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Sikkerhetsinformasjon
Generelle sikkerhetsinformasjon Hold produktet og alle deler utenfor rekkevidde for små barn.
Dette produktet er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller
mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet .
• Ikke prøv å åpne produktet. Dette produktet inneholder ikke deler som kan brukes av brukeren. Uautorisert håndtering av
enheten kan skade den og vil ugyldiggjøre garantien.
• Ikke bruk radioen din i nærheten av akutt / intensiv medisinsk utstyr; hvis du har en pacemaker montert eller under en stor
storm.
For å unngå mulig hørselsskade må du ikke høre på denne radioen på høye nivåer i lange perioder. Hold alltid volumet innenfor
rimelige grenser.

Strømkilde
• Bruk kun strømforsyningen som fulgte med produktet. Bruk av uautorisert strømforsyning vil ugyldiggjøre garantien og kan
uopprettelig skade produktet.
• Koble fra radioen fra strømforsyningen under tordenvær.
• Kontroller alltid at du har slått av radioen helt, før du endrer eller kobler fra strømforsyningen.
• Hvis nettstrømkontakten eller en apparatkopling brukes som frakoblingsenhet, skal frakoblingsenheten forbli lett å betjene.
• Hvis radioen ikke skal brukes over lengre tid, må du sørge for at alle batteriene er fjernet fra batterirommet og at strømmen er
frakoblet.
• Bruk kun anbefalte batterier eller de av samme eller tilsvarende type.
• Ikke bland gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer.
• Batteriene skal settes inn med riktig polaritet.
• Forsyningsterminaler må ikke kortsluttes.
• Ta ut batteriene fra radioen hvis de ikke skal brukes i lengre tid.

Sikkerhetsinformasjon
• Kast aldri batterier i brann eller forsøk å åpne ytterkassen.
• Batterier er skadelige ved svelging, så hold deg borte fra små barn.
• FORSIKTIG: Fare for eksplosjon hvis batteriene er feil erstattet. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
Plassering av Mono DAB / FM-radio Det er viktig at du vurderer nøye på forhånd hvor radioen din er plassert og sørg for at den
er:
• på en flat og stabil overflate.
• innen 1,4 meter av en stikkontakt. Pass på at strømledningen ikke er en fare for reise.
• minst 1 meter fra andre elektriske apparater for å unngå forstyrrelser.
• hvor du kan utvide teleskopantenne fullt ut.
• Ikke plasser radioen direkte på antikke eller polerte overflater.

Fuktighet og vann
• Hold det tørt. Unngå eksponering for nedbør, fuktighet og væsker som alle kan påvirke produktkretsen.
• Ikke la det stå i lave temperaturer, da det kan danne fuktighet inne i produktet, noe som kan skade kretskortet.

Ventilasjon
• Ikke blokkér eller dekk spor, hull eller åpninger på produktet ved å plassere på myke møbler som tepper, tepper eller senger, da
disse er utstyrt for funksjonalitet og / eller ventilasjon for å sikre sikker bruk av produktet.

Varmekilder og flammer
• Ikke la den stå i høye temperaturer da elektroniske enheter og plastdeler kan varme seg i varme.
• Hold det borte fra sollys eller varme kilder, for eksempel en radiator.
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Bli kjent med din Mono DAB / FM-radio
Fig. 1.
Fig 2.
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Bli kjent med din Mono DAB / FM-radio
1. Teleskopantenner
8. Roterende volumkontroll
2. Batterirom
• Roter for å endre volumet.
3. Strømuttak
• Kort trykk: Velg en vist radio
4. Baklyst display
/ frekvens eller menyvalg
5. Strøm
9. Forhåndsinnstilt
• Kort trykk: Slå på
• Kort trykk: Forhåndsinnstilt tilbakekalling
• Kort trykk: Endrer modus
• Langt trykk: Forhåndsinnstilt butikkForhåndsvisning
(DAB / FM)
10. Meny
• Langt trykk: Slå av
• Langt trykk: Gå inn i menyen
6.
• Kort trykk på Menyen: Steps tilbake
• Kort trykk:
gjennom Menyalternativer
• I DAB-modus: Flytt ned DAB-stasjonslisten
• Kort trykk: Endrer visst radiostasjoninformasjon
• I FM-modus: Flytt ned
11. Skann
frekvensbåndet med 0,05MHz
»I DAB-modus:
• I menyen: Flytt gjennom
• Kort trykk: Skanner for radio Meny alternativer
stasjoner
7. Neste
»i FM-modus:
• Kort trykk:
• Kort trykk: Skanner opp
• i DAB-modus: Mov e opp DAB

frekvensbåndet
kanallisten
• Langt trykk: Skanner ned
• I FM-modus: Flytt opp
frekvensbåndet
frekvensbåndet av 0.05MHz
• I Meny: Flytt gjennom menyalternativene
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Bli kjent med Mono DAB / FM Radio
Tilkobling
1. Koble strømkabelen til kontakten på baksiden av radioen.
2. Koble strømadapteren til strømuttaket og slå på. Radioen
slår på, Velkommen til Digital Radio vil bli vist, og deretter vil radioen gå til ventemodus.

Sette inn batterier (valgfritt)
1. Før du installerer batteriene (følger ikke med), må du sørge for at radioen er slått
av ved hjelp av strømbryteren og har blitt trukket ut av stikkontakten.
2. På baksiden av radioen, trykk på tappen på batterirommet dekselet for å
fjerne den.
3. Sett inn 4 x 1,5 V AA-størrelse (også kjent som LR-6) batterier, vær så snill å merke'+' og
merkene'-' og plasser batteriene riktig rundt.
4. Sett på plass batteridekslet, og kontroller at det klikker på.
Merk: For batteridrift må du sørge for at strømmen er slått av og ta ut støpselet fra stikkontakten på baksiden av radioen.

Første oppsett
1. Utvid teleskopantenne for å sikre maksimal signalstyrke når du søker etter
radiostasjoner.
2. Trykk kort på av / på-knappen på forsiden av radioen din. Din radio vil slå på og
starte en automatisk skanning for DAB-stasjoner. En fremdriftslinje viser fremdriften i skanningen, og antall stasjoner som ble
funnet under skanningen, vises også.
3. Når skanningen er fullført, velger radioen den første tilgjengelige stasjonen og begynner å
spille. Stasjoner er oppført i numerisk og deretter alfabetisk rekkefølge som standard.
Merk: DAB-radiostasjonslisten er lagret i minnet, og så neste gang du slår på radioen, finner du ikke stasjonssøk. Det er mulig å
skanne manuelt for stasjoner ved å trykke og slippe skanneknappen.

Bli kjent med Mono DAB / FM Radio
4. Kort trykk på Forhånds eller Neste-knappen for å bla gjennom tilgjengelige stasjoner i
stasjonslisten. Når stasjonen du vil lytte, vises, trykker du kort på volumkontrollen. Det blir kort forsinkelse mens radioen din
melder seg til den valgte stasjonen.

Justere volumet
• Vri med urviseren for å øke volumet.
• Vri mot urviseren for å redusere volumet.

Tid og dato
Første gang du hører på DAB-radio, synkroniseres tid og dato for produktet automatisk til den kringkasting av DAB-tjenesten i
24-timers modus. som er i tråd med sommertid, så det er ikke nødvendig å stille inn tid og dato manuelt.
Hvis du ønsker å stille inn tid og dato manuelt, slår du på radioen og følger trinnene nedenfor:
1. Langt trykk på menyknappen for å gå inn i menyalternativene.
2. Trykk kort på Forhåndsknappen for å bla til <System>. Trykk kort på Volumkontrollen til
Velg.
3. Trykk kort på Neste-knappen for å bla til <Tid>. Trykk kort på Volumkontrollen til Velg. <Set Time / Date> vises. Trykk kort
på Volumkontrollen til Velg.
4. Angi klokkeslett vises og timersifrene blinker. Bruk Forrige eller Neste-knappen for å bla til
riktig time. Trykk kort på Volumkontrollen til Velg.
5. minuttene vil nå blinke. Bruk Forrige eller Neste-knappen for å bla til de riktige
minuttene. Trykk kort på Volumkontrollen til Velg.
6. Angi dato vises og dagen blinker. Bruk knappen Forrige eller Neste for å bla og
kort trykk på Volumkontroll for å velge, for å bekrefte dagen, måneden og året, ved hjelp av samme metode som du pleide å angi
klokkeslettet.
Når du bekrefter riktig dato. 'Time Saved' vises, og displayet går tilbake til <Set Time / Date>.
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Lær din Mono DAB / FM Radio nå
Du kan nå bruke Forhåndsvisning eller Neste-knappen for å bla og kort trykk Volumkontroll for å velge, som du gjorde for å
stille inn tid og dato for å endre innstillingene for:
12/24 time klokkevisning, datoformat, DD-MM-ÅÅÅÅ eller MM-DD-ÅÅÅÅ og for automatisk å oppdatere klokkeslettet fra
DAB-signalet, FM-signalet, DAB- eller FM-signalet eller ingen oppdatering.
7. Trykk kort på menyknappen for å gå ut av menyalternativene.

Endre modus
Kort trykk på Power-knappen for å bytte mellom DAB og FM-modus. Vennligst sjekk skjermen, som vil bekrefte modusen.

Bruke Mono DAB / FM Radio
Teleskopantenne
Kontroller at antennen er helt forlenget før du prøver å stille inn en DAB-stasjon (en vertikal stilling anbefales). Dette sikrer at
maksimal signalstyrke er tilgjengelig når radioen begynner å skanne. Utvidelsen av antennen sikrer også best mulig lydkvalitet.

DAB Radio-modus
• Kontroller at radioen din er i DAB-modus. Hvis du ikke allerede er i DAB-modus, trykker du kort på av / på-knappen til du er i
DAB-modus (kontroller displayet).
• Første gang du bruker radioen eller hvis stasjonslisten er tom, begynner radioen automatisk å søke etter DAB-radiostasjoner. En
fremdriftslinje viser fremdriften i skanningen, og antall stasjoner som ble funnet under skanningen, vises også.
• Hvis du lyttet til en DAB-stasjon når du slår av radioen, blir denne stasjonen automatisk valgt når du slår på radioen igjen.

Endre DAB-stasjoner
1. Trykk kort på Forrige eller Neste for å bla gjennom tilgjengelige stasjoner.
2. Når stasjonen du vil lytte til, vises, trykk kort på Volumkontroll
for å velge den. Det blir kort forsinkelse mens radioen din melder seg til den valgte stasjonen.

Skanning for DAB-stasjoner
Med DAB-radio blir flere stasjoner og tjenester regelmessig tilgjengelige, så det er en god ide å utføre en manuell skanning, så og
da, for å sørge for at du har den mest oppdaterte stasjonslisten som er lagret i minnet til radioen din . Hvis du har flyttet din Radio
til et annet sted, f.eks .: Hvis du går på ferie, er det også en god ide å utføre en manuell skanning.
I DAB-modus:
1. Trykk kort på Scan-knappen for å starte et søk etter stasjoner. Skjermen endres
til 'Skanning ...'. En fremdriftslinje viser fremdriften i skanningen, og antall stasjoner som ble funnet under skanningen, vises
også.
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Bruke Mono DAB / FM Radio
Prune DAB-stasjonene
Du kan fjerne DAB-stasjonene i stasjonslisten som ikke kan mottas i ditt område. Disse er oppført med en '?' prefiks.
I DAB-modus:
1. Langt trykk på menyknappen for å gå inn i menyalternativene.
2. Bruk knappen Forrige eller Neste til å bla til <Prune>. Trykk kort på Volumkontrollen til
Velg.
3. Beskjære? <Nei> Ja vises. Trykk kort på Forhåndsknappen for å bla til Ja. Trykk kort på volumkontrollen for å velge og
beskjære stasjonslisten. Stasjoner med en '?' prefiks vil nå ikke lenger vises.

Lagre en forhåndsinnstilt DAB-stasjon
Radioen kan lagre opptil 10 DAB-radiostasjoner i de forhåndsinnstilte minnene for å få øyeblikkelig tilgang til favorittstasjonene
dine.
Merk: Når du lagrer forhåndsinnstillingene for DAB-radiostasjon, overskriver disse ikke FM-stasjonens forhåndsinnstillinger.
1. Still inn radioen på DAB-radiostasjonen du vil forhåndsinnstille.
2. Langt trykk på Preset-knappen i ca. 2 sekunder til Forhåndsinnstilt butikk
<1: (Tom)> vises.
3. Bruk knappen Forrige eller Neste for å flytte til forvalgsstedet du vil lagre
radiostasjonen til (1-10).
4. Trykk kort på volumkontrollen til Velg. Displayet vil bekrefte forhåndsinnstilt X lagret,
hvor 'X' er nummeret på forhåndsinnstillingen (1-10).
Merk: Hvis det allerede er en eksisterende DAB-stasjon lagret under en forhåndsinnstilling, vil den være over skrevet når du
lagrer den nye stasjonen.

Bruke Mono DAB / FM Radio
Stille til en DAB-forhåndsinnstilt stasjon
I DAB-modus:
1. Trykk kort på Preset-knappen. Forhåndsinnstilt tilbakekalling <1:> vises sammen med navnet eller frekvensen til stasjonen
som er lagret der, eller (Tom) hvis ingen tidligere stasjon er lagret.
2. Bruk knappen Forrige eller Neste for å flytte til Forhåndsinnstilt sted og stasjon du vil
høre på (1-10).
3. Trykk kort på volumkontrollen til Velg. Radioen vil øyeblikkelig stille til stasjonen
og begynne å spille.
Merk: Hvis ingen DAB-stasjon er lagret under forhåndsinnstilt knapp, vises 'Forhåndsinnstilt tom', og radioen går tilbake til den
valgte radiostasjonen.

DAB-displayinformasjon
Når du lytter til en DAB-stasjon, kan du endre informasjonen som vises på displayet. Det finnes flere forskjellige typer
informasjon som sendes av kringkaster.
• Dynamisk etikettsegment (DLS) - dette er rullende tekstinformasjon levert av kringkasteren. Informasjonen kan være navnet på
en artist eller musikkittel, DJs navn, kontaktinformasjon for radiostasjonen etc.
• Signalstyrke - En tom vises på displayet for å indikere minimum signalstyrke for akseptabel lytting. Raden med faste rektangler
indikerer den faktiske signalstyrken du mottar. Jo sterkere signalet, jo lengre til høyre vil rekken av faste rektangler være.
• Programtype (PTY) - som "Rock", "Pop", Talk "eller" News "
• Multiplexnavn - viser kringkasting og innsamling av radiostasjoner på denne frekvensen, for eksempel: BBC National DAB,
Digital 1 Network.
• Kanal og frekvens - for eksempel: 12B 225.648 MHzSignalfeil
•- Dette vises som et nummer mellom 0-99. Det ville ikke være mulig å tilfredsstillende lytte til en forholdsstasjon med en
signalfeil på 30 eller høyere. Prøv å justere antennen eller flytte radioen for å forbedre mottaket.
• Signalinformasjon - Datahastigheten som signalet overføres til.
• Tid og dato - levert av kringkasteren.
13
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Bruke din Mono DAB / FM Radio
1. Gjenta kort på menyknappen for å bla gjennom de forskjellige informasjonsalternativene
.

Dynamisk rekkeviddekontroll (DRC)
I DAB-modus:
Det dynamiske området for hvert radioprogram er satt av kringkasteren for hver radiostasjon og kan være forskjellig for
programtyper, for eksempel pop eller klassisk musikk eller et chatprogram. Det dynamiske områdekontrollsignalet overføres
parallelt med lydsignalet for hvert program, og med radioen kan du bruke dette styresignalet til å utvide eller komprimere det
dynamiske området (forskjellen mellom de høyeste og stille lydene) av det gjengitte lydsignalet. Hvis du endrer det dynamiske
området, kan det påvirke lydstyrken og / eller lydkvaliteten i programmet du hører slik at det passer bedre til dine lytteforhold og
dine egne personlige lyttebehov. f.eks. i et støyende miljø, hvor stille lyder kan bli oversvømmet, vil kompresjonen til maksimal
"øke" de stille lydene, samtidig som de høyeste lydene holdes på opprinnelig nivå.
Det er 3 komprimeringsnivåer:
• DRC av - ingen komprimering. Dette er standardinnstillingen.
• DRC komprimering med lavt medium.
• DRC høy maksimal kompresjon.
1. Langt trykk på menyknappen for å gå inn i menyalternativene.
2. Bruk knappen Forrige eller Neste for å bla til <DRC>. Trykk kort på Volumkontrollen til
Velg.
Merk: Den nåværende DRC-innstillingen vil ha en '*' i displayet.
3. Bruk knappen Forrige eller Neste for å bla gjennom alternativene og kort trykk Volumkontroll
til Velg.

FM Radio-modus
• Hvis du ikke allerede er i FM-modus, trykker du kort på av / på-knappen for å gå til FM-modus (kontroller displayet).

Bruke Mono DAB / FM-radio
• Hvis du lyttet til en FM-stasjon når du slår av radioen, blir denne stasjonen automatisk valgt når du slår på radioen igjen.

Teleskopantenn
Vennligst vær sikker på at antennen er helt forlenget før du prøver å stille inn en FM-stasjon (en vertikal stilling anbefales). Dette
sikrer at maksimal signalstyrke er tilgjengelig når radioen begynner å skanne. Utvidelsen av antennen sikrer også best mulig
lydkvalitet.

Stille inn en FM-stasjon
• Trykk kort på Scan-knappen for å skanne frekvensbåndet.
• Trykk lenge på Scan-knappen for å skanne frekvensbåndet.
• Trykk kort på Forrige eller Neste for å finjustere hver frekvens i 0,05MHz trinn.
Merk: Hvis mottaket fortsatt er dårlig, må du justere antennen eller flytte radioen til et annet sted.

Endre skanneinnstillingen
I FM-modus:
1. Langt trykk på menyknappen, <Skanneinnstilling> vises. Trykk kort på volumkontrollen
.
Den nåværende skanneinnstillingen vil ha en '*' i displayet.
Det er to forskjellige alternativer å velge mellom:
Sterke stasjoner: Skanningen stopper bare når en sterk signalstyrke er mottatt, som
også skal gi bedre lydkvalitet. Det er mulig at stasjonen du søker etter, kan gå glipp av ved hjelp av dette alternativet.
Alle stasjoner: Skanningen stopper for hver stasjon den mottar, selv om signalstyrken
er dårlig.
2. Bruk knappen Forrige eller Neste for å velge mellom de to tilgjengelige alternativene og kort trykk
på Volumkontroll for å velge.
15
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Bruke din Mono DAB / FM Radio
lydmodus
Radioen skifter automatisk mellom Stereo og Mono, avhengig av kvaliteten på signalet som mottas, men du kan overstyre denne
funksjonen og bytte mellom stereo og mono manuelt.
1. Langt trykk på menyknappen for å gå inn i menyalternativene.
2. Bruk knappen Forrige eller Neste til å bla til <Lydinnstilling>. Trykk kort på Volumkontrollen
til Velg.
Det er nå to forskjellige alternativer for <Tvunget mono> og <Stereo tillatt> og nåværende innstilling vil ha en '*' i displayet.
3. Bruk knappen Forrige eller Neste til å velge mellom de to tilgjengelige alternativene og kort trykk
Volumkontroll til Velg.

Lagre en forhåndsinnstilt FM-stasjon
Radioen kan lagre opptil 10 FM-stasjoner i de forhåndsinnstilte minnene for å få øyeblikkelig tilgang til favorittstasjonene dine.
Merk: Når du lagrer forhåndsinnstillinger for FM-radiostasjon, overskriver de ikke DAB-stasjonens forhåndsinnstillinger.
1. Still inn radioen på FM-radiostasjonen du vil forhåndsinnstille.
2. Langt trykk på Preset-knappen i ca. 2 sekunder til Forhåndsinnstilt butikk
<1: (Tom)> vises.
3. Bruk knappen Forrige eller Neste for å flytte til forvalgsstedet du vil lagre
radiostasjonen til (1-10).
4. Trykk kort på Volumkontrollen til Velg, displayet vil bekrefte Forhåndsinnstilt X lagret,
hvor 'X' er nummeret på forhåndsinnstillingen (1-10).
Merk: Hvis det allerede er en eksisterende FM-stasjon lagret under en forhåndsinnstilling, vil den være over skrevet når du lagrer
den nye stasjonen.

Bruke din Mono DAB / FM Radio
Stille til en FM-forhåndsinnstilt stasjon
I FM-modus:
1. Trykk kort på Preset-knappen. Forhåndsinnstilt tilbakekalling <1:> vises sammen med navnet eller frekvensen til stasjonen
som er lagret der, eller (Tom) hvis ingen tidligere stasjon er lagret.
2. Bruk knappen Forrige eller Neste for å flytte til Forhåndsinnstilt sted og stasjon du vil
høre på (1-10).
3. Trykk kort på volumkontrollen til Velg. Radioen vil øyeblikkelig stille til stasjonen
og begynne å spille.
Merk: Hvis ingen FM-stasjon er lagret under forhåndsinnstillingsknappen, vil "Forhåndsinnstilt tom" vises, og radioen kommer
tilbake til den tidligere valgte radiostasjonen.

FM-displayinformasjon
Når du lytter til en FM-stasjon, kan du endre informasjonen som vises på den andre linjen i displayet.
• Radiotext (RT) - Dette er rullende tekstinformasjon levert av kringkasteren. Informasjonen kan være navnet på en kunstner eller
musikktittel, DJs navn, kontaktinformasjon for radiostasjonen etc.
• Programtype (PTY) - som "Rock", "Pop", Talk "eller" News "
• Stasjonsnavn eller frekvens - For eksempel BBC R4 eller 93.30MHzLydmodus
•- Stereo eller Mono
• Tid og dato - Leveres av kringkasteren.
1. Gjentatte ganger, trykk på menyknappen for å bla gjennom de ulike informasjonsalternativene
.
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Bruke din mono DAB / FM-radio
Angi alarmen
Merk: Kontroller at radioen har riktig tid og dato før du stiller inn en alarm.
1. Langt trykk på menyknappen for å gå inn i menyalternativene.
2. Trykk kort på Forhåndsknappen for å bla til <System>. Trykk kort på Volumkontrollen til
Velg.
3. Trykk kort på Neste-knappen for å bla til <Alarm>. Trykk kort på Volumkontrollen til
Velg.
4. Alarm 1 Oppsett vises (Kort trykk på For- eller Neste-knappen for å stille inn Alarm 2).kort
Trykkpå volumkontrollen.
5. Alarm 1 Wizard På tide vises og timersifrene for alarmen blinker.
6. Bruk knappen Forrige eller Neste til å bla til timen for alarmen og kort trykk
Volumkontroll til Velg.
7. minuttene vil nå blinke. Bruk knappen Forrige eller Neste for å bla til minuttene for
alarmen og kort trykk på Volumkontroll til Velg. Varighetstiden vil nå blinke.
8. Bruk knappen Forrige eller Neste for å bla til varigheten for alarmen og kort trykk
Volumkontroll til Velg. Du kan velge mellom 15, 30, 45, 60, 90 og 120 minutter. Trykk kort på Volumkontrollen til Velg. Kilden
til alarmen vil nå blinke.
9. Bruk knappen Forrige eller Neste for å bla til lydkilden for alarmen. Du kan
velge mellom Buzzer, DAB eller FM. Trykk kort på Volumkontrollen til Velg.
Merk: Hvis du velger DAB eller FM-radio for alarmkilden, blinker "Sist lyttet" i displayet. Trykk kort på volumkontrollen og den
siste listen til radiostasjonen i DAB eller FM vil, etter behov, brukes til alarmen din.
10. Bruk knappen Forrige eller Neste for å bla til frekvensen for alarmen. Du kan velge mellom daglig, en gang, helger eller
ukedager. Trykk kort på Volumkontrollen til Velg.
Merk: Hvis du velger 'En gang', blir du bedt om å angi datoen for alarmen din.
11. Trykk kort på knappene Forrige eller Neste for å stille inn volumet for alarmen din. Trykk kort på
volumkontrollen for å velge.

Bruke Mono DAB / FM Radio
Merk: Husk å stille inn alarmradiovolumet til en som vil vekke deg. Du kan ikke stille volumet på mindre enn 4 bar av denne
grunn.
12. Bruk knappen Forrige eller Neste til å velge Alarm på eller av og kort trykk Volumkontroll
til Velg. Alarm lagret vises.
13. Et klokkeikon vises i standby-radioprogrammet sammen med en '1' eller '2' etter
behov for å bekrefte at en alarm er innstilt.
Merk: Hvis klokkeslettet ikke er satt eller ikke har blitt oppdatert fra radiosignalet, vil tiden ikke angis vises når du prøver å stille
inn alarmen. Radioen vil da be deg om å stille inn tiden. En alarm kan bare innstilles etter at tiden er innstilt.

Stopp alarm
Når alarmen lyder, trykk kort på hvilken som helst knapp, Alarm av vil bli vist. Alternativt kan du trykke kort på Volumkontroll
for å Snooze (se Snooze-funksjonen nedenfor).
Merk: Når du trykker på en knapp for å stoppe alarmen, forblir alarmsymbolet i displayet, og alarmen lyder igjen på samme tid
neste dag, med mindre det ble satt til en gang.

Snooze
Når alarmen lyder, kan du trykke kort på volumkontrollen for å snooze. Snooze vises, etterfulgt av nedtelling av snooze-tid fra 10
minutter til alarmen lyder igjen.

Slå av alarmen
Følg trinnene for 'Innstilling av alarm' og velg 'Av' i trinn 12.

Sleep timer
Du kan stille inn radioen for å bytte til hvilemodus automatisk ved hjelp av hvilemodus. Du kan velge mellom Sove av, 15, 30,
45, 60 og 90 minutter.
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Bruke din mono DAB / FM-radio
Med radioen slått på (ikke i ventemodus):
1. Trykk lenge på menyknappen for å gå inn i menyalternativene.
2. Trykk kort på Forhåndsknappen for å bla til <System>. Trykk kort på Volumkontrollen til
Velg.
3. <Sleep> vises. Trykk kort på Volumkontrollen til Velg.
4. Bruk Prev eller Next-knappen for å bla gjennom tilgjengelige alternativer. Stopp når
søketiden du ønsker, vises, og trykk kort på Volumkontroll til Velg. <Sleep> vil bli vist.
5. I øverste høyre hjørne av radioudisplayet vises antall minutter til radioen skifter
til hvilemodus automatisk, f.eks. S90.

Avbryt hvilemodus
Når radioen er slått på (ikke i ventemodus):
Følg trinnene for "Sleep timer" og velg "Av" i trinn 4.

Visning av bakgrunnsbelysningstidsavbrudd
Du kan justere tidsbegrensningen for bakgrunnsbelysning. Alternativer for permanent På, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 og 180
sekunder er tilgjengelige. Den nåværende innstillingen vil ha en '*' i displayet.
Når radioen er slått på (ikke i ventemodus):
1. Trykk lenge på menyknappen for å gå inn i menyalternativene.
2. Trykk kort på Forhåndsknappen for å bla til <System>. Trykk kort på Volumkontrollen til
Velg.
3. Bruk knappen Forrige eller Neste til å bla til <Bakgrunnsbelysning>. Trykk kort på Volumkontrollen
til Velg.
4. <Timeout> vises. Trykk kort på volumkontrollen. Bruk knappen Forrige eller Neste for
å bla gjennom de tilgjengelige bakgrunnsbelysningsalternativene for På, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 eller 180 sekunder. Stopp når
bakgrunnsbelysningen du ønsker vil vises, og trykk kort på Volumkontroll til Velg. <Timeout> vises.

Bruke Mono DAB / FM Radio
Du kan nå bruke Forhånds eller Neste-knappen for å bla og trykke Volumkontroll til Velg, som du gjorde for å angi tidslys for
bakgrunnsbelysning, for å endre innstillingene for bakgrunnslysets lysstyrke for <Dim nivå> og <På nivå>. Det er 3 tilgjengelige
alternativer, høy, middels og lav.

Visningsspråk
Du kan endre visningsspråket til radioen din, det er 5 tilgjengelige alternativer; Norsk, Engelsk, Fransk, Tysk og Italiensk. En '*'
vises ved siden av gjeldende innstilling.
Når radioen er slått på (ikke i ventemodus):
1. Trykk lenge på menyknappen for å gå inn i menyalternativene.
2. Trykk kort på Forhåndsknappen for å bla til <System>. Trykk kort på Volumkontrollen til
Velg.
3. Bruk Prev eller Next til å bla til <Language>. Trykk kort på Volumkontrollen
til Velg.
4. Bruk knappen Forrige eller Neste for å bla til språket du vil ha. Trykk kort på
Volumkontrollen til Velg.
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Øvrig informasjon
Programvareversjon
Du kan sjekke programvareversjonen av radioen din.
Når radioen er slått på (ikke i ventemodus):
1. Trykk lenge på menyknappen for å gå inn i menyalternativene.
2. Trykk kort på Forhåndsknappen for å bla til <System>. Trykk kort på Volumkontrollen til
Velg.
3. Bruk Prev eller Next til å bla til <SW versjon>. Trykk kort på Volumkontrollen
til Velg. Programvareversjonen vil bli vist.

Tilbakestilling av fabrikk
Du kan tilbakestille radioen og gjenopprette alle de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
Merk: Hvis du nullstiller radioen, slettes alle de lagrede stasjonens forhåndsinnstillinger.
Når radioen er slått på (ikke i ventemodus):
1. Trykk lenge på menyknappen for å gå inn i menyalternativene.
2. Trykk kort på Forhåndsknappen for å bla til <System>. Trykk kort på Volumkontrollen til
Velg.
3. Bruk Prev eller Next til å bla til <Factory Reset>. Trykk kort på Volumkontrollen
til Velg. Tilbakestill fabrikk? <Nei> Ja vil bli vist.
4. Trykk kort på Forhåndsknappen for å bla til <Ja>. Trykk kort på Volumkontrollen til
Velg.
5. Restarting ... vil bli vist. Etter noen sekunder skifter skjermen til Velkommen til Digital Radio og går deretter til ventemodus.
Når du slår på radioen din i hvilemodus, starter den automatisk etter DAB-stasjoner. En fremdriftslinje viser fremdriften i
skanningen, og antall stasjoner som ble funnet under skanningen, vises også. Når skanningen er fullført, velger radioen den første
tilgjengelige stasjonen og begynner å spille. Stasjoner er oppført i numerisk og deretter alfabetisk rekkefølge som standard.

Annen informasjon
Teknisk spesifikasjon
Strømadapter. Utgang DC 5V 1A
Inngang AC 100-240V, 50 / 60Hz
Lydutgang: 1 x 1W RMS
Frekvensområde:
DAB: Band III, 174 MHz til 240 MHz
FM: 87,5 MHz til 108 MHz
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Produktsupport
Feilsøking
Ingen lyd / strøm:
• Juster volumet.
• Kontroller at strømuttaket er slått på og at radioen ikke er i ventemodus.
• Hvis du har batterier montert, kan de være oppbrukt og må byttes ut. Vennligst bruk bare AA-batterier av god kvalitet.
Radio mottak er dårlig:
• Pass på at du har utvidet teleskopantenne fullt ut.
• Rescan for radiostasjoner, se side 11 og 15.
• Prøv å flytte radioen til et annet sted for å se om mottaket forbedres.
• Kontroller at du ikke har annet elektrisk utstyr for nær radioen din, noe som forårsaker forstyrrelser.
• Besøk https://radio.no for informasjon om DAB-mottak i ditt område.
Funksjonsknappene svarer ikke:
• Kontroller at strømkabelen er koblet bak på radioen din og at strømuttaket er slått på. Trykk og slipp av / på-knappen.
• Hvis du bruker batterier, kan de være oppbrukt og må byttes ut.
• Prøv å tilbakestille til fabrikkinnstillinger. Se side 22.
Merk: Alle innstillingene dine, inkludert radiostasjonslisten og eventuelle forhåndsinnstillinger slettes når du nullstiller radioen.

Produktstøtte
Avhending
• Dette produktet skal ikke behandles som vanlig husholdningsavfall, og det skal resirkuleres. Vennligst ta det til nærmeste
samlingsanlegg eller for ytterligere detaljer, kontakt ditt lokale råd eller besøk http://renas.no/elektriskavfall/
• Batterier inneholder stoffer som kan være skadelige for miljøet og menneskers helse. Oppbevares utilgjengelig for barn og søk
øyeblikkelig medisinsk hjelp ved svelging.
• Batterier skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall, men tas til passende lokale resirkuleringsanlegg, hvor og når disse er
tilgjengelige.
• Kast aldri batterier i en brann eller forsøk å åpne ytterkassen.
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Produktstøtte
Garanti
Dette produktet er garantert i tolv måneder fra datoen for opprinnelig kjøp.
Enhver feil som oppstår på grunn av feil materiale eller utførelse vil enten bli erstattet, refundert eller reparert gratis hvor det er
mulig i denne perioden av forhandleren fra hvem du kjøpte produktet.
Garantien er underlagt følgende bestemmelser:
• Garantien dekker ikke utilsiktet skade, feilbruk, skapdeler, knotter eller forbruksvarer.
• Produktet må være riktig installert og betjent i samsvar med instruksjonene i denne håndboken.
• It must be solely for domestic purpose.
• The guarantee will be rendered invalid if the product is re-sold or has been damaged by inexpert repair.
• Specifications are subject to change without notice.
The manufacturer disclaims any liability for the incidental or consequential damages. The guarantee is in addition to and does not
diminish your statutory or legal rights.
Homepage: www.jensenscandinavia.com
e-mail support: support@jensenscandinavia.com
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