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Les nøye gjennom bruksanvisning.
Ta godt vare på bruksanvisningen.
Legg godt merke og følg alle advarsler.
Følg de instruksjoner som blir gitt i bruksanvisningen.
Rengjøres kun med en tørr klut.
Sørg for at radioens åpninger for ventilasjon ikke blokkeres på
noen måte. Installer radioen i henhold til bruksanvisningen.
7. Radioen må ikke installeres i nærheten av varme kilder slikt som
for eksempel radiatorer, varme ventiler, ovn eller andre
apparatet som produserer varme (for eksempel forsterkere).
8. Sikkerhetsfunksjonen som er på den jordete kontakten må ikke
ødelegges. Dersom kontakten skulle få skader eller bli ødelagt,
må denne byttes av sertifisert og kvalifisert personell.
9. Beskytt strømledningen slik at den ikke blir tråkket på eller
kommer i klem noen steder. Dette gjelder spesielt ved uttaket,
stikkontakten og punktet hvor ledningen kommer ut av
apparatet, da ledningen er spesielt sårbar på disse stedene.
10. Det må kun brukes tilbehør som er spesifisert av leverandøren.
11. Apparatet må kun plasseres på vogn, stativ, brakett eller bord
spesifisert av leverandør, eller solgt sammen med apparatet.
Når en vogn benyttes, må det utvises aktsomhet ved flytting av
denne med apparatet på, for å forhindre at den tipper over og
kan forårsake skade.
12. Koble fra apparatet dersom det er fare for uvær med lyn og
torden, eller dersom apparatet ikke skal benyttes over en lengre
periode.
13. All service skal utføres av kvalifisert service personell. Service
er kun påkrevd dersom apparatet har fått skader av noe slag.
Slik som for eksempel at strømledningen eller kontakten har fått
synlige skader, det har blitt sølt væske på apparatet eller noe
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har falt ned på apparatet. Det kan også være at apparatet har
blitt utsatt for regn eller fuktige omgivelser og ikke fungerer som
normalt eller det har falt ned, og da vil også service av kvalifisert
personale være påkrevd.
14. Apparatet må ikke utsettes for regn eller fuktige omgivelser, da
dette kan medføre fare for elektrisk støt eller brann.
15. Deksel må ikke fjernes eller løsnes, det er ingen deler som skal
ha service på innsiden av dekselet.
16. Det må ikke plasseres noen åpne flammer på eller i umiddelbar
nærhet til apparatet, slikt som for eksempel stearinlys.
17. Ved utendørs bruk, for å unngå støt, skal batteri benyttes
dersom det er regn eller våt vær. For å unngå fare for elektriske
støt, dersom radioen har vært utsatt for regn eller fuktighet, må
strømledningen og pluggen være helt tørr før det kobles til
strøm.
18. Stikkontakt bør være plassert i nærheten av apparatet, på en
slik måte at det er enkelt å plugge ut kontakten dersom dette
skulle bli nødvendig.
19. Merking og informasjon er plassert på bunnen av apparatet.
20. Dette apparatet er utstyrt med beskyttelse mot sprut av vann
(IPX4).
21. Dersom det skulle oppstå funksjonsfeil som følge av
elektrostatisk utladning eller spenningstopper, koble vekk all
strømtilførsel og koble deretter på igjen.

KONTROLLER
Sett fra siden

1. AUX inngang

Sett forfra

2. Knapp for justering av volum
3. Skjerm
4. Knapp for søk
5. Knapp for strøm av eller på
6. Knapp for valg av kilde
7. Knapp for meny
8. Knapp for info
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9. Knapp for lydstyrke
10. Knapp for justering av tone
11. Forhåndsinnstilling 1
12. Forhåndsinnstilling 2
13. Forhåndsinnstilling 3
14. Forhåndsinnstilling 4
15. Forhåndsinnstilling 5
16. Forhåndsinnstilling 6
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Sett bakfra

Bruk av radioen for første gang
1. Plasser radioen på et flatt og stødig underlag.
2. Ta forsiktig ut antennen i hele dens lengde. Juster den slik
at den er plassert vertikalt i forhold til din radio.
3. Koble strømledningen til strømforsyning. Radioen vil da slå
seg på og automatisk starte en auto søk på Band III DAB
kanaler og på FM bandet.
4. Når søket er fullført, vil de 10 sterkeste FM kanaler som er
funnet, bli lagret automatisk på forhåndslagring og de
tilgjengelige DAB stasjoner vil på lagret på listen over
tilgjengelige stasjoner. Radioen vil så gå i modus for dvale
med visning av oppdatert klokke og dato på skjermen.

17. Teleskop antenne
18. AC strømledning

Modus for DAB radio
Bruk av radioen i modus for DAB

Strømforsyning
Strømdrift
1. Kontroller alltid at spenningen på strømnettet hvor du
kobler til, er korrekt.
2. Det er designet egen holder for strømledningen hvor
denne kan oppbevares når den ikke er i bruk.
Merk:
Dersom du skulle ønske å koble apparatet helt fra
strømtilførsel, må strømledningen tas ut av kontakten.
Dersom det skulle oppstå funksjonsfeil som følge av
elektrostatisk utladning eller spenningstopper, koble vekk all
strømtilførsel og koble deretter på igjen.
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1. Ta forsiktig ut antennen i hele dens lengde. Juster den slik
at den er plassert vertikalt i forhold til din radio. Trykk på
knappen for strøm av eller på for å slå på din radio.
2. Velg DAB bølgebånd ved å trykke på knappen for valg av
kilde.
3. Den første stasjonen som er på listen vil bli avspilt. På
skjermen vil navnet på stasjonen, komme frem. Dersom
radioen har vært i bruk tidligere, vil den siste stasjonen
som ble lyttet til, bli valgt.
4. Dersom radioen ikke finner noen DAB radio signaler, vil
det komme frem ”No stations available” på skjermen. Det
kan da være nødvendig å bytte plassering av radioen for å
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bedre forholdene for mottak. Du kan da fortsette med auto søk
for å finne stasjoner, vennligst se seksjonen ”Finne nye
stasjoner – DAB”.
Velge en stasjon – DAB
1. Trykk på knappen for strøm av eller på for å slå på din
radio. På skjermen vil det komme frem ”Connecting” og
”Playing” i noen få sekunder.
2. På skjermen kommer det frem navnet på den radio
stasjonen som er valgt.
3. Vri på knappen for søk for å bla deg gjennom listen over til
gjengelige DAB radio stasjoner.
4. Når navnet til den stasjonen du ønsker å lytte til, kommer
frem på skjermen, trykker du på knappen for søk for å
velge den.
Merk: Dersom du opplever at det kommer frem ”No stations
available” etter du har valgt en ønsket stasjon, kan det være
nødvendig å flytte radioen til en posisjon som gir bedre
mottak.

b. Signal styrke

På skjermen vises styrken på signal for
gjeldende DAB stasjon som radioen er
stilt inn på. Det blanke rektangelet
indikerer et minimum av signal styrke
som er påkrevd for et tilfredsstillende
mottak av radio signaler.
c. Program type
På skjermen vises type stasjon som
lyttes til, for eksempel pop, klassisk,
nyheter eller lignende.
d. Multiplex navn
På skjermen vises navnet på DAB
multiplex som nåværende stasjon
tilhører.
e. Kanal og frekvens På skjermen vises kanalens nummer
samt frekvens for den DAB multiplex
stasjonen radioen er stilt inn på
f. Overføringshastighet På skjermen vises digital
og lyd type
overføringshastighet og lyd type for
gjeldende DAB stasjon som radioen
er stilt inn på
g. Tid og dato
På skjermen vises gjeldende tid og dato

Modus for visning på skjerm - DAB
Når radioen er i modus for DAB, kan skjermen på radioen vise
en rekke informasjon. Trykk på knappen merket med Info for å
bla deg gjennom de forskjellige modus for visning på skjerm.
a. Rullende tekst
På skjermen vises rullende tekst som
for eksempel artistens navn, navn på
sporet, telefonnummer til stasjonen eller
lignende
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Finne nye stasjon - DAB
Fra tid til annen, kan det hende at nye stasjoner blir
tilgjengelige. Du kan gjøre følgende for å lete opp eventuelle
nye stasjoner:
1. I modus for DAB, trykk på knappen merket med Menu, og
du får frem ”Full Scan” på skjermen.
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2. Trykk på knappen for søk og radioen vil starte et søk på
Band III DAB kanaler. Etter hvert som nye stasjoner blir
funnet, vil telleren på høyre side av skjermen øke og nye
radio stasjoner som blir funnet, legger seg i listen som er
lagret på radioen.

5. Gjenta trinn 1 til 4 for andre kanaler med nye stasjoner.
6. Trykk på knappen merket med Menu to ganger for å gå ut
av manuelt søk og radioen går tilbake til normalt modus for
bruk av DAB.
Innstillinger av ”Dynamic Range Control” (DRC) - DAB

Manuelt søk - DAB
Manuelt søk er en alternativ metode for å finne eventuelle nye
stasjoner. Istedenfor å søke seg gjennom hele Band III
kanaler automatisk, kan du søke inn radio stasjonen direkte
dersom det er en kjent DAB kanal og lagre all informasjon om
denne i listen som er lagret på radioen.
1. Når radioen er i modus for DAB, trykk på knappen merket
med Menu og vri på knappen for søk til du får frem
”Manual Tune” på skjermen. Trykk så på knappen for søk.
Skjermen vil da vise DAB kanalen og aktuell frekvens.
2. Vri på knappen for søk for å velge den ønskede kanal eller
frekvens og trykk så på knappen for søk for å søke inn
denne kanalen.
3. Når DAB kanalen du søker, er funnet, vil det på komme
frem stasjonens navn på skjermen. Alle nye radio stasjoner
som blir funnet, blir lagret i listen på radioen.
4. Styrken til signalet som stasjonen har, vil bli markert på
skjermen. Det blanke rektangelet indikerer et minimum av
signal styrke som er påkrevd for et tilfredsstillende mottak
av radio signaler. En indikator for styrke på signaler vil gå
opp eller ned og slik vise forandringen i styrken på signaler
etter som du flytter på antennen eller radioen.
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”Dynamic Range Control” er en funksjon som lar svake lyder
komme bedre frem og er lettere å høre. Dette kan være en fin
funksjon spesielt når din radio er i bruk i støyende omgivelser.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig når radioen er i modus for
DAB.
1. Når radioen er i modus for DAB, trykk på knappen merket med
Menu og vri på knapp for søk til du får frem ”DRC value” på
skjermen, trykk så på knappen for søk.
2. Vri på knappen for søk for å velge ønsket DRC innstilling
(standard innstillinger er av ”Off”).
DRC off DRC er slått av og kringkastet DRC vil bli ignorert.
DRC high DRC er satt til mottak slik det blir kringkastet
DRC low DRC nivå er satt til å motta halvparten av det som blir
kringkastet.
3. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg. Skjermen vil så
gå tilbake til normal visning.

MERK: Det er ikke alle DAB kringkastinger som har mulighet
til å bruke funksjonen for DRC. Dersom kringkastingen ikke
støtter DRC, vil ikke innstillingene på radioen ha noen effekt.
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Rydd i stasjoner (”Prune”) – DAB
Dersom du flytter radioen til et annet sted, vil det kunne skje at noen
av stasjonene som er listet opp, ikke lengre er tilgjengelige. Det kan
også skje fra tid til annen, at noen DAB tjenester ikke lengre blir
kringkastet eller de kan forandre plassering eller frekvens.
Funksjonen ”Prune” vil slette disse stasjonene fra din liste over
tilgjengelige radio stasjoner.

1. Når radioen er i modus for DAB, trykk på knappen merket
med Menu.
2. Vri på knappen for søk til du får frem ”Prune” på skjermen.
3. Trykk på knappen for søk for å komme inn i innstillinger.
4. Vri på knappen for søk for å velge mellom ja eller nei
(”Yes” eller ”No”) (standard innstilling er satt til ”No”). Velg
”Yes” for å aktivere denne funksjonen hvis det er ønskelig,
ellers velger du ”No”.
5. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg. Skjermen
vil da gå tilbake til visning av forrige meny. Trykk på
knappen merket med Menu for at skjermen skal gå tilbake
til normal visning for radio.
MODUS FOR FM RADIO
Bruk av radioen i modus for FM
1. Trykk på knappen for strøm av eller på for å slå på din
radio.
2. Velg FM bølgebånd ved å trykke på knappen for valg av
kilde.
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3. Dersom det er første gangen radioen er slått på i modus
for FM, vil stasjonen som er lagret på forhåndsinnstilling 1,
bli avspilt. Dersom radioen har vært i bruk tidligere, vil den
sist brukte stasjonen, spilles av.
4. For å søke inn en stasjon, trykk på knappen for søk.
Radioen vil da søke automatisk etter nye stasjoner og
stopper når den kommer til første stasjon med
tilfredsstillende styrke på signaler.
5. Etter noen få sekunder, vil skjermen oppdatere seg og vise
stasjonens navn dersom den mottar RDS signaler.
6. For å finne andre stasjoner, trykk på knappen for søk en
gang til.
7. For å søke etter stasjoner i motsatt retning på
bølgebåndet, vri på knappen for søk i retning med klokken
(du søker da fra høy frekvens til lav frekvens) eller mot
klokken (du søker da fra lav frekvens til høy frekvens), og
trykk så på knappen for søk.
8. Når slutten på bølgebåndet er nådd, vil radioen fortsette
søker fra motsatt ende av bølgebåndet.
Manuelt søk – FM
1. Trykk på knappen for strøm av eller på for å slå på din
radio.
2. Velg FM bølgebånd ved å trykke på knappen for valg av
kilde.
3. Vri på knappen for søk til du kommer til ønsket frekvens for
stasjonen du ønsker å lytte til. Radioen vil hoppe i trinn på
50 kHz av gangen under søket.
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4. Vri på antennen slik at du får best mulig mottak av
signaler. Dersom radioen er søkt inn på en stasjon med
tilfredsstillende signaler med RDS informasjon tilgjengelig,
vil denne informasjonen komme frem på skjermen.
5. Når slutten på bølgebåndet er nådd, vil radioen fortsette
søket fra motsatt ende av bølgebåndet.

c. Frekvens

d. Signal styrke

e. Tid og dato
RDS stasjon informasjon - FM
RDS (”Radio Data System”) er et system for informasjon som
lar digital informasjon bli kringkastet i tillegg til et vanlig FM
radio program. Når radioen mottar signaler fra en stasjon som
tilbyr RDS og mottaket av signaler er tilfredsstillende og
tilstrekkelig sterke, vil stasjonens navn komme frem på
skjermen. Det kan noen ganger ta litt tid før denne
informasjonen er tilgjengelig.
Hente opp RDS informasjon
Når du lytter til en FM stasjon som tilbyr RDS informasjon,
trykk gjentatte ganger på knappen merket med Info for på den
måten å bla deg gjennom informasjonen. Denne funksjonen er
kun tilgjengelig når mottak av signaler er tilfredsstillende og
tilstrekkelig sterke uten forstyrrelser.
a. Radio tekst (RT)
På skjermen kommer det frem
meldinger med informasjon om
stasjonen som en billett tekst.
b. Program type (PTY) På skjermen kommer det frem
hvilken type stasjon du lytter til, slik
som for eksempel pop, klassisk,
nyheter eller lignende.
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På skjermen kommer det frem
hvilken frekvens stasjonen du lytter
til, har.
På skjermen kommer det frem hvor
god styrke det er på signalene
radioen mottar fra stasjonen.
På skjermen står det gjeldende tid
(24 timers klokke) og dato.

Søke sensitiviteten på innstilling - FM
Radioen vil normalt sett søke inn alle stasjoner med FM
kringkasting og herunder også de stasjoner med svakere
signaler. Men, du kan stille inn automatisk søk slik at radioen
kun leter opp de radio stasjoner med de sterkeste signalene
som lar deg få best mulig forhold for mottak.
1. Trykk på knappen for strøm av eller på for å slå på din
radio.
2. Velg FM bølgebånd ved å trykke på knappen for valg av
kilde.
3. Trykk på knappen merket med Menu, og du får frem
”Scan setting” på skjermen.
4. Trykk på knappen for søk.
5. Vri på knappen for søk for å velge mellom alternativene
alle stasjoner (”All stations”) eller sterke stasjoner (”Strong
stations”). (Standard innstilling er alle stasjoner.)
Alternativer for sterke stasjoner, vil gjøre det slik at
radioen kun søker opp de radio stasjoner med de
sterkeste signalene.
6. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.
Skjermen vil så gå tilbake til normal visning.
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FORHÅNDSINNSTILTE STASJONER

3.

Lagre forhåndsinnstilte stasjoner
Det er fem muligheter for forhåndsinnstilling av stasjoner for
både FM og DAB modus. Disse brukes på samme måte
uansett hvilken modus din radio er satt til. De radio stasjoner
du har forhåndslagret, vil forbli lagret selv om radioen blir slått
av.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Trykk på knappen for strøm av eller på for å slå på din
radio.
Velg ønsket bølgebånd ved å trykke på knappen for valg
av kilde.
Søk inn ønsket stasjon.
Trykk og hold inne den knappen hvor du ønsker å lagre
gjeldende stasjon til radioen piper og det kommer frem
”Saved” på skjermen.
Gjenta trinn 3 og 4 for de resterende knapper for
forhåndsinnstilling av stasjoner.
Stasjoner som allerede er lagret på talltasten, vil bli slettet
dersom du følger prosedyren ovenfor.

MODUS FOR AUX-IN
En inngang for 3.5 mm stereo Aux-in, er plassert på siden
under et gummideksel, hvor du kan koble til en ekstern enhet
slik som for eksempel en MP3 spiller eller en CD spiller (dette
følger ikke med radioen).
1.
2.
3.
4.
5.

6.
Hente opp forhåndslagrede stasjoner
1.
2.

Trykk på knappen for strøm av eller på for å slå på din
radio.
Velg ønsket bølgebånd ved å trykke på knappen for valg
av kilde.

Trykk raskt på den knappen hvor den stasjonen du ønsker
å lytte til er forhåndslagret. Når radioen er i modus for FM
vil det på komme frem for eksempel ”P1” oppe på høyre
side på skjermen.

Koble en ekstern enhet til radioen via inngangen for Auxin.
Trykk på knappen for valg av kilde for å velge Aux-in. På
skjermen kommer det frem ”AUX-IN”.
Spill av lyd fra ekstern enhet.
Juster styrken på volum på både radioen og den eksterne
enheten slik at du får et komfortabelt nivå på lyden.
Etter bruk, må gummidekselet settes godt på igjen for å
forhindre at fukt og støv kommer inn i inngangen og
radioen.
Dersom radioen ikke mottar signaler via inngangen for
Aux-in i løpet av 15 minutter, vil radioen automatisk slå
seg av. Når 5 minutter av disse 15 minuttene gjenstår, vil
radioen vise nedtelling på skjermen.

Merk: Inngangen for Aux-in må ikke benyttes i regn eller i
fuktige omgivelser, dette for å beskytte radioen mot fuktighet. I
slike omgivelser, må gummidekselet være satt ordentlig på.
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Funksjonen som sørger for at radioen sparer strøm
automatisk, vil bli aktivert når inngangen for Aux-in, benyttes.
Dersom radioen ikke mottar signaler via inngangen for Aux-in i
løpet av 15 minutter, vil radioen automatisk slå seg av og gå i
modus for dvale. Trykk på knappen for strøm av og på for å
slå på din radio igjen.

TONE (INNSTILLING AV BASS OG DISKANT)

*Denne funksjonen vil også slå inn når signalene fra den
eksterne enheten er svake og ikke kan oppdages i løpet av 15
minutter. Radioen vil også da gå i modus for dvale. For å
forhindre dette, må styrken på utgående signaler på den
eksterne enheten settes opp slik at radioen kan motta
signaler.

Denne funksjonen lar deg justere de lave og høye frekvenser
på lyden.
1. Trykk på knappen for strøm av eller på, for å slå på din
radio.
2. Trykk på knappen merket med Tone, på skjermen
kommer det frem ”BASS 0”.
3. Vri på knappen for søk for å stille inn ønsket nivå på bass.
4. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valgte nivå på
bass, på skjermen kommer det da frem ”TREBLE 0”.
5. Vri på knappen for søk for å stille inn ønsket nivå på
diskant.

STYRKE PÅ LYD

INNSTILLINGER AV TID OG DATO

Funksjonen for styrke på lyd (”Loudness”), sørger for
kompensasjon på lavere og høyere frekvenser. Denne
effekten er mer hørbar når radioen har et lavt nivå for volum
(”Dynamic Loudness”).
1. Trykk på knappen merket med ”Loudness” for å aktivere
funksjonen. På skjermen kommer det frem ”Loudness
On”.
2. Trykk på knappen merket med ”Loudness” en gang til for
å deaktivere funksjonen. På skjermen kommer det frem
”Loudness Off”.

1.

2.

3.

4.
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Skjermens klokke vil automatisk synkroniseres for tid og
dato med en DAB radio stasjon eller en FM RDS radio
stasjon (dersom så skulle være tilgjengelig, se RDS
Informasjon).
Dersom du skulle ønske å stille inn tid og dato manuelt,
slå av radioen ved å trykke på knappen for strøm av eller
på.
Trykk og hold inne knappen for søk for å justere
informasjonen i 12 sekunder, til klokken begynner å blinke
på skjermen.
Vri så på knappen for søk for å legge inn den data du
ønsker og trykk så på knappen for søk for å bekrefte det
du har lagt inn etter hvert som du legger det inn.
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5.

Velg og bekreft ”Synclock On” når du ønsker at tid og dato
skal bli oppdatert via RDS signal. Velg og bekrefte
”Synclock Off” når du ønsker å deaktivere den
automatiske oppdateringen via signaler fra enten DAB
stasjoner eller fra FM RDS stasjoner. Da beholder du den
tiden du selv har satt inn manuelt.

Merk: Når du kobler radioen fra strømtilførsel vil den
forhåndsinnstilte tiden bli borte og må så hentes opp igjen fra
radio signaler neste gang radioen blir brukt i enten modus for
DAB eller i modus for FM RDS. Innstillinger i menyen og
forhåndslagrede stasjoner, vil være lagret i det interne minnet
og vil ikke bli borte selv om radioen kobles fra strømtilførsel.
Synkronisering av tid på radio
Dersom funksjonen ”Synclock On” er valgt på radioen, vil
følgende symbol være synlig på skjermen:
Noen RDS stasjoner sender signaler for klokke. Dersom
mottaket av signaler er god og du har valgt funksjonen
”Synclock On” under innstilling av tid, vil klokken oppdatere
seg automatisk. Symbolet
vil da blinke på skjermen.
Synkronisering av tid kan ta flere minutter. Automatisk
oppdatering av tiden vil starte av seg selv hver gang radioen
slås på fra modus for dvale og til modus for DAB eller FM
kringkasting som sender RDS signaler.
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INNSTILLING AV ALARM
Innstilling av alarm kan kun utføres for radioen er slått av (i
modus for dvale). Dersom ingen knapper blir trykket på i løpet
av 5 sekunder, vil radioen gå ut av modus for innstilling av
alarm og de innstillinger som eventuelt er gjort, vil bli slettet.
Innstilling av alarm (kan kun utføres i modus for dvale)
1.

Trykk på knappen merket med Menu og vri på knappen
for søk til du får frem ”Alarm Set” på skjermen.
2. Trykk på knappen for søk for å komme inn i innstillinger
og tallene som viser timer vil begynne å blinke.
3. Vri på knappen for søk for å sette ønsket tall for timer.
4. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg. Tallene
som viser minutter vil så begynne å blinke.
5. Vri på knappen for søk for å sette ønsket tall for minutter.
6. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.
7. På skjermen vil det så komme frem ”Alarm Source”. Du
kan velge enten ”Buzzer”, ”DAB” eller ”FM radio”. Vri på
knappen for søk for å bekrefte ditt valg. Dersom du har
valgt enten ”DAB” eller ”FM radio”, vil den sist valgte
stasjonen bli startet opp når alarmen går.
8. På skjermen vil det nå stå ”Alarm Volume”. Vri på
knappen for justering av volum for å sette ønsket
lydstyrke på alarmen.
9. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.
10. Ikonet for alarm (fasongen til en bjelle) vil bli synlig på
skjermen, på venstre side av klokken.
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Slå av eller på alarmen (kan kun utføres i modus for dvale)

VERSJON AV PROGRAMVARE

1.

Visningen av programvare kan ikke forandres og er kun ment
som en referanse for deg. Du kan kun se versjonen av
programvare når radioen er i modus for DAB eller FM.

2.

For å slå på alarmen, trykk og hold inne knappen som er
merket med Info og ikonet for alarm (fasongen til en
bjelle) vil bli synlig på skjermen, på venstre siden av
klokken.
For å slå av alarmen, trykk og hold inne knappen som er
merket med Info en gang til.
For å slå av alarmen når denne går, trykk på knappen for
å slå strøm av eller på.

1.
2.
3.

SPRÅK
4.
Menyen på radioen kan bli konfigurert til flere forskjellige
språk.
1. Trykk på knappen som er merket med Menu, og vri
deretter på knappen for søk til du får frem ”System” på
skjermen.
2. Trykk på knappen for søk; vri på knappen for søk til du får
frem ”Language” på skjermen.
3. Trykk på knappen for søk for å gå inn menyen for
justering av språk.
4. Vri på knappen for søk til du får frem ønsket språk på
skjermen (standard språk er engelsk).
5. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.
Visningen på skjermen vil så gå over til å vise tekst på det
språk som er valgt.
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5.
6.

Trykk på knappen for strøm av eller på, for å slå på din
radio.
Trykk på knappen merket med Source for å velge enten
modus for DAB eller modus for FM.
Trykk på knappen merket med Menu til du får frem ”Full
Scan” på skjermen, deretter vrir du på knappen for søk til
du får frem ”System” på skjermen.
Trykk på knappen for søk; vri på knappen for søk til det
kommer frem ”SW version”.
Trykk på knappen for søk for å se hvilken versjon av
programvare din radio har.
Trykk på knappen for søk for å gå tilbake til forrige visning
av meny og trykk på knappen merket med Menu for å gå
tilbake til normal visning på skjermen.

TILBAKESTILLING TIL FABRIKKOPPSETT
Dersom det skulle skje at radioen ikke fungerer som forventet,
eller at noen tall mangler fra skjermen eller er ufullstendige –
følg prosedyren nedenfor.
1. Trykk på knappen for strøm av eller på for å slå på din
radio.
2. Trykk på knappen merket med Menu.

- 22 -

3.

Vri på knappen for søk til du får frem ”System” på
skjermen. Trykk på knappen for søk.
4. Vri på knappen for søk til du får frem ”Factory reset” på
skjermen. Trykk på knappen for søk.
5. Vri på knappen for søk for å velge mellom ja eller nei
(”Yes” eller ”No”). Velg ”Yes” dersom du ønsker å
tilbakestille din radio til fabrikkoppsett, hvis ikke velger du
”No”.
6. Trykk på knappen for søk for å starte tilbakestilling til
fabrikkoppsett dersom du har valgt ”Yes”.
7. En fullstendig tilbakestilling vil straks bli utført. Alle radio
stasjoner som er forhåndslagret samt listen og DAB radio
stasjoner, vil bli slettet. Alle innstillinger vil bli satt slik de
var opprinnelig fra fabrikk. På skjermen kommer det opp
”WELCOME TO DIGITAL RADIO” i noen få sekunder, og
deretter vil radioen automatisk utføre et auto søk etter
Band III DAB kanaler samt FM kanaler. På skjermen
kommer det frem ”Scanning” under søk av DAB kanaler
og ”Auto” under søk av FM kanaler.
I tilfelle det skulle oppstå funksjonsfeil som følge av
elektrostatisk utladning eller spenningstopper, koble vekk all
strømtilførsel og koble deretter på igjen og utfør handlingen
som beskrevet over.

INFORMASJON OM ANTENNE

mellomrom med en tørr og ren klut for å sørge for at den
fungerer og mottar signaler optimalt. Når radioen er i bruk i et
fuktig, vått eller støvete miljø, er det anbefalt at antennen
rengjøres regelmessig med en tørr klut for deretter å påføre et
tynt lag med universell beskyttende olje (for eksempel WD40)
med en ren klut for å forhindre rust og korrosjon samt sørge
for at antennen fungerer optimalt.
Ekstra antenne i fleksibel plast (vedlagt i esken)
Du kan bruke denne alternative antennen på din radio i
omgivelser hvor antennen i metall er for sårbar og i fare for å
bli skadet.
Installering: Antennen i metall skrus forsiktig løs fra radioen.
Løsne først antennen med en skiftenøkkel (str. 14) – vri mot
klokken. Skru forsiktig på antennen i plast og stram forsiktig
med en skiftenøkkel (str 14) med klokken.
Viktig: Det er viktig at ikke antennen strammes for hardt med
skiftenøkkelen da dette kan føre til at antennen brekker eller
blir skadet.
BAKGRUNNSBELYSNING
Når radioen er i bruk, eller når den er i modus for dvale, vil
bakgrunnsbelysningen lyse i cirka 10 sekunder dersom du
trykker på hvilken som helst knapp.

Antennen på denne radioen er en lang, teleskop antenne i
metall. Denne antennen er ikke fleksibel eller bøyelig og man
bør utvise forsiktighet ved bruk av den. Når radioen er i bruk i
et støvete eller møkkete miljø, bør den rengjøres med jevne
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GARANTI
Denne radioen har 2 års garanti.
Advarsel! Garantien blir ugyldig dersom radioens kabinett
blir åpnet eller det blir utført andre modifikasjoner på
radioen.
Garantien gjelder ikke dersom følgende oppstår:
- Skader som følge av misbruk, uforsiktighet, vanskjøtsel,
endringer eller reparasjoner som er utført at ikke-kvalifisert
personell.
- Normal slitasje
- Brekke eller bøye antennen i metall.
SPESIFIKASJONER

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.
Garanti (gjelder Norge)
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).

Strøm
Tilkobling: AC 230V ~ 50 Hz
Frekvensområde
DAB: 174,928 – 239,200 MHz
FM: 87,5 – 108 MHz
Tekniske data
Høyttaler
1 x ø4”
Ut effekt
1 x 5W
Aux inng.
ø3,5 mm

Markedsføres i Norge av:
Target United AS
Postboks 73
1601 Fredrikstad
Telefon: 69 35 44 00
Telefax: 69 35 44 50
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