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Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Vennligst les denne bruksanvisning nøye og forsikre deg om at alle instruksjoner
angående sikkerhet som er vist nedenfor, er forstått. Dette gjelder også de
instruksjoner som er plassert på enheten. Enheten har blitt designet og produsert
med tanke på sikkerhet for bruker.

Det må kun benyttes strømkilde som Hold enheten og strømkabelen vekk fra
beskrevet her i bruksanvisningen samt vann eller annen væske.
på enheten.

Unngå å plassere enheten i direkte sollys Dekselet på enheten må ikke åpnes.
eller i umiddelbar nærhet til en Unngå å miste noe på enheten, for
varmekilde.
eksempel slikt som mynter, hårpynt eller
nåler.

Strømkabelen må ikke dras i eller bøyes Koble enheten fra strømkilde når denne
på, det må heller ikke brukes tyngde ved ikke skal brukes over lengre tid.
å stå på kontakten.
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Advarsel
1. Les denne bruksanvisning – Alle instruksjoner angående sikkerhet samt
instruksjoner i forhold til bruk av enheten, bør leses før enheten tas i bruk.
2. Ta godt vare på denne bruksanvisning – Instruksjoner angående sikkerhet samt
instruksjoner i forhold til bruk av enheten, bør være tilgjengelig for senere bruk.
3. Merk deg alle advarsler – Alle advarsler på enheten og i bruksanvisningen må
vises hensyn til og tas til etterretning.
4. Følg alle instruksjon – Alle instruksjoner angående sikkerhet og bruk bør følges.
5. Ta ikke i bruk enheten i nærheten av vann - Enheten bør ikke plasseres i
nærheten av vann eller i fuktige omgivelser – for eksempel i en fuktig kjeller eller i
nærheten av et svømmebasseng eller lignende.
6. Rengjøres kun med en lett fuktig klut.
7. Sørg for at ingen av åpninger for ventilasjon, er blokkert på noen som helst måte.
Installer enheten i henhold til instruksjoner fra produsenten.
8. Enheten må ikke installeres i nærheten av varmekilder slikt som radiatorer, ovner,
peiser eller andre enheter som produserer varme (herunder gjelder også
forsterker).
9. Det er viktig å ta hensyn om advarsel for det polariserte eller jordede støpselet. Et
polarisert støpsel har 2 pinner hvor av en av disse er tykkere enn den andre. Et
jordet støpsel har en tredje pinne som er der for din sikkerhet. Dersom det
medfølgende støpselet ikke passer i din stikkontakt, ta kontakt med elektriker for
bytte av støpsel.
10. Beskytt strømledningen slik at den ikke er i fare for å bli tråkket på eller komme i
klem på annen måte, spesielt er dette viktig ved støpselet og punktet hvor
ledningen kommer ut av enheten.
11. Det skal kun brukes tilbehør som spesifisert av forhandler.
12. Enheten skal kun brukes på vogn, stativ, fot, brakett eller bord spesifisert av
forhandler eller som selges med enheten. Når en vogn benyttes, vis da aktsomhet
med flytting av vognen og unngå fare for at denne velter.

13. Koble enheten fra strømtilførsel når det er fare for lyn og torden samt når enheten
ikke skal brukes over en lengre periode.
14. All service skal utføres av kvalifisert service personale. Service er nødvendig når
enheten har blitt skadet, det har blitt sølt væske eller noe har falt ned på enheten,
eller dersom enheten har vært utsatt for regn eller fuktige omgivelser.
15. Vennligst oppbevar enheten i godt ventilerte omgivelser.
16. Følgende instruksjoner om service er kun ment for kvalifisert personale. For å
redusere faren for elektriske støt, må det ikke utføres noen form for service eller
bruk av apparatet annet enn det som er beskrevet her i bruksavisningen, dersom
du ikke er kvalifisert til dette.
17. Strømledningen er ment for å kunne koble enheten fra strømtilførsel og må
således være lett tilgjengelig til enhver tid.
18.

Denne enheten er en såkalt Klasse II, også kalt dobbeltisolert elektrisk
apparat. Det er designet på en slik måte at det ikke er nødvendig med ekstra
jording av strømmen.
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19.

- Lyn symbolet varsler bruker av enheten om at enheten inneholder
ikkeisolert farlig spenning på innsiden som kan være kraftig nok til å utgjøre en
fare for elektrisk støt.
- For å redusere faren for elektriske støt, må ikke deksel eller baksiden av fjernes
da det ikke er noen servicedeler plassert under disse. All service skal utføres av
kvalifisert service personale.
- Utropstegnet i en trekant er ment for å varsle brukeren om fare.
20. Fare for usynlig laser stråling når åpen og sikkerhetsanordninger ikke fungerer.
Unngå å bli utsatt for laserens stråle.
21. Batteriene i fjernkontrollen må ikke utsettes for høy varme slikt som flammer,
direkte sollys eller lignende.
22. Enheten må ikke utsettes for søl eller sprut. Det bør heller ikke plasseres for
eksempel en vase med vann på enheten.
23. Enheten må ikke utsettes for vann eller fuktighet, da dette kan føre til fare for å
motta elektriske støt eller brann.
24.
Miljøinformasjon: Korrekt avhending av enheten: Dette produktet er merket
med vist symbol, som betyr at det ikke må avhendes sammen med vanlig
husholdningsavfall i henhold EU. Dette for å unngå mulig skade på miljø eller
mennesker som kan oppstå ved ukontrollert avfallshåndtering. Sørg for levering til
riktig sted for det foregår gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og
elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brunt utstyr til bestemte
resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte enheter
også returneres til forhandleren der de ble kjøpt og de vil sørge for riktig
håndtering til beste for miljøet.
Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar enheten i bruk. Dette vil hjelpe
deg i å oppnå ytterste fornøyelse og utførelse av enheten samt at det vil hjelpe deg i
å bli kjent med enhetens funksjoner. Du vil da også sikre deg år med problemfritt
ytelse og lytteglede.

Advarsel:
Enheten må ikke demonteres eller utsettes for regn eller fukt da dette kan medføre
fare for elektrisk sjokk. Det er ingen service deler på innsiden av produktet. All
reparasjon må utføres av kvalifisert service personale
Lyn symbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger
innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for elektrisk støt og
føre til personskade.
.
Symbolet med utropstegn varsler om at brukerveiledningen og
instruksjoner for vedlikehold og service som følger med apparatet,
inneholder viktig informasjon som må følges.
ERP II merknad
Dette produktet innehar en miljøfunksjon som sørger for at den etter ca 15 minutter
uten mottatte signaler, (gjelder ikke i modus for FM) vil enheten automatisk gå i
modus for dvale. Følg instruksjoner for å gjenoppta normal modus for avspilling.
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Beskrivelse av panel

Nr.

Deler

1

Dvale modus (Standby)

2

Diskant
(Treble)

3

Bass
(Bass)

4

Volum
(Volum)
Skjerm
(Display screen)
Indikator for
(Bluetooth)
Sensor for fjernkontroll

5
6
7

8
9

Beskrivelse
Trykk på denne knappen opp eller ned for å slå på enheten,
eller for å sette den i modus for dvale
Trykk på denne knappen opp eller ned for å komme inn i
innstillinger grensesnitt for diskant og juster til ønsket nivå ved
bruk av knapp for volum innen 3 sekunder
Trykk på denne knappen opp eller ned for å komme inn i
innstillinger grensesnitt for bass og juster til ønsket nivå ved
bruk av knapp for volum innen 3 sekunder
Juster lydvolum til ønsket nivå
Skjerm som viser kilde og frekvens samt informasjon om
avspilling
Indikerer status for modus på Bluetooth

(Tuner knob / Enter / BT
Pair)

Kilde
(Source)

Meny / Informasjon

10

11
12

Neste
(Menu / Information
)
Next

Forrige
(Previous

/ Søk
/ Scan)

Lagre – Spill av / Pause
(Preset / Play / Pause

)

Pek fjernkontrollen mot dette punktet
I modus for DAB: Vri på denne for å gå til neste eller forrige
stasjon.
I modus for FM: Vri på denne opp eller ned for å søke i
frekvenser i trinn på 0.05MHz.
I modus for meny: Trykk på denne for å bekrefte ditt valg.
Når summealarmen går, trykk på denne knappen for å stoppe
alarmen. Dersom du vrir på knappen istedenfor å trykke, vil
alarmen starte på nytt etter 5 minutter.
Dersom du ønsker å koble fra tilkoblede enheter, trykk på
denne knappen for å koble fra og enheten vil gå i modus for BT
Pair. Bruk deretter telefonenheten for å koble til.
Trykk gjentatte ganger på denne knappen for å velge ønsket
kilde: FM, USB, Bluetooth (BT), AUX IN, DAB
I modus for DAB eller FM, trykk en gang lenge for å komme inn
i meny for innstillinger.
I modus for DAB, trykk kjapt for å bla deg gjennom stasjonens
informasjon.
for å gå
I modus for BT, trykk på knappen merket med Next
til neste spor.
I modus for dvale, trykk for å komme inn i innstillinger for tid og
alarm.
I modus for FM, trykk gjentatte ganger for å bla deg gjennom
radioens informasjon.
I modus for BT, trykk for å gå tilbake til forrige spor.
I modus for FM, trykk for å søke bakover etter tilgjengelige
stasjoner.
I modus for radio, bruk knapp for å lagre dine favoritt stasjoner.
I modus for BT, trykk for å pause avspilling og trykk en gang til
for å gjenoppta avspilling.
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Nr.
13

FM antenne

Deler

14

USB port

15

AUX inngang
(AUX in socket)

16

Inngang for strømforsyning
(Power supply socket)

Beskrivelse
Strekk ut FM antenne for å motta best mulig signaler til din
radio
Inngang for USB tilkobling. Denne lader også din eksterne
enhet dersom den har lavt nivå på batteri
Bruk en 3.5 mm lydkabel i AUX inngangen for å koble til
eksterne enheter for musikk (for eksempel DVD spiller,
datamaskin, telefon). I modus for AUX, virker enheten som en
høyttaler og du kan kun justere nivå på volum på enheten.
Koble til adapteret i inngangen for strømforsyningen for å få
strøm på enheten.
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Beskrivelse av fjernkontroll

Nr.
1

Deler
Demp lyd (Mute)

2

Kilde (Source)

3

Meny (Menu)

4

Avspilling / Pause (Play /
Pause)

5

Forhåndsinnstilling
(Preset)

Beskrivelse
Trykk på denne knappen for å dempe lyden helt
Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å velge ønsket
kilde: FM, USB, Bluetooth (BT), AUX IN, DAB
Trykk på denne knappen for å komme inn i meny for innstillinger
Trykk på denne knappen for å slå av alarmen.
I modus for BT, trykk på denne knappen for å sette avspilling på
pause, trykk en gang til for å gjenoppta avspilling.
I modus for FM, trykk på denne knappen for å søke gjennom
stasjoner.
I modus for FM eller DAB, bruker denne knappen for å
forhåndslagre dine favoritt stasjoner.
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Nr.

Deler

6

Diskant (Treble)

7

Modus for slumre
(Snooze)
Dimming
(Dim)

8

Sovetid
(Sleep)

9

Nummererte knapper

10

Modus for dvale
(Standby)

11

Informasjon

12

Volum + / -

13

Neste

/ Forrige

14

Stopp

15

Bass

16

ID3

17

Alarm

18

BT Pair

19

Tilfeldig
(Random)

20

MO / ST

Beskrivelse
Trykk på denne knappen og bruk knappen for volum for å justere
diskant til ønsket nivå.
Dersom alarmen er satt til modus for summer (buzzer), trykk på
knappen for slumre for å utsette alarmen i 5 minutter.
Trykk på knappen for dimming for å velge blant 3 lysstyrker på
skjermen
Trykk på denne knappen for å velge hvor lang tid det skal gå før
enheter slår seg av: Funksjon av / 10 / 15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120
minutter. Når valgt tid er nådd, vil enheten slå seg av automatisk.
Når enheten er i modus for FM eller DAB, vil lange trykk på en
av disse knappene, lagre nåværende stasjon på valgte nummer.
For mer lagring, vennligst se på side 9 for videre instruksjoner.
Trykk på denne knappen for å slå på enheten eller for å slå av til
modus for dvale
I modus for FM eller DAB, trykk på denne knappen for å få frem
informasjon om og fra nåværende stasjonen
Trykk på denne knappen for å justere volum opp eller ned til
ønsket styrke.
I modus for BT, trykk for å gå til neste eller forrige spor / sang.
I modus for FM, trykk for å søke opp eller ned på frekvens i steg
på 0.05MHz. Trykker du lange trykk, vil den søke til neste eller
forrige tilgjengelige frekvens.
Trykk på denne knappen for stoppe avspilling, trykk på knapp for
avspilling for å starte den igjen
Trykk på knappen for bass og bruk knappen for volum for å
justere bassen til ønsket nivå
Under avspilling av MP3 spor, trykk på denne knappen for å vise
informasjon av nåværende spor: album, artist og lignende
I modus for dvale, trykk på denne knappen for å komme inn i grensesnitt for
innstilling av tid. Når den viser «Time Auto Update», velger du «On» for at korrekt
tid skal bli automatisk lastet ned når enheten mottar signaler fra en DAB stasjon
eller FM RDS signal.
I modus for dvale, trykk på denne knappen for å stille inn ønsket tid for Alarm 1
og Alarm 2.
Trykk en gang for å komme inn i modus for innstilling av tid, trykk to ganger for å
komme inn i innstilling av Alarm 1. Trykk en tredje gang for å komme inn i
innstilling av Alarm 2.
Når du er i modus for innstilling av alarm, bruk knappene merket med
eller
for å velg ønsket innhold, trykk så på knappen merket med
for å
bekrefte ditt valg og systemet går så automatisk til neste steg for innstilling. Når
du er i grensesnitt for innstilling, vil det må skjermen vise YYYY/MD/DD. Bruk
knappene merket med
for å velge riktig tall for innstilling av dato. Trykk
og velg så 24/12 timers visning, neste for å
så på knappen merket med
for å bekrefte ditt valg og avslutte.
stilling inn time / minutt. Trykk på
Når du er i modus for innstilling av alarm, vil tallene «0:00» blinke, trykk da på
knappene merket med
eller
for å velge tallene du ønsker for alarmtid,
for å bekrefte ditt valg. Velg deretter ønsket
trykk på knappen merket med
alternativ for alarm: Daglig (Daily), Ukentlig (Weekly), Helger (Weekends), Kun
en gang (Once). Neste velger modus for alarm: Modus for summer (buzzer),
modus for FM, modus for USB, modus for DAB. Til slutt settes lydnivå for alarm.
Når du er ferdig med innstilling av Alarm 1, kan du stille inn Alarm 2.
For å kansellere funksjon for alarm, trykk på knappen merket med Alarm, og velg
deretter (OFF).

Trykk på denne knappen for å aktivisere funksjonen for BT
parring på enheten dersom ingen BT er tilkoblet. I modus for
parring, trykk på knappen for å deaktivere tilkobling.
Trykk på denne knappen dersom du ønsker å spille av spor i
tilfeldig rekkefølge. Trykk en gang til for å deaktivere funksjonen
Når i modus for radio, trykk på denne knappen for å slå på
stereo når det er gode signaler for radio. Dersom signaler for
radio er dårlig, vil det ikke være mulig å slå på stereo.
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Grunnleggende bruk
Før du kan ta i bruk og starte stille inn din enhet, er det noen trinn du må huske på for
å gjøre innstilligene så smidige og korrekte som mulig.
Viktige trinn før bruk:
1. Trykk og hold inne knappen merket med (MENU / INFO) på front panelet
og trykk på knappen merket med (MENU) på fjernkontrollen for å komme
inn i meny for innstillinger
2. Vri på knappen merket med (TUNER) på front panelet eller trykk på
knappene merket med
eller
på fjernkontrollen for å bla deg
gjennom innholdet i menyen.
3. Trykk på knappen merket (ENTER) på front panelet eller trykk på
knappen merket med
på fjernkontrollen for å bekrefte ditt valg.
4. Dersom du har kommet inn i et valg i menyen hvor du ikke ønsker, trykk
på knappen merket med (MENU / INFO) på front panelet for å gå tilbake
til forrige trinn i menyen. (Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du er
inne i prosessen for innstilling av tid.)
Stille inn tid
1. I modus for dvale: Trykk på knappen merket med Alarm på fjernkontrollen for å
stille inn tid. (Eller trykk på knappen merket med (NEXT) på front panelet.) På
skjermen vil det stå:

2. Vri på knappen merket med (TUNER) eller trykk på knappene merket med
eller
på fjernkontrollen for å velge innhold av eller på (OFF / ON).
«A» Dersom du velger (ON), trykk så på knappen merket med
på (RC) for å
oppdatere tiden automatisk når enheten mottar signaler fra en DAB radio stasjon
eller FM RDS signaler.
for å komme
«B» Dersom du velger (OFF), trykk så på knappen merket med
inn i grensesnitt for manuell innstilling og det vil komme frem følgende på
skjermen:

3. Vri på knappen merket med (TUNER) eller trykk på knappene merket med
eller
på fjernkontrollen for å velge riktige tall for tid, trykk deretter på knappen
merket med
på fjernkontrollen for å bekrefte ditt valg.
For hver gang du er ferdig med å stille inn, vil enheten automatisk gå videre til
neste innstilling.
4. Når du er ferdig med å stille inn tiden, trykk på knappen merket med (ALARM)
gjentatte ganger for å komme inn i menyen for innstillinger av Alarm 1 eller Alarm
2.
Når du har fullført innstillinger av tid og dato, vil visningen på skjermen slutte å
blinke. Du kan nå gå videre til andre innstillinger for å kunne få maks nytelse.
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Bruk av DAB funksjon
Gå inn i modus for DAB
Trykk på knappen for kilde (SOURCE) for å bytte til modus for DAB. Enheten vil starte søket
og deretter slå på modus for DAB. På skjermen vil det komme frem en glideknapp som
indikerer fremgangen i søket, samt antall stasjoner som er funnet så langt. Straks søket er
fullført, vil enheten starte og spille av første stasjon som ble funnet.
Velge stasjoner
1. Vri på knappen merket med (TUNER) eller trykk på knappene merket med
eller
fjernkontrollen, for å velge neste eller forrige stasjon.
2. Trykk på knappen merket med (ENTER) eller trykk på knappen merket med
fjernkontrollen, for å aktivere ønsket stasjon.

på
på

Søk etter stasjoner
Trykk og hold inn knappen merket med (MENU / INFO) på front panelet eller trykk på
knappen merket med (MENU) på fjernkontrollen, for å komme inn i modus for innstillinger.
Vri på knappen merket med (TUNER) eller trykk på knappene merket med
eller
på
fjernkontrollen, for å velge mellom fullstendig søk (Full Scan) eller manuelt søk (Manual
Tune), trykk tilslutt på knappen merket med (ENTER) for å bekrefte ditt valg.
1. Dersom du velger fullstendig søk, vil søket nå starte og alle tilgjengelige stasjoner i DAB
blir funnet.
2. Dersom du velger manuelt søk, trykk på knappen merket med (ENTER) for å bla deg
gjennom tilgjengelige stasjoner, som er nummerert fra 5A til 13F.
3. Trykk et kort trykk på knappen merket med (ENTER) for å aktivere de valgte stasjoner.
Lagre forhåndsinnstilte stasjoner
Det er mulig å lagre så mange som 20 av dine favoritt radio stasjoner. Dette vil hjelpe deg å
få enkel og kjapp tilgang til de stasjoner du ønsker å lytte til mest.
1. For å lagre en forhåndsinnstilt kanal, må du først lytte på den stasjonen du ønsker å
lagre.
2. Trykk et langt trykk på knappen merket med (PRESET) til du får frem følgende på
skjermen:
eller
på
3. Vri på knappen merket med (TUNER) eller trykk på knappene merket med
fjernkontrollen, for å velge det nummer du ønsker å lagre stasjonen på.
4. For å bekrefte ditt valg, trykk på knappen merket med (ENTER) på front panelet eller
knappen merket med
på fjernkontrollen, på skjermen vil det nå stå (Preset X stored).
Merk! Dersom en stasjon har blitt lagret tidligere, vil det på skjermen stå stasjonens navn.
For eksempel (BBC Radio 4).
5. Trykk på knappen merket med (PRESET) for å hente opp en tidligere lagret stasjon. På
skjermen vil det da komme frem:

For eksempel:
Dersom du lytter til BBC World som du ønsker å lagre som stasjon nr 5.
a) Søk inn stasjonen BBC World som du ønsker å lagre.
b) Trykk et langt trykk på knappen merket med (PRESET) til du får opp (Preset Store) på
skjermenc) Vri på knappen merket med (TUNER) for å velge nr 5, trykk så på knappen merket med
(ENTER) og det vil da stå (Preset 5 stored).
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Modus for informasjon
Hver gang du trykker på knappen merket med (INFO) på fjernkontrollen eller på knappen
merket med (MENU/INFO) på front panelet, vil det sirkulere på skjermen mellom følgende
informasjon:
1. RSSI mottak
2. Musikk sjanger – for eksempel Rock
3. Navn på stasjonen – for eksempel (BBC National DAB)
4. Frekvens – for eksempel (5A 174.928MHz)
5. Signal feil: 25
6. Bit hastighet – for eksempel (128K bps / DAB)
7. DLS informasjon
Gå inn i meny for innstillinger
Trykk og hold inne knappen merket med (MENU / INFO) på front panelet eller på knappen
merket med (MENU) på fjernkontrollen for å komme inn i meny for innstillinger. Vri på
knappen merket med (TUNER) for å bla deg ned gjennom innholdet i menyen:
Fullstendig søk (Full scan) – Manuelt søk (Manual tune) – (DRC) – Prune – System)
DRC (Dynamic range control)
Denne funksjonen gjør slik at radioen reduserer den dynamiske rekkevidden av lyd signalet.
Hensikten med dette er å tilpasse den dynamiske rekkevidden av lyd signalet i et bråkete
miljø.
Merk: Denne funksjonen er ikke alltid tilgjengelig på alle DAB stasjoner.
Trinn er som følgende:
1. Trykk og hold inne knappen merket med (MENU / INFO) på front panelet eller på
knappen merket med (MENU) på fjernkontrollen. Vri på knappen merket med (TUNER)
for å finne innstillinger for (DRC).
2. Trykk knappen merket med (ENTER) for å komme inn i menyens innhold og velg der
DRC OFF, DRC High eller DRC Low.
3. Trykk på knappen merket med (ENTER) for å bekrefte din valgte innstilling.
Rydd i stasjoner
Etter hvert som radioen har gjennomført søk på flere steder, kan du oppleve at det er flere
lagrede stasjoner som du ikke kan motta lengre. Denne funksjonen vil automatisk fjerne
disse fra listen over lagrede stasjoner.
Trinn er som følgende:
1. Trykk og hold inne knappen merket med (MENU / INFO) og vri på knappen merket med
(TUNER) til du finner innstillinger for (Prune).
2. Trykk knappen merket med (ENTER) for å komme inn i menyens innhold og velg der
YES eller NO
3. Trykk på knappen merket med (ENTER) for å bekrefte din valgte innstilling.
System innstillinger
Trykk og hold knappen merket for (MENU / INFO), vri på knappen merket med (ENTER) til
du finner innstillinger for (System). Vri på knappen merket med (TUNER) for å bla deg
nedover i menyens innhold: Språk (Language), Fabrikkinnstillinger (Factory reset) og (SW
version).
Språk (Language)
I denne seksjonen velger du språk på enheten.
1. Trykk og hold inne knappen merket med (MENU / INFO) og vri på knappen merket med
(TUNER) til du finner innstillinger for (System).
2. Trykk knappen merket med (ENTER) for å komme inn i menyens innhold og velg der
innstillinger for språk (Language).
3. Trykk på knappen merket med (ENTER) for å velge mellom Engelsk (English), Fransk
(French), Tysk (Deutsch), Nederlandsk (Dutch) eller Spansk (Espanol).
4. Velg et av de språk nevnt overfor, og trykk på knappen merket med (ENTER) for å
bekrefte ditt valg.
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Fabrikkoppsett
For å nullstille og sette enheten tilbake til fabrikkoppsett:
1. Trykk og hold inne knappen merket med (MENU / INFO), vri på knappen merket med
(TUNER) til du finner innstillinger for (System).
2. Trykk på knappen merket med (ENTER) for å komme inn i menyens innhold og finn
innstillinger for fabrikkoppsett (Factory reset).
3. Trykk på knappen merket med (ENTER) for å nullstille enheten tilbake til oppsett fra
fabrikken.
SW Version
For å kontroller SW Versjonen på denne enheten:
1. Trykk og hold inne knappen merket med (MENU / INFO), vri på knappen merket med
(TUNER) til du finner innstillinger for (System).
2. Trykk på knappen merket med (ENTER) for å komme inn i menyens innhold og fint
innstillinger for (SW Version).
3. Trykk på knappen merket med (ENTER) for å se (SW Version) på denne enheten.

Bruk av FM funksjon
1. Gå inn i modus for FM
Trykk på knappen merket med (SOURCE) for å komme inn i modus for FM. (Frekvens: 87.5
– 108.0MHz). Trykk på knappen merket med (MO / ST) på fjernkontrollen for å slå på stereo,
dersom mottaket av radio signaler er svakt, vil det ikke være mulig å slå på stereo.
2. Velg stasjoner
Gi et kort trykk på knappen merket med (TUNER) for å søke opp og ned etter radio signaler.
Søket går i 0.05MHz per trykk.
Trykk på knappen merket med
eller
på fjernkontrollen for å hoppe til forrige eller neste
radio stasjon.
Trykk på en av tastene med tall på fjernkontrollen for å velge en stasjon direkte.
3. Lagre forhåndsinnstilte kanaler
Trinnene her er like som ved modus for DAB, vennligst se instrukser der.
4. FM RDS Informasjon
Hver gang du trykker ned knappen merket med (INFO), vil visningen på skjermen bla seg
gjennom følgende innhold: Program type (Program type), Navn på stasjonen (Station name),
Stereo / Mono, Radio tekst (Radio Text), Frekvens (Frequency). Informasjonen som kommer
frem på skjermen er et tilbud på radioen som kringkaster stasjonen. Det er ikke alle stasjoner
som tilbyr denne tjenesten.
5. Søk / Lyd innstillinger
a) Innstillinger for søk
(1) Trykk og hold inne knappen merket med (MENU / INFO), vri på knappen merket med
(TUNER) til du finner innstillinger for søk (Scan setting).
(2) Trykk på knappen merket med (ENTER) til du kommer inn i menyen som inneholder
(Strong stations only) samt (All stations).
(3) Trykk på knappen merket med (ENTER) for å bekrefte ditt valg.

b) Innstillinger for lyd
(1) Trykk og hold inne knappen merket med (MENU / INFO), vri på knappen merket med
(TUNER) til du finner innstillinger for lyd (Audio setting).
(2) Trykk på knappen merket med (ENTER) til du kommer inn menyen som inneholder
tvunget mono (Forced mono), stereo tillatt (Stereo allowed).
(3) Trykk på knappen merket med (ENTER) for å bekrefte ditt valg.

- 11 -

Beskrivelse av Bluetooth
Denne enheten inkluderer en funksjon for Bluetooth. Dette gjør at vi kan nyte musikk
fra vår Bluetooth enhet, som for eksempel mobiltelefon eller lignende.
Parring av enheter
1. Trykk på knappen merket med (SOURCE) for å komme i modus for Bluetooth.
Indikatorlyset vil nå blinke blått.
2. Slå på funksjonen for Bluetooth på enheten din (for eksempel mobiltelefon)
3. Sett din Bluetooth enhet i modus for søk og gå inn på listen over enheter som blir funnet.
4. Velg LENCO DR-05BT i listen over enheter som er funnet.
5. Trykk på knappen merket med (OK) eller (YES) for å pare Lenco enheten med din
Bluetooth enhet.
6. Dersom du får spørsmål om kode, bruk sifrene 0000 (gjelder noen enheter).
7. Når du har en vellykket parring, vil indikatorlyset for Bluetooth lyse hele tiden.
Funksjon for avspilling
1. Trykk på knappen merket med
for å spille av eller for å ta pause i avspillingen.
2. Trykk på knappene merket med
eller
for å hoppe til forrige eller neste sang / spor.
for å justere volum opp eller ned til ønsket nivå.
3. Trykk på knappene merket med
4. Dersom du ønsker å koble fra den parede enheten: Trykk på knappen merket med (BT
PAIR) Enheten viser deretter status for parring av Bluetooth enheter. Koble så ifra din
Bluetooth enhet.
Koble ifra og pare med en annen enhet
a) Slå av funksjonen for Bluetooth på din enhet for avspilling for å koble ifra. Lenco enheten
viser status for Bluetooth parring automatisk.
b) I status for Bluetooth parring, følg punktene 2-5 i seksjonen ‘Parring av enheter’ for å
koble til en annen enhet.
Motta telefonsamtale under avspilling av musikk
1. Dersom du mottar en telefonsamtale ved avspilling av musikk via en mobil telefon,
stopper musikken automatisk.
2. Når samtalen avsluttes, vil gjeldene sang / spor fortsette dersom denne innstillingen er
satt på din mobiltelefon.
Viktig:
1. Noen enheter, som for eksempel iPhone kobler til umiddelbart etter parring, mens andre
enheter trenger litt lengre tid for dette.
2. Enheten kan bare være koblet til og spille av innhold fra én enhet via Bluetooth av
gangen.
3. For å koble til en annet paret enhet, må du enten slå av Bluetooth på enheten for
avspilling eller koble fra den gjeldende parede Bluetooth enheten, og manuelt koble til en
annen enhet.
4. Dersom Lenco enheten har vært i andre modus og blir satt i modus for Bluetooth igjen, vil
denne automatisk koble til den sist parede Bluetooth enheten. (Funksjon for Bluetooth på
den andre enheten må i så fall være satt på.)
5. Noen smart telefoner som ikke kobler til automatisk, krever at brukeren manuelt må velge
LENCO DR-05 BT i listen over Bluetooth enheter som er funnet.
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Bruk av AUX
Du kan koble til en ekstern enhet og bruke din Lenco enhet som en høyttaler.
1. Koble utgangen for lyd på din eksterne lydenhet til (AUX IN) inngangen på
panelet bak på din Lenco enhet.
2. Trykk på knappen merket med (SOURCE) og velg inngangen for eksterne
enheter (AUX IN).
3. Start avspilling av musikk på din eksterne enhet.
4. Juster volum opp eller ned til ønsket styrke på den eksterne enheten.
5. Slå av begge enhetene for du kobler de i fra hverandre.
Viktig:
5. Du kan ikke styre eksterne enheter ved bruk av knappene på din Lenco enhet. Du
kan kun bruke knappene merket med
for å justere volum opp eller ned til
ønsket styrke. Dersom du ikke kan høre noe lyd fra høyttaleren, sjekk volumet på
din eksterne enhet.

Bruk av USB
USB porten kan brukes til å lade en telefon eller en USB musikk enhet. Når du
plugger til USB enhet, vil systemet lade dersom det er lav spenning på batteriet på
telefonen eller USB enheten.
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Spesifikasjoner
Strøm kilde
Strømforbruk
Strømforbruk – Standby
FM frekvens
FM / DAB lagringsspor
Bluetooth område
Bluetooth versjon
Innganger
Brukstemperatur

12V DC
20 W
>1 W
87,5 – 108.0 MHz
20
10m (33 fot)
CSR V2.1+EDR
USB / 3,5 mm lyd inngang
5° C / - 35° C

Feilsøking
Nedenfor har vi listet opp noen metoder for feilsøking med forslag til løsninger slik at
det blir lettere for deg dersom problemer skulle oppstå. Dersom du skulle bli plaget
med gjentatte feil i funksjonene på din enhet, ber vi deg ta kontakt med forhandler.
Problem
Strømforsyningen
ikke

virker

Det kommer ikke lyd fra
høyttalerne

Skjermen er blank

Lyden er svak eller av
dårlig kvalitet; Det kan
høres skurrende støy på
noen stasjoner

Årsak
Strømforsyningens kontakt
står ikke skikkelig i
støpselet
Mottar for dårlig signal;
Volumet er ikke satt opp
tilstrekkelig;
Ingen
paring
med
Bluetooth enhet fullført
Dette kan oppstå dersom
radioens kringkaster bytter
visning av en tjeneste eller
mens radioen søker etter
stasjoner.
Andre enheter slikt som
for eksempel et TV
apparat, kan forstyrre
mottak
av
radioens
signaler; Radioen mottar
for dårlige signaler
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Løsning
Kontroller kontakter og
sett kontakten skikkelig i
støpselet
Juster mottak av radio
signaler;
Juster
opp
volumens
styrke;
Par med Bluetooth enhet
Radioen vil forsøke å søke
inn på nytt

Flytt din Lenco enhet litt
lengre bort fra andre
enheter som kan være
årsak til forstyrrelsen i
mottak av signaler.
Flytt din Lenco enhet til en
annen plassering hvor
signalene
kan
være
sterkere.

Garanti (gjelder Norge) og Miljøinformasjon
Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikasjonsfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om
reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller
lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp.
Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt.
Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje,
fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik
skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside www.target.no
[support], eller ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 5,-/ min).
Markedsføres i Norge av:
Target United AS
Postboks 73
1601 Fredrikstad
Telefon: 69 35 44 00
Telefax: 69 35 44 50

Miljøinformasjon
Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende
symbol:
Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig
husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig
innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall.
Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte
resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater
returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye
produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du
ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk
avfall.

Merknad, uttalelser og informasjon
Lenco er ikke ansvarlig for eventuelle feil i denne bruksanvisningen.
Spesifikasjoner og eksternt utseende på enheten kan forandres uten videre beskjed.
Samsvarserklæring
Produkter som er merket med CE, etterkommer med EMC direktiv
(2004 /108 / EC) og Lav spenning direktivet (2006 / 95 / EC) utstedt av
the Commission of the European Community.
Herved erklærer STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo, at dette produktet
er i henhold til de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv
1999 / 5 / EC.
Samsvarserklæringen kan sees på https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Dokuments
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