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I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder 
betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap 
for å kunne oppfylle kundenes behov og ønsker.

Vi gjør alt for å være førstevalget, best på kunde- 
service og at våre produkter er enkle å bruke.
 
Vi håper du blir fornøyd med din nye 
Buddy DAB radio. 

Vennlig hilsen
Jensen of Scandinavia
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Modusstatus

Monter medfølgende strømadapter som passer i ditt land og koble strømled-
ningen i radioen. Trykk på  for å slå på radio. Radioen vil nå automatisk søke 
etter alle tilgjengelige radiokanaler. For optimalt mottak, trekk radio-antennen 
helt ut og justerer posisjonen for optimal signalstyrke 

Endre språk
Standard språk er engelsk. Ønsker du å endre språk: 

Kom i gang

Signalstyrke Batteristatus

Dvale

Stasjon

Ladestatus

Langt trykk System Language Velg språk
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Oversikt

DAB-modus
Langt trykk for å 
skanne automatisk

FM-modus
Langt trykk for å 
skanne automatisk

Bluetooth-modus

Music In-modus

Info
Meny (langt trykk)
 

Venstre
Forrige stasjon
Forrige sang 

Høyre
Neste stasjon 
Neste sang 

Enter
For FM- og DAB-modus:
Preset 1 til 10 (forhåndslagre 
stasjoner)

For Bluetooth-modus: 
Langt trykk – Frakobling
Kort trykk – Play / Pause  

Volum
Dreieknapp 

Slå på
Langt trykk

Hvilemodus
Kort trykk

Slå av
Langt trykk
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Første gang du starter radioen vil alle tilgjengelige stasjoner bli 
lagret i kanallisten i alfabetisk rekkefølge. Det er ikke nødvendig 
å søke manuelt. 

DAB-Radio

DAB-modus
Langt trykk for å 
skanne automatisk

Info
Meny (langt trykk)
Kanalinfo (kort trykk)

Enter 
Preset 1 til 10 (forhånd-
slagre stasjoner)
Langt trykk for å lagre

Venstre
Forrige stasjon

Høyre
Neste stasjon
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Bytt til DAB-modus1

Kort trykk på

Bytte av kanal2

Lagre favoritt kanaler3

Kort trykk på for å bytte stasjoneller

Velg plass fra 1 til 10 med ellerKort trykk på

Langt trykk på for å lagre din favoritt kanal
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Trykk venstre og høyre pilknapp for å velge forrige eller neste kanal.

FM-Radio

FM-modus
Langt trykk for å 
skanne automatisk

Info
Meny (langt trykk)
Kanalinfo (kort trykk)

Venstre
Forrige stasjon 

Høyre
Neste stasjon 

Enter 
Preset 1 til 10 (forhånd-
slagre stasjoner)
Langt trykk for å lagre
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Bytt til FM-modus1

Kort trykk på

Bytte av kanal2

Lagre favoritt kanaler3

Kort trykk på for å bytte stasjoneller

Velg plass fra 1 til 10 med ellerKort trykk på

Langt trykk på for å lagre din favoritt kanal
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Med Bluetooth-teknologi, kan musikk og lyd sendes trådløst til din 
Buddy DAB fra smarttelefoner, nettbrett og annet elektronisk utstyr. 
Den trådløse rekkevidden strekker seg over 10 meter i friluft og 
kan variere innendørs. 

Bluetooth

Info
Meny (langt trykk)

Enter
Langt trykk – Frakobling
Kort trykk – Play / Pause  

Venstre
Forrige sang 

Høyre
Neste sang
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Koble til Bluetooth

Tilkobling via Bluetooth
Bruk en Bluetooth- enhet til å søke etter «Buddy DAB»

Tilkobling via NFC
Enkelte mobiler* er utstyrt med NFC antenne for enkel tråd-
løs tilkobling mellom mobil og Buddy DAB. Sjekk at NFC er 
aktivert på din smarttelefon. Sett den inn til NFC symbolet 
på Buddy DAB sin høyre side. Tilkobling aksepteres via 
smarttelefon.

Bytt til Bluetooth-modus1

2

Kort trykk på

*iPhone er ikke kompatibelt med NFC.
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Du kan koble din musikkspiller til din radio for å lytte til din favoritt- 
musikk via radioens høytaler. Bruk lydkabelen du finner i boksen 
med tilbehør. Radioen skifter automatisk modus til Music in-modus 
når du kobler til. 

Music in

Info
Meny (langt trykk)
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Sett inn lydkabelen

1

Buddy DAB vil automatisk 
bytte til Music in-modus

Bytt til Music in-modus
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Dette er DAB:
Digital kringkastingsteknologi er utviklet i Europa. Digital radio gir 
plass til langt flere kanaler enn dagens FM. Både DAB og FM er 
kringkastet lyd som tas imot via signaler i luften, så man trenger 
ikke internett-tilknytning.

Dette er FM:
Det kalles FM-båndet fordi hensikten er at man kun sender radio-
foni via FM (frekvensmodulasjon). 1. januar 2017 begynner FM-sluk-
kingen av riksdekkende radiokanaler i Norge.

Dette er AUX:
Auxiliary, som i konteksten brukes om radioapparater for å beskri-
ve tilkobling mot en ekstern lydenhet. AUX-in betyr at man kan 
sende signaler fra for eksempel en MP3 spiller eller en smartele-
fon til radioen med en mini-jack-kabel.

Litt info
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Dette er Bluetooth:
Med Bluetooth-teknologi kan musikk og lyd sendes trådløst til din 
Buddy DAB fra smarttelefoner, nettbrett og annet elektronisk utstyr. 
Trådløs rekkevidde kan strekke seg opptil 10 meter i friluft og kan 
variere innendørs.

Fakta om denne radioen:
Radioen gir deg muligheter til å spille følgende: DAB, FM, musikk
via ledning (Music in) og trådløst via Bluetooth.

Lang batteritid, vannavstøtende og god lydkvalitet gjør den ypper-
lig for utendørs bruk. Radioen er designet og utviklet i Norge av 
Jensen of Scandinavia. Vi har satt høye krav til lyd, konstruksjon 
og brukeropplevelse.

Innholdet i esken:
Radioenhet, strømadapter (EU & UK), lydkabel, fjernkontroll og 
bruksanvisning.
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Buddy DAB har en spesiellaget batteri-løsning som vil kunne gi opptil 24 timer 
batteritid.* Etter 30 min vil radioen slå seg av hvis den ikke er aktiv.  Skjermen 
vil automatisk slå seg av etter 2 min for å gi best batteritid. Trykk på en knapp 
for å aktivere skjermen. Det er innebygget en inteligent batterihandtering som 
sørger for å ikke lade batteriet når den har blitt fulladet. Det er trygt å la laderen 
stå tilkoblet.

Det vil ta kun fire timer å lade batteriet fra 0% til 70%. For å oppnå lengst mulig 
holdbarhet på batteriet vil de siste 30% bruke lengre tid. Totalt vil det ta 12 timer 
å lade fra 0% til 100%.

Robust radio

Buddy DAB er laget for å kunne taes med utendørs. Med den ytre 
gummi og vannavstøtende kabinett vil Buddy DAB kunne tåle å være under 
vann opptil 5 min og ca 20 cm dybde. Ta den gjerne med på standen og skyll 
av støv, sand osv. så det ikke ligger på høytaller elementet i lengre tid.

Om batteriet

*Beregning av batteritid er basert med 50% volum.
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Dette produktet inneholder ingen utskiftbare eller reparerbare 
deler. Vi anbefaler ikke inngrep eller åpning av produktet, det kan 
ha risiko for elektrisk støt.  For optimal lydkvalitet, benytt radioen 
ved temperaturer mellom +5°C og +40°C. 

VARSEL: Vær forsiktig med å skru volumet for høyt. Dette kan 
medføre hørselsskade. 

Strømforsyning: 
Inngang: 100–240V ~ 50–60 Hz 1.0A  
Utgang: 12V DC 2000 mA

Sikkerhet
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