Brugsanvisning DA

SOLOWORKER DAB+ BT

DA

ADVARSEL!
GARANTIEN BORTFALDER, NÅR APPARATET ER
BLEVET ÅBNET, ELLER NÅR DER ER FORETAGET
ÆNDRINGER ELLER MODIFIKATIONER PÅ DET
ORIGINALE APPARAT
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Vigtige sikkerhedsanvisninger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Læs denne vejledning.
Opbevar disse instruktioner.
Tag hensyn til alle advarsler.
Følg alle instruktioner.
Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
Må kun rengøres med en tør klud.
Må ikke installeres i nærheden af varmekilder som radiatorer,
varmeregistre, ovne eller andre apparater (herunder
forstærkere), der producerer varme.

8. Du må ikke omgå sikkerhedsformålet med et polariseret stik
eller et stik med jordforbindelse. Et polariseret stik har to
blade, hvor det ene er bredere end det andet. Et jordet stik
har to blade og en tredje jordetråd. Det brede blad eller det
tredje blad er med for din sikkerhed. Hvis det medfølgende
stik ikke passer ind i din stikkontakt. Kontakt en elektriker med
henblik på udskiftning af den forældede stikkontakt.

9. Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, især ved
stikkontakterne og det sted, hvor de kommer ud af apparatet.

10. Brug kun tilbehør, der er specificeret af producenten.
11. Må kun anvendes sammen med den vogn, det stativ, den
trefod, den stativholder eller det bord, der er angivet af
producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der
anvendes en vogn, skal du være forsigtig, når du flytter
kombinationen af vogn og apparat for at undgå skader ved at
vælte.

12. Tag stikket ud af stikkontakten under lynnedslag,
eller når apparatet ikke bruges i længere tid.
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13. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Service

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

er påkrævet, når apparatet er blevet beskadiget på nogen
måde, f.eks. hvis strømkablet eller stikket er beskadiget. der
er spildt væske eller faldet genstande ned i apparatet,
apparatet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer
normalt eller er blevet tabt.
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du
ikke udsætte apparatet for regn eller fugt for at mindske
risikoen for brand eller elektrisk stød.
Mærkning for stødrisiko og det tilhørende grafiske symbol
findes på bagsiden af enheden.
Et for højt lydtryk på øre- og hovedtelefoner kan forringe
høreevnen. En højere indstilling end tomgang på equalizeren
fører til højere signalspændinger på udgangen for øret og
hovedtelefoner.
Stikkontakten skal være tæt på radioen og let at komme til, så
det i nødstilfælde er let at afbryde strømmen fra radioen ved
blot at trække stikket ud af stikkontakten fra strømsstikket.
Hvis der anvendes en hovedkontakt eller en apparatkobling
som afbrydelsesanordning, skal den afbrudte anordning
fortsat være let betjenbar.
Dette apparat er forsynet med beskyttelse mod
stænkvand (IP64).
Brug kun den AC/DC-adapter, der leveres af producenten.
Batterierne må ikke udsættes for overdreven varme
som f.eks. sol, ild eller lignende
For at undgå mulige høreskader må du ikke lytte til
høje lydstyrker i lange perioder.
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Kontrol
1

Hovedtelefonudtag
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Højtaler

DA

* 360 GRADERS LYD
Den unikke Neodymium-højttaler, der er placeret på toppen af
radioen, giver et 360 graders lydbillede.
Forslag: Hvis du foretrækker det, kan du placere radioen i et
hjørne eller tæt på en væg for at opnå yderligere lydreflektion.
3 LCD-skærm
4 Lydstyrke ned
5 Knap til nedjustering
6 Menu/Preset-knap/Play/Pause-knap
7 Tænd/sluk-knap
8 Båndknap
9 Vælg/Info-knap
10 Opjusteringsknap
11 Lydstyrke op-knap
12 Stavantenne
13 Remholder
(Bemærk: Remholderen øverst på klipsen er beregnet til en
nøglering/kroge)
14 Klips
15 Aux in-stik
16 DC IN-stik (mikro-USB)
17 LED-indikator for batteriopladning
18 Opadvendt indikator for mikro-USB-stikket
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Opladning af radioen
Denne enhed har et indbygget 1850 mAH genopladeligt litiumbatteri til at drive radioen.
Før du tager radioen i brug første gang, skal du oplade batteriet
fuldt ud med den medfølgende 5 V/500 mA vekselstrømsadapter.
Sæt forsigtigt mini-USB-stikket ind i DC IN-stikket på bagsiden af
radioen. En rød prik på mini-USB-stikket angiver, at mini-USBstikket er på den anden side af stikket. Denne røde prik er også
angivet over mini-USB-stikket. Sæt adapteren i en almindelig
stikkontakt, og radioen vil begynde at oplade det indbyggede
batteri.
LED-opladningsindikatoren ved siden af DC IN-stikket lyser rødt
og viser, at opladningen er i gang. Denne LED-indikator lyser
svagt, når batteriet er fuldt opladet. Radioen kan kun oplades, når
radioen er slukket. Opladningstiden er ca. 4 timer. Batteriets
levetid er ca. 4-10 timer* ved lytning gennem højttaleren og ca. 615 timer* med hovedtelefoner. Reduceret effekt, forvrængning,
"stammende" lyde eller indikator for batteristrøm i "lav” er alle tegn
på, at batteriet skal oplades. Bemærk venligst, at ikonet for
batteristrøm ikke vises på LCD-skærmen, når batteriet oplades.
VIGTIGT:
Netadapteren bruges til at tilslutte radioen til strømforsyningen.
Den stikkontakt, der anvendes til radioen, skal være tilgængelig
under normal brug. For at afbryde radioen fra stikkontakten skal
netadapteren fjernes helt fra stikkontakten.
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Sikkerhedsanvisning:

DA

Oplad eller brug aldrig radioen på vekselstrøm i regnfulde
eller fugtige omgivelser for at forhindre, at der trænger fugt
ind i radioen. Hold altid gummidækslet på bagsiden lukket
under disse forhold.
* Bemærkning til batteriets levetid: Dette er kun en grov
indikation, da den faktiske batterilevetid afhænger af mange
faktorer såsom: valgt lydstyrke, musiktype (bastung musik
bruger mere energi), valgt musikkilde eller radiobånd, valgte
EQ-indstillinger, temperatur og batteriets alder.

Indledende drift-DAB
1. Ret forsigtigt stavantennen op, og tryk på -knappen
Power.
2. Displayet viser "Velkommen til digital radio" og begynder
at scanne hele DAB-kanalområdet og stopper ved den
første fundne station. Hvis radioen har været brugt før,
vælges den sidst anvendte station. Tryk på knappen
Select for at afspille stationen.
3. Tryk på knappen Tuning up/down for at få vist listen over
stationer og finde den ønskede station. Tryk på knappen
Select for at vælge en station. Radioen indstilles til
stationen og viser stationens navn.
4. Juster lydstyrkereguleringen for at opnå en behagelig lydstyrke.
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Bemærk:
På grund af den menneskelige krops ledningsevne er det
muligt, at modtagelsen af DAB-stationer ikke er mulig eller
bliver ustabil, når antennen rører din krop eller er meget tæt
på din krop.

Serviceoplysninger-DAB
Displayet Serviceinformation - Tekniske oplysninger om den
aktuelle status for den station, der udsendes.
Mens du lytter til DAB, skal du trykke på knappen Select/Info
hele tiden for at skifte mellem oplysninger om:
a. Radiotekst - Viser tekstbeskeder som f.eks. kunstner eller
navn på sporet, telefonnummer, trafikalarmer osv.
b. Signalfejl/styrke - Viser signalfejlen for den station, der
lyttes til. Et lavt fejltal indikerer en bedre kvalitet af
radiosignalet. Signalstyrkediagrammet kan bruges ved
placering af radioen eller dens antenne. For at opnå god
modtagelse bør grafen fylde tre eller flere blokke.
c. Programtype (PTY) - Viser den type station, der lyttes til,
f.eks. pop, klassisk, nyheder osv.
d. Multiplexnavn - Viser navnet på det DAB-multiplex, som
den aktuelle station tilhører , samt dens sendefrekvens.
e. Kanal og frekvens - Viser kanalnummeret og frekvensen
for den aktuelle DAB-radiostation.
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f . Bitrate og lydtype - Viser den digitale bitrate og lydtype
oplysninger om lydkodning for den station, der lyttes til.
g. Format - Viser formattet for den station, der lyttes til.
h. Dato - Viser den aktuelle dato.
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Menufunktioner - DAB
1. Tryk gentagne gange på Menu-knappen, indtil radioen vender
tilbage til normal visning (dvs. uden at vise 'MEM Browse' eller
'MEM Store' nederst på displayet).

2. Tryk på knappen Menu og hold den nede for at åbne DABmenulisten. Tryk derefter på knappen Tuning up/down for at
rulle gennem følgende indstillinger: EQ setting/Full
Scan/Manual tune/ DRC value/Station order/Prune/System.
Tryk på knappen Select for at bekræfte dit valg.
A) Fuld scanning:
scan hele DAB-netværket i dit område. Radioen vil stille ind på
den første station, der findes, efter at scanningen er
afsluttet.
B) Manuel indstilling:
tryk på knappen Tuning up/down for at spole gennem hele DABkanalen. Tryk på knappen Select for at vælge den ønskede kanal.
C) EQ-indstilling:
Lyden på din radio kan justeres, så den passer til din personlige
smag for det materiale, du lytter til. Radioen har fem
forudindstillede equalizertilstande. Alternativt kan du indstille
diskant- og basniveauet efter dine egne præferencer.
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Tryk på knapperne Tuning up/down for at skifte mellem de
forudindstillede indstillinger. Tryk på knappen Select for at
bekræfte dit valg.
a) Normal: der anvendes ingen toneændring
b) Rock
c) Soul og jazz
d) Klassisk
e) Talte ord
f) Personligt: Indstillingen af diskant-tone kan justeres/Bastone
indstillingen kan justeres
● Hvis du synes, at de forudindstillede equalizer-funktioner
ikke er efter din smag, kan du indstille en brugerdefineret
diskant og bas som følger:
1) Følg ovenstående trin for at gå ind i 'Personal' equalizerindstillings menu.
2) Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge diskant
eller bas. Tryk derefter på knappen Select for at gå ind i
justeringstilstanden .
3) Tryk på knappen Tuning up/down for at justere diskanteller basniveauet (-5 og +5). Tryk på knappen Select for
at bekræfte indstillingen.
Bemærk:
For hurtigt at annullere effekten af Personal equalizerindstillingen skal du trykke på knappen Tuning up/down-,
indtil 'Normal' vælges på displayet og derefter trykke på
knappen Select. Treble- og basindstillingerne gemmes til
næste gang, du ønsker at bruge den personlige opsætning.
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D) DRC (Dynamic Range Control):

DA
DRC-funktionen kan gøre det lettere at høre stille lyde, når
radioen bruges i et støjende miljø. Brug knappen Tuning up/down
for at markere den ønskede DRC-indstilling
DRC Off: DRC is switched off, broadcast
DRC vil blive ignoreret
DRC High: DRC er indstillet som sendt af udsender.
DRC Low: DRC-niveauet er indstillet til 1/2 af det niveau, der sendes af
udsender.
Bemærk:
Det er ikke alle DAB-udsendelser, der kan bruge DRC-funktionen.
Hvis udsendelsen ikke understøtter DRC, har DRC-indstillingen i
radioen ingen effekt.
E) Stationsrækkefølge:
din radio har 3 indstillinger for stationsrækkefølge, som du kan
vælge imellem. Indstillingerne for stationsrækkefølge er som
følger.
Alfanumerisk: sorterer stationslisten alfanumerisk 0...9 A...Z
Ensemble: organiserer listen over stationer efter DAB-multiplex.
Gyldig: viser kun de stationer, for hvilke der kan findes et signal.
Den aktuelle indstilling er angivet med en stjerne.
F) Ryd:
Hvis du flytter til en anden del af landet, kan det være, at nogle af
de stationer, der var opført på listen, ikke længere er tilgængelige.
Nogle DAB-tjenester kan også fra tid til anden ophøre med at
sende, eller de kan ændre placering eller frekvens. Stationer, som
ikke kan findes, eller som ikke er blevet modtaget i meget lang tid,
vises i stationslisten med et spørgsmålstegn.
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Funktionen 'Prune stations' sletter de markerede DAB-stationer fra
din stationsliste.

1) Tryk på knappen Select for at åbne funktionen for rydning af
stationen.

2) Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge YES (JA) for at
rydde stationslisterne, så utilgængelige stationer fjernes. Hvis
du ikke ønsker at rydde stationer, skal du vælge NO (NEJ),
hvorefter displayet vender tilbage til den foregående menu.
G) System:
tryk på knappen Select for at vælge mellem følgende indstillinger

● Tid
Manuel indstilling af uret

1) Tryk på knappen Tuning up/down, indtil 'Set Time/Date' (Indstil
tid/dato) er markeret. Tryk derefter på knappen Select for at gå
ind i tidsindstillingen. Timecifrene blinker.

2) Tryk på knappen Tuning up/down- for at vælge den rigtige time.
Tryk på knappen Select for at bekræfte indstillingen.
Minutcifrene blinker. Tryk på knappen Select for at bekræfte
indstillingen. Hvis radioen er indstillet til at bruge et 12-timers
format, vil der være mulighed for at indstille AM eller PM for
klokkeslættet

3) Følg samme procedure som ovenfor for indstillingen af
dag/måned/år. Når indstillingen er afsluttet, vises 'Time Saved'
på displayet.
Automatisk opdatering af uret

1) Tryk på knappen Tuning up/down, indtil 'Auto update'
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(automatisk opdatering) er markeret. Tryk derefter på knappen
Select for at åbne menuen for automatisk opdatering.

2) Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge en opdatering
vælg mellem ‘Update from Any’, ’Update from DAB’,
‘Update from FM’, ‘No update.’ Tryk på knappen Select for at
bekræfte dit valg. Radioen vil derefter gå tilbage til den
forrige menuvisning.
Indstilling af urformattet:
Uret kan indstilles til 12 eller 24 timers format.
1) Tryk på knappen Tuning up/down, indtil 'Set 12/24 hour'
(Indstil 12/24 timer) er markeret på displayet. Tryk på
knappen Select for at åbne menuen for urformat. Det
aktuelle urformat er markeret med en stjerne.
2) Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge enten 12eller 24-timers format. Tryk på knappen Select for at
bekræfte dit valg.
● Kontrast: Kontrasten på displayet kan justeres. Tryk på
knappen Tuning up/down for at justere kontrasten.
Kontrastniveauet på skærmen ændres samtidig. Når du har
fundet den indstilling, der giver den bedste læsbarhed for det
sted, hvor radioen bruges, skal du trykke på knappen Select
for at gemme indstillingen.
● Sprog: radioen kan konfigureres til et andet sprog.
Tryk på knappen Tuning up/down, indtil det ønskede sprog
er markeret på displayet. Tryk på knappen Select for at
bekræfte dit valg.
● Nulstilning til fabriksindstillinger: Ved at udføre en
fabriksnulstilling slettes alle brugerindtastede indstillinger.
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Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge YES (JA) eller
NO (NEJ). Vælg YES (JA) for at slette alle gemte
indstillinger, og alle indstillinger vil vende tilbage til
fabriksindstillingerne.
● Opgradering af software
Softwareopdateringer til din radio kan være tilgængelige i
fremtiden. Efterhånden som softwareopdateringer bliver
tilgængelige, kan du finde software og oplysninger om,
hvordan du opdaterer din radio, på www.perfectpro.eu
VIGTIGT:
Du må ikke foretage softwareopdateringer, medmindre vores
tekniker har givet dig instrukser herom.
● SW-version: Softwaredisplayet kan ikke ændres og er
kun til orientering
Tryk på knappen Select for at få vist den softwareversion,
der er installeret i radioen. Tryk på knappen Select igen for
at vende tilbage til den forrige menu.
● BD-adresse: Det er en adresse, der er unik for hver
Bluetooth-enhed. Den kan ikke ændres og er kun til
orientering

Betjening af din radio-FM (manuel indstilling)

1. Ret forsigtigt stavantennen ud, og tænd radioen ved at
trykke på knappen Power.
2. Tryk på knappen Band for at vælge FM-radiotilstand.
3. Tryk på knappen Tuning up/down for at styre den
frekvens, som radioen skal indstille sig på. Frekvensen
ændres i trin på 50 kHz. Når bølgebåndets ende er nået,
begynder radioen igen at indstille fra den modsatte ende
af bølgeområdet.
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4. Tryk på knapperne Volume for at justere lydniveauet efter
behov.
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Scan FM
1. Tryk på knappen Tuning up/down, og hold den nede.
2. Radioen søger opad eller nedad
indtil den finder en station med tilstrækkelig signalstyrke.

Serviceinformation-FM RDS
Din radio har en række forskellige visningsmuligheder, når den er i
FM-tilstand:

1. Tryk på knappen Info for at skifte mellem de forskellige
muligheder.
a. Radiotekst - Viser rullende tekstmeddelelser, f.eks.
kunstnerens/sporets navn, telefonnummer osv.
b. Programtype - Viser oplysninger om den station, der
lyttes til, f.eks. pop, klassisk. Nyheder osv.
c. Multiplexnavn - Viser navnet på det DAB-multiplex,
som den aktuelle station tilhører , samt dens
sendefrekvens.
d. Lydtype - Viser lydtypen for den station, der lyttes til.
e. Dato - Viser den aktuelle dato.
Bemærk:
Hvis der ikke er nogen RDS-informationer til rådighed, kan radioen kun
vise frekvensen.
Der vil ikke være nogen tekst- eller programtypeoplysninger tilgængelige
under disse betingelser. Radioen viser kun visninger, når der er
oplysninger til rådighed.
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Menufunktioner-FM
1. Tryk gentagne gange på knappen Menu, indtil radioen vender
tilbage til normal visning (dvs. uden at vise 'MEM Browse' eller
'MEM Store' nederst på displayet).

2. Tryk på knappen Menu og hold den nede for at åbne FMmenulisten. Tryk derefter på knappen Tuning up/down for at
rulle gennem følgende indstillinger: EQ setting/FM Scan
zone/FM audio/System (i henhold til funktionerne af EQindstillinger og System henvises der til ovenstående afsnit
beskrevet under DAB-tilstand). Tryk på knappen Select for at
bekræfte dit valg.

A) FM-scanningszone:
Din radio indeholder en lokal/fjern-indstilling for den automatiske
scanningsfunktion. Ved at indstille radioen til den 'lokale"´'
scanningsindstilling kan svagere signaler fra fjernere sendere
ignoreres af radioen, hvilket gør det lettere at finde kraftigere
signaler.
Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge mellem 'Local' (kun
kraftige stationer) og 'Distant' (alle stationer, herunder fjerne
radiostationer). Tryk derefter på knappen Select for at bekræfte
indstillingen. Den aktuelle indstilling er angivet med en stjerne
(asterisk).

B) FM-lyd:
Hvis den FM-radiostation, der lyttes til, har et svagt signal, kan der
være en vis hørbar susen. Det er muligt at reducere denne susen
ved at tvinge radioen til at afspille stationen i mono i stedet for
auto.
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Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge mellem 'Mono' og
'Auto'. Tryk derefter på knappen Select for at bekræfte dit valg.

Forudindstilling af stationer-FM/DAB
Du kan gemme dine foretrukne DAB- og FM-radiostationer

DA
til de forudindstillede stationshukommelser. Der er 40
hukommelsesindstillinger i din radio, 20 til DAB og 20 til FM.
Forindstillingerne huskes af radioen i tilfælde af strømsvigt.
1. Indstil til den ønskede station ved at følge ovenstående trin.
2. Tryk gentagne gange på knappen Menu, indtil 'MEM Store'
vises nederst på displayet.
3. Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge det ønskede
forindstillingsnummer. Forindstillingsnummeret blinker på
displayet for at angive, at forindstillingen stadig er tom. Tryk på
knappen Vælg for at gemme den aktuelt indstillede station.
Displayet viser 'Saved' (gemt), når stationen er gemt i den
forudindstillede stationshukommelse. Gentag denne procedure
for de resterende forudindstillinger.
Alternativt kan du blot trykke på knappen Select (uden at bruge
knappen Tuning up/down til at vælge det ønskede
forudindstillingsnummer) for at indstille den aktuelle station.
Stationen vil blive gemt i den resterende tomme forudindstilling i
rækkefølge (dvs. hvis forudindstilling 1 til 4 er brugt, vil den
station, der skal forudindstilles, automatisk blive gemt i
forudindstilling 5).
Bemærk:
Stationer, der er gemt i forudindstillede hukommelser, kan overskrives
ved at følge ovenstående fremgangsmåde.
Genkaldelse af en forudindstillet station-FM/DAB

1. Tryk på knappen Band for at vælge den ønskede tilstand.
2. Tryk gentagne gange på knappen Menu, indtil 'MEM Browse'
vises nederst på displayet.
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3. Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge den
ønskede station.
Bemærk:
Displayet viser kun det forudindstillingsnummer, som er gemt.

Lytte til musik via Bluetooth-streaming
Du skal parre din Bluetooth-enhed med radioen, før du kan
oprette automatisk forbindelse for at afspille/streame
Bluetooth-musik via radioen. Parring skaber et "bånd", så to
enheder kan genkende hinanden.
Parring og afspilning af din Bluetooth-enhed for første gang
1. Tryk på knappen Band, indtil Bluetooth-tilstand er valgt.
'Discoverable' vises på displayet, hvilket indikerer, at
radioen er klar til at blive parret.
2. Aktivér Bluetooth på din enhed i henhold til enhedens
brugermanual for at oprette forbindelse til højttaleren. Find
listen over Bluetooth-enheder, og vælg enheden
'Soloworker BT' Med nogle mobiltelefoner (som er
udstyret med tidligere versioner end BT2.1 Bluetoothenheden) skal du muligvis indtaste adgangskoden "0000".
3. Når den er tilsluttet, vises 'BT connected' (BT tilsluttet), og
navnet på din Bluetooth-enhed vises på displayet i et par
sekunder. Du kan blot vælge og afspille musik fra din
kildeenhed. Lydstyrken kan justeres fra din kildeenhed
eller direkte på din radio.
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4. Tryk på knappen Menu for at afspille/pause numre, eller
brug knappen kontrolelementer på din enhed.
(Bemærk: Hvis du trykker på knappen Menu og holder den nede,
går den ind i Bluetooth-indstillingsmenu.)
Bemærk:

1) Bluetooth-forbindelsernes ydeevne kan variere afhængigt af de

tilsluttede
Bluetooth-enheder.
Se
venligst
Bluetoothfunktionerne på din enhed, før du opretter forbindelse til
radioen. Alle funktioner understøttes muligvis ikke på nogle
parrede Bluetooth-enheder.
2) Den effektive rækkevidde mellem systemet og den parrede
enhed er ca. 10 meter (30 fod). Enhver forhindring mellem
systemet og enheden kan reducere rækkevidden.
Parring af andre enheder
Før du kan parre en anden ny Bluetooth-enhed med højttaleren,
skal du gøre højttaleren genkendelig.
1. Tryk på knappen Menu og hold den nede for at åbne Bluetoothmenulisten.

2. Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge 'Discoverable'.

Tryk derefter på knappen Select for at bekræfte indstillingen.
Din Soloworker BT kan igen findes til parring.
3. Aktivér Bluetooth på din enhed i henhold til enhedens
brugermanual for at oprette forbindelse til højttaleren. Find
listen over Bluetooth-enheder, og vælg enheden 'Soloworker
BT'. Med nogle mobiler, der er udstyret med tidligere versioner
end BT2.1 Bluetooth-enheden, skal du muligvis indtaste
adgangskoden "0000".
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4. Når den er tilsluttet, vises 'BT connected' (BT tilsluttet), og
navnet på din Bluetooth-enhed vises på displayet. Du kan
begynde at afspille musik fra din Bluetooth-enhed.
Afspilning af en tidligere parret enhed
Denne radio kan lagre op til 8 sæt parrede enheder, og når
hukommelsen overstiger dette antal, vil den tidligste parrede
enhed blive overskrevet fra radioen.
Hvis din Bluetooth-enhed allerede tidligere er blevet parret
med radioen, gemmer enheden din Bluetooth-enhed og
forsøger at genoprette forbindelsen med en enhed i
hukommelsen, som sidst var forbundet. Hvis den sidst
tilsluttede enhed ikke er tilgængelig, vil radioen forsøge at
oprette forbindelse til den næstsidste enhed osv. Alternativt
kan du vælge den ønskede Bluetooth-enhed i hukommelsen.
1. Sørg for, at Bluetooth på den tidligere parrede enhed er
slået til.
2. Tryk på knappen Menu og hold den nede for at åbne
Bluetooth-menulisten.
3. Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge 'Device list'
(Enhedsliste). Tryk derefter på knappen Select for at åbne
indstillingsmenuen.
4. Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge den
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ønskede Bluetooth-enhed, og tryk på knappen Select for
at bekræfte valget. Når den er tilsluttet, vises 'BT
connected' (BT tilsluttet), og navnet på din Bluetoothenhed vises på displayet.

Afbryd forbindelsen til din Bluetooth-enhed

DA

Tryk på knappen Band for at vælge andre bånd end
Bluetooth-båndet, eller slå Bluetooth fra på din Bluetoothaktiverede enhed for at deaktivere forbindelsen.

Afspilning af musik via en ekstraindgang
Der er et 3,5 mm Auxiliary-indgangsstik på bagsiden af
enheden, så der kan føres et lydsignal ind i enheden fra
enheder med hovedtelefon- eller lydudgang, f.eks. en iPod,
MP3- eller CD-afspiller.
1. Tryk på knappen Band for at vælge Aux in-tilstand.
2. Tilslut en stereo- eller mono lydkilde (f.eks. iPod, MP3eller CD-afspiller) til den ekstra indgang (markeret med
"AUX IN").
3. Juster lydstyrkekontrollen på din iPod-, MP3- eller CDafspiller for at sikre et passende signal, og juster derefter
lydstyrken på højttaleren for at opnå en behagelig
lyttekomfort.
4. Efter brug skal du afbryde afspilleren for at lytte til radioen
på almindelig vis.
Bemærk:
Brug aldrig Aux-In-stikket i regnfulde eller fugtige omgivelser
for at forhindre, at der trænger fugt ind i radioen. Hold altid
gummidækslet på bagsiden lukket under disse forhold.
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Hovedtelefonudtag
3,5 mm stereohovedtelefonstikket på toppen af radioen er
beregnet til brug med stereohovedtelefoner eller en
øretelefon. Hvis du tilslutter hovedtelefoner, slås den
indbyggede højttaler automatisk fra.
Vigtigt:
For høje lydstyrker fra høretelefoner og hovedtelefoner kan
skade din hørelse.
Bemærk:
Brug aldrig hovedtelefonstikket i regnfulde eller fugtige
omgivelser for at forhindre, at der trænger fugt ind i radioen.
Hold altid gummidækslet på toppen godt lukket under disse
forhold.

Tastelås
Funktionen tastelås bruges til at forhindre utilsigtet betjening
af radioen.
1. Tryk på knappen Select, og hold den nede, indtil 'Keys
Locked' (Taster låst) vises på displayet. Knappen power
og alle andre knapper er deaktiveret for at forhindre
utilsigtet betjening.
2. Hvis du vil deaktivere tastelåsen, skal du trykke på
knappen Select igen og holde den nede, indtil 'Keys
Unlocked' vises på displayet.
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Sikkerhedsoplysninger for det interne,
genopladelige litium-ion-batteri
Det interne, genopladelige litium-ion-batteri, der anvendes i denne enhed, er i
stand til at til at levere strøm i lang tid. Men selv litium-ion-batterier når et punkt,
hvor de ikke længere kan genoplades. Hvis batteriet ikke genoplades efter flere
forsøg, kan det være drænet (har lav opladningsspænding), kontakt venligst
info@perfectpro.eu for oplysninger om reparation.
Hvis du dog ikke ønsker, at vi udskifter batteriet, skal du bortskaffe brugte
batterier/enheder i overensstemmelse med de love og regler, der gælder i dit
område. Derudover kan du kontakte din lokale elektronikforhandler eller
genbrugsstation for at få det bortskaffet.
Sikkerhedsforskrifter for brugeren
● Kontroller, at rumtemperaturen er mellem 0°C og 45°C (32°-113°
Fahrenheit), før du oplader batteriet.
● Forsøg ikke at afmontere plastikkappen eller nogen af enhedens dele,
da materialerne indeni kan være giftige og kan skade hud og tøj.
● Batteriet må ikke punkteres, knuses, ændres, kastes eller udsættes for
unødvendige stød, da det batteri, der anvendes i denne enhed, kan
udgøre en risiko for brand, eksplosion eller kemisk forbrænding,
hvis det behandles forkert.
● Batteriet må ikke efterlades, oplades eller bruges i en bil i direkte
sollys, i nærheden af ild eller en varmekilde.
● Batteriet må ikke nedsænkes, kastes eller gøres vådt i vand/havvand.
● Batteriet må ikke bruges eller oplades, hvis det ser ud til at være
unormalt varmt, hvis der konstateres misfarvning, deformation eller
unormale forhold under brug, opladning eller opbevaring.
● Efterlad ikke et opladende batteri uden opsyn. Hold batteriet væk
fra babyer og børn.
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GARANTI

Denne radio har en 2 års begrænset garanti.
ADVARSEL! Garantien bortfalder, når radiokabinettet er
blevet åbnet, eller der er foretaget ændringer eller
modifikationer på radioen!
Garantibetingelserne for denne radio dækker ikke følgende:
- Skader forårsaget af misbrug, forsømmelse, ændringer,
ulykker eller uautoriserede reparationer.
- Normal slitage.
- Brud eller bøjning af antennen.
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Specifikation
Strømforbrug:
Strømforsyning (via den medfølgende vekselstrømsadapter)
AC 100-240 V, 50/60 Hz
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DC 5 V, 500 mA
Indbygget batteri: 3,7 V/1850 mAH
Højtaler: 4 ohm
Bluetooth:
Bluetooth-specifikation
Profilunderstøttelse
Bluetooth Audio
CODEC
Sendestyrkes
afstand

Bluetooth® Ver 3.0
A2DP, AVRCP og SPP
A2DP med SBC- og AAC-codecunderstøttelse
Specifikation Effektklasse 1
10 meter/30 fod

Frekvensdækning:
FM: 87,50-108 MHz
DAB+ bånd III: 5 A–13 F
Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre
specifikationen uden varsel.
Hvis du på et tidspunkt i fremtiden skulle få brug for at
bortskaffe dette produkt, skal du være opmærksom på
følgende: Elektriske affaldsprodukter må ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald. Genbrug venligst, hvor der
findes faciliteter. Kontakt din lokale myndighed eller
forhandler for at få råd om genbrug. (Direktivet om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr)
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