 

• Vajutage FM reziimil automaatotsinguga raadiojaamade leidmiseks ja 
programmeerimiseks (soovitatav teostada enne seadme 
raadiofunktsiooni esmakordset kasutamist). Kõik leitud raadiojaamad 
salvestatakse  

• Vajutage AUX reziimil heliedastuse lubamiseks/keelamiseks 
5. / VOL+ 

• Vajutage USB/mälukaardi reziimil järgmise loo valimiseks 
• Vajutage FM reziimil raadiojaamade nimekirjas järgmise eelseadistatud 

raadiojaama valimiseks (raadiojaamade automaatotsing ja 
programmeerimine peab olema eelnevalt teostatud) 

6. MODE nupp: vajutage reziimide vahel liikumiseks 
7. REC nupp: 
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• Vajutage salvestamise alustamiseks (eelnevalt peab olema ühendatud 
salvestusseade: USB/mälukaart).  
Märkus: määrake salvestamise ajaks kajafunktsioon miinimumile 
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• Vajutage ja hoidke salvestuse/MP3 faili kustutamiseks. Salvestamine 
võimalik AUX ja FM reziimidel 

8. Helitugevuse muutmise nupp 
9. IR andur 
10.Numbrinupud 
11. TREBLE kontrollnupp 
12. Kuulari sisend. Märkus: vajutage ja hoidke kuulari helitugevuse 

muutmiseks          /VOL- või          /VOL+  nuppu 
13. AUX IN 
14. EAR MIC port        
15. USB port           
16. MicroSD kaardipesa 
17. Voolulüliti 
18.  Laadimise/mikrofoni indikaatortuli: 

• Punane: laadija on ühendatud 
• Sinine: seade on laetud            

19. Vooluallika ühendus 
20. Kajanupp: mikrofoni kajafunktsiooni reguleerimine        
21. Mikrofoni heli: helitugevuse reguleerimine                     
22. Mikrofoni sisend 1 
23. Mikrofoni sisend 2 

 
 
Kaugjuhtimispult 

 
1. ON/OFF nupp: vajutage seadme sisse/välja lülitamiseks 
2. Mode nupp: reziimi vahetus 
3. Mute nupp: vajutage heli lubamiseks/keelamiseks             
4. 

• Vajutage USB/mälukaardireziimil   

eelmise loo valimiseks  
 

• Vajutage FM reziimil nimekirja eelmise    

raadiojaama valikuks (eelseadistus  
 

 

peab olema eelnevalt teostatud).   

5.  

• Vajutage USB/mälukaardireziimil   

järgmise loo valimiseks 
• Vajutage FM reziimil nimekirja järgmise 

raadiojaama valikuks (eelseadistus peab 
olema eelnevalt teostatud) 

6. 
• Vajutage USB/mälukaardireziimil  

valikuks esita/paus  
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• Vajutage ja hoidke korduvalt USB/mälukaardireziimil ühe neljast 
taasesitusreziimi valimiseks (RAN – esita lood juhuslikus järjekorras, 
ONE – korda ühte ja sama lugu, FOL – korda kõiki kausta lugusid, ALL 
– esita kõik lood järjest) 

• Vajutage FM reziimil automaatotsinguga kõikide raadiojaamade 
leidmiseks ja programmeerimiseks (soovitav teostada enne seadme 
raadiofunktsiooni esmakordset kasutamist). Kõik leitud raadiojaamad 
salvestatakse  

7. VOL-: helitugevuse vähendamine 
8. VOL+: helitugevuse suurendamine 
9. EQ: vajutage EQ seadete muutmiseks 
10.100+: numbrivaliku nupp: vajutage USB/mälukaardi reziimil hetkefaili 

numbrile „100” lisamiseks 
11. Järjestusnupp: vajutage USB/mälukaardireziimil nelja taasesitusreziimi 

vahel valimiseks (ALL – esita kõik lood järjest, RAND – esita lood 
juhuslikus järjekorras, ONE – korda ühte ja sama lugu, FOL – korda kõiki 
kausta lugusid) 

12. Numbrinupud 
 
 

Juhtmevaba mikrofon 
 

Sisestage mikrofoni kaks 1,5 V AA patareid. Vajutage patareikaane avamiseks 
selle keskele ja libistage see allapoole. Kontrollige et sisestaksite patareid 
õigetpidi.  

 
 

Salvestamine 
 

Salvestamine AUX reziimil 
 

    Ühendage salvestusseade (USB/mälukaart) ning vajutage AUX reziimi 
avamiseks MODE nuppu. Vajutage salvestamise alustamiseks RECORD 
nuppu.  
Märkus: salvestuse võimalik maksimaalne pikkus sõltub ühendatud 
salvestusseadme mälumahust 

 
Salvestamine FM reziimil 

 
Ühendage salvestusseade (USB/mälukaart) ning vajutage FM reziimi 
avamiseks MODE nuppu. Valige soovitud raadiojaam ning vajutage 
salvestamise alustamiseks RECORD nuppu. Salvestuse võimalik 
maksimaalne pikkus sõltub kasutatava salvestusseadme mälumahust. 
Märkus: kontrollige et seade asuks hea raadioleviga kohas.  
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Salvestamine mikrofoniga 
 

Ühendage salvestusseade (USB/mälukaart) ning vajutage salvestamise 
alustamiseks RECORD nuppu. Määrake salvestamise ajaks ECHO nupu 
asend miinimumile. Kontrollige et mikrofon asuks kõlarist piisaval kaugusel, 
hoidmaks ära helimoonutusi.  
Märkus: salvestuse võimalik maksimaalne pikkus sõltub ühendatud 
salvestusseadme mälumahust 

 
 
FM raadio 

 
Enne seadme raadiofunktsiooni esmakordset kasutamist teostage 
raadiojaamade automaatotsing. Vajutage FM reziimi avamiseks korduvalt 
MODE nuppu. Vajutage         / SCAN nuppu automaatprogrammeerimise 
alustamiseks. Leitud raadiojaamad salvestatakse nimekirjana. Vajutage 
nimekirjas edasi või tagasi liikumiseks          ja           nuppe.  

 
Raadiojaama manuaalseks valimiseks avage FM reziim ning määrake 
sagedus vajutades numbrinuppe.  
Märkus: sagedus määratakse neljakohalise numbrina. Näiteks avamaks jaama 
sagedusel 83,2 MHz, sisestage 0832. 

 
 
Bluetooth ühendusreziim 

 
1. Lülitage seade sisse 
2. Vajutage bluetooth reziimi avamiseks MODE nuppu, ekraanile kuvatakse 

“BLUE” 
3. Lülitage sisse lisaseadme bluetooth ning käivitage bluetoothseadme otsing 
4. Looge ühendus seadmega “AP-A9” (KOM0837): sisestage vajadusel 

seadme parool “0000” 
5. Seade teavitab edukast ühendusest 
6. Nüüd saate muusikat esitada välisest ühendatud lisaseadmest 
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Tehnilised andmed 
 

• Väljundvool: 30 W 
• Sagedused: 80 Hz – 18 kHz 
• Kõlar: 5” 
• Bluetooth 
• FM raadio 
• Sisendid: 

* AUX sisend (3,5 mm) 
* Mic in (3,5 mm) 
* MIC IN (6,3 mm) 
* GUITAR IN (6,3 mm) 

• USB port 
• microSD kaardipesa (kuni 32 GB) 
• Vooluallikas: 100-240 VAC; 50/60 Hz 
• Kaal: 3.1 kg 
• Mõõdud: 36 x 31 x 15 cm 
• Patarei: 2 x 1200 mAh 
• Tööaeg: kuni 2,5 tundi (täisvõimsusel) 
• Pakend sisaldab: juhtmevaba mikrofon, AC laadija, kaugjuhtimispult, 

kaabel, rihm 
 
 
 

Tootjal on õigus tootmises olevat toodet muuta ja täiendada ilma sellest 
eelnevalt teavitamata. 

 
Tootja kinnitab et toode KOM0837 vastab direktiivi 1999/5/EC nõuetele. 
Lisainfo leiate aadressilt www.lechpol.eu 

 
 

Ärge visake kasutatud seadet prügikasti,  
Viige see vastavasse kogumispunkti 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Toodetud hiinas kompaniile: LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 
Garwolin 
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