Blutune T2
DAB / DAB+ / FM RDS / Bluetooth bærbar
digital radio med klokke og alarmer
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Bruk av alkaliske batterier
(se også side 31)
1. Ta av batteridekselet på baksiden av enheten ved å skyve låsen ned og
løfte av dekselet.
2. Skyv bryteren i batterirommet til posisjonen Alkaline.
 6HWWLQQ¿UHDONDOLVNH/5 $$ EDWWHULHULEDWWHULURPPHW3DVVSnDWDOOH
batteriene er satt inn med riktig polaritet, som vist i batterirommet. Sett
batteridekselet på plass.
•

CHARGE
NiMH
On
Off
Alkaline

Viktig: Ved bruk av alkaliske batterier må batteribryteren stå i alkalineposisjonen. Hvis den ikke gjør det, kan det føre til alvorlig skade på
batteriene eller radioen.

som vises på skjermen, redusert strøm,
4. Lampen med lavt batteri
forvrengning og en 'stammende' lyd er tegn på at du kanskje må bytte
batterier. Når batteriene er fulladet, vil en full batterilampe
vises på
skjermen.
5. Vekkerklokkefunksjonen kan brukes når radioen drives fra batterier (se
side 23).
•

Hvis radioen ikke skal brukes på en stund, anbefales det at batteriene fjernes
fra radioen.

•

For økonomiens skyld anbefaler vi at Blutune T2 brukes via strømadapteret
når det er mulig, med bruk av batteri kun for sporadisk bruk eller bruk i
ventemodus. Hvis du regner med bruk med batterier over en lengre periode,
anbefales bruk av oppladbare batterier, se side 4.

VIKTIG: Batteriene bør ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn,
ild eller lignende. Etter bruk bør engangsbatterier tas med til en egnet
gjenvinningsstasjon. Ved ingen tilfeller skal batterier destrueres ved forbrenning.
Forsiktig: Bytt kun batteri med samme eller tilsvarende type. Det er fare for
eksplosjon hvis batteriene er satt inn feil.
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Aux In

1

Bruk av oppladbare batterier
(se også side 31)
1. Ta av batteridekselet på baksiden av enheten ved å skyve låsen ned
og løfte av dekselet.
2. Skyv bryteren i batterirommet til posisjonen NiMH.
 6HWWLQQ¿UHLGHQWLVNHRSSODGEDUH/5 $$ EDWWHULHULEDWWHULURPPHW
Pass på at alle batteriene er satt inn med riktig polaritet, som
YLVW L EDWWHULURPPHW 5DGLRHQ HU ODJHW IRU EUXN PHG RSSODGEDUH
nikkelmetallhydridbatterier (NiMH).

CHARGE
NiMH
On
Off
Alkaline

4. Plugg strømadapteren i radioen, og plugg deretter adapteren
i stikkontakten.
som dukker opp på skjermen viser at batteriene
5. Batterilampen
lades. Batteriene vil være fulladet etter 5–7 timer. Batterilampen
forsvinner når oppladningen er fullført.
6. I visse tilfeller kan ladelampen slå seg av etter en kort forsinkelse.
Dette kan skje hvis batteriene nylig ble fulladet, eller hvis radioen
oppdager at du forsøker å lade opp alkaliske batterier. I slike tilfeller
stoppes ladingen.
Viktig: Du må aldri forsøke å lade opp alkaliske batterier i radioen.
Forsøk på oppladning av alkaliske batterier kan være farlig.
Når du bruker oppladbare batterier, må batteribryteren plasseres
i NiMH-posisjonen.
•

Når batteriene er oppbrukt, vises lampen med lavt batteri
på
skjermen en liten stund. Deretter slår radioen seg av. Det kan hende
det ikke er mulig å slå på radioen igjen før batteriene er ladet opp eller
radioen er koblet til strømadapteren.

Aux In

1

Hvis radioen ikke skal brukes på en stund, anbefales det at batteriene
fjernes fra radioen.
VIKTIG: Batteriene bør ikke utsettes for overdreven varme, slik som
solskinn, ild eller lignende. Etter bruk bør engangsbatterier tas med til
en egnet gjenvinningsstasjon. Ved ingen tilfeller skal batterier destrueres
ved forbrenning.
For mer informasjon om bruk av oppladbare batterier, se side 31.
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Navigeringskontroller
Denne siden beskriver de grunnleggende metodene for bruk av Blutune T2-radioen din.
Detaljerte instruksjoner for hver driftsmodus er gitt i de senere delene av denne boken.
1. Trykking på On/Standby knappen bringer radioen ut av ventemodus hvis den går fra
strømnettet eller slår den på hvis du bruker batterier.
Trykking på On/Standby knappen mens radioen er i bruk, vil få den til å gå i Standby
modus med klokkevisningen når den går på strømnett, eller vil slå den av når du kjører
fra batterier.

FM

2. Ved å trykke på Mode knappen gir deg tilgang til hver av de driftsformer tur: DAB-radio,
FM-radio, aux-inngang, Bluetooth og musikkspiller.

Mode

Alternativt kan du trykke på Mode knappen og deretter slå på Tuning / Select kontrollen
med klokken eller mot klokken for å markere ønsket menyelement, og trykk deretter
på kontrollen for å velge det aktuelle elementet.

Tuning

3. Ved å trykke på Menu knappen vil åpne menysystemet.
4. Mange operasjoner krever at brukeren må foreta et valg fra menyen. Dette gjøres ved
hjelp av Tuning / Select kontroll. Vri bryteren med eller mot klokken for å markere
ønsket menyelementet og trykk deretter på kontrollen for å velge det elementet.
Hvis det er mer enn seks elementer i en meny, så vil skjermen automatisk bla opp
eller ned slik at de andre elementene blir synlige.
Hvis det er mange elementer i en meny, vil radioen menyen 'gå rundt' i begge retninger.
Dette kan gjøre det lettere å nå elementer på slutten av en lang meny, for eksempel
en liste over land eller nettradiostasjoner.

Merk: I dette heftet betyr trykk alltid 'trykk og slipp'. Hvis det er nødvendig å gi et langt
trykk på en knapp, beskrives dette som bruk et langt trykk knappen holdes nede i 2 til
3 sekunder til radioen har reagert.
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My Music

DAB
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order

System settings

System settings
Select / Info / Snooze

Menu

5. Hvis det oppstår en feil når du navigerer i menyene, er det generelt mulig å gå tilbake
til en høyere nivå meny ved å trykke på Menu knapp.
6. Ved å trykke på Tuning / Select kan du se informasjon om radiostasjonen eller
PXVLNN¿OHQVRPVSLOOHV

Bluetooth

Menu

Time/Date
Brightness
Language
Snooze
Alarms
Factory reset

AUX

Bruke radioen for første gang
 3ODVVHUUDGLRHQSnHWÀDWWXQGHUODJ
2. Trekk forsiktig ut teleskopantennen. Antennen bør være fullt
uttrukket og i en vertikal posisjon for optimalt mottak.
3. Plugg strømadapteren inn i DC-inngangen på baksiden av
klokkeradioen (merket 'DC In') slik at støpselet skyves helt inn
i stikkontakten.
4. Plugg den andre enden av strømadapteren i en standard stikkontakt.
5. Displayet på radioen vil i kort tid vise en oppstartsskjerm. I løpet
av denne perioden skanner radioen etter DAB-signaler. Etter en
liten stund vil dagens klokkeslett vises på skjermen.

Aux In

1

 +YLV GHQ LNNH ¿QQHU VLJQDOHW NDQ GHW Y UH Q¡GYHQGLJ n À\WWH
radioen til en posisjon som gir bedre mottak. Du bør da utføre en
VNDQQLQJIRUn¿QQHVWDVMRQHUVH'Finne nye stasjoner' på side 8.
AC adapter bør kobles fra strømnettet og radioen når den ikke er i bruk.
VIKTIG: Strømadapteren brukes til å koble klokkeradioen til strømnettet.
6WLNNRQWDNWHQ RJ HQ ÀHUYHLVVWU¡PEORNN IRU SURGXNWHW Pn Y UH
tilgjengelig under normal bruk. For å koble klokkeradioen fra strømnettet,
må strømadapteren fjernes fra stikkontakten.
Bruk bare strømadapteren som fulgte med produktet, eller en ekte
HUVWDWQLQJOHYHUWDY5REHUWV5DGLR%UXNDYDOWHUQDWLYHDGDSWHUHYLO
oppheve garantien.
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Å betjene radioen din – DAB
1. Trykk på On/Standby knappen for å slå på radioen.

DAB
Scanning
Stations 29

2. Når radioen først slås på, vil den være i DAB-modus. Etter hvert bruke radioen
vil huske siste modusen som ble brukt, og derfor starte i den modusen neste
gang den brukes. Hvis radioen har vært brukt fra før vil sist brukte stasjon
bli valgt.
3. Hvis dette er første gangen radioen brukes, utføres en skanning av Band
III DAB-kanalene (avhengig av om skanning allerede var fullført i standbymodus). Under skanneprosessen vil displayet vise fremdriften for kanalsøk.
Tallet på høyre side i displayet er antall stasjoner som er funnet.

Station list

BBC Radio 2

Tuning

4. Når skanningen er fullført vil den første stasjonen (i numerisk alfa rekkefølge
0 ...9 ...A....Z) bli valgt. Den første stasjonen i listen over stasjoner som ble
funnet under skanning, blir uthevet. Vri Tuning for å gå gjennom listen over
tilgjengelige stasjoner. Trykk Tuning for å velge og stille til ønsket stasjon.
Skjermen viser stasjonsnavnet.
 +YLVLQJHQVLJQDOHUHUIXQQHWVnNDQGHWY UHQ¡GYHQGLJnÀ\WWHUDGLRHQWLO
HQSRVLVMRQVRPJLUEHGUHPRWWDN'XE¡UGHUHWWHUJM¡UHHWV¡NIRUn¿QQH
nye stasjoner, som beskrevet på side 8.



5DGLRHQ KDU HQ LQGLNDWRU
radiosignalet som mottas.

på skjermen som viser styrken på DAB-

Merk: Første gang den slås på, har radioen satt volumet til et moderat høyt nivå,
i tilfelle sendingen er veldig stille. Etter at du har stilt inn volumet, vil radioen
huske innstillingen neste gang den brukes.
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Select / Info / Snooze

BBC Radio 3
BBC Radio 4
BBC Radio 5 Live
BBC R5LiveSportX
BBC Radio1Xtra

Velge en stasjon - DAB
DAB

16.34

LBC

1. Trykk på On/Standby for å slå på radioen.

Londons Biggest
conversation - LBC

2. Trykk Mode til 'DAB' -modus er valgt.
3. Vri Tuning for å gå gjennom listen over tilgjengelige stasjoner.
4. Trykk Tuning for å velge og stille til ønsket stasjon.
5. Juster Volume.
Alternativt for å få tilgang til stasjonslisten ved hjelp av DAB-menyen, trykk
på Menu knappen og velg så 'Station list'.
Merk: Hvis stasjonen ikke kobles til etter å ha valgt en stasjon, kan det
Y UHQ¡GYHQGLJnÀ\WWHUDGLRHQWLOHQSRVLVMRQVRPJLUEHGUHPRWWDN

Station list

Mode

Tuning

Sekundære tjenester - DAB
1RHQUDGLRVWDVMRQHUNDQKDHQHOOHUÀHUHHNVWUDVHQGLQJHUVRPHUNQ\WWHWWLO
dem. Hvis disse er tilgjengelige, vises de umiddelbart etter sentralstasjonen
mens du roterer Tuning-bryteren med urviseren. For å justere til den valgte
tjenesten, trykk Tuning.

c¿QQHQ\HVWDVMRQHU'$%

BBC Radio 2
BBC Radio 3
BBC Radio 4
BBC Radio 5 Live
BBC R5LiveSportX
BBC Radio1Xtra

Station list
BBC Radio 2
BBC Radio 3
BBC Radio 4

Daily Service
Select / Info / Snooze

BBC R5LiveSportX
BBC Radio1Xtra

DAB

Menu

Station list

Scan

(WWHUVRP WLGHQ JnU NDQ Q\H VWDVMRQHU EOL WLOJMHQJHOLJ HOOHU GX NDQ KD À\WWHW
radioen til en annen del av landet. I slike tilfeller må du kanskje la radioen
søke etter nye stasjoner.

Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order

1. Trykk på On/Standby for å slå på radioen.
2. Trykk Mode til 'DAB' -modus er valgt.
3. Trykk Menu.
4. Velg 'Let'.

DAB
Scanning
Stations 29

5. Trykk Tuning5DGLRHQYLOJMHQQRPI¡UHHQVNDQQLQJDY'$%NDQDOHUL%nQG
III. Etter hvert som nye radiostasjoner blir funnet vil stasjonstelleren på
høyre side av displayet øke og radiostasjonene vil bli lagt til listen lagret
i radioen.
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Manuell tuning - DAB
Manuell innstilling lar deg stille inn radioen til en bestemt DAB frekvens i Band III.
Eventuelle nye stasjoner vil bli lagt til kanallisten. Denne funksjonen kan også brukes til
å hjelpe med, posisjonering av antennen eller radioen, for å optimalisere mottak for en
bestemt kanal eller frekvens.

DAB

Menu

1. Når du er i DAB-modus, trykker du på Menu.

Tuning

2. Velg 'Manuell tune' og velg den DAB kanalen som er ønsket.
3. Trykk Tuning å justere til den valgte frekvensen. Når radioen er innstilt, viser displayet
kanalnummer og frekvens, og navnet på DAB multiplex som er funnet (hvis noen).
(WV¡\OHGLDJUDPYLVHUVLJQDOVW\UNHQRJHUQ\WWLJKYLVGXWUHQJHUnÀ\WWHUDGLRHQHOOHU
dens antenne. Den minste signalmarkør 'I' som skiller høyre og venstre deler av
signal grafen viser minimum signalnivå som er nødvendig for tilfredsstillende mottak.
(YHQWXHOOHQ\HUDGLRVWDVMRQHUVRP¿QQHVSnGHLQQVWLOWH'$%PXOWLSOH[YLOEOLODJWWLO
listen som er lagret i radioen.

Station list
Scan

Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order

Manual tune
11B 218.640MHz
11C 220.352MHz
11D 222.064MHz
12A 223.936MHz

12B 225.648MHz
12C 227.360MHz
Select / Info / Snooze

4. Trykk Menu for å velge en annen frekvens eller gå tilbake til normal spillemodus.

Dynamic Range Control (DRC) innstillinger - DAB

Manual tune
12B 225.648MHz
Strength:

'5&IXQNVMRQHQNDQJM¡UHGHWOHWWHUHnK¡UHUROLJHUHO\GHUQnUUDGLRHQEUXNHVLVW¡\HQGHRPJLYHOVHU
1. Når du er i DAB-modus, trykker du på Menu.
2. Velge 'DRC'2JYHOJGHUHWWHU¡QVNHW'5&LQQVWLOOLQJ VWDQGDUGHU$Y 


'5&   '5& HU VOnWW DY VHQGHUHQV '5& EOLU LJQRUHUW '5& ORZ   '5& HU VDWW WLO  VRP VHQGW DY
NULQJNDVWHUHQ '5&K¡\ '5&HUVDWWVRPVHQGWDYNULQJNDVWHUHQ

3. Trykk Tuning for å bekrefte innstillingen. Merk: ,NNH DOOH '$%VHQGLQJHU EUXNHU '5&IXQNVMRQHQ 2P
VHQGHUHQLNNHJLU'5&LQIRUPDVMRQYLOLNNH'5&LQQVWLOOLQJHQLUDGLRHQKDQRHQHIIHNW

Stasjonsordre - DAB
5DGLRHQ KDU  VWDVMRQVUHNNHI¡OJHLQQVWLOOLQJHU VRP GX NDQ YHOJH ,QQVWLOOLQJHQH IRU VWDVMRQV UHNNHI¡OJH HU
alfanumeriske, ensemble og gyldige (standard er alfanumerisk).
1. Når du er i DAB-modus, trykker du på Menu.
2. Velg 'Station order' og velg deretter ønsket innstilling for stasjons rekkefølge. Trykk Tuning.
Alphanumeric - sorterer alfabetisk, Ensemble - sorterer multiplex, Valid viser bare stasjoner med signal.
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DRC

High
Low
Off

Station Order

Alphanumeric
Ensemble
Valid

Fjerne stasjoner - DAB
+YLVGXÀ\WWHUWLOHQDQQHQGHODYODQGHWNDQGHWY UHDWQRHQDYVWDVMRQHQHVRPHU
oppført, ikke lenger er tilgjengelig. Fra tid til annen, kan også enkelte DAB tjenester
RSSK¡UHHOOHUSODVVHULQJHOOHUIUHNYHQVNDQHQGUHVHJ6WDVMRQHUVRPLNNH¿QQHVHOOHU
som ikke er mottatt på svært lang tid vises i kanallisten med et spørsmålstegn.

DAB

Menu

Tuning

Fjern stasjon funksjonen vil slette de merkede DAB-stasjonene fra kanallisten.

Station list
Scan
Manual tune

Prune invalid
DRC
Station order

1. Når du er i DAB-modus, trykker du på Menu.
2. Velg 'Prune invalid' og velg så 'Yes' for å få de ugyldige stasjonsnavnene fjernet fra
stasjonslisten.

Prune Invalid
Removes all
invalid stations

3. Hvis du ikke ønsker å fjerne ugyldige stasjoner, velger du 'nei' i trinn 2 ovenfor.
Merk:+YLVGXKDUÀ\WWHWUDGLRHQWLOHQDQQHQGHODYODQGHWE¡UGXRJVnV¡NHHWWHUQ\H
stasjoner (se avsnittet 'Finne nye stasjoner' på side 8).

No

Select / Info / Snooze

Yes

Å betjene radioen din - FM
1. Nøye forlenge teleskopantenne. Trykk på On/Standby for å slå på radioen.
2. Trykk Mode til 'FM' modus er valgt.
 5RWHUTuning kontroll med urviseren. Den viste frekvensen vil øke. Bruk et langt
trykk på Tuning NRQWUROOHQIRUnXWI¡UHHQDXWRPDWLVNV¡NLQJ5DGLRHQYLOVNDQQH
i en stigende retning (lav frekvens til høy frekvens) og stopper automatisk når den
¿QQHUHQVWDVMRQPHGWLOVWUHNNHOLJVW\UNH

FM

Mode

103.40MHz

Tuning

FM

16.34

 'LVSOD\HW YLVHU IUHNYHQVHQ DY VLJQDOHW VRP EOH IXQQHW +YLV 5'6LQIRUPDVMRQ HU
tilgjengelig, vises radiostasjonens navn på skjermen etter noen sekunder. Hvis du
bare hører susing eller forstyrrelser, bruk et langt trykk på kontrollen for å søke
videre.
5. For å skanne ned i frekvens, roter du Tuning kontrollen mot urviseren og bruker
et langt trykk SnNRQWUROOHQ5DGLRHQYLOVNDQQH)0EnQGHWLUHWQLQJQHGRYHU K¡\
frekvens til lav frekvens).

Select / Info / Snooze

6. Når enden av frekvensbåndet er nådd vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende
av frekvensbåndet. Juster Volume.
7. For å slå av radioen trykker du på On/Standby.
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Manuell innstilling - FM
FM

 5RWHUTuning kontroll for å justere til en stasjon. Frekvensen vil endres i trinn på
50 kHz. Juster Volume.

Tuning

16.34

103.40MHz

FM

Scan Sensitivity setting - FM
5DGLRHQYLOQRUPDOWVNDQQHHWWHU)0VHQGLQJHUVRPHUVWHUNHQRNWLOnJLJRGPRWWDNLQJ
0HQGXNDQ¡QVNHDW$XWRVFDQIXQNVMRQHQRJVn¿QQHUVYDNHUHVLJQDOHUNDQVNMHIUD
IMHUQHUHUDGLRVHQGHUH5DGLRHQKDUHWORNDOIMHUQDOWHUQDWLYIRU$XWRVFDQIXQNVMRQHQ

FM

Scan setting
Select / Info / Snooze

Audio setting
System settings

1. Når du er i FM-modus, trykker du på Menu.
2. Velg 'Scan setting'.
3. For å stille inn radioen slik at bare stasjoner med de sterkeste signalene blir funnet
under skanning, velg 'Yes'. (Normalt vil dette begrense skanning til lokale sendinger.)
4. Alternativt kan du stille inn radioen slik at alle tilgjengelige stasjoner blir funnet
under skanning (lokale og fjerne sendinger) velg 'No'.
Merk: Den opprinnelige innstillingen (ut av boksen, eller etter en tilbakestilling av
systemet) lar radioen ignorere svakere (eller mer fjerne) signaler.

Menu

Scan setting
Strong stations only?

Tuning

No

Stereo / Mono bytte - FM (kun hodetelefoner)

FM
Scan setting

Klokkeradioen vil spille av FM-sendinger i stereo (kun hodetelefoner), forutsatt at
signalet har tilstrekkelig styrke. Men som et stereosignal blir svakere, blir lydsignalet
dårligere. Det kan være å foretrekke å tvinge radioen til å spille stasjonen i mono, for
å redusere støynivået.

Audio setting
System settings
Select / Info / Snooze

1. Kontroller at radioen er i FM-modus og still inn til den ønskde FM-stasjonen.
2. For å endre lydinnstillingen, trykk Menu.

Audio setting

3. Velg 'Audio setting'. Den nåværende lydinnstillingen er angitt med et kryss. For å
bytte til mono for å redusere susing fra et svakt FM-signal, velg 'Mono' eller velg
'Stereo' for å gå tilbake til normal automatisk 'stereo eller mono' setting.

Mono
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Stereo

Yes

Skjermalternativer – DAB / FM / Bluetooth / USB-musikkspiller
5XOOHQGHWHNVW '$%RJ)0
5DGLRHQKDUHQUHNNHVNMHUPDOWHUQDWLYHUQnUGHQHUL'$%)0%OXHWRRWKRJ
USB-musikkspiller-modus:

Tuning

DAB

16.34

LBC
Londons Biggest
conversation - LBC

1. Trykk Tuning / Info kontroll for å gå gjennom de ulike alternativene.
DAB-visningsalternativer
5DGLRHQNDQYLVHI¡OJHQGHL'$%PRGXV

Select / Info / Snooze

Stasjonsnavn, rulletekst, programtype, multiplexnavn, kanal & frekvens, signalstyrke
/ feilsøk, bithastighet, lydtype og dato.

Signalstyrke (kun DAB)
DAB

For signalstyrken / feilraten indikerer et lavt feilnummer en bedre kvalitet på DABradiosignalet. Den minste signalmarkør 'I' som skiller høyre og venstre deler av
signal grafen viser minimum signalnivå som er nødvendig for tilfredsstillende mottak.

16.34

BBC Radio 2
Signal Error: 0
Strength:

FM displayvalg
,)0PRGXVNDQUDGLRHQEUXNH5DGLR'DWD6\VWHP 5'6 WLOnYLVHUDGLRVWDVMRQHQV
navn og tilleggstekst når den leveres av kringkasteren og hvor radiosignalet er
tilstrekkelig klart.

Frekvens (DAB og FM)
FM

16.34

103.40MHz

5DGLRHQNDQYLVHI¡OJHQGHL)0PRGXV
Stasjonsnavn, rulletekst, frekvens, programtype og dato.

FM

Bluetooth-skjermalternativer
Hvis din tilkoblede enhet kan gi informasjon fra sporet som spilles, kan radioen
vise følgende i Bluetooth-modus:

Filnavn (USB-musikkspiller)

Tittel (Bluetooth)

Informasjon om tittel, album og artist.
BT

Skjermalternativer for USB-musikkspiller
5DGLRHQNDQYLVHI¡OJHQGHL86%PXVLNNVSLOOHUPRGXV
,QIRUPDVMRQRPWLWWHODOEXPDUWLVW¿OQDYQNDWDORJRJGDWR

16.34

Music

Magic lantern
Artist:
Edgar Froese
Bluetooth

Connected:

Julia’s iPod touch

16.34
File Name:
01 - Mrs. Pressure

My Music

00:10

00:10
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Forhåndsinnstilling av stasjoner i DAB- og FM-modus
Du kan lagre dine foretrukne DAB- og FM-radiostasjoner i forhåndsminnene. Det er 60 forhåndsinnstillinger i radioen, 30 for DAB og 30 for FM.
Forhåndsminnene blir husket av radioen i tilfelle strømbrudd.
Prosedyren for å stille inn forhåndsinnstillingen og bruke dem til å lytter til kanaler, er den samme for FM og DAB-modus og er beskrevet nedenfor.

Lagre en forhåndsinnstilling ved hjelp av forhåndsinnstillingsknappene 1-5
DAB

1. Trykk påOn/Standby for å skru på din radio.
2. Still inn den ønskede DAB eller FM-radiostasjonen som beskrevet tidligere.
3. For å lagre den nåværende radiostasjonen som en forhåndsinnstilling, bruk
et langt trykk på Preset knappen (1-5). Stasjonen blir lagret på den valgte
forhåndsinnstillingsknappen. Det forhåndsinnstilte nummeret vises nederst på
displayet. Gjenta denne prosedyren med de gjenværende forhåndsinnstillingene.

16.34

LBC
Londons Biggest
conversation - LBC

2

2

4. Stasjoner som allerede er lagret i forhåndsinnstillingene kan bli overskrevet ved
å følge fremgangsmåten som er beskrevet ovenfor.
Merk: Merk: Forhåndsinnstilte radiostasjoner beholdes i minnet når radioen er slått
av og koblet fra strømforsyningen.

Hent frem en forhåndsinnstilling ved hjelp av forhåndsinnstillingsknappene 1-5

DAB

Mode

1. Trykk påOn/Standby for å skru på din radio.
2. Velg DAB- eller FM-modus ved hjelp av Mode knappen.
3. Trykk et øyeblikk på den nødvendige PresetNQDSSHQ  5DGLRHQYLOVWLOOH
inn stasjonen som er lagret i det valgte forhåndsminnet.
4. Forhåndsinnstillingen som brukes vil bli vist i bunnen av skjermen.

13

16.34

LBC
Londons Biggest
conversation - LBC

2
2

Lagre en forhåndsinnstilling ved hjelp av menyen
(forhåndsinnstillinger 1 - 30)
Mode

1. Trykk på On/Standby for å slå på radioen.
2. Velg DAB- eller FM-modus ved hjelp av Mode knappen.
3. Still inn til den ønskede stasjonen som beskrevet tidligere.
4. Bruk et langt trykk på Preset knapp. Displayet viser en 'Lagre
til forhåndsinnstilt' meny. Skjermen vil vise, for eksempel '01.
Forhåndsinnstillinger tomt' Hvis ingen stasjon har blitt lagret til den
forhåndsinnstilte.

Preset

7. Gjenta denne prosedyren med de gjenværende forhåndsinnstillingene.
Stasjoner som allerede er lagret i forhåndsinnstillingene kan bli
overskrevet ved å følge fremgangsmåten som er beskrevet ovenfor.

18. Preset empty
19. BBC Radio 2
20. Preset empty
21. BBC Radio 4
22. Preset empty
23. LBC

Tuning

DAB

16.34

LBC

5. Drei Tuning kontrollen for å bla gjennom forhåndsinnstilt liste til du
kommer til en ubrukt forhåndsinnstilling eller en forhåndsinnstilling
som du vil endre.
6. Trykk Tuning kontrollen for å lagre forhåndsinnstillingen. Stasjonen vil
bli lagret under den valgte forhåndsinnstillingen. Det forhåndsinnstilte
nummeret vises nederst på displayet.

Save to Preset

Londons Biggest
conversation - LBC

23
Select / Info / Snooze

Mode
Recall from Preset

Hente frem en forhåndsinnstilling ved hjelp av menyen
(forhåndsinnstillinger 1 - 30)
1. Velg DAB- eller FM-modus ved hjelp av Mode knappen.

Preset

18. Preset empty
19. BBC Radio 2
20. Preset empty
21. BBC Radio 4
22. Preset empty

Tuning

23. LBC

2. Trykk Preset knappen for å vise 'Recall from Preset' meny.

DAB

 5RWHUTuning kontrollen for å markere ønsket forhåndsinnstilte stasjon.

16.34

LBC

Hvis en forhåndsinnstilling er lagret, vil skjermen enten vise
stasjonsnavnet (for DAB-stasjoner) eller frekvensen (for FM-stasjoner).

Londons Biggest
conversation - LBC

4. Trykk Tuning kontroll.
 5DGLRHQYLOVWLOOHLQQVWDVMRQHQVRPHUODJUHWLGHWYDOJWHIRUKnQGVPLQQHW
Den forhåndsinnstilte indikatoren vises nederst på skjermbildet.

Select / Info / Snooze

23
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Bluetooth-modus
%OXHWRRWKPRGXVHQSnUDGLRHQODUGHJVSLOOHDYPXVLNNVSLOOHDYO\GIUDYLGHR¿OHURJVWUHDPHPXVLNNIUD%OXHWRRWKNDSDEOHHQKHWHUVOLNVRPWHOHIRQHQ
nettbrettet eller datamaskinen, gjennom radioens høyttaler.
Ɣ 1nUHQ%OXHWRRWKDNWLYHUWHQKHWVOLNVRP%OXWXQH7UDGLRHQGLQHULHQ V\QOLJ WLOVWDQGNDQDQGUH%OXHWRRWKHQKHWHURSSGDJHSDUHHOOHUNREOH
seg til den.
Ɣ

%OXHWRRWKSDULQJ RSSVWnUQnUWR%OXHWRRWKDNWLYHUWHHQKHWHUJRGWDUnHWDEOHUHHQIRUELQGHOVHRJNRPPXQLVHUHPHGKYHUDQGUH

Tilkobling av Bluetooth-enheter
1. 1.Sørg for at Bluetooth er aktivert på telefonen, nettbrettet eller datamaskinen.
Du kan være nødt til å lese gjennom brukerinformasjonen for enheten din, siden
metoden kan variere for hver enhet.

BT

2. Sørg for at radioen er påslått.
3. Trykk Mode NQDSSHQSnUDGLRHQWLO%OXHWRRWKPRGXVHUYDOJW5DGLRHQYLOYLVHDW
den er 'synlig' og Bluetooth -ikonet vil blinke blått på displayet. Hvis indikatoren er
blå og ikke blinker, er radioen allerede koblet til en annen enhet. For å få radioen til
å bli 'synlig', trykk på Menu og velg deretter 'Oppsett av Bluetooth'. Trykk Tuning.
Din Blutune T2 vil deretter bli synlig for andre enheter.
4. Ved å bruke Bluetooth på telefonen, nettbrettet eller datamaskinen, søk etter
'oppdagbare' enheter. Etter noen sekunder bør du kunne se en enhet som heter
Blutune T2. Noen ganger kan det ta ekstra tid for radioen å bli funnet av enheten
din.

Bluetooth

16.34
Please connect with
a device to:
Blutune T2.

Mode

BT

Menu

16.34

Magic lantern
Artist:
Edgar Froese
Bluetooth

Connected:

Tuning

5. Velg Blutune T2 for å få telefonen, nettbrettet eller PC-en til å koble seg opp mot
radioen og opprette en forbindelse.
Bluetooth

6. Når forbindelsen er etablert, forblir Bluetooth-indikatoren stabil.

Setup Bluetooth

Du kan nå spille av musikk fra telefonen, nettbrettet eller datamaskinen.
Enkelte Bluetooth-enheter kan etterspørre et 'passord' (en autentiseringsnøkkel) for
å kunne etablere en kobling mellom enhetene. En passnøkkel ligner et passord, bare
at du kun behøver å bruke passnøkkelen én gang for å opprette en kobling. Hvis
HQKHWHQGLQEHURPHWSDVVRUGWDVWLQQNRGHQ ¿UHQXOOHU 
15

View Details
System settings
Select / Info / Snooze

Julia’s iPod touch

6SLOOHDYO\G¿OHUL%OXHWRRWKPRGXV
Volume

Når du har koblet radioen til den valgte Bluetooth-enheten, kan du begynne å spille av
musikk ved å bruke kontrollene på enheten.

BT

1. Når du spiller, begynner du å justere volumet til ønsket innstilling ved hjelp av Volume
kontrollen på radioen eller den tilkoblede Bluetooth-enheten.

Connected:

Bluetooth

2. Volumet på radioen i Bluetooth-modus påvirkes av voluminnstillingene på radioen,
samt innstillingene på den tilkoblede Bluetooth-enheten.
Hvis du justerer volumkontrollen på radioen, men ikke synes at lydnivået er tilstrekkelig,
kan det være at voluminnstillingene på den tilkoblede enheten trengs å økes.

16.34

Magic lantern
Artist:
Edgar Froese
Julia’s iPod touch

3

3. Lydspilleren på telefonen, nettbrettet eller PC-en din kan være i stand til å svare på
knappene Play/Pause, Next og Previous på radioen.
Merk: Ikke alle spilleres programmer eller enheter kan svare på alle disse knappene.

2

1

Koble til og koble til igjen en Bluetooth-enhet
Bluetooth

Setup Bluetooth

Du kan kun ha én Bluetooth-enhet koblet opp mot radioen din om gangen, selv om den kan
SDUHVPHGÀHUHHQKHWHU1nUHQ%OXHWRRWKHQKHWHUNREOHWRSSPRWUDGLRHQGLQNDQGHQ
ikke forstyrres av en annen Bluetooth-enhet med mindre du velger å bryte forbindelsen.
1. For å koble opp mot en annen enhet, trykk på Menu og velg deretter 'Oppsett av
Bluetooth'. Trykk Tuning. Bluetooth -ikonet blinker blått.

Menu

Tuning

2. Blutune T2-radioen din vil bli 'synlig' for andre enheter.

BT

3. Du kan nå pare radioen med en ny enhet ved hjelp av Bluetooth-innstillingene, radioen
vil bli oppført som Blutune T2. Når den nye Bluetooth-forbindelsen er opprettet, vil
Bluetooth -ikonet forbli stabilt. Du kan nå spille av musikk fra den nye enheten
gjennom radioen.
4. Hvis du ikke lenger vil at Bluetooth-enheten skal være paret med radioen din, må du
slette tilkoblingen til Blutune T2 på enheten. Se enhetens Bluetooth-dokumentasjon
for mer informasjon.

View Details
System settings

Bluetooth

16.34
Please connect with
a device to:
Blutune T2.

Select / Info / Snooze

16

Bluetooth-informasjon
Bluetooth
Setup Bluetooth

1. Hvis du vil se Bluetooth-informasjonen for den tilkoblede Bluetoothenheten, trykk på Menu og velg deretter 'Vis detaljer' etterfulgt av
'Bluetooth-informasjon'.
Bluetooth-informasjonen, inkludert Bluetooth-status og vennlig navn,
vises.

View Details

Menu

System settings

Tuning

View Details

Bluetooth Info
Connected Device
Paired Device List

Informasjon om Bluetooth-forbindelse
1. Hvis du vil se informasjon om den tilkoblede Bluetooth-enheten, trykk
på Menu og velg deretter 'Vis detaljer' etterfulgt av 'Tilkoblet enhet'.

Select / Info / Snooze

View Details
Bluetooth Info

Connected Device
Paired Device List

Liste over parede enheter
1. Hvis du vil se listen over parede enheter, trykk på Menu og velg deretter
'Vis detaljer' etterfulgt av 'Liste over parede enheter'.
 5DGLRHQYLOYLVHHQOLVWHPHGRSSWLOWLGOLJHUHWLONREOHGHHQKHWHU

View Details
Bluetooth Info
Connected Device

Paired Device List

Paired Device List
Julia’s iPod touch
Jennifer’s iPhone
Les’s iPod touch
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Bluetooth-informasjon
Bluetooth-tilkoblingsytelse kan variere avhengig av den tilkoblede
Bluetooth-enheten. Se Bluetooth-egenskapene til enheten før du kobler
den til radioen. Det kan hende at ikke alle funksjoner støttes på enkelte
Bluetooth-enheter.

Bluetooth-egenskapene til radioen lar den motta lyd fra mange Bluetoothaktiverte enheter, inkludert telefonen, nettbrettet og datamaskinen. Kun
én Bluetooth-enhet kan være tilkoblet radioen om gangen. Den støtter
I¡OJHQGH%OXHWRRWKSUR¿OHURJIXQNVMRQDOLWHW

En Bluetooth-forbindelse kan gi en lydkobling for en avstand på opp til
omtrent 10 meter. Når du kobler sammen to Bluetooth-aktiverte enheter,
anbefaler vi at de ikke skal være mer enn 2 til 3 meter fra hverandre.
Tilstedeværelsen av andre fungerende Bluetooth-enheter under tilkobling
kan føre til operasjonelle problemer.

Ɣ 5DGLRHQ VW¡WWHU $'3 $GYDQFHG $XGLR 'LVWULEXWLRQ 3UR¿OH  VRP
er en stereo lyd tilkobling som streamer stereo musikk fra PC-er,
mobiltelefoner etc. SBC og AAC lydkodeker støttes.

Bluetooth er et radiokommunikasjonssystem med kort rekkevidde, og
vanligvis kan Bluetooth-enheter kommunisere tydelig med hverandre i et
rom eller på et kontor av normal størrelse. Påliteligheten til en Bluetoothforbindelse på tvers av forskjellige rom avhenger mye av materialene
brukt til å bygge veggene.
Bluetooth-kommunikasjonsrekkevidden kan reduseres kraftig hvis
signalet går gjennom en fast gjenstand. Menneskekropper, mursteinsog betongvegger, tungt møblement eller bokhyller kan alle redusere
driftsrekkevidden til Bluetooth-enheter, i større eller mindre grad.
Glass, gipsvegger eller trepanelvegger og kontorskillevegger kan ha
en merkbar effekt på ytelsesevnen. Metallrør, folieforede gipsplater,
metallvinduskarmer og husholdningsledningsnett kan også ha en effekt. Du
bør plassere Bluetooth-enhetene nærmere hverandre hvis du observerer
kommunikasjonsvanskeligheter.

Ɣ 5DGLRHQVW¡WWHU$95&3 $XGLR9LGHR5HPRWH&RQWURO3UR¿OH VRP
gjør at radioen for å kontrollere musikkavspilling fra den tilkoblede
enheten.
Merk: Enkelte telefoner kan midlertidig koble seg fra radioen når du foretar
samtaler. Enkelte enheter kan midlertidig dempe Bluetooth-lydstreaming
når de mottar tekstmeldinger eller e-poster, eller av andre årsaker som
ikke har med lydstreaming å gjøre. Slik atferd er en karakteristikk tilknyttet
den tilkoblede enheten og gjenspeiler ikke en defekt med radioen.
Merk: Hvis enheten er i Bluetooth-modus og den ikke er blitt koblet opp
mot en annen Bluetooth-enhet etter 15 minutter, vil den automatisk gå over
i ventemodus. Displayet går tilbake til klokkevisningen i standby-modus. For
å bruke klokkeradio igjen, trykk på On/Standby knappen for å slå den på.

WiFi-nettverk og trådløse telefoner bruker vanligvis lignende radiofrekvenser
som Bluetooth kan forstyrre hverandre. Hvis du merker noen forstyrrelser,
forsøk å omplassere radioen eller den tilkoblede enheten.
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Bruk av USB-minneenheter
Denne delen beskriver hvordan du bruker radioen til å få tilgang til og spille
DY O\G¿OHU YLD 86%PLQQHHQKHWHU 86%PLQQHHQKHWHU SOXJJHU LQQ L GHW
rektangulære sporet på baksiden av radioen.
Merk: USB-avspilling er ikke garantert når radioen drives av batterier.
Blutune T2-radioen er blitt testet med en rekke USB-minneenheter med
RSSWLO*%NDSDVLWHW86%PLQQHPnEUXNH)$7HOOHU)$7¿OV\VWHPHW
IRUnIXQJHUHPHGUDGLRHQ5DGLRHQHULNNHLVWDQGWLOnVSLOOHDYIUDPHGLD
formatert med exFAT eller NTFS format.
5DGLRHQ HU XWYLNOHW IRU EUXN PHG 86% ÀDVKPLQQHHQKHWHU 'HQ HU LNNH
designet for å koble til harddisker eller andre typer USB-enheter.

Aux In

Det er mulig å bruke SD-, SDHC- eller SDXC-kort til medialagring og
avspilling når det plasseres i et egnet USB-adapter. Men på grunn av den
store variasjonen blant slike adaptere, er det ikke mulig å garantere at alle
adaptere/kortkombinasjoner vil fungere i radioen.

1

Lydformatene som støttes er AAC, FLAC, MP3 og WAV.
Anbefalinger:
Advarsler:



0HGPLQGUHGXKDUEDUHQRHQIn¿OHUSn86%PLQQHHQKHWHQPnGX
LNNHSODVVHUHDOOH¿OHQHLURWNDWDORJHQ



$QWDOOHOHPHQWHU ¿OHUXQGHUPDSSHU LHQKYLONHQVRPKHOVWPDSSH
må være mindre enn 2000.

For å minimere risikoen for skade på radioen eller USB-minnet, kan
du plassere enheten slik at minneenheten ikke kan lett bli slått mens
den er satt inn i pluggen.



6¡NLQJ RJ DYVSLOOLQJ YLO Y UH PHU UHVSRQVLY GHUVRP DQWDOO ¿OHU L pQ
mappe er begrenset (vi foreslår ikke mer enn 250).

Fjern USB-minnet før du bærer enheten eller hvis du ikke bruker
USB-funksjonen over en lengre periode.


Den maksimale dybden av mappestrukturen som er tillatt er
8 mappenivåer (men avspilling er bare fra den gjeldende valgte nivået).

86%WLONREOLQJHQ HU NXQ PHQW IRU ÀDVKPLQQHHQKHWHU %UXNHQ DY
harddisk-lagringsmedier støttes ikke.



$YVSLOOLQJ YLD 86% DY ¿OHU VRP HU ODJUHW Sn 03VSLOOHUH HU LNNH
garantert.

Funksjonen som lar deg spille av spor i tilfeldig rekkefølge er begrenset
til 500 spor.
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Sett enheten i hvilemodus før du fjerner USB-minneenheten.

Det anbefales at USB-minnet formateres på datamaskinen din før du
OHJJHUWLOPXVLNN¿OHU

$OEXPJUD¿NNLPXVLNN¿OHUE¡ULNNHY UHVW¡UUHHQQ[SLNVOHU

6SLOOHDY¿OHUIUD86%PLQQHHQKHWHU
1. 1.Sett forsiktig USB-minneenheten inn i USB-kontakten på baksiden av radioen.
2. Trykk på On/Standby for å slå på radioen.

Music Player

Mode

3. For å velge USB-avspillingsmodus, trykk på Mode helt til USB- musikkspiller -modus
er valgt.
4. Trykk Menu. Velg 'USB-avspilling'.
Når du bruker musikkspilleren, kan du vanligvis se mappen som er i bruk på USBenheten ved å trykke på Meny. Trykker du på Meny en gang til får du tilgang til
forrige mappenivå. Når du er på øverste mappenivå på USB-enheten, kan du trykke
på Meny enda en gang for å se musikkspillerens hovedmeny.

USB Playback
Play mode
System settings

Menu

Tuning

USB Playback
Beautiful South
Beethoven
Cat Stevens
Cream
Edgar Froese
The Beatles

 5DGLRHQYLOQnOLVWHLQQKROGVRPHUODJUHWSn86%PLQQHHQKHWHQ+YLVGHWHUPDQJH
¿OHUHOOHUPDSSHUNDQGHWWHWDQRHQVHNXQGHU
 9HOJ¡QVNHWPDSSH/LVWHQRYHU¿OHUHOOHUPDSSHUYLVHV

004/006

Hvis du har strukturerte mapper (for eksempel album-mapper i en artist-mappe)
kan du bare gå til neste mappenivå.
 9HOJ¡QVNHWVSRU$OOH¿OHQHLGHQDNWXHOOHPDSSHQVRPI¡OJHUGHQYDOJWH¿OHQYLO
deretter bli spilt av etter tur.


Select / Info / Snooze

Music

16.34
File Name:
01 - Mrs. Pressure

My Music

)LOHQHVSLOOHVDYLGHQUHNNHI¡OJHQGH¿QQHVXQGHULDUNLYHULQJVV\VWHPHWWLO86%
PLQQHW GHVRUWHUHVLNNHHWWHU¿OQDYQHOOHUVSRUQXPPHU 

00:10

00:10

Styre avspillingen
3

 )RUnVW\UHDYVSLOOLQJHQDYPXVLNN¿OHQHGLQHWU\NNSnNQDSSHQHPlay/Pause, Next
og Previous på radioen.
 )RUnV¡NHLHQ¿Otrykk inn lenge på knappen Next eller Previous og slipp knappen
QnU¡QVNHWGHODYGHQQnY UHQGH¿OHQHUQnGG


'HQQHIXQNVMRQHQHULNNHWLOJMHQJHOLJIRU)/$&¿OHU

2

1
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Spill om igjen og spill av i tilfeldig rekkefølge
I musikkspillermenyen kan du velge å spille gjeldende album eller spor
RPLJMHQHOOHUnVSLOOHDY¿OHQHLWLOIHOGLJUHNNHI¡OJH

Music Player

Menu

1. Når du er i USB-musikkspiller-modus, trykker du på Menu til du kommer
dit du skal.

USB Playback
Play mode
System settings

Tuning

2. Velg 'Spillmodus'.
3. Velg ønsket repetisjonsalternativ. Det gjeldende alternativet blir merket
med et kryss.
Av

Repeat

– Spill om igjen og spill av i tilfeldig rekkefølge
blir deaktivert
1*MHQWDpQ 

±*MHQWDHQHQNHOW¿O

F Gjenta mappe

– Gjenta en mappe

*MHQWDDOOH 

±*MHQWDDOOH¿OHQH

6KXIÀH

±6SLOODY¿OHULWLOIHOGLJUHNNHI¡OJH



Select / Info / Snooze

Off
Repeat One
Repeat Folder
Repeat All
Shuffle

Music

16.34
File Name:
01 - Mrs. Pressure

My Music

4. Velger du alternativet 'Off' deaktiverer du alternativene spill om igjen
og spill av i tilfeldig rekkefølge.

00:10

00:10

1

5. For å aktivere alternativet hvor du kan spille av i tilfeldig rekkefølge,
velg 6KXIÀH .

Music

16.34
File Name:
01 - Mrs. Pressure

My Music

For å hoppe over til en annen mappe
1. Når USB-minneenheten spilles, trykker du enten på knappen Next
eller Previous Folder 'HQ I¡UVWH ¿OHQ L QHVWH HOOHU IRUULJH PDSSH
i minnet vil bli spilt.

21

4

5

00:10

00:10

Klokke og alarmer
System settings

Time/Date

Automatisk oppdatering av klokken
5DGLRHQ YLO YDQOLJYLV VWLOOH NORNNHQV WLG YHG KMHOS DY '$%VLJQDOHW 'X NDQ DQJL DW
klokkeradio stiller klokken med signaler fra DAB eller FM-bølgebåndet, begge radiobølger
eller ingen. Hvis du ikke velger noen må du stille klokken manuelt.
1. Når radioen er slått på, trykker du på Menu.
2. Velg 'System settings', 'Time/Date', 'Auto Update' og velg deretter et oppdateringsalternativ fra'Update from DAB', 'Update from FM' or 'No Update' som kreves.
 +YLVVLJQDOHWLNNH¿QQHVE¡UGXHQWHQSODVVHUHUDGLRHQHOOHUDQWHQQHQVOLNDWHW
signal kan mottas, eller gå tilbake til manuell klokkemodus nedenfor.

Menu

Tuning

Brightness
Language
Snooze
Alarms
Factory reset

Auto Update
Update from DAB
Update from FM
No Update

Stille klokkeformatet
Klokkevisningen brukes i hvilemodus og på spillemodus kan den settes til 12 eller
24 timers format. Den valgte formatet brukes også når du stiller inn alarmer.
1. Når radioen er slått på, trykker du på Menu.
2. Velg 'System settings', 'Time/Date', 'Set Format' og velg deretter 12 eller 24 timer.
Nåværende klokkeslettformat er merket med et kryss.
Dersom 12 timers klokkeformat er valgt, vil radioen bruke 12-timers klokke for innstilling
av alarmer, og vil vise en 12 timers klokke med en AM eller PM-indikator når den er
i hvilemodus.

Stille klokken manuelt
Klokka på radioen stiller vanligvis seg selv automatisk via DAB-radiosignalet. Hvis det
ikke er et tilgjengelig DAB-signal og du må stille inn tidsuret manuelt, vennligst følg
prosedyren vist nedenfor.
1. Når radioen er slått på, trykker du på Menu.
2. Velg 'System settings', 'Time/Date', 'Set Time/Date' og velg deretter ønsket dato,
måned, år, time og minutt innstilling.
3. Trykk Tuning for å bekrefte tidsinnstillingen.

Select / Info / Snooze

Set Format
12
24

Time/Date
Set Time/Date
Set Format
Auto Update
Clock Style

Set Time/Date

31-05-2017
16:04

22

Stille alarmklokken
5DGLRHQKDUWRDODUPHUVRPNDQVWLOOHVLQQWLOnYHNNHGHJWLO'$%)0UDGLRHOOHUYDUVHODODUP+YHUDODUPNDQVWLOOHVLQQWLOnO\GHpQJDQJGDJOLJSn
ukedager eller i helger. I tilfelle strømbrudd har radioen innebygd minne som vil beholde alarminnstillingene. Sørg for at tiden er riktig innstilt før du
stiller alarmer.
Alarmer kan stilles mens radioen er i hvilemodus eller slått på. Du kan stille alarmvarigheten til 30, 60, 90 eller 120 minutter. Kikk på 'To set the alarm
duration' på side 25.
Alarmer kan brukes om radioen er drevet fra strømnettet eller fra batterier. Hvis radioen er
slått av når den drives fra batterier, vil klokken fortsette å løpe slik at alarmer kan brukes.
Klokkevisningen vil imidlertid bli slått av for å forlenge batterilevetiden.
Du kan bruke knappen Tuning for å velge eller endre en bestemt innstilling og angi
endringen med knappen. Hvis ingen knapper trykkes i løpet av 10 sekunder vil radioen
avslutte alarmoppsettet.

13 : 16
17/07/2017 Monday

Alarm 1
1

1. Hvis du vil endre på On / Off tilstandene til alarmer mens radioen er i ventemodus eller
slått på, trykker du enten på Alarm 1 eller Alarm 2 knappen. Displayet vil gå gjennom
No Alarm eller Alarm enabled.

Alarm 2

06:30

Alarm 1
Alarm Mode: Daily

Alarm Time: 06:00

2. Hvis du vil endre de detaljerte alarminnstillingene mens radioen er i ventemodus eller
slått på, bruk et langt trykk på Alarm 1 eller Alarm 2 knappen. Dette vil føre til at
Alarmer-menyen vises.

Tuning

Alarm Sound: Buzzer
Alarm Volume: 14
Alarm Save

Alarm 1 Time

3. Velg 'Alarm Time' for å justere alarmtiden.
4. Velg alarmtid og deretter minuttet. Displayet vil da gå tilbake til alarminnstillingsmenyen.
5. Velg 'Alarm Mode'. Displayet viser alternativene for alarmmodus. Alarmfrekvens
alternativene er som følger:

06:30
Select / Info / Snooze

'Av' - Alarmen vil bli deaktivert
'Daglig' - Alarmen vil lyde hver dag
'En gang' - Alarmen vil høres en gang
'Helger' - Alarmen vil høres bare i helgene
'Ukedager' - Alarmen vil høres bare i ukedagene
Velg ønsket alarmfrekvens. Å velge Av deaktiverer alarmen.
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Alarm 1

Alarm 1 Mode

Alarm Mode: Off

Off
Daily

Alarm Time: 06:30
Alarm Sound: Buzzer
Alarm Volume: 14
Alarm Save

Once
Weekends
Weekdays

Stille alarmklokken - forts.
6. Alarmen kan settes til summer, nettradio, DAB-radio eller FM-radio. For radio-modusen
som er valgt, kan radioalarmen settes til noen av stasjonene som er lagret som
forhåndsinnstillinger eller til stasjonen som det sist ble lyttet til.

Alarm 1 Sound
Tuning

DAB
FM
Buzzer

Velg 'Alarm Sound' alternativet for alarmen, velg deretter enten 'Buzzer' eller ønsket
radiomodus.
7. Hvis du stiller alarmen til et radioalternativ, velger du 'Preset' alternativet, velg deretter
fra radiostasjonen 'Last Listened' til, eller fra forhåndsinnstillingene 1 - 30.
Merk: Du kan bare stille inn alarmen til å bruke en forhåndsinnstilling som allerede er
lagret.

Alarm 1
Select / Info / Snooze

8. Velg 'Volume'DOWHUQDWLYHW5DGLRHQEUXNHUGHQODJUHGHYROXPLQQVWLOOLQJHQIRUKYHUDODUP
når den går. Bruke Tuning Kontroll for å stille inn ønsket volum.

Preset: Last Listened
Alarm Volume: 14
Alarm Save

9. For å lagre alarminnstillingene drei på Tuning til 'Alarm Save' er uthevet. Trykk Tuning
for å lagre alarminnstillingene. Din radio vil vise 'Alarm Saved'.
Aktive alarmer vises med små alarmer indikatorer 1 2 og det tilhørende alarmnummeret
nederst på displayet og på klokkedisplayet når det er i ventemodus. Merk: Hvis du gjør
feil når som helst mens du stiller inn alarmer, er det mulig å gå tilbake til forrige skjerm ved
hjelp av Menu knappen.

Alarm Mode: Once
Alarm Time: 06:30
Alarm Sound: DAB

Alarm 1 Volume

Menu

15

Når alarmen går
Alarmen vil utløses og høres på valgte tidspunkt i opp til 120 minutter, med mindre kansellert.
Volumet som brukes for alarmen vil være som angitt under alarminnstillingsprosedyren. Når
radioen din er satt til vekking via radioalarm så vil radioen bruke siste valgte radiostasjon. Hvis
radioen ikke kan koble seg til DAB-radiostasjonen vil varselalarmen bli brukt. Merk: Hvis radioen
skrus på via radioalarm kan du bruke basisfunksjoner som å justere volumbryteren.
Når alarmen aktiveres, vil den starte på et lavt volum og gradvis øke. Alarm-ikonet blinker
på skjermen og klokkeradioen vil automatisk gå tilbake til standby-modus når den valgte
alarmvarigheten har utløpt.

Alarm 1
Alarm Mode: Daily
Alarm Time: 06:30
ALARM 1
Alarm Sound: SAVED
Buzzer !
Alarm Volume: 15

Alarm Save

Buzzer

Alarm

Deaktivere alarmer
1. Mens en alarm pågår, press On/Standby for å kansellere en alarm.
2. Hvis snooze-funksjonen ikke er nødvendig, må du sette snooze-alternativet til 'OFF' tillater
at andre kontroller også brukes til å avbryte en alarm (se side 25).

1
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Snooze-timer
1. Snooze-timeren kan brukes til å stanse alarmen i 5, 10, 15 eller 20 minutter før
den høres igjen. Når alarmen høres, aktiveres snooze-timeren ved å trykke på
Tuning/Select/Snooze knappen eller noen av de to radene med knapper.
2. Mens snooze-timeren er aktiv, blinker alarmikonet på klokke displayet. Når alarmen
høres igjen, kan snooze-funksjonen gjentas etter behov.
3. For å avbryte Snooze-timeren mens alarmen er suspendert, trykk og slipp On/
Standby knappen.
4. Hvis snooze timer-alternativet er satt til 'OFF', når du presser Tuning / Select/
Snooze knappen eller noen av de to rader med knapper vil avbryte alarmen
umiddelbart.

Tuning

Select / Info / Snooze

For å stille inn tiden på slumring
Slumrevarigheten kan bare stilles mens radioen er på.
1. Når radioen er slått på, trykker du på Menu.
2. Velg 'System settings' og så 'Snooze'.
3. Velg 5, 10, 15, 20 eller Off.

Menu

Tuning

Snooze
5 minutes
10 minutes
15 minutes
20 Minutes
Off

For å sette alarmens varighet
Alarmens varigheten er justerbar og kan bare stilles mens klokkeradioen er på (standard
varighet er 30 minutter).
1. Når radioen er slått på, trykker du på Menu.
2. Velg 'System settings' og så 'Alarms'.
3. Velg 30, 60, 90 eller 120 minutter.

Alarms

30 minutes
Select / Info / Snooze

60 minutes
90 minutes
120 minutes

Deaktivering Alarmer
1. Hvis du vil deaktivere en alarm mens radioen er i ventemodus eller slått på, trykker
du på Alarm 1 eller 2 knappen for å bla gjennom alarm på-av-alternativer (se side
23, trinn 1).
2. Alternativt, for å deaktivere en alarm, gå inn i alarmoppsettmenyen (se side 23
trinn 2) og velg 'Alarm Mode' alternativet.
3. Velg alternativet 'Off'-modus og 'Alarm save'. Den valgte alarmen vil nå bli deaktivert.
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Alarm 1

Alarm 1

Alarm Mode: Off

Alarm 2

Alarm Time: 06:30
Alarm Sound: Buzzer
Alarm Volume: 14
Alarm Save

Sove-timer
5DGLRHQ NDQ VWLOOHV LQQ WLO n VNUX VHJ DY HWWHU HQ IRUKnQGVLQQVWLOW WLG 6RYHWLPHU
funksjonen kan justeres til mellom 5 og 120 minutter med intervaller på 5 minutter.

Sleep

1. Trykk på On/Standby for å slå på radioen din.
2. Bruk et langt trykk på On/Standby knappen for å få tilgang til sovetimeren. Velg
ønsket søvntid. Sovetimeren kan settes til mellom 5 og 120 minutter, eller til Off
som vil avbryte hvilemodus. Trykk Tuning for å bekrefte ønsket søvntid.
3. En aktiv sove-timer er vist ved hjelp av en liten tid-indikator på bunnen av
DYVSLOOLQJVGLVSOD\HW 5DGLRHQ YLO VNUXV DY QnU GHQ IRUKnQGVLQQVWLOWH VRYHWLGHQ
har forløpt.

Tuning

Off
5 Minutes
10 Minutes
15 Minutes
20 Minutes
25 Minutes
DAB

16.34

LBC

4. For å avbryte søvntid før den forutbestemte tiden er gått og for å slå av radioen,
trykk On/Standby for å slå av enheten manuelt.

Londons Biggest
conversation - LBC

For å avbryte sove-timeren og la radioen spille, gå tilbake til hvilemodustidsinnstillingene (trinn 1 til 2 ovenfor) og velg Off alternativet i trinn 2.

2
Select / Info / Snooze

Klokke stil

System settings

Time/Date

5DGLRHQVVWDQGE\VNMHUPNDQVHWWHVWLODQDORJHOOHUGLJLWDONORNNHIRUPDW
1. Når radioen er slått på, trykker du på Menu.
2. Velg 'System settings', 'Time/Date' og så 'Clock Style'.

Menu

3. For å velge digital klokke stil velger du 'Yes' eller for å velge den analoge klokken
stilen, velg 'No'. Den nåværende stilen blir synlig når radioen settes i ventemodus.

Brightness
Language
Snooze
Alarms
Factory reset
Clock Style
DIGITAL CLOCK

Programvareversjon
Programvareversjon som vises kan ikke endres og er bare for referanse.

No

1. Trykk på On/Standbyfor å slå på radioen.
2. Trykk Menu.
3. Velg 'System settings' og så 'Info'. Programvareversjonen vil da bli vist.
Trykk Menu etter behov for å avslutte.

System settings
Brightness
Language
Snooze
Alarms
Factory reset
Info

Yes

Info
SW version
Blutune T2 - V1.0
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Dimming for bakgrunnsbelysning
System settings

Lysstyrken på skjermen kan justeres når klokkeradioen er i standby-modus eller når
den er i bruk. Hvis du bruker enheten i et soverom, kan det være at du foretrekker en
ODYHUHVWDQGE\O\VVW\UNHHQQVWDQGDUGLQQVWLOOLQJHQ'HWHU¿UHVWDQGE\O\VVW\UNHQLYnHU
RJ¿UHQLYnHUIRUQnUUDGLRHQHULEUXN
For å endre gjeldende lysstyrke kan du følge disse trinnene.

Dimmer

Menu

1. Hvis radioen er i ventemodus eller spiller, trykker du på Dimmer knappen for
å velge Høy, Middels Høy, Medium, Medium Lav, Lav eller Off dimmer innstilling.
2. Alternativt for å justere lysstyrken ved hjelp av menyen, trykk Menu.

Brightness
Language
Snooze
Alarms
Factory reset
Info

Backlight
Tuning

Normal
Standby

3. Velg 'System settings' og så 'Brightness'.
4. For å justere skjermens lysstyrke når radioen er slått på, velg 'Normal'.
For å justere skjermens lysstyrke når radioen er i ventemodus, velg 'Standby'.
Trykk Tuning for å gå inn i den valgte lysjusteringsmodusen.
5. Velg innstillingen Høy, Middels Høy, Medium, Medium Lav, Lav eller Off dimmer
innstilling.
Legg merke til at bakgrunnsbelysningen er nesten helt av i Av-innstillingen.
6. Trykk Tuning for å sette nivået. Trykk Menu etter behov for å avslutte.
Når radioen er i standby og drevet fra strømnettet, trykker du på en hvilken som
helst knapp (unntatt Dimmer-knappen) eller de roterende kontrollene vil føre til at
radioen bytter til 'High' lysstyrkenivå i noen sekunder. Dette er slik at selv om standbylysstyrkenivået er satt lavt eller av, er det likevel mulig å se tiden når det er nødvendig.

Språkfunksjon
5DGLRHQVPHQ\HUNDQNRQ¿JXUHUHVWLOHWDQQHWVSUnN
1. Trykk på On/Standby for å slå på radioen din.
2. Trykk på Menu. Velg 'System settings' og så 'Language'. Nåværende språk er
angitt med et kryss.
3. Velg ønsket språk. Displayet vil endres til det valgte språket.
4. Trykk Menu etter behov for å avslutte.
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Normal

Select / Info / Snooze

High
Medium High
Medium
Medium Low
Low
Off

System settings
Brightness

Language
Snooze
Alarms
Factory reset
Info

Language
English
Dansk
Français
Deutsch
Italiano
Norsk

Hodetelefonkontakt
En 3,5 mm hodetelefonkontakt plassert på baksiden av radioen din, er tilgjengelig for bruk
med enten hodetelefoner eller ørepropper. Å sette inn en plugg kobler automatisk ut den
interne høyttaleren. Vær oppmerksom på at følsomheten til hodetelefoner kan variere mye.
Vi anbefaler derfor å sette volumet til et lavt nivå før du kobler hodetelefoner til radioen.
VIKTIG: Kraftig lydtrykk fra hodetelefoner kan føre til hørselsskader.
For å hindre mulig hørselsskade, ikke lytt med høyt volum i lengre perioder.

Aux In

1

Aux-inngangskontakt
1. Koble en stereo- eller mono-lydkilde (dvs. CD-spiller, MP3-spiller, osv.) til auxinngangen.
Aux In

2. Trykk på On/Standby for å slå på radioen.

1

3. Trykk Mode til displayet viser 'Aux In'.
4. Juster Volume-kontrollen på både avspilleren og radioen for komfortabel lytting.
5. Fjern kabelen fra Aux-inngang kontakten eller trykk Mode for å avbryte auxinngangsmodus. Merk at lyd som spilles via aux-inngangen vil bli spilt i mono gjennom
høyttaleren og i stereo gjennom stereohodetelefoner.
Merk: Hvis klokkeradio er i Aux-inngangsmodus uten inngangssignal i mer enn
15 minutter, så vil den automatisk slå over til standby-modus. Displayet går tilbake til
klokkevisningen i standby-modus. For å bruke klokkeradio igjen, trykk på On/Standby
knappen for å slå den på.

Mode

Aux In
AUX

16.34
05/06/2017

USB-kontakt for lading av smarttelefon eller nettbrett
5DGLRHQ GLQ KDU HQ 86%NRQWDNW VRP NDQ EUXNHV WLO n ODGH HQ VPDUWWHOHIRQ HW QHWWEUHWW HOOHU DQGUH
lignende enheter.
Ladetiden kan variere og i noen tilfeller kan det ta lengre tid å lade enn ved bruk av produsentenes
ladeenhet som følger med enheten.

Aux In

1

1. Sørg for at radioen er plugget inn i et strømuttak.
2. Koble enheten til USB-ladekontakten på baksiden av radioen.
3. Enheten vil begynne å lade. Når enheten er ladet, fjern USB-ledningen.
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Tilbakestilling av systemet.
System settings

Hvis radioen ikke fungerer som den skal, eller noen av tallene i displayet
mangler eller er ufullstendige utfør følgende prosedyre.
1. Trykk på On/Standby for å slå på radioen. Trykk Menu.

Menu

2. Velg 'System settings' og så 'Factory reset'.
3. Velg 'Ja'. Hvis du ikke ønsker å utføre en system tilbakestilling, velger
du 'No'. Skjermen vil gå tilbake til forrige visning.

Brightness
Language
Snooze
Alarms
Factory reset
Info
Factory Reset

Tuning

4. Med 'Ja' Valgt, trykk Tuning. En full tilbakestilling vil bli utført.
Stasjonslisten og forhåndsinnstilte stasjoner vil bli slettet. Alarmer vil
bli kansellert og innstillingene vil bli satt til standardverdiene. Skjermen
vil vise 'Resetting' og deretter etter et par sekunder vil et stasjossøk
XWI¡UHVDXWRPDWLVN5DGLRHQYLOVWDUWHVHJVHOYSnQ\WWYHGI¡UVWHEUXN
(se side 7).

Proceed?

No

Yes

Factory Reset
Select / Info / Snooze

Resetting...

Elektromagnetisk kompatibilitetsråd
I tilfelle funksjonsfeil på grunn av elektrostatisk utladning, transienter
i strømforsyningen eller korte avbrudd, tilbakestill produktet som ovenfor
for å gjenoppta normal drift. Hvis du ikke får til å utføre tilbakestillingsprosedyren som beskrevet ovenfor, kan det være nødvendig å koble fra
og strømforsyningen og batteriene.
Hvis produktet brukes i et miljø med ESD-immunitet / strålingsimmunitet
/ ledet immunitetsforstyrrelse, kan det hende at produktet ikke fungerer
som det skal. Det vil automatisk gjenopprette normal funksjon når ESDimmunitet / strålingsimmunitet / ledet immunitetsforstyrrelse er stoppet.
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Produktmerking
Likestrøm
7,5 V / 2 A
Resirkulering
Dette produktet har det selektive sorteringssymbolet
for avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).
Dette betyr at dette produktet må håndteres i henhold til
europeisk direktiv 2012/19/EU for å kunne resirkuleres
eller demonteres for å minimere miljøpåvirkningen.
Brukeren har valget om å gi produktet til en kompetent
resirkuleringsorganisasjon eller til forhandleren når
man kjøper et nytt elektrisk eller elektronisk utstyr.

Sikkerhetsråd



5DGLRHQRJ$&'&DGDSWHUPnLNNHXWVHWWHVIRUGU\SSHOOHUVSUXW
og væskefylte gjenstander, for eksempel vaser, må ikke plasseres på
radioen eller adapteren.

Ikke la denne radioen for å bli utsatt for vann, damp eller sand. Ikke la
radioen ligge på steder hvor den kan skades av sterk varme, slik som
i en parkert bil der varmen fra solen kan nå betydelige verdier, selv om
utetemperaturen ikke er spesielt høy. Det anbefales at DAB båndet brukes
der det er mulig, siden det vanligvis gir bedre resultater i form av kvalitet
og frihet fra interferens enn på FM-båndet.

•

Det anbefales å bruke produktet slik at det er en minsteavstand (10 cm
anbefalt) til tilstøtende gjenstander for å sikre god ventilasjon.

•

Produktets ventilasjonen bør ikke begrenses ved å dekke det eller
dets ventilasjonsåpninger med ting som aviser, duker, gardiner etc.

•

Åpen ild som tente stearinlys bør ikke plasseres på produktet.

•

Det anbefales at produktet ikke brukes eller oppbevares ved ekstreme
temperaturer. Unngå å plassere enheten i biler, i vinduskarmer, i direkte
sollys etc.



'HW¿QQHVLQJHQGHOHUVRPNDQUHSDUHUHVDYEUXNHUHQLQQHLSURGXNWHW

•

Ikke forsøk å demontere noen del av produktet.

•

Produktet må brukes i et moderat klima.

Navneskiltet er plassert på baksiden av klokkeradioen.

6SHVL¿NDVMRQHU
Krav til strømforsyning
Mains
AC 230 volts, 50 Hz
only (adaptor)
(Bruk kun den medfølgende strømadapteren)
%DWWHULHU 
[/5 $$VW¡UUHOVH DONDOLVNHHOOHU1L0+
oppladbare (ikke inkludert)
Batterilevetid
Opptil 25 timer ved bruk av alkaliske celler,
avhengig av volum, lysstyrke for display og
driftsmodus.

Hodetelefonkontakt (stereo)

3,5 mm dia.

Aux-inngangskontakt (stereo)

3,5 mm dia.

Antenne

FM / DAB teleskopantenne

%OXHWRRWKVWDQGDUGHU



$'3$95&3

Bluetooth codecs støttet

SBC and AAC

Fungerende temperaturskala

5 °C til +40 °C

Frekvensområde
FM 87,5-108 MHz
DAB 174,928 - 239,200 MHz
Bluetooth 2,402 – 2,480 GHz
6HOVNDSHWIRUEHKROGHUVHJUHWWHQWLOnHQGUHVSHVL¿NDVMRQHQHXWHQYDUVHO
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Noen få ord om batterier …

Oppladbare batterier

'LQ 5REHUWV %OXWXQH 7UDGLR HU XWYLNOHW IRU n NXQQH EUXNH HW XWYDOJ
av strømkilder. Du kan koble den i stikkontakten ved hjelp av den
medfølgende høyeffektivadapteren, eller hvis du ikke har tilgang til strøm
bruke enten alkaliske eller oppladbare batterier. Vi anbefaler ikke bruk av
sink-karbon- eller sinkkloridbatterier.

Blutune T2-radioen din bruker en rekke metoder for å sikre korrekt
og sikker lading av oppladbare nikkelmetallhydridbatterier. Disse
metodene skal beskytte batteriene mot for mye lading og utladning.
Disse beskyttelsene kan kun fungere skikkelig dersom rådene ovenfor
følges. Spesielt vil ikke radioen kunne lade batteriene riktig hvis de er en
kombinasjon av forskjellige merker, eller av ulik alder eller ulik kapasitet.

Det er svært viktig at du leser rådene og advarslene nedenfor.
1) Uansett hvilken type batterier du velger å bruke, er det svært viktig at
batteribryteren under dekselet er satt til riktig type.
a. Hvis det ikke er satt i noen batterier, sett bryteren i Alkaline-posisjonen
(nedovervendt). Denne posisjonen minimerer strømforbruket når
radioen er koblet til en stikkontakt.
b. Hvis det er satt i alkaliske batterier, sett bryteren i Alkaline-posisjonen
(nedovervendt).
c. Hvis det er satt i oppladbare batterier, sett bryteren i NiMH-posisjonen
RSSRYHUYHQGW 5DGLRHQGLQHUXWYLNOHWIRUnNXQQHEUXNHRSSODGEDUH
nikkelmetallhydridbatterier. Ingen annen type oppladbart batteri må
brukes i radioen.
2) BrukALDRI gamle og nye alkaliske batterier om hverandre. De
gamle batteriene kan være ødelagte og lekke, noe som vil føre til
skade på radioen og radioens underlag.
3) BrukALDRI gamle og nye oppladbare batterier om hverandre. Dette
kan føre til upålitelig lading og forkortet batterilevetid. Bruk aldri
oppladbare batterier av ulik type eller kapasitet om hverandre, selv
om de er nye.
4) BrukALDRI alkaliske og oppladbare batterier om hverandre.
Oppladning av alkaliske batterier kan være svært farlig.
Forsiktig: Bytt kun batteri med samme eller tilsvarende type. Det er
fare for eksplosjon hvis batteriene er satt inn feil.
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Vi anbefaler at alle de oppladbare batteriene som brukes i radioen,
kjøpes sammen som et sett. De bør alltid lades opp og utlades samtidig
og ikke 'lånes bort' fra tid til annen til andre applikasjoner. Dette vil sikre
at de gir optimal ytelse i radioen din.
Vi anbefaler at de oppladbare batteriene du bruker er av et kvalitetsmerke,
og at de har en kapasitet på minst 2000 mAh. Batterier med denne
kapasiteten skal kunne drive radioen din i 15–25 timer, avhengig av
volumet på radioen, driftsmodusen og også tilstanden til batteriene.
Før du først setter i et nytt sett med oppladbare batterier i radioen, bør
du først kontrollere at batteribryteren under batteridekselet står i NiMHposisjonen. Sett i batteriene på måten som er vist på side 4.
Plugg i strømadaperen i en stikkontakt og deretter inn i radioen.
Ladningsindikatoren vil vises på displayet, se side 4.
Tiden det tar å lade batteriene, avhenger av hvor mye lading de trenger.
Nye batterier kan være delvis oppladet første gangen du setter dem i,
PHQ GHW HU QRUPDOW DW HW VHWW PHG EDWWHULHU WDU ÀHUH WLPHU n ODGH RSS
helt (det kan ta 5–7 timer avhengig av batterikapasiteten og deres
opprinnelige ladestatus).

Hvis du ikke har tenkt å bruke radioen på noen måneder, anbefaler vi at
batteriene fjernes og legges bort, og at du oppbevarer dem på et kjølig
sted utilgjengelig for barn, vekk fra fuktighet, slik at ingen metallobjekter
kan komme i kontakt med batteriklemmene.
Hvis du tar godt vare på dem, kan oppladbare batterier vare i lang tid og
brukes gjennom hundrevis av opp- og utladninger. Når de oppladbare
batteriene dine ikke lenger kan brukes til å drive radioen ordentlig,
vennligst kast dem på en forsvarlig måte.

For å unngå fare og risiko for skade, følg disse
retningslinjene
U riktig bruk av batterier kan føre til lekkasje av væske, overoppheting

eller eksplosjon. Batterivæske er etsende og kan også være giftig.
Batterivæske kan forårsake brannskader på huden, kan skade øynene,
og kan være skadelig ved svelging.
1. Batteriene må oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Du må ikke varme, åpne, stikke hull på, ødelegge eller kvitte deg
med batteriene ved å brenne dem.
3. Ikke bland forskjellige batterityper eller gamle og nye batterier. Bytt
alltid alle batteriene samtidig.
4. Ikke bær eller oppbevar batteriene på en måte som gjør at
metallobjekter kan komme i kontakt med endestykkene.
5. Fjern batteriene fra radioen hvis de er slitt ut eller hvis du skal
oppbevare dem over lenger tid.
6. Fjern gamle eller utslitte batterier raskt, og resirkuler eller kast dem
i tråd med forskriftene som gjelder der du bor.
7. Hvis et batteri lekker, bør du fjerne alle batteriene fra produktet
og passe på at du ikke berører den lekkede væsken direkte. Hvis
væsken kommer i kontakt med hud eller klær, må du vaske med vann
umiddelbart. Før du setter inn nye batterier, rengjør batterirommet
grundig med et fuktig papirhåndkle, eller følg batteriprodusentens
råd for rengjøring.
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Lydkodeker
5DGLRHQGLQVW¡WWHUHQUHNNHO\GNRGHNHUVRPJM¡UDWGXNDQVSLOOHDYPXVLNNGLUHNWHIUDHQ86%PLQQHHQKHW
Tabellen nedenfor oppsummerer de maksimalt støttede bithastighetene for de ulike lydformatene som kan spilles på din radio. Høyere hastigheter
kan være spillbare i noen tilfeller, men ytelsen til produktet kan bli påvirket.
Codec

Maksimal støttet datahastighet

AAC (LC, HE, HE V2)

320 kbit / sek

FLAC

1,5 Mbit/sek

MP3

320 kbit / sek

WAV

1,536 Mbit / sek

$OOHNRGHNHUVW¡WWHUNDQDOV VWHUHR EDUHNRGHGH¿OHU
Alle kodeker støtter samplerater på opptil 48k sampler/sek (inkluderer 32k og 44,1k sampler/sek), med 16 bits per sample.
)LOHUVRPKDU'LJLWDO5LJKWV0DQDJHPHQW '50 EHVN\WWHOVHSnI¡UHVYLOLNNHNXQQHVSLOOHVSnUDGLRHQ
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Garanti
'HWWHSURGXNWHWHUJDUDQWHUWLWMXH¿UHPnQHGHUIUDRSSULQQHOLJHLHUVNM¡SVGDWRPRWIHLOSnJUXQQDYIHLOLSURGXNVMRQHOOHUNRPSRQHQWIHLOLKHQKROGWLO
prosedyren angitt nedenfor. Skulle noen komponent eller del feile i løpet av denne garantiperioden vil den bli reparert eller erstattet uten omkostninger.
Garantien dekker ikke:
1. Skade som følge av feil bruk.
2. Følgeskader.
3. Produkt med fjernet eller ødelagt serienummer.
N.B. Skadede eller ødelagte teleskopantenner vil ikke bli erstattet under garantien.
Prosedyre
(YHQWXHOOHNUDYLKHQKROGWLOGHQQHJDUDQWLHQVNDOIUHPPHVYLDIRUKDQGOHUHQGHUSURGXNWHWEOHNM¡SW'HWHUVDQQV\QOLJDW5REHUWVIRUKDQGOHUHQGLQYLO
kunne håndtere eventuelle defekter raskt og effektivt, men skulle det være nødvendig, vil forhandleren returnere produktet til selskapets serviceavdeling
IRUUHSDUDVMRQ,WLOIHOOHDWGHWLNNHHUPXOLJnUHWXUQHUHSURGXNWHWWLO5REHUWVIRUKDQGOHUHQGHUGHWEOHNM¡SWNDQGXNRQWDNWH5REHUWV5DGLRKMHOSDY
NRQWDNWLQIRUPDVMRQHQSnQHWWVWHGHWZZZUREHUWVUDGLRFRP
)RUDQGUHUHSDUDVMRQHUVRPIDOOHUXWHQIRUJDUDQWLWLGHQNDQGXJnWLO NXQGHVHUYLFH NDWHJRULHQSnQHWWVWHGHWZZZUREHUWVUDGLRFRP
Disse vilkårene påvirker ikke lovfestede forbrukerrettigheter.
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