Kom godt i gang
For at komme i gang med de mest almindelige funktioner i Perfectpro Audisse kan du
bruge denne brugervejledning "Kom godt i gang". For en fuldstændig forklaring af alle
funktioner kan du downloade den udvidede brugermanual på
www.perfectpro.eu

Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth
SIG, Inc., og enhver brug af disse varemærker er under licens.

GARANTIEN BORTFALDER, NÅR APPARATET ER BLEVET ÅBNET, ELLER NÅR
DER ER FORETAGET ÆNDRINGER ELLER MODIFIKATIONER PÅ DET
ORIGINALE APPARAT.
ÅBN ALDRIG APPARATETS KABINET. PRODUCENTEN PÅTAGER SIG INTET
ANSVAR FOR SKADER SOM FØLGE AF UKORREKT HÅNDTERING.
TYPEPLADEN ER PLACERET I BUNDEN AF APPARATET.
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KONTROLER
Oversigt over knapper
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1. Info
2. Menu
3. Kilde
4. Strøm
5. Forudindstilling - / Spring baglæns
6. Lydstyrke / EQ-kontrol
7. LCD Display

7

8

8. Tuning / Søg / Vælg / Telefonkontrol
9. Forindstilling + / Spring fremad
10. Forudindstilling / Afspil / Pause
11. Alarm
12. Fremad
13. Tilbage
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Øverste visning
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14. Metalhåndtag
16. Topdæksel
15. Teleskopantenne
(Kun påkrævet for DAB- og FM-båndet)
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KONTROLER
Forside
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17. Bluetooth-tilsluttet LED

Set fra bunden
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19. Mikrofon
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18. Højttalere

KONTROLER
Bagside
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20. USB-indgang og DC-udgangsstik
21. Hovedtelefonstik Litium-polymer-batterirum
22. AUX-IN-stik

23. DC-in-stik
24. Litium-polymer-batterirum

4

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

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

5

Læs denne vejledning.
Opbevar disse instruktioner.
Tag hensyn til alle advarsler.
Følg alle instruktioner.
Må kun rengøres med en tør klud.
Bloker ikke ventilationsåbninger. Monter i overensstemmelse med vejledningen.
Må ikke installeres i nærheden af varmekilder som radiatorer, varmeregistre,
ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
Brug kun tilbehør, der er specificeret af producenten.
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.
Tag stikket ud af stikkontakten under lynnedslag, eller når apparatet ikke bruges
i længere tid.
Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Der skal foretages service, hvis
apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, f.eks. hvis strømforsyningskablet
eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske eller faldet genstande ned i
apparatet, hvis 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 i driftstilstand uden batteri.
Fjern ikke dækslet. Der er ingen dele i apparatet, der kan serviceres af brugeren.
Der må ikke anbringes kilder med åben ild på apparatet.
For at undgå elektrisk stød må du kun bruge batteriet udendørs på en
regnvejrsdag eller i vådt vejr for at undgå elektrisk stød. For at undgå elektrisk
stød skal du, hvis lydsystemet har været
udsættes for regn eller vand, skal strømforsyningskablet og stikket være helt tørt,
før det sættes i stikkontakten.
Strømstikket skal være tæt på apparatet og let at komme til i nødsituationer. Hvis
du vil afbryde strømmen fra apparatet, skal du blot trække stikket ud af
stikkontakten fra strømstikket.
Mærkningsoplysningerne er placeret i bunden af apparatet.
Dette apparat er udstyret med beskyttelse mod stænkvand (IP65) og er kun i
batteridriftstilstand.
I tilfælde af fejlfunktion på grund af elektrostatisk udladning eller hurtig
transient (burst) skal du fjerne og genforbinde strømforsyningen.
Apparatet skal anvendes i et moderat klima.
For at undgå mulige høreskader må du ikke lytte til høje lydstyrker i lange
perioder.
Brug kun den AC/DC-adapter, der leveres af producenten: HelmsMan-model: SRB1502400PE
Input: AC 100-240 V 50/60 Hz
Output: 15 V DC 2,4 A

STRØMFORSYNING
AC-DRIFT (VEKSELSTRØM)
1.
2.

Før du sætter AC/DC-adapteren i stikkontakten, skal du sikre dig, at
spændingen er korrekt.
Brug aldrig AC/DC-adapteren i regnfulde eller fugtige omgivelser for at forhindre
kortslutning eller fugt i at trænge ind i radioen. Under disse forhold må du kun
bruge batteri og holde alle gummidæksler godt lukkede.

BEMÆRK:
For at koble radioen helt fra vekselstrømsnettet skal AC/DC-adapteren fjernes helt fra
stikkontakten, og den skal forblive let betjenbar og må ikke blokeres under den
tilsigtede brug.
I tilfælde af fejlfunktion på grund af elektrostatisk udladning eller hurtig transient (burst)
skal du tage AC/DC-adapteren ud af stikkontakten og tilslutte strømforsyningen igen
efter ca. et minut.

DRIFT AF LITIUMBATTERI OG OPLADNING
BEMÆRK VED FØRSTE BRUG: FØR DU TAGER Perfectpro Audisse I BRUG
FØRSTE GANG, SKAL DU ALTID OPLADE LITIUM-BATTERIET HELT.
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Perfectpro Audisse kan drives af det indbyggede litium-batteri. Under drift på batteri
vises batteriets omtrentlige energiniveau ved hjælp af batteriikonet med 4 segmenter i
øverste højre hjørne af LCD-skærmen. Når batteriet er meget lavt, begynder ikonet
"tomt" at blinke. I denne situation skal batteriet oplades hurtigst muligt for at Perfectpro
Audisse kan fortsætte med at fungere normalt.
Opladningstiden fra tomt til fuldt batteri er ca. 6-7 timer (ved stuetemperatur med
radioen i standbytilstand). Perfectpro Audisse kan oplades i standbytilstand og i tændt
tilstand, mens der afspilles musik. Mens der afspilles musik, er opladningstiden længere
end i standbytilstand. Når opladningen er i gang, animeres batteriikonets segmenter.
For yderligere sikkerhed starter Perfectpro Audisse ikke opladningsprocessen,
når batteriet allerede er fuldt eller næsten fuldt.
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BATTERISPARETILSTAND
Når Perfectpro Audisse drives på batteri og sættes i standby-tilstand, slukkes Perfectpro
Audisse helt efter 30 sekunder. Dette er normalt for at forhindre, at batteriet bliver helt drænet
i standbytilstand.
Når radioen tændes igen ved at trykke på tænd/sluk-knappen, skal den starte helt op igen
og genoprette forbindelsen til WiFi-netværket. Den vil først forsøge at genoprette
forbindelsen med det sidst anvendte WiFi-netværk. Dette kan tage op til et minut.
Når Perfectpro Audisse drives på vekselstrøm og sættes i standbytilstand, forbliver den i
standbytilstand (visning af dato og ur) og kan forblive tilsluttet WiFi-netværket.
Bemærk: I standbytilstand kan alarmfunktionen kun bruges, når radioen er tilsluttet
vekselstrøm. I standbytilstand på batteristrøm vil radioen ikke blive tændt af
alarmfunktionen/indstillingerne.
BEMÆRKNING OM SPILLETID PÅ BATTERI: Den opnåede spilletid på batteristrøm
afhænger af mange faktorer som: valgt lydstyrke, musiktype (bastung musik bruger
mere energi), valgt musikkilde, valgt EQ-indstilling, omgivelsestemperatur og
batteriets alder. Afhængigt af disse variabler kan der opnås en spilletid på ca. 12-16
timer på et medium volumenniveau.
BEMÆRK: Når du spiller på batteri, og batteriets energiniveau er meget lavt, kan lyden
forvrænges ved højere lydstyrke, og WiFi-forbindelsen kan blive ustabil.
BEMÆRKNING OM LITIUM-BATTERIETS LEVETID: Hvis Perfectpro Audisse ikke
bruges i længere tid, skal du altid først oplade det indbyggede batteri, indtil det er fuldt
opladet. Det indbyggede batteri får den optimale levetid, hvis det holdes opladet ved at
oplade det efter hver brug af Perfectpro Audisse, selv om det kun er delvist
afladet. Batteriets levetid vil blive reduceret, hvis produktet efterlades i afladet tilstand i
længere tid.
ADVARSEL:
Forsøg ikke at udskifte eller reparere det indbyggede litium-batteri. Hvis du er i tvivl om det
indbyggede litium-batteri, bedes du kontakte serviceafdelingen for at få yderligere hjælp.
ADVARSEL:
Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert.
Batteriet må ikke udsættes for overdreven varme, f.eks. solskin, ild eller lignende.
Batterier bør ikke bortskaffes ved forbrænding eller sammen med
husholdningsaffald. Engangsbatterier bør om muligt bringes til en egnet
genbrugsstation.
Sikkerhedsoplysninger for det interne genopladelige litium-polymer-batteri

Det interne genopladelige litium-polymer-batteri, der anvendes i denne enhed, er i stand
til at levere strøm i en lang periode. Men selv litium-polymer-batterier når et punkt, hvor
de ikke længere kan genoplades. Hvis batteriet ikke genoplades efter flere forsøg, kan
det være drænet (for lavt opladet), kontakt venligst service@perfectpro.eu for at få
oplysninger om reparation.
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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 0°C - 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 spædbørn og børn.
Instruktioner til forebyggelse af misbrug, der med rimelighed kan forudses
Et batteri, der er indbygget i udstyret, og et batteri sammen med dets tilhørende
komponenter (herunder celler og elgeneratorer) skal være konstrueret således, at det er
usandsynligt, at der opstår elektrisk stød eller brandsikringssvigt (f.eks. udsivning af
brændbare kemikalier, der forårsager brand eller skader på isoleringen), når der tages
hensyn til alle rimeligt forudsigelige forhold. Hvis det er relevant, skal dette omfatte
ekstreme forhold som specificeret af fabrikanten, f.eks:
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- høje eller lave ekstreme temperaturer, som et batteri kan blive udsat for under brug,
opbevaring eller transport, og

- lavt lufttryk i stor højde.
Hvis det ikke er rimeligt praktisk muligt at indbygge sikkerhedsanordninger eller konstruktioner i et batteri eller udstyr i betragtning af batteriets funktionelle karakter eller
udstyr, der indeholder et batteri, skal der være instruktionsmæssige sikkerhedsanordninger i
overensstemmelse med punkt F.5 for at beskytte batteriet mod ekstreme forhold eller
misbrug fra brugeren. Eksempler, der skal tages i betragtning, omfatter:

- udskiftning af et batteri med en forkert type, der kan omgå en sikkerhedsanordning
(f.eks. i tilfælde af visse typer litium-batterier);
- bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn eller mekanisk knusning eller
opskæring af et batteri, hvilket kan resultere i en eksplosion;

- at efterlade et batteri i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, hvilket kan medføre
en eksplosion eller udslip af brændbar væske eller gas;
- et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, hvilket kan medføre en eksplosion eller
udslip af brændbar væske eller gas.
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KOM I GANG
Installation ved hjælp af "SET-UP WIZARD"
Placér Perfectpro Audisse på en flad overflade, og sæt kablet fra netadapteren i DCindgangsstikket bag på Perfectpro Audisse (markeret "DC in"), og sørg for, at stikket er
skubbet helt ind i stikkontakten. Sæt adapteren i en stikkontakt, og tænd for
stikkontakten.
VIGTIGT: Adapteren 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 adapteren fjernes helt fra stikkontakten.
Når du sætter strøm til, lyser displayet på lydanlægget.

Efter et par sekunder går radioen i standby, og uret viser "00:00" som vist.

For at fortsætte med at konfigurere Perfectpro Audisse skal du trykke på tænd/slukknappen. Hvis det er første gang, du bruger Perfectpro Audisse (eller efter en
fabriksnulstilling), vises der "Setup wizard" på displayet, og "YES" er fremhævet på
skærmen.
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Tryk på Tuning/Seek/Select-kontrollen for at vælge "YES" og for at begynde at
indstille Perfectpro Audisse.

Sprogmenuen vises på skærmen, så du kan vælge dit foretrukne sprog. Perfectpro
Audisse viser som standard alle menuer og meddelelser på engelsk.
Drej på knappen Tuning/Seek/Select , indtil det ønskede sprog er markeret på
skærmen. Tryk på knappen Tuning/Seek/Selectfor at vælge den valgte sprog
mulighed. Opsætningsproceduren fortsætter med menuen Dato/tid vist på det ønskede
sprog.
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Dernæst indstilles den måde, hvorpå radioen opdaterer sit ur. En menu, der giver dig
mulighed for at angive den automatiske opdateringsindstilling for uret, vil blive vist.
Muligheden "Opdater fra netværk" eller "Opdater fra DAB" vil være god for de fleste
brugere.

Drej på knappen Tuning/Seek/Select for at markere tidszonen for din aktuelle
placering. Tryk på knappen Tuning/Seek/Select for at indtaste indstillingen.
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Du skal derefter indstille sommertid i overensstemmelse med din placering (sommertid
er også kendt som sommer- og vintertid eller CEST/ECT-justering). Drej knappen
Tuning/Seek/Select for at fremhæve "ON" eller "OFF" efter behov. Stjernen viser den
aktuelle indstilling. I Tyskland svarer "ON" f.eks. til centraleuropæisk sommertid (CEST)
og "OFF" til centraleuropæisk tid (CET).

Drej på knappen Tuning/Seek/Select for at fremhæve den ønskede indstilling, og tryk
derefter på knappen for at foretage valget.

Når du har indstillet indstillingen Hold forbindelsen, vises en liste over understøttede
regionale WiFi-indstillinger på displayet.
Drej knappen Tuning/Seek/Select for at markere den ønskede region (for de
europæiske lande skal du vælge ' Europe'), og tryk derefter på knappen for at
foretage valget. Perfectpro Audisse vil derefter scanne efter tilgængelige WiFinetværk.

Hvis du planlægger at bruge en WiFi-forbindelse, skal du først identificere dit netværk
på listen over netværksnavne, som vises af guiden Netværk. Hvis der ikke findes nogen
netværk, skal du muligvis få din trådløse router til at fungere (se den vejledning, der
følger med den trådløse router), eller du er måske for langt væk fra routeren.

1

Når lydsystemet finder dit trådløse netværk, vises netværksnavnet (SSID) for det
trådløse adgangspunkt på skærmen. Dette er et navn, som den person, der har
oprettet netværket, har tildelt adgangspunktet i din router - f.eks: "Wilson" eller "Karls
gruppe". Hvis routeren understøtter WiFi Protected Setup, vises "[WPS]" foran
SSID'et.

Det er muligt, og nogle steder er det meget sandsynligt, at Perfectpro Audisse vil finde
mere end ét trådløst netværk, og i så fald skal du vælge, hvilket netværk du vil oprette
forbindelse til.
Drej på knappen Tuning/Seek/Select for at se SSID'et for hvert trådløst netværk, der
er fundet. Hvis dit netværk vises, skal du gå videre til trin 6. Hvis netværket ikke vises,
skal du gå videre til trin 5.
Hvis du begår en fejl på et tidspunkt, kan du bruge knappen Tilbage til at gå
tilbage til det forrige skærmbillede.
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Hvis dit netværk ikke kan findes, kan det skyldes, at routeren er konfigureret til ikke at
udsende SSID'et. Du skal derefter bruge knappen Tuning/Seek/Select til at fremhæve
og vælge indstillingen "[Manual config]" for at indtaste netværksoplysningerne manuelt.
Dette er beskrevet i "Manuel netværkskonfiguration".

Hvis dit netværksnavn udsendes, og det ikke blev fundet, skal du prøve at scanne igen
(tryk på Tilbage-knappen) og om nødvendigt prøve at flytte Perfectpro Audisse til et sted
tættere på dit adgangspunkt/router.
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Når SSID'et for det trådløse netværk, du ønsker at oprette forbindelse til, er
markeret på skærmen, skal du trykke på knappen Tuning/Seek/Select. Hvis der
er angivet WiFi Protected Setup (WPS), vises der en ekstra menu på dette
tidspunkt, ellers fortsæt til trin 7.

Vælg en af WPS-menupunkterne, som ¨påkrævet for din router (WPS kan være via
en trykknap eller ved hjælp af et identifikationsnummer).

"WPS-knap": Displayet opfordrer dig til at trykke på WPS-knappen på din router og
derefter på knappen Select på lydsystemet. De to enheder skal derefter forbindes med
krypteringsnøglen, der automatisk sendes til lydsystemet.
"WPS PIN-kode": Displayet viser et identifikationsnummer, som du skal indtaste i
routeren ved hjælp af en webbrowser (se routerens brugerdokumentation). Du skal
derefter trykke på knappen Select på lydanlægget.
De to enheder skal derefter forbindes med krypteringsnøglen, der automatisk sendes
til lydsystemet. "Skip WPS" - hvis du selv ønsker at indtaste krypteringsnøglen (eller
hvis den tidligere er blevet indtastet).
Hvis du vælger "WPS Button" eller "WPS PIN", viser skærmen derefter "Connecting..."
og derefter "Setup wizard completed". Tryk på knappen Tuning/Seek/Select for at
afslutte indstillingsguiden.
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Hvis dit netværk er konfigureret uden en krypteringsnøgle, skal skærmen vise
"Connecting..." og derefter "Setup wizard completed". Tryk på knappen
Tuning/Seek/Select for at afslutte indstillingsguiden og få vist hovedmenuen. Hvis
dette er tilfældet, har du tilsluttet Perfectpro Audisse til dit netværk med succes.
Hvis skærmen viser "Key:", skyldes det, at netværket bruger et af
krypteringssystemerne: Wired Equivalent Privacy (WEP) eller WiFi Protected
Access (WPA). Du skal indtaste den korrekte WEP- eller WPA-nøgle i lydsystemet
for at tillade det at kommunikere med dit trådløse netværk. Hvis du ikke har WEPeller WPA-nøglen, skal du få den fra personen, der har oprettet dit netværk. Nogle
trådløse routere leveres måske med en krypteringsnøgle, som leverandøren
allerede har indstillet, og i så fald skal du se den dokumentation, der følger med
routeren. WPA bruges her til også at omfatte WPA2.
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WEP-nøgler er 10 eller 26 tegn lange (med 0 - 9 og A - F). Nogle trådløse routere kan
også bruge 'passphrases' (kodesætninger) til WEP, men disse understøttes ikke af
lydsystemet. WPA-nøgler oprettes normalt ved hjælp af en passphrase på mellem 8
og 63 tegn.
Perfectpro Audisse accepterer passphrases til WPA-nøgler.
For at indtaste WEP- eller WPA-nøglen vælges og indtastes tegn ved hjælp afknappen
Tuning/Seek/Select. Når du drejer kontrolknappen, ruller markeringen gennem de
tilgængelige tegn og de tre kontrolknapper til højre. Det tegn, der er markeret, vil blive
indtastet, når du trykker på knappen Tuning/Seek/Select.

Gør dette efter behov, indtil du har indtastet hele nøglen. Husk, at WEP-nøgler kun
bruger tallene 0 - 9 og bogstaverne A - F. WPA-nøgler er følsomme over for store og
små bogstaver. Du skal indtaste nøglen nøjagtigt, ellers vil lydsystemet ikke kunne
oprette forbindelse til netværket.
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De tre kontrolelementer i højre side af skærmen har særlige funktioner. Du kan hurtigt
få adgang til disse ved at trykke på knappen Info og derefter bruge knappen
Tuning/Seek/ Select efter behov:
vælg "BKSP " for at slette et netop indtastet tegn (tryk længe for at
rydde). Vælg "OK ", når hele nøglen er blevet indtastet,
vælg "CANCEL" for at annullere og køre Network Wizard igen

Hvis der tidligere er blevet indtastet en WEP- eller WPA-nøgle for det valgte SSID, vises
"Key [Set]" på displayet. Hvis du tidligere har indtastet en anden nøgle, skal du slette
denne ved at vælge symbolet "BKSP".

Når det sidste tegn i WEP- eller WPA-nøglen er blevet indtastet, skal du fremhæve
symbolet "OK" og trykke på knappen Tuning/Seek/Select. På skærmen vises
"Connecting..." og derefter "Setup wizard completed". Tryk på knappen
Tuning/Seek/Select for at afslutte indstillingsguiden. Lydsystemet bør nu kunne oprette
forbindelse til netværket.

Når du har tilsluttet Perfectpro Audisse til netværket (og dermed også til internettet),
vises hovedmenuen. Tryk på knappen Power for at sætte lydsystemet i standby/sluktilstand. Den bør derefter vise den tid, som den har hentet fra internettet. Hvis
tidsvisningen af en eller anden grund ikke er korrekt, kan den nemt justeres senere,
"Manually setting the clock".
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INTERNETRADIO
Valg af radiostation efter placering
Tryk på knappen Power for at tænde lydsystemet. Tryk derefter på knappen Source
for at vælge visning af internetradio-tilstand.

Tryk på knappen Menu for at åbne hovedmenuen for internetradio. Drej knappen
Tuning/Seek/Select indtil "Station list" er markeret på displayet, og tryk derefter på
kontrolknappen for at vælge indstillingen.
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Drej på knappen Tuning/Seek/Select , indtil "Stations" er fremhævet på displayet,
og tryk på knappen for at vælge. Bemærk, at menuen kan tilbyde et eller flere
lokale valg baseret på det land, hvor enheden bruges, i henhold til din internet-IPadresse ("United Kingdom" og "BBC"-stationer, f.eks.).

Drej knappen Tuning/Seek/Select , indtil "Location" er markeret på displayet, og tryk
derefter på knappen for at vælge.
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Drej på Tuning/Seek/Select-kontrollen for at bladre gennem listen over kontinenter.
Når det ønskede kontinent er markeret, skal du trykke på knappen for at indtaste dit
valg.

På displayet vises en liste over lande på det valgte kontinent. Hvis der vises mange
lande, kan du rulle gennem listen hele tiden i begge retninger. Hvis det valgte
kontinent f.eks. er Europa, kan du for at finde Nederlandene ved at rulle opad fra
toppen af listen til bunden ved at dreje knappen Tuning/Seek/Select mod uret. Tryk
på knappen Tuning/Seek/Select for at vælge det ønskede land.

Du vil typisk se, at du derefter har mulighed for at vælge enten "Alle stationer" eller en
af en række kategorier. Listerne er altid sorteret alfabetisk, og lange lister vil blive
foldes fra top til bund eller fra bund til top.

Drej knappen Tuning/Seek/Select for at fremhæve den valgte radiostation, og tryk
derefter på knappen for at indtaste dit valg. På displayet vises "Connecting...", mens
lydsystemet opretter forbindelse til den nye station. Stationen bør derefter begynde at
spille. Juster lydstyrken efter behov.
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SPOTIFY CONNECT
Spotify Connect - det grundlæggende
Spotify er al den musik, du nogensinde har brug for. Millioner af sange er tilgængelige
med det samme. Du skal bare søge efter den musik, du elsker, eller lade Spotify spille
noget godt for dig. Spotify fungerer på din telefon, tablet, computer og højttalere i
hjemmet. Så du har altid det perfekte soundtrack til det, du laver.
Spotify Connect gør det muligt at afspille dine Spotify-valg via radioen og fjernstyre
dem fra din iPhone, iPad, Android-enhed eller en hvilken som helst stationær
computer.
Connect giver dig også mulighed for at overføre lyden til andre Spotify Connectaktiverede enheder under kontrol af din smartphone, tablet eller et skrivebord.
Når din Spotify-konto er blevet forbundet med din radio, kan du starte Spotifyafspilning fra radioen uden at skulle bruge Spotify-appen.
Spotify Connect-kompatibilitet vises med følgende identifikator:

DA

Opsætning af Spotify Connect
Du kan få flere oplysninger om opsætning af Spotify Connect på spotify.com/connect
Hvis du vil bruge Spotify med din Perfectpro Audisse-radio, skal du downloade Spotifyappen og have en Spotify Premium-konto.
Spotify-softwaren er underlagt tredjepartslicenser, der findes her:
www.spotify.com/ connect/third-party-licenses
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Afspilning af musik via Spotify Connect
Du skal blot åbne Spotify på din Apple iOS / Android-enhed og trykke på Spotify
Connect-ikonet på afspilningsskærmen. Når Spotify-appen har identificeret andre
enheder, der er kompatible med Connect, vises Connect-ikonet med en cirkel. Når en
anden enhed afspilles, bliver Spotify Connect-ikonet grønt. Hvis du trykker på Connectikonet, vises en liste over Connect-aktiverede enheder og giver mulighed for fjernstyring
af lydstyrken. For at vælge din radio skal du vælge Perfectpro Audisse på skærmen
Spotify Connect-enheder. Du er nu klar til at afspille musik via din radio med Spotify
Connect.

Styring af Spotify på din radio
Musikken kan styres ved hjælp af knapperne på din radio og af enhver enhed med
Spotify-aktivering.
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MUSIKAFSPILLER
Få adgang til dine lydfiler via en UPnP-server
Hvis din computer kører Windows (XP eller Vista), indeholder Windows Media Player
version 11 en UPnP-server, som vil gøre dine filer tilgængelige for Perfectpro Audisse.
Der findes andre UPnP-serverløsninger til brugere, der ikke bruger Windows, og til
Windows-brugere, der måske ønsker at bruge et alternativ (se den foregående side).
Det ligger uden for rammerne af denne instruktionsbog at dække alle mulige
muligheder for UPnP. Vi forklarer brugen af Microsofts Windows Media Player her, da
det vil være det første valg for de fleste brugere.
Drej på knappen Tuning/Seek/Select , indtil "Shared media" er markeret, og tryk på
knappen for at vælge. Lydsystemet scanner efter alle tilgængelige UPnP-servere. Det
kan tage nogle få sekunder, før radioen har afsluttet scanningen. Radioen viser
"<Empty>", hvis der ikke findes nogen UPnP-servere.

DA
Når du har scannet, skal du vælge din UPnP-server ved hjælp af knappen
Tuning/Seek/Select. Hvis du bruger WMP 11 som server, vil Perfectpro Audisse
normalt vise "Unauthorised - Select to retry" (Uautoriseret - vælg at prøve igen)
på dette tidspunkt.
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USB-AFSPILLER
Brug af USB-hukommelsesenheder
Dette afsnit beskriver, hvordan du bruger din radio til at få adgang til og afspille dine
lydfiler via USB-hukommelsesenheder.
USB-hukommelsesenheder kan sættes i den rektangulære åbning øverst på radioen
i venstre side.
Vigtigt: Radioen er kun designet til at fungere med USB-flashhukommelsesenheder. Det
er ikke beregnet til at blive tilsluttet harddiske eller andre typer USB-enheder.
Audisse-radioen er blevet testet med en række USB-hukommelsesenheder med en
kapacitet på op til 128 GB. USB-hukommelse skal bruge FAT- eller FAT 32arkiveringssystemet for at kunne fungere med din radio. Radioen kan ikke afspille
medier, der er formateret med exFAT- eller NTFS-formatet.
Det er muligt at bruge SD- eller SDHC-kort til medieopbevaring og afspilning, når de
sidder i en egnet USB-adapter. På grund af den store variation af sådanne adaptere
er det dog ikke muligt at garantere, at alle kombinationer af adaptere/kort vil fungere
i radioen.
Lydformater, der understøttes, er MP3, WMA, AAC, FLAC og WAV. USB-afspilning
understøtter ikke filer, der er kodet med WMA Lossless, WMA Voice, WMA 10
Professional eller filer af et hvilket som helst format, der er beskyttet af DRM.

DAB+ DIGITAL RADIO
DAB-radio
Brug af DAB-tilstand for første gang
Træk teleskopantennen forsigtigt ud.
Sørg for, at antennen ikke kommer i kontakt med metalhåndtaget. Dette påvirker
modtagelsesniveauet.
Tryk på knappen Power for at tænde lydsystemet. Hvis lydsystemet har været
anvendt før, vælges den sidst anvendte tilstand.

Tryk på knappen Source efter behov, så DAB-radiotilstand vælges på displayet.

21

Hvis det er første gang, vises der "Scanning" på displayet. (Hvis lydsystemet har
været brugt før, vælges den sidst anvendte station i stedet.)

Når der registreres nye stationer under scanningen, øges stationstælleren, og
stationerne tilføjes til listen, der er gemt i lydsystemet. Søjlediagrammet viser,
hvordan scanningen skrider frem.
Når scanningen er afsluttet, viser radioen en liste over de fundne stationer (i numeriskalfa rækkefølge 0....9...A...Z), medmindre den tidligere har været indstillet på en DABstation.
Drej på knappen Tuning/Seek/Select for at bladre gennem listen over tilgængelige
DAB-radiostationer.
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Tryk på knappen Tuning/Seek/Select for at vælge den markerede station. Displayet
viser muligvis "Connecting...", mens radioen indstiller sig igen.

Brug knappen Volume til at indstille lydniveauet efter behov.
Hvis listen over stationer stadig er tom efter scanningen, vises "Service not available"
på displayet. Hvis der ikke findes nogen stationer, kan det være nødvendigt at flytte
Perfectpro Audisse til et sted, der giver bedre modtagelse.

22

Valg af en DAB-radiostation
Når du afspiller en DAB-radiostation, viser displayet normalt navnet på den aktuelle
station med andre relaterede oplysninger.

Drej på knappen Tuning/Seek/Select for at få adgang til listen over radiostationer og
for at rulle gennem de tilgængelige stationer.

Tryk på knappen Tuning/Seek/Select for at vælge den markerede station. Displayet
viser muligvis "Connecting...", mens radioen indstilles igen.

Brug knappen Volume til at indstille lydniveauet efter behov.

Bemærk: Hvis displayet viser "Station ikke tilgængelig", kan det være nødvendigt at
flytte Perfectpro Audisse til en position, der giver bedre modtagelse.
Et spørgsmålstegn foran stationsnavnet angiver blot, at stationen ikke for nylig er blevet
registreret af lydsystemet. Den kan stadig være tilgængelig.
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FM-RADIO
Drift i FM-tilstand
Juster teleskopantennen forsigtigt, og tryk på knappen Power for at tænde
Perfectpro Audisse.

Tryk på knappen Source efter behov for at vælge FM-radiotilstand.

Drej knappen Tuning/Seek/Select med uret. Den viste frekvens øges. Tryk på
knappen Tuning/Seek/Select for at foretage en automatisk indstilling. Radioen
scanner FM-båndet opad fra den aktuelt viste frekvens og stopper med at scanne, når
den finder en station med tilstrækkelig styrke.

DA

På displayet vises frekvensen for det fundne signal. Hvis der er RDS-informationer til
rådighed, vises navnet på radiostationen efter nogle få sekunder på displayet. Hvis du
kun hører susen eller interferens, skal du blot trykke på knappen Tuning/Seek/Select
for at scanne videre. Perfectpro Audisse har muligvis fundet et ukorrekt
interferencesignal.
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Hvis du vil finde flere FM-stationer, skal du trykke på knappen Tuning/Seek/Select for
at gentage scanningen. Hvis du vil scanne nedad i frekvens, skal du først dreje knappen
Tuning/Seek/Select mod uret og derefter trykke på knappen. Radioen scanner nedad
på FM-båndet fra den aktuelt viste frekvens og stopper med at scanne, når den finder et
signal med tilstrækkelig styrke.
Når bølgeområdets ende er nået, vil Perfectpro Audisse genoptage afstemningen fra
den modsatte ende af bølgeområdet.
Brug knappen Volumetil at justere lydniveauet efter behov.

FORINDSTILLING AF RADIOSTATIONER
Der er 40 hukommelsesindstillinger. De anvendes på samme måde for hver driftsform.
Perfectpro Audisse har den unikke funktion af Preset + og Preset –
Dette giver dig mulighed for hurtigt at spole gennem hele din liste over forudindstillede
indstillinger.
Når du udfører en fabriksnulstilling, tømmes hele radioens forudindstillede hukommelse.
Sådan lagrer du radiostationer i 40 hukommelsesindstillinger ved at bruge knappen
Preset.
Tryk på knappen Power for at tænde Perfectpro Audisse.
Indstil til den ønskede radiostation som tidligere beskrevet.
Hvis du vil gemme stationen som en forudindstillet station, skal du trykke på knappen
Preset og holde den nede, indtil displayet viser en forudindstillet menu "Save to
Preset" (Gem til forudindstillet).

Drej knappen Tuning/Seek/Select til det ønskede forindstillingsnummer, indtil det er
markeret. Tryk på knappen Tuning/Seek/Select for at bekræfte, og displayet viser
"Preset Stored". Stationen gemmes under den valgte forudindstillingsknap. Gentag
denne procedure efter behov for de resterende forudindstillinger.

Stationer, der allerede er gemt i forudindstillingerne, kan overskrives ved at følge
ovenstående fremgangsmåde.
Bemærk: De forudindstillede radiostationer bevares i hukommelsen, når lydanlægget er
slukket og afbrudt fra strømforsyningen.
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Tilbagekaldelse af en forudindstillet radiostation
Tryk på knappen Power for at tænde Perfectpro Audisse.

Vælg den ønskede driftstilstand ved hjælp af knappen Source.

Du kan kortvarigt trykke på knappen Preset -/Skip Backward for at genkalde den
forrige forudindstillede station. Hvis du f.eks. spiller P2, vil knappen Preset -/Skip
Backward genåbner P1-stationen, hvis den findes.

Bemærk: Hvis P1-stationen ikke findes i den forudindstillede menu, søger
lydsystemet direkte efter den forrige tilgængelige station på listen og afspiller den
derefter.
Bemærk: Hvis der ikke er nogen ledig station på listen over forudindstillede
stationer, viser lydsystemet en pop-up-skærm med meddelelsen "Preset empty"
(Forudindstillet tom).
eller du kan trykke kort på knappen Preset +/Skip Forward for at hente den næste
forudindstillede station på listen. Hvis du f.eks. spiller
P2, vil knappen Preset +/Skip Forward genkalde P3-stationen, hvis den findes.
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Bemærk: Hvis P3-stationen ikke findes i den forudindstillede menu, søger
lydsystemet direkte efter den næste tilgængelige station på listen og afspiller den
derefter.
Bemærk: Hvis der ikke er nogen ledig station på listen over forudindstillede
stationer, viser lydsystemet en pop-up-skærm med meddelelsen "Preset empty"
(Forudindstillet tom).
Eller tryk på knappen Preset og slip den, indtil displayet viser skærmen "Recall from
Preset".
Brug knappen Tuning/Seek/Select til at spole gennem listen over forudindstillinger,
indtil du når den forudindstilling, du ønsker at vælge. Tryk og slip knappen
Tuning/Seek/Select for at vælge forindstillingen.
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BLUETOOTH
Bluetooth-tilstanden på dit lydsystem giver dig mulighed for at afspille lyd, afspille lyd
fra videofiler og streame musik fra Bluetooth-kompatible enheder som f.eks. din
mobiltelefon, computer, tablet osv. gennem højttalerne i Perfectpro Audisse.
Tilslutning af Bluetooth-enheder
Lydsystemet kan tilsluttes til en Bluetooth-enhed via Bluetooth-forbindelse.
Sørg for, at Bluetooth-funktionen på din telefon, tablet eller PC er aktiveret. Du skal
muligvis se i brugerdokumentationen for din enhed, da metoden varierer fra enhed til
enhed.
Tryk på knappen Power for at tænde Perfectpro Audisse lydsystemet.

Tryk på knappen Source på lydsystemet, indtil Bluetooth er valgt.

Tryk på knappen Menu for at åbne Bluetooth-menuen;

Tryk på knappen Tuning/Seek/Select for at vælge "Discoverable", og tryk på knappen
for at starte Bluetooth-opdagelsestilstand.
Perfectpro Audisse-lydsystemet går straks i opdagelsestilstand ved at blinke med
Bluetooth-ikonet og vise "Bluetooth Discoverable", "Please connect with a device to:
Perfectpro Audisse" på displayet.
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Brug Bluetooth-indstillingerne på din telefon, tablet eller PC til at søge efter enheder,
der kan "findes". Efter et par sekunder bør du se en enhed med navnet "Perfectpro
Audisse". Det kan dog af og til tage længere tid, før lydsystemet bliver fundet af din
enhed.

Vælg "Perfectpro Audisse" for at parre din telefon, tablet eller PC med dit lydsystem og
oprette en forbindelse.
Når forbindelsen er etableret, stopper Bluetooth-ikonet på LCD-skærmen med at blinke
og forbliver tændt. Der vises en kort meddelelse, som bekræfter, og derefter vises
navnet på den tilsluttede enhed.
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Du kan nu begynde at afspille musik fra din smartphone, tablet osv.

Nogle Bluetooth-enheder kan kræve en "Passkey" (en godkendelsesnøgle) for at
etablere en forbindelse mellem enhederne. En adgangsnøgle svarer til en
adgangskode, men du behøver kun at bruge adgangsnøglen én gang for at oprette en
forbindelse. Hvis enheden beder om en adgangsnøgle for at kunne parre med radioen,
skal du indtaste en kode på 0000 (fire nuller).
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BESVARELSE AF INDGÅENDE TELEFONOPKALD
Med funktionen Håndfri opkald kan du besvare et indgående telefonopkald, når
lydanlægget er forbundet med en Bluetooth-mobiltelefon.
Tryk på knappen Tuning/Seek/Select (telefonikonet) til højre for at besvare et
indgående opkald.

Tal mod mikrofonen (MIC), der er placeret nederst på radioen.
Juster samtalens lydstyrke ved at dreje på knappen Volume. En lavere
lydstyrkeindstilling kan reducere et muligt ekko i telefonsamtalen.

Tryk på knappen Tuning/Seek/Select igen for at afslutte telefonopkaldet.
Bemærk: Lydstyrken for ringetonen øges til maksimum, når telefonen ringer i ca.
10 sekunder.
Bemærk: Ringetonen fra iPhone bliver streamet til radioen via Bluetooth. Men på grund
af Android-systemet vil ringetonen fra Android-telefoner eller andre telefoner kun lyde
på mobiltelefonen.

AUX INPUT
ADVARSEL: Brug aldrig AUX-IN-stikket i regnfulde eller fugtige omgivelser for at
forhindre, at der kommer fugt ind i radioen. Hold gummidækslet godt lukket under
disse forhold.
Der er et 3,5 mm Auxiliary Input-stik bag på Perfectpro Audisse til tilslutning af
lydsignalet fra en ekstern lydkilde som f.eks. en MP3- eller CD-afspiller.
Tilslut et stereokabel fra hovedtelefonudgangen på din MP3- eller CD-afspiller til Aux
In-stikket bag på lydanlægget. Dette kabel vil typisk have et 3,5 mm stereostik i begge
ender.
Tænd Perfectpro Audisse ved at trykke kort på knappen Power.
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Tryk på knappen Source , indtil AUX in mode vises på displayet.

Tryk på "play" på den tilsluttede lydenhed. Hvis du bruger hovedtelefonudgangen til
forbindelsen, skal du indstille lydstyrkekontrollen til et niveau mellem to tredjedele og
maksimum (målet er at få et stærkt lydsignal, men uden for meget forvrængning). Juster
derefter lydstyrken på lydanlægget efter behov. Bemærk, at hvis du bruger en iPod som
lydkilde, skal du muligvis indstille dens output til maksimum for at få et passende
lydsignalniveau.

Efter brug skal du afbryde afspilleren for at lytte til Perfectpro Audisse på normal vis.

DA
EQUALIZER-FUNKTION
Lyden på Perfectpro Audisse kan justeres, så den passer til din personlige smag for
det materiale, du lytter til. Perfectpro Audisse har en række forskellige equalizertilstande. Alternativt kan du indstille diskant- og basniveauet efter dine egne
præferencer, som du kan få adgang til fra menupunktet My EQ.
Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. Få adgang til menuen for den
aktuelle tilstand ved at trykke på knappen Menu.

Drej knappen Tuning/Seek/Select , indtil 'System settings' er fremhævet på displayet.
Tryk på knappen for at åbne menuen for systemindstillinger.
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Drej knappen Tuning/Seek/Select , indtil 'Equaliser' er fremhævet på displayet.
Tryk på knappen.

Drej knappen Tuning/Seek/Select for at skifte mellem og fremhæve de forskellige
tilstande. Tryk på knappen for at bekræfte dit valg.
a - 'Normal (flad)'
b - 'Jazz'
c - 'Rock'

d - 'Film'
e - 'Classic'
f - 'Pop'

g - 'Nyheder'
h - 'Min EQ'

Bemærk: EQ-indstillingerne har ingen effekt på lyden, når du bruger en hovedtelefon til
at lytte til Perfectpro Audisse.

INDSTILLING AF VÆKKEURET
Perfectpro Audisse har to separate alarmer, som kan indstilles til at vække dig enten
med radioen eller en summende alarm. I tilfælde af en strømafbrydelse har Perfectpro
Audisse indbygget hukommelse, som bevarer dine alarmindstillinger.
Vigtig bemærkning: I standbytilstand kan alarmfunktionen kun bruges, når radioen er
tilsluttet vekselstrøm. I standbytilstand på batteristrøm slukker radioen helt efter 30
sekunder (batterisparetilstand) og vil ikke blive tændt af
alarmfunktionen/indstillingerne.
Sørg for, at klokken er indstillet korrekt, før du indstiller alarmerne.
Når Perfectpro Audisse er tændt, skal du trykke på knappen Menu for at få adgang til
menuen for den aktuelle tilstand. Drej knappen Tuning/Seek/Select , indtil "Main
menu" (hovedmenu) er fremhævet på displayet. Tryk på knappen for at åbne
"Hovedmenu".
Drej på knappen Tuning/Seek/Select , indtil "Alarms" er valgt på displayet. Tryk på
knappen for at se de aktuelle alarmindstillinger. Hvis der ikke er behov for nogen
ændring, skal du trykke på knapperne Menu eller Back for at afslutte.
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Drej knappen Tuning/Seek/Select indtil den ønskede alarm (1 eller 2) er markeret på
displayet. Tryk på knappen for at gå ind i alarmopsætningen.

Drej knappen Tuning/Seek/Select , indtil "Time" er markeret på displayet. Tryk på
knappen for at justere alarmtiden.
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Drej knappen Tuning/Seek/Select for at vælge alarmtidspunktet. Tryk på knappen for
at bekræfte indstillingen.

Drej knappen Tuning/Seek/Select for at vælge minuttet for alarmen. Tryk på knappen
for at bekræfte indstillingen. Displayet vender derefter tilbage til menuen for
alarmindstilling. Hvis lydsystemet er indstillet til at bruge et 12-timers urformat, er der
også mulighed for at indstille AM eller PM for alarmtidspunktet her.

32

Drej knappen Tuning/Seek/Select for at fremhæve "Enable" (Aktiver), og tryk på
kontrollen. Displayet viser frekvensindstillingerne for alarmen. Mulighederne for
alarmfrekvens er som følger: "Off" - alarmen er deaktiveret "Daily" - alarmen lyder hver
dag "Once" - alarmen lyder én gang "Weekends" - alarmen lyder kun i weekender
"Weekdays" - alarmen lyder kun på hverdage. Drej knappen Tuning/Seek/Select for
at vælge den ønskede alarmfrekvensindstilling. Hvis du vælger Fra, deaktiveres
alarmen. Tryk på kontrolknappen for at bekræfte valget. Hvis du vælger at indstille
alarmen til Once skal du også indstille datoen ved hjælp af knappen
Tuning/Seek/Select.

Alarmen kan indstilles til en summen (buzzer), internetradio, DAB-radio eller FM-radio.
Uanset hvilken radiotilstand der er valgt, kan radioalarmen indstilles til en hvilken som
helst station, der er gemt som forudindstillet, eller til den station, der senest er blevet
lyttet til. Drej knappen Tuning/ Seek/Selectfor at fremhæve den aktuelle "Mode"indstilling for alarmen, og tryk derefter på knappen , hvis du ønsker at ændre den. Drej
knappen Tuning/Seek/Select for at fremhæve enten 'Buzzer' eller den ønskede
radiomodus. Tryk på knappen for at bekræfte valget.

Hvis du indstiller alarmen til en radio-indstilling, skal du dreje knappen
Tuning/Seek/Select for at fremhæve indstillingen "Preset:" og derefter trykke på
knappen , hvis du ønsker at ændre den. Vælg enten mellem den radiostation, som du
sidst har lyttet til, eller mellem forindstillingerne 1 - 40. Rul til den valgte indstilling, og
tryk på knappen for at bekræfte valget. Bemærk, at du kun kan indstille alarmen til at
bruge en forudindstilling, som allerede er gemt.
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Drej knappen Tuning/Seek/Select , indtil "Volume:" er fremhævet på displayet, og
tryk på knappen , hvis du ønsker at ændre den. Lydsystemet bruger den gemte
lydstyrkeindstilling for hver alarm, når den lyder. Drej på knappen for at indstille den
ønskede lydstyrke, og tryk derefter på knappen for at bekræfte indstillingen.
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For at gemme alarmindstillingerne skal du dreje på knappen Tuning/Seek/Select ,
indtil 'Save' (Gem) er markeret. Tryk på knappen for at gemme alarmindstillingerne.
Radioen viser 'Alarm saved' og vender derefter tilbage til listen over alarmer med den
nye alarmindstilling vist på displayet. Hvis du beslutter dig for ikke at gemme
indstillingerne, skal du trykke på knappen Back. På displayet vises 'Save changes'
(Gem ændringer) med mulighed for 'YES' (JA) eller 'NO' (NEJ). Drej på knappen
Tuning/Seek/Select for at vælge 'NO' , og tryk derefter på knappen. 'Alarm not saved'
vises på displayet. Aktive alarmer vises ved hjælp af små alarmindikatorer nederst på
afspilningsdisplayerne og på urdisplayet, når det er i standby.
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Bemærk: Hvis du begår en fejl på et tidspunkt, mens du indstiller alarmerne, kan du
bruge knappen Back for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.

NULSTILNING TIL FABRIKSINDSTILLINGER
Hvis du ønsker at nulstille Perfectpro Audisse fuldstændigt til den oprindelige tilstand,
kan dette gøres ved at følge denne procedure. Ved at udføre en nulstilning til
fabriksindstillinger slettes alle brugerindtastede indstillinger.
Få adgang til menuen for den aktuelle tilstand ved at trykke på knappen Menu. Drej
knappen Tuning/Seek/Select for at fremhæve indstillingen 'Main menu' (hovedmenu ),
og tryk derefter på knappen for at vælge.

Drej på knappen Tuning/Seek/Select, indtil 'System settings' (Systemindstillinger) er
markeret, og tryk derefter på knappen for at vælge.
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Drej knappen Tuning/Seek/Select indtil 'Factory Reset' (fabriksnulstilning) er
fremhævet, og tryk derefter på knappen. Drej den knappen Tuning/Seek/Select og
marker 'YES' (JA) for at fortsætte. Hvis du ikke ønsker at foretage en nulstilning, skal
du markere 'NEJ' (NEJ) og derefter trykke på knappen. Displayet vender tilbage til
den forrige menu.

Når "YES" (JA) er markeret, skal du trykke på knappen Tuning/Seek/Select. Der
foretages en fuldstændig nulstilling, og lydsystemet genstartes, som hvis det først blev
tilsluttet. Listen over DAB-stationer samt eventuelle forudindstillede stationer slettes,
og dine oplysninger om den trådløse netværksforbindelse går tabt. Alle
konfigurationsindstillinger gendannes til standardindstillingerne, og uret og alarmerne
nulstilles.
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I tilfælde af funktionsfejl af en eller anden grund skal du nulstille produktet som
beskrevet ovenfor for at genoptage normal drift. Det kan i nogle tilfælde være
nødvendigt at afbryde strømmen og derefter genforbinde strømmen efter 10 sekunder.

I tilfælde af fejlfunktion på grund af elektrisk hurtig transient (burst) skal du nulstille
produktet som ovenfor (det kan være nødvendigt at genforbinde strømkilden) for at
genoptage normal drift.
I omgivelser med forstyrrelser i forbindelse med ledningsimmunitet/strålingsimmunitet
kan prøven komme til at fungere dårligt. Den vil automatisk vende tilbage til normal
tilstand, når forstyrrelsen af den ledede immunitet/strålingsimmunitet er stoppet.
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OPLADNING AF EN MOBILTELEFON
USB-stikket på bagsiden kan levere en jævnstrøm på 5 V/1 A til opladning af en
mobiltelefon. Tilslut mobiltelefonen til USB-stikket med et passende kabel (medfølger
ikke med Perfectpro Audisse). USB-strømmen er tilgængelig i alle driftstilstande,
herunder standbytilstand. Se i brugermanualen eller hos producenten af mobiltelefonen
for at kontrollere, om den understøtter opladning fra en USB-strømforsyning.
Advarsel: Brug aldrig USB-stikket i regnfulde eller fugtige omgivelser for at forhindre, at
der trænger fugt ind i radioen og for at forhindre en potentiel kortslutning. Hold altid
gummidækslet godt lukket under disse forhold.
Det anbefales at bruge vekselstrøm, når du oplader en mobiltelefon via USB-stikket.
På batteri er det også muligt at oplade en mobiltelefon via USB-stikket,
men hvis du bruger batteristrøm til at oplade en mobiltelefon, bruger du meget energi
fra batteriet og dræner batteriet hurtigt.

UNDOK APP
Perfectpro Audisse understøtter fjernbetjening fra Apple iPhone, iPad og Android ved
hjælp af UNDOK-appen. Disse ppas er tilgængelige i Apples App Store og Googles
Play Store.
UNDOK-appen giver dig mulighed for at:
Du kan styre alle tilstande i Perfectpro Audisse, herunder internetradio, Spotify, Media
Player, USB-afspilning, DAB, FM, Bluetooth og AUX-In;
Justering af lydstyrkeniveauet for den aktuelle afspilning;
indstilling af EQ for forskellige lydindstillinger;
indstilling af Sleep-timer;
Redigering af det viste navn på Perfectpro Audisse.

GARANTI
Denne radio har en 2 års begrænset garanti.
ADVARSEL! Garantien bortfalder, når radiokabinettet er blevet åbnet, eller der er
foretaget ændringer på radioen!
Garantibetingelserne for denne radio dækker ikke følgende:
- Skader forårsaget af misbrug, forsømmelse, ændringer, ulykker eller uautoriseret
reparation.
- Normal slitage.
- Brud eller bøjning af den teleskopiske metalantenne.
- Produkt med fjernede eller udviskede serienumre.
Åbn aldrig apparatets kabinet. Producenten påtager sig intet ansvar for skader som
følge af forkert håndtering. Typeskiltet er placeret i bunden af apparatet.
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SPECIFIKATIONER
Strømkrav
AC-adapter: 230 volt AC, 50 Hz (brug kun den medfølgende adapter)
Indbygget litium-polymer-batteri: 11,1 V, 4000 mAh
Frekvensdækning
FM
DAB
Forbindelse
WiFi

Bluetooth

Kredsløbsfunktion
Højtaler
Udgangseffekt
Hovedtelefonudtag
Aux In-stik
Antennesystem

87,5 - 108 MHz
174,928 - 239,200 MHz
To tilstande til understøttelse af 2,4 GHz og 5 GHz
WiFi-system 802.11b og 802.11g understøttet med
WEP- og WPA/WPA2-kryptering kompatibel med
802.11n-routere, der tilbyder understøttelse af blandet
tilstand for 802.11b/g.
2400-2483,5 MHz, 5150 MHz-5350 MHz, 5470 MHz5725 MHz
Version 4.1 understøtter Bluetooth-profilerne
A2DP og AVRCP
2400-2483,5 MHz, MAX effekt <20dBm
2 x 76 mm
2 x 15 Watt
3,5 mm, stereo
3,5 mm, stereo
WiFi Indbygget
antenne DAB
Teleskopantenne FM
Teleskopantenne
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AC/DC-adapter
Producent af vekselstrømsadapteren:
Helms-Man Transformers Co., Ltd.
Adresse:
Flat A,B,C,D, 3/F, High Win Factory Building,
47 Hoi Yuen Road,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.
Model:
SRB1502400PE
Indgangsspænding:
AC100 - 240 V
Indgang AC-frekvens:
50/60 Hz
Udgangsspænding:
DC 15,0 V
Udgangsstrøm:
2,4 A
Udgangseffekt:
36,0 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: ≥ 87,40%
Virkningsgrad ved lav belastning (10%): 86,00%
Strømforbrug uden belastning: < 0,1 W
Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre specifikationerne uden
varsel.
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Hvis du på et tidspunkt i fremtiden skulle få brug for at bortskaffe dette
produkt, skal du være opmærksom på, at: Elektriske affaldsprodukter
ikke må 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)

Begrænsning i 5 GHz-båndet:
I henhold til artikel 10, stk. 10, i direktiv 2014/53/EU fremgår det af emballagen, at
dette radioudstyr vil være underlagt visse begrænsninger, når det markedsføres i
Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland
(EE), Irland (IE), Grækenland (EL), Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR),
Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR),
Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU),
Malta (MT), Nederlandene (NL), Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien
(RO), Slovenien (Sl), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Det Forenede
Kongerige (UK), Tyrkiet (TR), Norge (NO), Schweiz (CH), Island (IS) og Liechtenstein
(LI).
WLAN-funktionen for denne enhed er kun begrænset til indendørs brug, når den
fungerer i frekvensområdet 5150-5350 MHz.
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Mærke: Perfectpro
Produktnavn: AUDISSE
Art.nr.: AB1
DA Overensstemmelseserklæring
Prime Europe B.V. erklærer hermed, at denne model AB1 er i overensstemmelse med
de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og også
opfylder alle de relevante bestemmelser i EU-direktiverne: 2011/65/EU.
EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse:
http://www.perfectpro.nl/support/ce-docs/
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