Lenco
IPD-4100 sarjan iPod-telakointiasema digitaalisella FM-radiolla

Käyttöopas

Lue kaikki ohjeet huolella. Säilytä ohjeet.
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Pakkauslaatikon sisältö

3.5 mm stereokaapeli
Kauko-ohjain
Telakointiasema

Pikakäynnistysopas

Mukana iPod-adapterivalikoima (7 kpl)

Telakointiasema
Ohjauspaneeli
Telakointiasema

Virtapainike (POWER)

Muistikorttiaukko
Virityspainike (TUNE)
Nuolipainike ylös/pikahakupainike taaksepäin
Uniajastin/kellopainike
(SLEEP/CLOCK)
Hälytyspainike
(ALARM)

Nuolipainike alas/pikahakupainike eteenpäin
Ekvalisointipainike (EQ)
Toimintopainike
(MODE)

Tallennuspainike
(MEM)

Kaiutin
LCD-näyttö
Kaiutin Voimakkuussäädin
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Virtakytkin
Virtajohto
Kaiutinportti

Muistipariston tila

USB-liitäntä
AUX-tulo (oikea kanava)
AUX-tulo (vasen kanava)

Antenniliitäntä (ANT)
Subwoofer-lähtö

Kauko-ohjain

Valmiustilapainike (STANDBY)

Mykistyspainike (MUTE)

Tallennuspainike (MEM)

Toimintopainike (MODE)

Nuolipainike ylös
Voimakkuuspainike alas

Voimakkuuspainike ylös

Hyväksyntäpainike (OK)
Uniajastinpainike (SLEEP)
Nuolipainike alas

Hälytyspainike (ALARM)

Pikahakupainike taaksepäin

Pikahakupainike eteenpäin

Toisto-/taukopainike
Valikkopainike (MENU)

Valoisuuspainike

Ekvalisointipainike (EQ)
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Esivalmistelut
1. iPod-telakointiaseman asennus
Kytke virtajohdon pistoke pistorasiaan. Aseta telakointiaseman takapaneelissa sijaitseva ON/OFFkytkin ON-asentoon. Kytke virta päälle painamalla STANDBY-painiketta.
2. Kauko-ohjaimen käyttö
Kauko-ohjaimella voi kauko-ohjata telakointiaseman toimintoja. Poista muovinen turvakelmu
ennen käyttöä.
Turvakelmu irtoaa kauko-ohjaimesta vetämällä sitä alla esitetyllä tavalla.

Suuntaa kauko-ohjain suoraan kohti telakointiaseman etupaneelia ja paina haluamiasi ohjauspainikkeita.
Muista!
Vaihtaessasi kauko-ohjaimeen uudet paristot, varmista, että ne ovat saman kokoiset ja tyyppiset.
3. iPod-telakointi
Telakointiasemaan voidaan kytkeä mikä tahansa iPod-laite.
Valitse kytkentää varten sopiva adapteri laitteen mukana
toimitetun 7 iPod-adapterin valikoimasta.
Sovita iPod-adapteri telakointiaseman päällä sijaitsevaan
syvennykseen ja aseta sitten iPod-laite adapteriin.
Huom!
iPod-laitteen akku latautuu sen ollessa telakoituna telakointiaseman ollessa valmiustilassa.
Paina STANDBY-painiketta.
Paina MODE-painiketta toistuvasti, kunnes LCD-näyttöön
ilmestyy iPod.
Käynnistä toisto painamalla PLAY/PAUSE-painiketta.
4. Ulkoisten laitteiden kytkentä
Telakointiasemaan voi kytkeä erilaisia ulkoisia laitteita käyttämällä 3.5 mm stereokaapelia (mukana)
tai RCA-kaapelia (lisävaruste).
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Telakointiaseman käyttö
Virran kytkentä
1. Kytke virta telakointiasemaan painamalla STANDBY-painiketta.
2. Katkaise virta painamalla STANDBY-painiketta uudelleen.
Huom!
Varmista, että ON/OFF-kytkin on ON-asennossa ennenkuin kytket virran telakointiasemaan.
Voimakkuuden säätö
1. Käännä VOLUME-säädintä myötäpäivään lisätäksesi voimakkuutta.
2. Käännä VOLUME-säädintä vastapäivään pienentääksesi voimakkuutta.
3. Ääni katkeaa painamalla MUTE-painiketta. Ääni aktivoituu jälleen painamalla MUTE-painiketta
uudelleen tai kääntämällä VOLUME-säädintä myötäpäivään.
Esiasetettu ekvalisaattori
Äänialue on mahdollista säätää sopivaksi kuuntelemiasi eri musiikkityyppejä varten. Tämä tapahtuu
muuttamalla esiasetettuja ekvalisointiasetuksia. Käytettävissä olevat asetukset ovat:
• Jazz
• Pop
• Rock
• Classic
• Bass
1. Valitse parhaalta kuulostava asetus painamalla EQ-painiketta.
Toimintatilat
iPod-telakointiasemalla on kolme toimintatilaa.
• iPod
• Tuner
• Aux
Valoisuus
1. Paina BRIGHTNESS-painiketta kauko-ohjaimesta selataksesi käytettävissä olevia valoisuusasetuksia (4 kpl).
Muistikortit
Voit toistaa SD- tai MMC-kortille taltioituja MP3-tiedostoja työntämällä kyseinen kortti telakointiaseman päällä sijaitsevaan korttiaukkoon.
iPod
Voit kytkeä käyttämäsi iPod-laitteen telakointiasemaan ja kuunnella suosikkikappaleitasi telakointiaseman kaiuttimista. Voit myös ohjata telakoidun iPodin perustoimintoja käyttämällä telakointiaseman kauko-ohjainta.
Huom!
Käyttöoppaassa selitettyjä toimintoja voi ohjata sekä telakointiaseman että kauko-ohjaimen säätimillä.
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iPod-toiminnon valinta
1. Paina STANDBY-painiketta.
2. Paina MODE-painiketta toistuvasti, kunnes LCD-näyttöön ilmestyy iPod.
3. Aseta iPod-laite varovasti telakointiasemaan (sivu 4).
Huom!
Valitse käyttämäsi iPod-mallille sopiva adapteri. Varo vahingoittamasta kytkentänastoja.
Huom!
iPod-laitteen akku latautuu automaattisesti, kun telakointiasema on valmiustilassa.
4. Käynnistä toisto painamalla PLAY/PAUSE-painiketta.
Navigointi valikossa
Valitse iPod-laitteen valikkojärjestelmä käyttämällä kauko-ohjainta.
1. Aktivoi iPodin valikkojärjestelmä painamalla MENU-painiketta.
2. Siirrä kursori haluamallesi valikko-optiolle painamalla nuolipainiketta YLÖS tai ALAS.
3. Käytä OK-painiketta valitsemasi valikko-option hyväksyntään.
RADIOLÄHETYSTEN VASTAANOTTO
Radioaseman viritys
1. Paina STANDBY-painiketta.
2. Paina MODE-painiketta toistuvasti, kunnes LCD-näyttöön ilmestyy Tuner.
3. Käynnistä asemahaku pitämällä joko FWD- tai RWD-painiketta alaspainettuna.
4. Hienoviritä löytämäsi asema painamalla FWD- tai RWD-painiketta lyhyesti.
Huom!
Optimoi vastaanotto säätämällä telakointiaseman sijaintia.
Radioaseman taltiointi kauko-ohjainta käyttäen
1. Viritä haluamasi radioasema yllä esitetyllä tavalla.
2. Paina MEM-painiketta. LCD-näyttöön ilmestyy sana MEM ja muistipaikan numero.
3. Paina nuolipainiketta YLÖS tai ALAS valitaksesi muistipaikkanumeron, jolle haluat taltioida
kyseisen aseman.
4. Paina MEM-painiketta uudelleen aseman taltioimiseksi.
5 Toista yllä esitetyt toimenpiteet taltioidaksesi lisää radioasemia.
Paina MODE-painiketta toistuvasti, kunnes LCD-näyttöön ilmestyy iPod.
Huom!
Laitteen muistiin voi taltioida enintään 20 asemaa.
Taltioidun radioaseman siirtäminen toiselle esiasetusnumerolle
1. Viritä haluamasi radioasema yllä esitetyllä tavalla.
2. Paina MEM-painiketta kerran telakointiasemasta tai kauko-ohjaimesta valitaksesi näyttöön
kyseiselle muistipaikalle taltioidun nykyisen aseman.
3. Valitse uusi esiasetusnumero painamalla nuolipainiketta YLÖS tai ALAS kauko-ohjaimesta.
4. Paina MEM-painiketta uudelleen tallentaaksesi aseman uudelle muistipaikkanumerolle.
Huom!
Toimenpide pyyhkii aikaisemmin taltioidun asema valitusta muistipaikasta.
Taltioidun aseman kuuntelu
1. Taltioi radioasema yllä esitetyllä tavalla.
2. Voit selata taltioituja asemia käyttämällä nuolipainikkeita YLÖS ja ALAS.
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AUX-tuloliitäntä
Telakointiasemaan voit kytkeä myös muita audiolaitteita, kuten esim. MP3-soitin. Telakointiaseman
varusteisiin kuuluu 3.5 mm stereokaapeli. Laitteen takapaneelissa on myös RCA-liitännät (RCA-kaapeli on lisävaruste).
1. Kytke valitsemasi audiolaite.
2. Paina MODE-painiketta toistuvasti, kunnes LCD-näyttöön ilmestyy AUX.
3. Säädä voimakkuustaso sopivaksi. Jos voimakkuustaso tuntuu edelleenkin liian matalalta, kokeile
säätää tasoa kytketyn audiolaitteen säätimillä.
SUB OUT-lähtöliitäntä
Telakointiaseman takapaneelissa sijaitsevaan SUB OUT-liitäntään voidaan kytkeä aktiivi-subwooferi
(lisävaruste) toistettavien matalien taajuuksien voimistamiseksi.
KELLO
Varmennusparistot
Varmennusparistoja käytetään kellon pitämiseksi oikeassa ajassa virtakatkoksen varalta.
1. Katkaise virta telakointiasemasta ja irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
2. Avaa telakointiaseman takana sijaitsevan paristotilan kansi varmennuspariston vaihtoa varten.
3. Asenna paristotilaan paristo (CR2025) huomioiden sen + ja - napaisuusmerkinnät.
4. Sulje paristotilan kansi.
Kellon säätö
1. Varmista, että virta on kytketty telakointiasemaan ennen kellon säätämistä.
2. Pidä SLEEP/CLOCK-painiketta alaspainettuna. LCD-näyttöön ilmestyy SET (aikanäytön perään).
3. Säädä minuutit painamalla nuolipainiketta YLÖS tai ALAS.
4. Säädä tunnit kääntämällä VOLUME-säädintä.
5. Hyväksy säätämäsi uusi aika painamalla SLEEP/CLOCK-painiketta.
6. Telakointiasema palaa automaattisesti toimintatilaan joka oli käytössä ennen kellon asettamista.
Hälytyksen asetus
1. Varmista, että virta on kytketty telakointiasemaan ennen hälytyksen asettamista.
2. Pidä ALARM-painiketta alaspainettuna. LCD-näyttöön ilmestyy ALM ja hälytysaika.
3. Säädä minuutit painamalla nuolipainiketta YLÖS tai ALAS.
4. Säädä tunnit kääntämällä VOLUME-säädintä.
5. Hyväksy hälytysasetukset painamalla ALARM-painiketta.
6. Paina ALARM-painiketta uudelleen, kun hälytysasetus on hyväksytty tai odota muutama sekunti,
että telakointiasema palaa aikaisempaan toimintatilaan.
7. Telakointiasema palaa automaattisesti toimintatilaan, joka oli käytössä ennen kellon asettamista.
8. Paina ALARM-painiketta lyhyesti kytkeäksesi hälytyksen päälle tai pois.
Huom!
Hälytys herättää sinut viimeksi käytetyn lähteen ääneen (esim. radio tai iPod). Hälytys käyttää summeriääntä, jos iPod irrotetaan telakointiasemasta. Muista säätää voimakkuus mukavalle tasolle herätystä varten.
Torkkutoiminto
1. Hälytyksen käynnistyttyä voit vaihtaa sen torkkuhälytykseksi painamalla mitä tahansa painiketta
(paitsi POWER-painike).
2. LCD-näyttöön ilmestyy ”OFF” ja hälytys katkeaa.
3. Torkkuhälytys käynnistyy uudelleen n. 6 minuutin kuluttua. Voit jatkaa torkkutoimintoa tai
peruuttaa sen painamalla POWER-painiketta.
Huom!
POWER-painike katkaisee myös virran telakointiasemasta. Paina POWER-painiketta uudelleen,
kun haluat kytkeä virran telakointiasemaan.
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Uniajastintoiminto
Telakointiaseman voi ohjelmoida katkaisemaan virran esiasetetun ajan jälkeen 10 minuutin porrastuksella, 90 minuuttiin asti.
1. Paina SLEEP-painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi minuuttiluku.
Telakointiaseman toimintojen palautus perustilaan
Telakointiaseman voi tarvittaessa palauttaa tehtaan asettamille perusasetuksille.
1. Katkaise virta telakointiasemasta ja irrota virtapistoke pistorasiasta.
2. Poista varmennusparisto paristotilasta aikaisemmin selitetyllä tavalla.
3. Asenna varmennusparisto takaisin n. 2 minuutin kuluttua. Telakointiasema palaa tehtaan perusasetuksille.

Vianetsintä
Ongelma
Radion ääni säröytyy.

Mahdollinen syy
1. Asemaa ei ole viritetty oikein.
2. Lähetyssignaali on heikko.

Radiosta ei kuulu ääntä.

1.
2.

iPod-toisto ei käynnisty.

1.

Ei iPod-ääntä.

2.
1.
2.

Korjaustoimenpide
1 Hienoviritä asema.
2. Siirrä telakointiasema toiseen
paikkaan.
Telakointiasema ei ole Tuner- 1. Valitse Tuner painamalla
toiminnolla.
MODE-painiketta.
Ääni on mykistetty tai säädetty 2. Säädä voimakkuustaso.
minimiasetukselle.
Telakointiasema ei ole iPod1. Valitse iPod painamalla
toiminnolla.
MODE-painiketta.
iPod on kytketty väärin.
2. Kytke iPod oikein.
Telakointiasema ei ole iPod1. Valitse iPod painamalla
toiminnolla.
MODE-painiketta.
Ääni on mykistetty tai säädetty 2. Säädä voimakkuustaso.
minimiasetukselle.

Palauta telakointiasema tehtaan asettamille perusasetuksille ellei yllä esitetyt korjaustoimenpiteet
ratkaise ongelmaa.

Tekniset tiedot
Mallinumero
Virtalähde
Tehonkulutus
Lähtöteho
Radiotaajuusalue
Mitat (LxSxK)

•
•
•
•
•
•

IPD-4100
230V, 50 Hz vaihtojännite
26 W
5 W x 2 + 12 W (subwooferi)
FM: 87.5 - 108 MHz
402 x 265 x 140 mm

Valmistuttaja: TRUEBELL FINLAND OY
Niittyvillankuja 3, 01510 Vantaa
Huolto puh. 09 35080060
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