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USER MANUAL  GEBRUIKERSHANDLEIDING  MODE D’EMPLOI  
 

BEDIENUNGSANLEITUNG  MANUAL  DE USUARIO 



TÄRKEITÄ TURVATOIMIA AUDIO-LAITTEILLE 

LUE HUOLELLISESTI TURVA JA KÄYTTÖOHJEET JOTKA SOVELTUVAT LAITTEELLESI 

1. Lue käyttöohjeet – Kaikki turva ja käyttöohjeet tulee lukea enne laitteen käyttöä. 

2. Säilytä ohjeet – Kaikkia turva ja käyttöohjeet tulee säilyttää mahdollista tarvetta varten. 

3. Huomiovaroitukset – Kaikkia varoituksia laitteessa ja käyttöohjeessa tulee noudattaa 

4. Noudata ohjeita – Kaikkia toiminta ja käyttöohjeita tulee noudattaa. 

5. Vesi ja kosteus- Laitetta ei tule käyttää veden lähellä esimerkiksi, lähellä kylpyammetta, pesuallasta, 

keittiölavuaaria, pyykkiastiaa, kosteassa kellarissa, lähellä uima-allasta tai vastaavaa. 

6. Kärryt ja telineet- Laitetta saa käyttää ainoastaan kärryissä tai telineissä jotka on valmistajan hyväksymiä 

6A. Laitteen ja kärryn yhdistelmää tulee siirtää varovasti. Äkkinäiset pysähdykset, liiallinen voimankäyttö ja 

epätasainen alusta saattaa johtaa laitteen ja kärryn kaatumiseen 

7. Seinälle tai kattoon kiinnitys – Laite tulee kiinnittää seinään tai kattoon vain valmistajan ohjeiden mukaan. 

8. Ilmanvaihto- Laite tulee sijoittaa niin, että sijainti tai paikka ei häiritse sen asianmukaista ilmanvaihtoa. 

Esimerkiksi, laitetta ei tule sijoittaa sängylle, sohvalle, matolle, tai vastaavalle alustalle joka voi tukkia 

ilmanvaihto aukot. Tuotetta ei myöskään saa, sijoittaa kirjahyllyyn tai kaappiin joka voi estää ilman virtauksen 

tuuletusaukkojen lävitse. 

9. Lämpö – Laite tulee sijoittaa erilleen lämpölähteistä kuten lämpöpattereista, lämpöantureista, uuneista tai 

muista laitteista (mukaan lukien vahvistimet) jotka tuottavat lämpöä. 

10. Virtalähteet – Laite tulee kytkeä vain käyttöohjeissa kuvattuun virtalähteeseen tai laitteeseen merkattuun. 

11. Maadoitus tai polarisointi – Laitetta käytettäessä tulee huomioida, ettei laitteen maadoitus tai polarisaatio 

häiriinny. 

12. Virta-johdon suojaus – Virtajohdot tulee sijoittaa niin, ettei niihin kompastu kävellessä ja ettei johto jää 

puristuksiin esineiden alle tai väliin. Kiinnitä erityistä huomiota johtoihin pistokkeissa ja laitteen ulostuloissa. 

13. Puhdistus – Laite tulee puhdistaa vain valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

14. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain siihen kiinnitetyn antennin kanssa ja sitä ei saa yhdistää muihin 

ulkoisiin antenneihin. 

15. Kun et käytä tuotetta – Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, laitteen virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta. 

16. Esineiden tai nesteen joutuminen laitteeseen – Huolehdi ettei laitteen ulostuloihin joudu esineitä tai 

nesteitä. 

17. Huoltoa vaativat vauriot – Laite tulee huoltaa ammattilaisella jos: 

A. Virtajohdon liitin on vaurioitunut; tai 

B. Esineitä tai nesteitä on joutunut laitteen sisään; tai 

C. Laite on altistunut sateelle; tai 

D. Laite ei toimi normaalisti tai ilmenee muutoksia; tai 

E. Laite on tippunut tai kotelo on vaurioitunut. 

18. Huolto - Käyttäjän ei tule yrittää huoltaa laitetta itse sen enempää kuin ohjeissa on neuvottu.  Kaikki muut 

huollot on tarkoitettu valtuutetulle huoltohenkilökunnalle. 



 

VAROITUS:  

 
VÄHENTÄÄKSESI TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. 

HUOMIO: 

 
Muiden toimintojen tai ominaisuuksien käyttö joita ei ole mainittu saattaa altistaa käyttäjän vaaralliselle säteilylle.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-HUOMIO KILPI LÖYTYY LAITTEEN POHJASTA  
 
TEKNISET TIEDOT 

TAAJUUDET : AM 530 - 1600 KHz 

: FM 88 - 108 MHz 
VIRTALÄHDE : SWITCHING ADAPTOR 230Vac/50Hz(DC 12V 1.2A ) 
VIRRANKULUTUS : 18W 
ANTENNIT : Ulkoinen antenni FM taajuudelle 

: Sisäänrakennettu ferriitti pylväs AM taajuutta varten 
KAIUTIN : 4‖ Dynamic type x 2 
 

* Muotoilu tai tekniset tiedot saattavat muuttua, ilman erillistä ilmoitusta. 

* Varmista että MP3/USB laitteelle/Flash muistiin/SD kortille on tallennettu MP3 tiedostoja. 

 
 
Aloitus  
 
Paketin avaaminen  
 
1 Poista pakkaus materiaali laitteesta  

HUOMIOI: Säästä pakkausmateriaali. 
2 Poista muovinen suoja radion päältä. 
3 Poista muovinen suoja A/C liitännän päältä. 
4 Poista solmu A/C virtajohdosta ja avaa antenni johto laitteen takaa. 
5 Avaa kansi ja poista styroksi kääntöpöydältä. 
6 Poista musta solmu äänivarren alta. 
7 Poista valkoinen laitteen neulaa suojaava suojus vetämällä varovasti kohti laitteen etupuolta. 
8 Avaa FM antenni ja anna sen roikkua suoraviivaisesti parhaan FM-vastaanoton saamisekis. Jos sinulla on vaikeuksia 
saada hyvää FM-signaalia, siirrä FM antennia. Älä kytke laitteeseen ulkoista antennia. 

 

Salama nuolenkärjellä tasasivuisen kolmion 
sisällä on tarkoitettuvaroittamaan käyttäjää 

maadoittamattomasta vaarallisesta 
sähkövirrasta tuotteen kotelossa, joka voi olla 

tarpeeksi suuri muodostamaan käyttäjälle 
riskin altistua sähköiskuille. 

 

VAROITUS 

 
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO 
NOT OPEN 

 
VAROITUS: Vähentääksesi 
sähköiskujen vaaraa, älä poista 
kantta (tai takaosaa) Sisällä ei ole 
käyttäjän itse huollettavia osia 
-Huoltotöissä käänny valtuutetun 
huoltohenkilökunnan puoleen. 

 

 

Huutomerkki tasasivuisen kolmion  
sisällä on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää 
huoltamasta laitetta ilman alkuperäisiä ohjeita.

 

HUOMIO 
Vain Compact levyke laitteille: 

Näkymätöntä laser säteilyä jos laite on auki, lukitus on hajalla tai epäkunnossa. 
Vältä altistumista säteilylle. 



Virta lähde  

1. Yhdistä ADAPTORIN pienempi pää  12V DC INPUT LIITÄNTÄÄN laitteen taakse. 
2. Syötä AC ADAPTORIN 2-pin liitin 230V AC verkkovirta pistorasiaan 
 
KUULOKE LIITÄNTÄ  

1 Liitä kuulokkeet HEADPHONE JACK liitäntään. 
2 Säädä äänenvoimakkuus halutulle tasolle. 

HUOMIOI: Käyttäessäsi kuulokkeita  laitteen kaiuttimet sammuvat 
Kuuloke  liitäntä  

Laitteen kaiuttmet sammuvat. 

Huomioi : Kuulokkeet myydään erikseen. 

 
Kääntöpöytä toiminto  

Käynnistä laitteesi ON/OFF-VOLUME ROTARY NUPISTA etupaneelista ja aseta kytkin ON asentoon.  
1 Aseta FUNCTION KYTKIN  PH. laitteesta PHONO tilaan. 
2 Aseta SPEED CONTROL KYTKIN haluttuun nopeuteen (33 1/3,45 or 78 rpm). Aseta levyke kääntöpöydälle. 
3 Käytä CUE LEVER nostaaksesi äänivarren oikeaan asentoon toistoa varten. Vedä äänivarsi hellästi oikealle kunnes  
 "click" ääni kuuluu. 
4 Aseta äänivarsi äänitteen ylle ja käytä äänivarren liikuttajaa asettaaksesi äänivarren haluttuun kohtaan äänitteellä.  
Säädä ON/OFF-VOLUME ROTARY NUPPI halutulle äänenvoimakkuuden tasolle. 
5 Kun tallenne toistetaan loppuun äänivarsi pysähtyy automaattisesti. Aseta äänivarsi lepotilaan manuaalisesti. 
 
Lisätarvikkeet:ADAPTERI  45 RPM VARTEN 

Tämän adapterin avulla voit kuunnella 45 RPM tallenteita. 
1 Aseta 45 RPM adapteri tapin päälle. 
2 Aseta 45 RPM tallenteesi kääntöp. 
3 Seuraa kääntäpöydän ohjeita toistaaksesi tallenteitasi. 

Kasetti toiminto  

1 Aseta FUNCTION SWITCH  TA. laitteesta CASSETTE tilaan. 
2 Syötä valmiiksi tallennettu kasetti CASSETTE DOOR luukkuun. Kasetti liukuu laitteen mekanismiin ja laite alkaa 
toistamaan sitä. 
3 Säädä äänenvoimakkuutta VOLUME NUPISTA . 
4 Eteenpäinkelaamista varten, paina CASSETTE EJECT/F.F osittain pohjaan. Uudelleen painamalla samaa painiketta voit 
pysäyttää kelauksen ja toisto voi jatkua., 
5 Lopettaaksesi toiston ja poistaaksesi kasetin, paina CASSETTE EJECT/F.F painike pohjaan asti. 
6 Kun kasetin toinen puoli toistetaan loppuun, kasetti soitin pysähtyy. 

HUOMIOI: Poista kasetti kun laitteen virta on kytketty pois tai toisto on pysäytetty. 

 
Radio  toiminto  
 
1 Aseta FUNCTION KYTKIN RA. laitteesta RADIO tilaan. 
2 Aseta AM/FM BAND KYTKIN halutulle taajuudelle (AM or FM). 
3 Valitse haluttu radiokanava säätämällä TUNING NUPPIA. 
4 Säädä laitteen äänenvoimakkuutta ON/OFF-VOLUME ROTARY NUPPIA halutulle tasolle. 
Antenni  

FM taajuuden saamiseksi, laiteessa on FM WIRE ANTENNI , liikuta antennia kunnes signaali on vahva ja selkeä.  
AM taajuutta vartenlaitteessa on suunnattu ferriitti antenni. 
Kohdista antenni parhaan signaalin saamista varten. Älä yhdistä laitetta EXTERNAL FM 
ANTENNIA mihinkään ulkopuoliseen antenniin. 
 
CD toiminto  
 
CD-levyn kuunteleminen  
1 Aseta FUNCTION KYTKIN  CD. CD tilaan. 
2 Paina OPEN/CLOSE PAINIKETTA avataksesi CD-aseman luukun . Aseta levy levyasemaan kuvapuoli ylöspäin. 
3 Paina OPEN/CLOSE PAINIKETTA uudestaan sulkeaksesi CD-aseman luukun  Näytössä näkyy ―— —― muutaman 
sekuntin ajan,, levyn kappale määrä näkyy laitteen luettua CD-levyn tiedot.―00ǁ näkyy näytöllä ellei laitteessa ole levykettä 
sisällä. 
4 Paina PLAY PAINIKETTA aloittaaksesi levyn toiston. PLAY INDICATOR valo syttyy päälle.



5 Säädä laitteen äänenvoimakkuutta ON/OFF-VOLUME ROTARY KNOB halutulle tasolle. 
6 Tauottaaksesi toiston, paina  PLAY/PAUSE PAINIKETTA  PLAY INDICATOR valo vilkkuu. Paina PLAY 

PAINIKETTA uudestaan jatkaaksesi toistoa. 
7 Pysäyttääksesi levyn toiston paina STOP PAINIKETTA  PLAY INDICATOR valo sammuu . 
 
Kappaleen vaihtaminen  
 
1  Paina FORWARD SKIP PAINIKETTA tai BACKWARD SKIP PAINIKETTA valitaksesi halutun kappaleen. 
2  Paina PLAY PAINIKETTA jatkaaksesi toistoa. 
 
Eteen- ja taaksepäin kelaaminen  

TOISTO 

1  Paina pohjassa FORWARD SKIP PAINIKETTA tai BACKWARD SKIP PAINIKETTA kelataksesi kappaletta eteen- tai 

taaksepäin. 
2 Vapauta painike halutussa kohdassa, toisto jatkuu automaattisesti. 

Ohjelmoitu toisto  

1 Paina PROGRAM PAINIKETTA. " 01" näkyy laitteen näytöllä ja PROGRAM INDICATOR vilkkuu. 
2 Paina FORWARD SKIP PAINIKETTA tai BACKWARD SKIP PAINIKETTA valitaksesi kappaleen. 
3 Paina PROGRAM BUTTON uudestaan tallentaaksesi kappeleen. 
4 Toista kohdat 2 ja 3 yllämainitulla tavalla ohjelmoidaksesi kappaleet. 
5 Paina PLAY PAINIKETTA aloittaaksesi ohjelmoidun toiston. PROGRAM INDICATOR valo syttyy. 
6 Poistaaksesi ohjelmoidut kappaleet, paina STOP PAINIKETTA kahdesti tai kunnes PROGRAM 

INDICATOR valo sammuu. Ohjelmoidut kappaleet poistetaan myös jos laitteen CD LUUKKU avataan. 
HUOMIOI: Korkeintaan 20 kappeltta voidaan ohjelmoida toistettavaksi halutussa järjestyksessä. 
 

AUC sisääntulo  

1 Voit yhdistää laitteeseesi ulkoisia medialähteitä AUX liitännän avulla. 
2 Kytke AUX kaapeli LINE IN LIITÄNTÄÄN laitteen taakse. 
3 Aseta LINE IN KYTKIN ON asentoon. 
4 Kytke AUX kaapelin toinen pää haluttuun medialaitteeseen.. 
5 Varmista ulkoisen medialaitteesi äänenvoimakkuus. 
6 Katso laitteen valmistajan käyttöohjetta toimintoa varten.. 
HUOMIOI Kun et käytä AUX kytkentäävarmista, että LINE IN KYTKIN on OFF asennossa. 
 
Ongelmatilanteet  

Laitteessa ei ole virtaa  

1 AC virtajohto ei ole kytkettynä kunnola. 
2 Varmista että ON/OFF kytkin on oikeassa asennossa. 

Laitteesta ei kuulu ääntä  

1 Varmista äänenvoimakkuus säätämällä äänevoimakkuuden säätö nuppia. 
2 Varmista, että LINE IN KYTKIN on OFF asennossa jos et käytä LINE IN LIITÄNTÄÄ. 

KÄÄNTÖPÖYTÄ EI TOIMI  

1 Varmista, että toiminnon valitsin on phono tilassa. 
2 Liikuta äänivartta kunnes siitä kuuluu naksahdus. 
3 Varmista, että neulan suojus on poistettu. 

CD-levyke ei toistu 

1 Varmista, että CD-levy on asetettu laitteeseen oikeinpäin (kuvake puoli ylöspäin). 
2 Varmista, että CD-levy on puhdas 
3 Varmista, että laitteen toiminnon valitsin on asettu CD tilaan.



PAINIKKEIDEN SIJAINTI



PAINIKKEIDEN SIJAINTI



 
 

Asiakastuki 

Voit ottaa yhteyttä Ricatechin asiakaspalveluun jos sinulla on kysymyksiä tai ongelma sinun 

Ricatechin tuotteen kanssa. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostin tai puhelimen kautta 

Sähköpostitse 

Voitte ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteeseen support@ricatech.com  Ilmoita tuotteen mallinumero ja 

sarjanumero, mainitse nimesi sekä osoitteesi ja esitä kysymyksesi tai ongelmasi selvästi. 

Puhelimen kautta 

Voitte soittaa asiakaspalveluumme numeroon +32 3 3265694. Joku meidän palveluhenkilökunnasta on valmis palvelemaan teitä. 

Täydelliset ohjeet löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.ricatech.com   

Ricatech B.V. 

Cornusbaan 1 

2908 KB Capelle a/d IJssel 

The Netherlands 


