
Kierrätys 
 

 

Laitteen elinkaaren päätyttyä älä vie laitetta sekajätteeseen. 
Toimita laite asianmukaiseen elektroniikkajätteen 

keräyspisteeseen, kuten tuotteen varoitusmerkinnöissä 

opastetaan. 

 
Materiaaleja voidaan uudelleen käyttää. Kierrättämällä ja 
uudelleen käyttämällä säästät luontoa. 

 

Saadaksesi lisätietoa kierrätyspisteistä, ota yhteyttä 
jälleenmyyjääsi. 

 

 

 
 

 
Tämä symboli kertoo sähköiskun 
vaarasta. 

 

 
Tämä symboli kertoo, että symbolin alla 
on tärkeitä huolto ja käyttöohjeita. 

 

 

Turvallisuus, kierrätys ja käyttöönotto 
 

 
Käytä laitetta ainoastaan sisätiloissa. 
Älä altista laitetta kosteudelle. 
Älä itse pura tai avaa laitetta. 

Korjaus ja huoltotöissä käänny 
valtuutetun huoltohenkilökunnan 
puoleen. Kytke tuote ainoastaan 

maadoitettuihin pistorasioihin. 

Varmista, että pistorasian jännite vastaa laitteen tarvitsemaa jännitettä. 

Virtajohdon tai virtajohdonpään katketessa tai muutoin vioittuessa, on se heti 
vaihdettava valtuutetussa huoltopisteessä. 

Ukonilman tai sähkökatkoksen sattuessa irrota laite pistorasiasta. 
Lasten tulee olla aikuisen valvonnassa käyttäessään laitetta 
Puhdista laite käyttämällä kuivaa liinaa. Älä käytä kosteaa 
liinaa tai puhdistusaineita.



Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai muille lämmön lähteille. 
Sijoita laite paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto, näin vältät laitteen 
ylikuumenemisen. 

Älä peitä tuuletusaukkoja. 
Asenna laite paikkaan, joka on turvallinen ja jossa laite ei altistu 
tärinälle tai muuten radionvastaanotto saattaa häiriintyä. 

 
Älä avaa tai yritä korjata laitetta itse, se ei ole turvallista. Mikäli toimit näin, takuu 
mitätöityy. Korjaukseen liittyvissä asioissa käänny valtuutetun huollon puoleen. 

 

Tässä laitteessa on 1 luokan laser, vältä altistumista säteelle, 

sillä altistumisesta saattaa aiheutua silmävaurion. 

Käytä ainoastaan elohopea ja kadmium vapaita paristoja. 

Käytetyt paristot ovat ongelmajätettä, älä heitä sekajätteen sekaan. 

Vie käytetyt paristot keräyspisteeseen. 

Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Lapset voivat niellä paristoja. 

Mikäli Lapsesi nielee pariston, ota heti yhteyttä lääkäriin! 

Tarkista pattereiden kunto tasaisin väliajoin, jotta vältyt paristojen 
hapettumiselta ja vuodolta. 

 

Käytetyt paristot ovat ongelmajätettä, älä heitä 
normaali jätteen sekaan. Asiakkaana 
ympäristölainsäädäntö velvoittaa sinua kierrättämään 
käytetyt paristot asianmukaisesti. 
Toimita paristot keräyspisteeseen. 

 

Voit viedä käytetyt paristot julkisiin keräyspisteisiin tai 
kauppaan joka myy samankaltaisia paristoja. 

Palauta ainoastaan täysin tyhjiä ja loppuun käytettyjä 
paristoja. 



                            Käyttöönotto   
 

Pakkauksesta poisto ja asennus 
Poista laite pakkauksesta vahingoittamatta laitetta, sekä poista ylimääräinen 
pakkausmateriaali. 

Avaa virtajohto täyteen mittaansa. 

Avaa FM antenni täyteen mittaansa. 

Sijoita laite tasaiselle ja vakaalle alustalle, vältä magneettikenttien läheisyyttä. 

Kuljetusruuvi 
Nosta kansi käyttääksesi levysoitinta. 

 

Levysoittimessa on kuljetusruuvi, jolla estetään 
kääntöpöydän vaurioituminen kuljetuksen aikana. 
Käytä kolikkoa tai ruuvimeisseliä kääntääksesi 
kuljetusruuvia myötäpäivään, nyt kääntöpöytä 
pääsee liikkumaan vapaasti. (ruuvi painuu pohjaan 
asti.) 
Kytke virtajohto pistorasiaan. 
Poista läpikuultamaton neulansuojus liu’uttamalla sitä nuolen osoittamaan suuntaan. 

Poistaessasi suojusta noudata erityistä varovaisuutta, koska takuu ei kata 
neulavauriota. 

 
Poista nippuside äänivarren päältä, vapauta lukitusvipu ja kytke laitteeseen virta. 

 
 
 

 
Äänivarren nostin 

 

 
 
 

Neulan suoja 
 

 
 

Virtalähde 
Tämä laite on suunniteltu 230V 50Hz AC verkkovirralle. 
Jos laitteeseen syötetään eri jännitettä tai sitä käytetään muunlaisella 
virtalähteellä, saattaa siitä aiheutua vauriota laitteelle. 
Takuu ei kata tämän kaltaisia vaurioita. HUOMIO! Jos virtajohto ei mene 
pistorasiaan, sinulla on luultavasti maadoittamaton pistorasia. Ota yhteyttä 
sähköalan ammattilaiseen saadaksesi lisätietoja.



Tärkeää: Levysoittimen kannen nostaminen 

ja laskeminen 
 

 
Avataksesi kannen, nosta sitä niin ylös kuin mahdollista, kunnes kannatin lukkiutuu. 

Sulkeaksesi kannen, nosta sitä ylöspäin kunnes kannatin vapautuu, tämän jälkeen 

laske kansi. 
 

Välttääksesi vahingoittamasta laitetta, älä koskaan pakota kantta kiinni 

voimaa käyttäen. Nosta aina kantta jotta kannen kannatin vapautuu. 
 
 

 

Huomioi! 
 

Tässä mallissa on liukuesteelliset kumijalat, jotka estävät laitetta liikkumasta 

tahattomasti käytön yhteydessä. 

Jalat on valmistettu erikoisvalmisteisesta hajoamattomasta kumimateriaalista joka 

ei tahri tai jätä jälkiä. 

 
Tietyntyyppiset huonekalujen kiillotusaineet, puunkyllästysaineet sekä 

siivousaineet, saattavat aiheuttaa kumijalkojen pehmenemisen mikä johtaa siihen, 

että niistä saattaa jäädä jälkiä. Tämän vuoksi suosittelemme, että ostat suojatassut 

ja kiinnität ne laitteen jalkoihin, ennen kuin asetat laitteen haluamasi kohtaan. 

Suojatassuja on saatavilla rautakaupoissa. 
 

Laitteen puhdistus 
 

Jos laitteeseen kerääntyy pölyä, voit puhdistaa sen hankaamattomalla pölyliinalla. 
Jos laitteeseen kertyy sormenjälkiä, voit käyttää korkealaatuista siivous/kiillotus 
sprayta. Vältä aineen joutumista laitteen muovi- tai metalliosiin. 

 

 
Suosittelemme, että ruiskutat aineen pölyliinaan etkä suoraan laitteen pinnalle. Näin 
vältät aineen osumisen laitteen muovi tai metalliosiin.



PAINIKKEIDEN SIJAINTI JA KÄYTTÖTARKOITUKSET 
 
 
 

1.  Kansi 

2.  Kannentuki 

3.  Kaiuttimet 

4.  USB liitin 

5.  Virtakytkin 

6.  Äänityspainike 

7.  Toimintopainike 

8.  Äänenvoimakkuuden säätö 

9. LCD näyttö 

10. MENU näppäin 

11. INFO näppäin 

12. SCAN näppäin 

13. PRESET näppäin 

14. EQ näppäin 

     15.Kaukosäätimen vastaanotin   

16.   CD kelkka 

17.   Radioasemien viritys 

18.   Play/Pause painike 

19.   Stop painike 

20.   DN/F.R painike 

21.   UP/F.F painike 

22.   PLAY, MODE painike 

23.   OP/CL painike (cd avaa/sulje 
painike) 

24. Kaijutin 

25. Kasetti EJ/F.F painike (vapauta, 
pikakelaus) 

25. Kasettipesä



TAKAPANEELI 
 
 

 
 

KAUKOSÄÄDIN 
 

 

          26) 75 ohm Antenni  
27) Linja ulos 

28) AUX sisääntulo 
29) AC virtajohto 

30) AC päälle/pois painike 
 

 

 

 

 

 

31) Äänenvoimakkuus -   41) PLAY.PAUSE 

32) Taaksepäin                         ENTER 

33) Raita -10                  42) Raita +10 

34) INFO                        43) STOP 

35) PROGRAM             44) SCAN 

36) EQ                              45) PRESET 

37) FUNCTION                 46) DELETE 

38) Äänenvoimakkuus +    47) MUTE    

39)PLAY.MODE                48) RECORD 

40) Eteenpäin                  
 

 
LEVYSOITIN                                                 

 

                                                                     49) 45kierrosta adapteri 
50) Kauttakulku ruuvi 

51) Äänivarsi 

52) Nopeuden valinta (33, 
45, 78 kierrosta minuutissa) 
53) Äänivarren lukko 
54) Äänivarren nostin 

55) Äänivarsi



Käyttöohjeet 

Virran kytkeminen päälle 
1) Kytkeäksesi laitteeseen virran, pidä POWER näppäin painettuna yhden sekunnin ajan. 

2). Paina FUNCTION näppäintä jotta voi valita haluamasi toiminto. 

3) Aloita äänenvoimakkuuden säädöllä käyttämällä VOLUME säätönappia. 

4) Sammuttaaksesi laitteen, pidä POWER näppäintä painettuna kolme sekuntia, kunnes 

virran merkkivalo sammuu. 

Jos POWER näppäintä ei paineta toiston loputtua, laite sulkee jonkin ajan kuluttua 

itse itsensä. 
 

 
 

USB ominaisuuden käyttö 
1) Paina FUNCTION näppäintä saadaksesi USB tilan päälle. 
2) Aseta USB laite USB porttiin. Soitin aloittaa ensimmäisen 

kappaleen soittamisen USB laitteelta. 
3) MP3 kuvio aikoo näkyä näytöllä, kun MP3 on päällä. 
4) PLAY/PASE, DN/F.R/UP/F.F ja STOP toiminnot toimivat samalla 

lailla kuin CD soittotoiminnossa. 
 
 

           Voit käyttää Function näppäintä valitaksesi CD ja USB toiminnon välillä. 
 

 
 

MP3 sisällön toisto 
Paina PAUSE/PLAY näppäintä soittaaksesi halutun kappaleen CD/USB tilaa 
käytettäessä. 

 

Toistaessasi sisältöä laitteen näyttöön ilmestyy käytössä oleva kansio 
ja kappaleen numero. 
Voit pysäyttää kappaleen toiston koska 
tahansa painamalla STOP näppäintä. 
 

 

 
 BLUETOOTH sisällön toisto 
  

1) Laita laite päälle, paina FUNCTION näppäintä päästääksesi BLUETOOTH tilaan. 

2) Valitse laitteestasi, (älypuhelin, tabletti, jne.) ID BLUETOOTH nimeltään ”DBT”, sitten 

hyväksy yhteys. 

3) Nyt kaikki musiikki minkä soitat laitteeltasi, niin soi NR513DAB laitteelta.    

 



Kappaleen vaihto ja pikakelaus CD5/USB tilassa 
CD/USB tilaa käytettäessä paina UP.F/DN. F näppäintä pikakelataksesi kappaletta. 
Toistuva painallus vaihtaa kappaletta. Löydettyäsi haluamasi kappaleen, vapauta näppäin 
niin toisto alkaa. Pitäessäsi kappaleenvalitsinta painettuna, voit valita tietyn kohdan 
haluamastasi kappaleesta. Löydettyäsi haluamasi kohdan vapauta näppäin ja toisto jatkuu 
normaalisti. 

 

 
 

REPEAT/RANDOM ominaisuuksien käyttö CD/ 
MP3 muodossa 

1) Paina PLAY.MODE näppäintä laitteesta tai 
kaukosäätimestä, ja soitin aikoo toistaa sillä hetkellä 

soivan kappaleen ja  aikoo näkyä näytöllä. 
2) Paina PLAY.MODE painiketta laitteesta tai P.MODE 

MENU painiketta kaukosäätimestä kahdesti, niin soitin 
aikoo toistaa kappaleita soittavasta kansiosta ja 

  FOLDER tulee näkymään näytöllä. 
3) Paina  PLAY.MODE painiketta laitteesta tai P.MODE 

MENU painiketta kaukosäätimestä  kolmesti niin soitin 
aikoo toistaa kaikki kappaleet USB laitteelta tai CD levyltä 
ja  aikoo näkyä näytöllä. 

4) Paina PLAY.MODE painiketta laitteesta tai 
P.MODE.MENU painiketta kaukosäätimestä neljästi niin 
soitin soittaa soivat kappaleet satunnaisessa järjestyksessä 
ja näytölle silloin ilmestyy ’RDM’ merkki. Paina DN/UP tai 
Skip+/Skip- valitaksesi kappaleen soivia kappaleita 
satunnaisesti. Paina PLAY.MODE laiteestasi tai 
P.MODE.MODE painiketta kaukosäätimestä taas, jotta peruuttaa satunnainen toisto. 

Muistiominaisuudet CD/MP3 muodossa 
1) Kun CD on pysähtynyt, paina PLAY.MODE laitteesta tai 

PROGRAM kaukosäätimestä päästääksesi PROGRAM 
tilaan , ’DISC’ ’MEM’ ’T00’ ’P01’ aikoo näkyä näytöllä.  

2) Paina UP/F.F näppäintä tai DN/F.R näppäintä laitteesta 
valitaksesi haluamasi kappale ja sitten paina 
PLAY.MODE tai PROGRAM näppäintä varmistaaksesi. 

3) Toista kohta 1 jatkaaksesi PROGRAM. HUOM! Voit tallettaa 99 mp3 kappaletta ja 
20 cd kappaletta. ’PROGFULL’ näkyy näytöllä kun on yli 99mp3 tai 20cd kappaletta. 

4) Paina PLAY/PAUSE näppäintä soittaaksesi tallennetut kappaleet, paina UP/F.F tai 
DN/F.B valitaksesi kappale tallennetussa järjestyksessä. 

5) Paina STOP painiketta kahdesti jättääksesi ohjelmamuodon. Koko tallennettu 
ohjelma muistissa peruuntuu. 

           MUTE / EQ Toiminnot 
   

Kun laite soi, paina MUTE nappia kerran, niin ääntä ei kuulu kaiuttimista, ja 
’MUTE ON’ aikoo näkyä näytöllä; paina MUTE nappia tai Volume+/- tai EQ nappia peruaksesi 



MUTE toiminnon ja ääni taas alkaa kuulumaan kaiuttimista. Kun laite soi, paina EQ painiketta 
valitaksesi erilaisia äänitoimintoja eli POP/CLASSIC/ROCK/JAZZ/FLAT, voit valita mieleisen. 

 
              AJAN JA PÄIVÄYKSEN Asetukset 

1) Kun FM tai DAB on päällä, paina MENU nappia valitaksesi 
SYSTEM vaihtaaksesi TUNING/ENTER kontrollia, paina sitä 
vahvistaaksesi päästäksesi SYSTEM luetteloon. 

2) Säädä TUNING/ENTER kontrollia valitaksesi AIKA asetukset ja 
paina sitä päästäksesi ajan säätöihin, ’TIME’ ’Set time/Date’ aikoo 
näkyä näytölläsi. 

3) Mene ’Set time/Date’: ’Auto update’ ’set 12/24 Hour’ aikoo näkyä 
näytöllä kun käännät TUNING/ENTER nappia. 

4) Kun on vahvistettu ’Auto update’: ’No update’ / ’Update from any’ / 
’Update from DAB’ ja ’Update from FM’ aikoo näkyä näytöllä kun 
käännät TUNING/ENTER nappia. Voit valita omat asetukset 
painamalla TUNING/ENTER vahvistaaksesi. 

5) Kun on vahvistettu ’Set 12/24 Hour’: ’Set 12 Hour’ ’Set 24 Hour’ 
aikoo näkyä näytölläsi. 
  
 

6) Vahvista 12 tunnin tai 24 tunnin järjestelmä aloittaaksesi ajan 
asettamisen, ’Set time’ / ’Hour’ ’Minute’ ’AM or PM’  aikoo näkyä 
näytölläsi. Valitse asetuksei ja paina TUNING/ENTER 
vahvistaaksesi asetukset. 
 
 

 
7) Kellon asetukset ovat valmiina ja sitten aseta päivämäärä. ’Set Date’ ’1-1-2009’ 

aikoo näkyä näytöllä. Käännä ja paina TUNING/ENTER kontrollia asetaksesi 
päivämäärän. 

 
 
 
Kielen valinta 
Kun FM tai DAB on päällä, paina MENU painiketta valitaksesi kielen kääntämällä 
TUNING/ENTER kontrollia, paina sitä vahvistaaksesi pääsyn kielen asetuksiin. Voit 
valita ENGLISH/NEDERLANDS/DEUTSCH/NORSK/SVENSKA. 
 
CD Ominaisuudet 
1) Laita laite päälle, paina FUNCTION nappia päästäksesi CD. 
2) Paina OP/CL nappia avataksesi cd-aseman. 
3) Aseta levysi (mp3 toimii myös) cd-asemaan kuva ylöspäin. 
4) Paina OP/CL nappia uudestaan sulkeaksesi cd-aseman. Laite tunnistaa hetken 

levyä, sen jälkeen lopettaa pyörimisen ja aloittaa musiikin toistamisen. 
5) MP3 merkki aikoo näkyä näytöllä, jos levyllä on mp3 formaattimusiikkia.  



 

USB Tallennus 
 

Tallennus radiosta USB laitteelle 
 

       Liitä USB laite USB porttiin. Kun radio soi, paina RECORD kerran, ’usb’           
syttyy palamaan näytöllä 5 sek. päästä ja tallennus alkaa. Paina STOP     
kaukosäätimestä tai PLAY.MODE laitteesta kun haluat lopettaa tallennuksen. 

 

CD:ltä tallennus 
Liitä USB laite USB porttiin,Etsi haluamasi kappale ja paina RECORD 
näppäintä, ’REC-1’ aikoo näkyä näytöllä varmistaaksesi tallentavan kappaleen. 
Paina UP/F.F<SKIP+> kerran valitaksesi koko tiedoston levyltä ja ’REC-F’ aikoo 
näkyä näytöllä.  

 

MP3/CD tallennus 
Liitä USB laite USB porttiin. Kun MP3 soi, paina kerran RECORD, ’REC-1’ 
aikoo näkyä näytöllä, sitten paina RECORD näppäintä kahdesti varmistaaksesi, 
’REC’ ’usb’ syttyy näytöllä ja tallennus alkaa 5sek. päästä; paina PLAYPAUSE 
kerran pysäyttääksesi tallennuksen ;paina PLAY/PAUSE uudestaan jatkaaksesi 
tallennusta. 

    4)  Kasetille tallennus 
Liitä USB laite USB porttiin, kun TAPE soi, paina RECORD näppäintä kahdesti 
varmistaaksesi, ’REC’ ’usb’ syttyy näytöllä ja tallennus alkaa 5sek. päästä; 
paina PLAYPAUSE kerran pysäyttääksesi tallennuksen ;paina PLAY/PAUSE 
uudestaan jatkaaksesi tallennusta. 

 

Levysoittimelta tallennus 
Liitä USB laite USB porttiin. Kun levy soi, paina RECORD näppäintä kahdesti 
varmistaaksesi, ’REC’ ’usb’ syttyy näytöllä ja tallennus alkaa 5sek. päästä; 
paina PLAYPAUSE kerran pysäyttääksesi tallennuksen ;paina PLAY/PAUSE 
uudestaan jatkaaksesi tallennusta. 

    6)BLUETOOTH tallenus 
     Liitä USB laite USB porttiin. Kun BLUETOOTH soi, paina RECORD näppäintä     
kahdesti varmistaaksesi, ’REC’ ’usb’ syttyy näytöllä ja tallennus alkaa 5sek. päästä; 
paina PLAYPAUSE kerran pysäyttääksesi tallennuksen ;paina PLAY/PAUSE 
uudestaan jatkaaksesi tallennusta. 
 

HUOMIO! STOP näppäimen painaminen tallennuksen aikana johtaa epäonnistumiseen 
 

7) Paina DELETE näppäintä kerran, DEL-1 aikoo näkyä näytöllä . Voit poistaa 
soittavan kappaleen. Paina UP/F.F<SKIP+>  kerran poistaaksesi soivan 
kappaleen ja DEL-F aikoo näkyä näytölläsi; paina UP/F.F<SKIP+> kahdesti 
poistaaksesi kaikki  kappaleet soivassa USB laitteessa ja DEL-A aikoo näkyä 
näytöllä. Lopuksi paina DELETE painiketta taas kerran varmistaaksesi 
valitsemasi ’DEL-1’’DEL-F’ TAI ’DEL-A’. 



Radion käyttö 
 

1) Paina laitteen etuosassa sijaitsevaa POWER näppäintä kytkeäksesi laitteeseen virran, 
säädä VOLUME näppäin pienelle ennen kuin alat käyttää laitetta. Paina FUNCTION 
näppäintä päästääksesi FM ominaisuudelle. 

2) Liitä 75ohm antenni taakse olevaan pistokkeeseen, paina 
SCAN aloittaaksesi automaattisen radiotaajuuksien etsiminen. 
Tai säädä TUNING/ENTER näppäimestä haluamasi 
vastaanotto taajuus. Jos radion vastaanotto heikkenee, laite 
siirtyy automaattisesti 
stereotilasta monotilaan. Voit halutessasi painaa TUNING/ENTER vaihtaaksesi stereo- 
tai monotilan.  

3) Kun FM soi, paina INFO näppäintä nähdääksesi tiedot näytöllä. 
4) Kun FM soi, paina MENU näppäintä säätääksesi ’Scan 

settings’. Käännä TUNING/ENTER kerran, ja valitse ’Scan 
setting all station’ aikoo näkyä näytöllä . 

5) Kun FM soi, paina MENU näppäintä säätääksesi ’Scan settings’. 
Käännä TUNING/ENTER toisen kerran, ja valitse ’Scan setting 
strong stations only’ aikoo näkyä näytöllä. Silloin soitin etsii vain 
vahvoja radiosignaaleja. 

6) Kun lopetat kuuntelun, paina POWER näppäintä 3 sek. ajan, niin 
soitin sammuu. 

 
DAB Toiminto 
 
1) Laita laite päälle, ja aseta äänenvoimakkuus hiljaisele. Paina 

FUNCTION näppäintä päästääksesi DAB toimintoon. 
2) Liitä 75ohm antenni laitteen takana olevaan pistokkeeseen, 

niin soitin skannaa automaattisesti DAB asemat kunnes 
vastaanottaa DAB aseman. 

3) Käännä TUNING/ENTER näppäintä valitaksesi DAB aseman 
manuaalisesti. Valitse toivottu DAB asema ja paina 
TUNING/ENTER vahvistaaksesi. Jos sinulla on DAB päällä, 
niin näytöllä näkyy’ stereo’. 

4) Kun DAB soi, paina INFO painiketta nähdääksesi informaation soivasta taajuudesta, 
jne. 

Muistitoiminto DAB/fm toiminnossa 
1) Kun DAB/FM soi, valitse haluttu radiotaajuus. Paina ja 

pidä pohjassa PRESET näppäintä 2sek., Preset 1 store: 
(Empty) aikoo näkyä näytöllä, paina TUNING/ENTER 
näppäintä varmistaaksesi toiminto ja ’Preset 1 Stored’ 
aikoo näkyä näytöllä. 

2) Käännä TUNING/ENTER näppäintä tai paina SKIP+/- 
painiketta kaukosäätimellä valitaksesi toivottu radio-
asema. 

3) Toista 1-2 kohdat ohjelmoivaksesi 10 toivottua DAB – tai 
FM asemaa. 

4) Paina PRESET painiketta kerran soittaaksesi varastoitua kappaletta. Käännä 
TUNING/ENTER painiketta tai paina SKIP/- painiketta kaukosäätimestä valitaksesi 
halutut kappaleet.



Kasetti ominaisuuden käyttö 
 

Huomio! Ennen kuin asetat kasetin kasettipaikkaan, varmista että kasetista on 
poistettu kaikki ”löysä” kasettinauha, sillä se saattaa jumittaa koneiston. Mikäli 
tarvitset ohjeistusta siirry ohjekirjan HUOLTO JA KUNNOSSAPITO osioon. 

 
Paina laitteen etuosassa sijaitsevaa POWER näppäintä kytkeäksesi laitteeseen 
virran, säädä VOLUME näppäin pienelle, ennen kuin alat käyttää laitetta. Paina 
TAPE näppäintä käyttääksesi kasetti ominaisuutta. 

 

Aseta kasetti laitteen oikealla puolella sijaitsevaan kasettipaikkaan kuvan 
osoittamalla tavalla. Aseta puoli jota haluat kuunnella osoittamaan ylöspäin. 
Kasetin toisto alkaa automaattisesti kun asetat sen laitteeseen. Säädä VOLUME 
näppäimestä äänen voimakkuus haluamallesi tasolle. Jos haluat kelata nauhaa 
paina EJ/F. F näppäintä toistuvasti. Nauhan päättyessä toisto loppuu 
automaattisesti. Kun haluat poistaa kasetin laitteesta, pidä EJ/F. F näppäin 
painettuna. Voit halutessasi poistaa kasetin milloin tahansa toiston aikana 
painamalla EJ/F. F näppäintä. 

 
Kun haluat sammuttaa laitteen paina POWER näppäintä, laitteen virtavalo ja 
näyttö sammuvat. 

 

Lp-levy ominaisuuden käyttö 
. 
 

Tässä laitteessa on täysikokoinen kolminopeuksinen, hihnavälityksellä 
toimiva kääntöpöytä. Voit soittaa 33,45 ja78 kierrosluvun levyjä. 

 
Paina laitteen etuosassa sijaitsevaa POWER näppäintä kytkeäksesi 
laitteeseen virran, säädä VOLUME näppäin pienelle ennen kuin alat käyttää 
laitetta. 

Paina PHONO näppäintä päästäksesi levyn kuuntelu tilaan.



Varmista, että olet poistanut soitinneulan suojuksen ja vapauttanut äänivarren 

lukituksen. 

Valitse levysoittimen kierroslukuvalitsimesta levyllesi sopiva kierrosluku. Jos 
soitat esimerkiksi 45 rpm kappaleita, aseta levysoittimen keskiosaan 45 rpm 
adapteri. 

 

Aseta levy levysoittimen keskiosaan. 
 

Nosta äänivarren vipua ja siirrä äänivarsi varoen levyn reunalle. 
Kääntöpöytä alkaa automaattisesti pyöriä. Äänivarren vipua käyttämällä 
siirrä neula varovasti levylle. 

 

Säädä VOLUME näppäimestä äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle. 

Levyn päättyessä äänivarsi palaa automaattisesti pidikkeeseensä ja 
levysoitin pysähtyy. 

 
Kun haluat sammuttaa laitteen, paina POWER näppäintä. Laitteen 
virtavalo ja näyttö sammuvat. 

 
HUOMIO! 
Älä käännä tai pysäytä kääntöpöytää manuaalisesti. Älä estä 
kääntöpöytää pyörimästä sillä tästä saattaa aiheutua vauriota laitteelle. 

 

Tärkeää 
Jotta kääntöpöytä ei vioittuisi kuljetuksen aikana, on laitteeseen asennettu 
hopeinen kuljetusruuvi, joka sijaitsee laitteen oikeassa yläkulmassa. 
Ennen käyttöä käännä kuljetusruuvia myötäpäivään, 
(ruuvi painuu kokonaan alas) toimenpiteen 
helpottamiseksi käytä ruuvimeisseliä. 
Lukitaksesi kääntöpöydän kuljetusta varten käännä 
ruuvia vastapäivään. 

 

 



Linjaulostulon käyttö LINE OUT 
 

Tämä laite on varustettu linjaulostulolla, joka mahdollistaa radion ja 
vinyylisoittimen nauhoituksen mille tahansa ulkoiselle laitteelle, kuten 
esimerkiksi kasettisoittimelle, mini CD-levylle jne. 
Liitä audiokaapeli (lisävaruste) ulostulopaikkaan LINE OUT, sekä liitä johdon 
toinen pää esimerkiksi ulkoisiin kaiuttimiin. 

 

Linjasisääntulon käyttö/AUX IN        

Paina PHONO/AUX IN näppäintä siirtyäksesi AUX tilaan. Liitä audiokaapeli AUX 
IN paikkaan, sekä toinen pää haluamasi ulkoiseen laitteen audioliitäntään. Voit 
käyttää ulkoista laitetta normaalisti, laitteen äänet kuulet NR513:sen kaiuttimien 
kautta. 

 
 

 
L 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paristojen asennus kaukosäätimeen 
Kaukosäätimessä on CR2025 (3V) litium paristo. Paina paristoluukkua 
peukalolla ja vedä samalla luukkua itseäsi kohti kuvien osoittamalla tavalla. 
Siirrä luukku syrjään ja asenna paristot + puoli ylöspäin. Työnnä luukku 
kevyesti takaisin paikoilleen. Kun kuulet naksahduksen, luukku on paikoillaan.



 

 
 

Kasettien huolto 

Huolto ja kunnossapito

Yleisimpiä ongelmien syitä kasetteja toistettaessa: 

Nauha jumittuu ja löystyy kuunneltaessa, mikä johtaa epätasaiseen 
pyörimisnopeuteen. 

 
Nauha jumittaa radion koneiston ja jää siihen kiinni. 
Välttääksesi kyseisten ongelmien esiintymistä, 
suorita seuraavat varotoimenpiteet: 

 
Tarkista kasetin keskiosasta, että löysää nauhaa ei näy 
Fig1 kuvion osoittamalla tavalla. Mikäli tarvetta esiintyy                                     
kelaa löysä nauha pois kynää käyttäen, Fig2 kuvion osoittamalla tavalla. 
Jos nauha on liian tiukka, kelaa sitä edestakaisin, kunnes nauha 
pyörii kunnolla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Käytä ainoastaan tunnettujen valmistajien kasetteja. Vältä C-120 tyyppisen 
kasetin käyttöä. Älä altista nauhaa auringonvalolle, pölylle tai öljylle. 
Älä suoraan kosketa nauhan pintaa. 

 
 

Cd-levyjen huolto 
 

Irrottaaksesi levyn kotelosta, paina kotelon keskiosaa, ota varoen kiinni levyn 

reunoista ja laita levy soittimeen. 
 

 
 

 
Sormenjäljet ja pölyn voit pyyhkiä levyn pinnalta käyttäen pehmeää liinaa. Toisin 
kuin perinteisissä äänitteissä, Cd-levyissä on likaa ja pölyä hylkivä pinta, pyyhi 
jatkuvalla liikkeellä sisältä ulospäin. 

 
Jos levy on likainen, äänenlaatu huononee.



 
 

 
Puhdista levy aika ajoin nukkaamattomalla kuivalla pehmeällä liinalla. 
Älä koskaan käytä puhdistusaineita tai hankaavia liinoja. Jos lika ei muuten 
lähde, käytä CD:n puhdistussarjaa. 

 
 
 

Tekniset tiedot 
 

 

RADIO 

MW:530-1600KHz 

UKW:87.5-108MHz 
 

Levynlukijan nopeudet (33, 45, 78 kierrosta minuutissa) 

KOKO: 17,5/25,30mm 

CD-soitin voi toistaa CD/CD-R, CD-RW ja MP3 
 

    USB liitäntä tukee MP3 tiedostoja 
 

C60-C90 kasettisoitin (C120 ei suositella) 

   Virran max kulutus: 19W 

Ulostulovirta 2x2,5W



Tärkeää! 

 
Muuttaaksesi kääntöpöydän levystandardia, syötä ruuvimeisseli 
‘NO OPEN’ aukkoon, joka sijaitse laitteen takaosassa säätääksesi levypöydässä 
sijaitsevaa säätöruuvia. 

 
Jos kääntöpöytä pysähtyy liian aikaisin sekä palaa takaisin, käytä ruuvimeisseliä 
kääntääksesi säätöruuvia ja muuttaaksesi levypöydän toimintasädettä. 
Käännä ruuvia 45 astetta myötäpäivään. Jos et säädön jälkeenkään pysty toistamaan 
levyä kunnolla, pysäytä toisto ja säädä ruuvia edelleen 45 astetta myötäpäivään, 
kunnes kääntöpöytä pystyy toistamaan levyn 
kokonaisuudessaan, sekä palautumaan automaattisesti. 

 
 
 

Jos kääntöpöytä jatkaa pyörimistä levyn toiston päätyttyä, käännä 
säätöruuvia ruuvimeisselin avulla 45 astetta vastapäivään. Jos levysoitin 
ei edelleenkään palaudu automaattisesti, toista toimenpide 
kunnes kääntöpöytä pysähtyy ja palautuu automaattisesti. 
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