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 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER  

1. Læs denne vejledning. 
2. Opbevar disse instruktioner. 
3. Tag hensyn til alle advarsler. 
4. Følg alle instruktioner. 
5. Må kun rengøres med en tør klud. 
6. Bloker ikke ventilationsåbninger. Monter i overensstemmelse med vejledningen. 
7. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder som radiatorer, varmeregistre, ovne 

eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme. 
8. Du må ikke ødelægge sikkerhedsformålet med det polariserede eller jordede stik. Et 

polariseret stik har to blade, hvor det ene er bredere end det andet. En type med 
jordforbindelse har to blade og en tredje jordforbindelse. Det brede blad eller den tredje 
tand er med for din sikkerheds skyld. Hvis det medfølgende stik ikke passer ind i din 
stikkontakt, skal du kontakte en elektriker for at få udskiftet den forældede stikkontakt. 

9. Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, især ved stikkontakterne 
og ved 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. 

13. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Der skal foretages service, hvis 
apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, f.eks. hvis strømkablet 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. 

14. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte apparatet 
for regn eller fugt. 

15. Fjern ikke dækslet; der er ingen dele i apparatet, der kan serviceres af brugeren. 
16. Der må ikke anbringes kilder med åben ild på apparatet. 
17. For at undgå elektrisk stød må du kun bruge batteriet udendørs på en regnvejrsdag 

eller i vådt vejr. Hvis radioen har været udsat for regn eller vand, skal 
strømforsyningsledningen og stikket tørres helt af, inden det sættes i stikkontakten, for 
at undgå elektrisk stød. 

18. Stikkontakten skal være tæt på apparatet og let tilgængelig, så det i nødstilfælde er 
muligt at afbryde strømmen fra apparatet ved blot at trække stikket ud af stikkontakten 
fra vekselstrømsstikket. 

19. Mærkningsoplysningerne findes på bagsiden af apparatet. 
20. Dette apparat er udstyret med beskyttelse mod stænkvand (IP65). 
21. I tilfælde af fejlfunktion på grund af elektrostatisk udladning eller hurtig transient 

(burst) skal du fjerne og genindkoble strømforsyningen. 
22. Apparatet skal anvendes i et moderat klima. 
23. For at undgå mulige høreskader må du ikke lytte ved høj lydstyrke eller i 

lange perioder. 
24. I omgivelser med forstyrrelser i forbindelse med ledningsimmunitet/strålingsimmunitet 

kan radioen komme til at fungere dårligt. Den vil automatisk vende tilbage til normal 
tilstand, når forstyrrelsen af den ledede immunitet/strålingsimmunitet er stoppet. 

  STRØMFORSYNING  

Vekselstrømsbrug 
 
1. Kontroller, at spændingen er korrekt, før du sætter stikket i stikkontakten, før du 

sætter stikket i stikkontakten. 
2. Opbevaring af ledning og stik er beregnet til at opbevare ledningen og stikket, 

når Powerplayer ikke er i brug. 
 

BEMÆRK: 
For at afbryde Powerplayer fuldstændigt fra strømmen skal stikket trækkes helt ud af 
stikkontakten, og det skal forblive let betjenbart og må ikke blokeres under den tilsigtede 
brug. 

 
I tilfælde af fejlfunktion på grund af elektrostatisk udladning eller hurtig transient (burst), 
skal du tage stikket ud af stikkontakten og tilslutte stikket igen efter ca. et minut. 

 
DRIFT AF LITIUM-BATTERI OG OPLADNING 

 
BEMÆRKNING OM FØRSTE BRUG: FØR DU BRUGER POWERPLAYER FOR 
FØRSTE GANG, SKAL DU ALTID OPLADE BATTERIET HELT, FØR DU 
TAGER DEN I BRUG. 

 
Powerplayer kan drives af det indbyggede litium-batteri. Under drift på batteri vises 
batteriets omtrentlige strømniveau på radioens LCD-display. 
Når batteriet er meget svagt, blinker batterisymbolet på displayet. I denne situation 
skal batteriet genoplades hurtigst muligt for at fortsætte den normale drift af 
Powerplayer. 
Opladningstiden fra tomt til fuldt batteri er ca. 5-6 timer (ved stuetemperatur med 
radioen i standbytilstand). Powerplayer kan oplades i standbytilstand og i tændt 
tilstand, mens den afspiller musik. Mens der afspilles musik, er opladningstiden længere 
end i standbytilstand. 

 
Powerplayer begynder ikke at oplade, når batteriet allerede er fuldt eller næsten 
fuldt, for at øge sikkerheden. 

 
 

BEMÆRKNING OM SPILLETID PÅ BATTERI: Den opnåede spilletid på batteristrøm 
afhænger af mange faktorer såsom: valgt lydstyrke, musiktype (bastung musik bruger 
mere energi), valgt musikkilde (DAB, FM, Bluetooth eller AUX-IN), valgt EQ-indstilling, 
omgivelsestemperatur og batteriets alder. Afhængigt af disse variabler kan der opnås 
en spilletid på ca. 18 til 24 timer ved et middelhøjt lydniveau. 
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NOTE OM LITIUM-BATTERIETS LEVETID: Hvis Powerplayer ikke bruges i længere 
tid, skal du altid først oplade det indbyggede batteri, indtil det er helt opladet. Det 
indbyggede batteri har den optimale levetid, hvis det holdes opladet ved at genoplade 
det efter hver brug af Powerplayer, 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 Perfectpros serviceafdeling for at få 
yderligere hjælp. 

 
ADVARSEL: 
Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. 
Batteriet må ikke udsættes for overdreven varme, f.eks. sol, 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-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 lav opladningsspænding), kontakt venligst service@perfectpro.eu 
for at få oplysninger om reparation. 
Hvis du dog ikke ønsker, at vi udskifter batteriet, skal du bortskaffe brugte 
batterier/enheder i overensstemmelse med de love og bestemmelser, der gælder i dit 
område. Derudover kan du kontakte din lokale elektronikforhandler eller 
genbrugsstation for at få det bortskaffet. 

 
Brugersikkerhed Forholdsregler 

 
■ 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. 

  BRUG AF ENHEDEN FØRSTE GANG  

1. Placer radioen på en plan overflade. 
2. Træk forsigtigt antennen, der er placeret på toppen af radioen, ud. Juster 

antennen, så den står lodret ud over radioen. 
3. Sæt strømkablet i stikkontakten. Radioen starter, og displayet viser "PerfectPro 

Powerplayer" i et sekund. Derefter vil radioen automatisk foretage en automatisk 
scanning af DAB-bånd III-kanalerne og FM-båndet i baggrunden. 

4. Når scanningen er afsluttet, gemmes de 10 kraftigste FM-stationer og de første 10 
DAB-stationer som forudindstillinger. Radioen skifter til standby med det 
opdaterede ur og den opdaterede dato på displayet. 

5. Hvis der ikke findes nogen signaler, vil uret ikke blive opdateret. Det kan 
være nødvendigt at flytte radioen til et sted, der giver bedre modtagelse. 
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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 lav opladningsspænding), kontakt venligst service@perfectpro.eu 
for at få oplysninger om reparation. 
Hvis du dog ikke ønsker, at vi udskifter batteriet, skal du bortskaffe brugte 
batterier/enheder i overensstemmelse med de love og bestemmelser, der gælder i dit 
område. Derudover kan du kontakte din lokale elektronikforhandler eller 
genbrugsstation for at få det bortskaffet. 

 
Brugersikkerhed Forholdsregler 

 
■ 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. 

  BRUG AF ENHEDEN FØRSTE GANG  

1. Placer radioen på en plan overflade. 
2. Træk forsigtigt antennen, der er placeret på toppen af radioen, ud. Juster 

antennen, så den står lodret ud over radioen. 
3. Sæt strømkablet i stikkontakten. Radioen starter, og displayet viser "PerfectPro 

Powerplayer" i et sekund. Derefter vil radioen automatisk foretage en automatisk 
scanning af DAB-bånd III-kanalerne og FM-båndet i baggrunden. 

4. Når scanningen er afsluttet, gemmes de 10 kraftigste FM-stationer og de første 10 
DAB-stationer som forudindstillinger. Radioen skifter til standby med det 
opdaterede ur og den opdaterede dato på displayet. 

5. Hvis der ikke findes nogen signaler, vil uret ikke blive opdateret. Det kan 
være nødvendigt at flytte radioen til et sted, der giver bedre modtagelse. 
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  DAB-TILSTAND  

Betjening af radioen 
 
1. Træk forsigtigt antennen ud. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Hvis det er første gang, du tænder for radioen, er den i DAB-tilstand. 
3. Den første station (i numerisk-alfa rækkefølge 0...9...A...Z) på listen over fundne 

stationer afspilles. På displayet vises stationens navn. 
Hvis radioen har været brugt før, vælges den sidst anvendte station. 

4. Hvis der ikke registreres nogen signaler, vises "Ingen stationer fundet". 
Det kan være nødvendigt at flytte radioen til et sted, der giver bedre 
modtagelse. 
Du skal derefter foretage en automatisk søgning for at finde stationer, se afsnittet 
"Find nye stationer - DAB". 

 
Valg af station 

 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. På displayet vises navnet på den valgte radiostation i øjeblikket. 
3. Drej på knappen Tuning / Select for at bladre gennem listen over tilgængelige 

stationer. 
4. Når det ønskede stationsnavn vises på displayet, skal du trykke på knappen 

Tuning / Select for at vælge stationen. Displayet viser stationens navn under 
afspilning. 

 
Bemærk: Hvis displayet efter valg af station viser "Service not available", kan det være 
nødvendigt at flytte radioen til et sted med bedre modtagelse. 

 
Sekundære tjenester 

 
1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære tjenester tilknyttet sig. Hvis en 

station har en sekundær tjeneste tilknyttet, vises den sekundære tjeneste 
umiddelbart efter den primære tjeneste, når du drejer på knappen Tuning / 
Select . 

2. Tryk på knappen Tuning / Select for at vælge den sekundære tjeneste. 
De fleste sekundære tjenester sender ikke kontinuerligt, og hvis den valgte tjeneste 
ikke er tilgængelig, vil radioen omjustere til den tilhørende primære tjeneste. 

Displaytilstande 
I DAB-tilstand kan radioen vise en række oplysninger på displayet. 

Tryk på knappen Info for at skifte mellem de forskellige tilstande. 

a. Radiotekst Viser rullende tekstmeddelelser, f.eks. 
kunstnerens/sporets navn, telefonnummer osv. 

 
b. Programtype Viser typen af station, der lyttes til, f.eks. pop, 

klassisk, nyheder osv. 
 

c. Signalstyrke Viser signalstyrken for radiomodtagelsen. 
Det klare, uudfyldte rektangel angiver det 
minimumssignalniveau, der kræves for 
tilfredsstillende modtagelse. 

 
d. Multiplexnavn og frekvens Viser navnet på det multiplex, som den aktuelle 

stationen hører til. Og for at vise kanalnummer og 
frekvens for den aktuelle DAB-station. 

 
e. Bitrate og lydtype Viser den digitale bitrate og lydtype. 

 
f. Dato Viser datoen for i dag. 

 
Find nye stationer 

 
Hvis du ønsker at bruge din radio til DAB-modtagelse på et nyt sted, eller hvis der ikke 
blev fundet nogen stationer under den første scanning, kan du følge denne procedure 
for at lade din Powerplayer finde ud af, hvilke DAB-radiostationer der er tilgængelige. 
Fra tid til anden kan der også være nye stationer tilgængelige. Du kan fortsætte med at 
finde nye stationer på følgende måde: 

 
1. Tryk på knappen Source for at skifte til DAB-tilstand. 
2. Tryk på knappen Tuning / Select, og radioen scanner DAB-kanalerne i Band III. 

Efterhånden som der findes nye stationer, stiger stationstælleren i højre side af 
displayet, og der tilføjes stationer til listen. 

 
Manuel indstilling 

 
Manuel indstilling giver dig mulighed for at indstille radioen direkte på forskellige DAB 
Band III-kanaler. 

 
1. Tryk på knappen Menu, displayet viser "Manual tune", og tryk derefter 

påknappen Tuning / Select. 
2. Drej på knappen Tuning / Select for at vælge den ønskede DAB-kanal. Tryk på 

knappen Tuning / Selectfor at indstille den valgte frekvens. 
3. Signalstyrke-displayet med en åben bjælke viser den minimale signalstyrke, der 

er nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalstyrkebjælkerne vil gå op eller 
ned og vise den skiftende signalstyrke, når du justerer antennen eller 
radiopositionen. 
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umiddelbart efter den primære tjeneste, når du drejer på knappen Tuning / 
Select . 
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kunstnerens/sporets navn, telefonnummer osv. 
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klassisk, nyheder osv. 
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Det klare, uudfyldte rektangel angiver det 
minimumssignalniveau, der kræves for 
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stationen hører til. Og for at vise kanalnummer og 
frekvens for den aktuelle DAB-station. 

 
e. Bitrate og lydtype Viser den digitale bitrate og lydtype. 

 
f. Dato Viser datoen for i dag. 

 
Find nye stationer 

 
Hvis du ønsker at bruge din radio til DAB-modtagelse på et nyt sted, eller hvis der ikke 
blev fundet nogen stationer under den første scanning, kan du følge denne procedure 
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2. Tryk på knappen Tuning / Select, og radioen scanner DAB-kanalerne i Band III. 

Efterhånden som der findes nye stationer, stiger stationstælleren i højre side af 
displayet, og der tilføjes stationer til listen. 
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Manuel indstilling giver dig mulighed for at indstille radioen direkte på forskellige DAB 
Band III-kanaler. 
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påknappen Tuning / Select. 
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3. Signalstyrke-displayet med en åben bjælke viser den minimale signalstyrke, der 
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ned og vise den skiftende signalstyrke, når du justerer antennen eller 
radiopositionen. 
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4. Når der er fundet et DAB-signal, vises signalstyrken på displayet. Alle nye 
radiostationer, der findes, vil blive tilføjet til listen, der er gemt i radioen. 

5. Tryk på knappen Tuning / Select for at vende tilbage til normal DAB-tjeneste. 
 

Dynamic Range Control (DRC) indstillinger 
 

DRC kan gøre det lettere at høre stille lyde, når radioen bruges i et støjende miljø. 
 
1. Tryk på knappen Menu i DAB-tilstand, og displayet viser "Manual tune" (manuel 

indstilling). 
2. Drej på knappen Tuning / Select , indtil displayet viser "DRC". Tryk på knappen 

Tuning / Select. 
3. Drej på knappen Tuning / Select for at vælge den ønskede DRC-indstilling 

(standardindstillingen er Off). 
 

DRC off DRC er slukket. Broadcast DRC vil blive ignoreret. 
DRC high DRC er sat for højt af udsenderen. 
DRC low DRC-niveau er sat for lavt af udsenderen. 

 
4. Tryk på knappen Tuning / Select for at bekræfte indstillingen. Displayet 

vender tilbage til det normale radiodisplay. 
 

Bemærk: Ikke alle DAB-udsendelser bruger DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke 
indeholder DRC-oplysninger, har DRC-indstillingen i radioen ingen effekt. 

 
Ryd stationer 

 
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. 
Funktionen "Prune stations" sletter de DAB-stationer, der ikke er tilgængelige, fra 
din stationsliste. 

 
1. Tryk på knappen Menu i DAB-tilstand, og displayet viser "Manual tune" (manuel 

indstilling). 
2. Drej på knappen Tuning / Select , indtil displayet viser "Prune". 
3. Tryk på knappen Tuning / Select for at indtaste indstillingen. 
4. Drej på knappen Tuning / Select for at vælge mellem "Yes" (Ja) eller "No" 

(Nej) (standard er No). Vælg "Yes" for at aktivere denne funktion, hvis det er 
nødvendigt, ellers skal du vælge "No". 

5. Tryk på knappen Tuning / Select for at bekræfte indstillingen. Displayet vender 
tilbage til det normale radiodisplay. 

Bemærk: Hvis du har flyttet radioen til en anden del af landet, skal du også søge efter 
nye stationer (se afsnittet "Finde nye stationer - DAB"). 

  FM-TILSTAND  

Betjening af radioen 
 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Vælg FM-bølgeområdet ved at trykke på knappen Source. 
3. Hvis det er første gang, du skifter til FM-tilstand, afspilles stationen i forindstilling 

1. Hvis radioen har været brugt før, afspilles den sidst lyttede station. 
4. Tryk på knappen Tuning / Select for at søge efter en station. Scanningen 

stopper automatisk, når den finder en station med tilstrækkelig styrke. 
5. Efter et par sekunder opdateres displayet og viser stationsnavnet, hvis der 

modtages RDS-oplysninger. 
6. Hvis du vil finde andre stationer, skal du trykke på knappen Tuning / Select igen. 
7. Hvis du vil søge efter en station i modsat retning, skal du dreje knappen Tuning / 

Select med uret (for at scanne fra lav frekvens til høj frekvens) eller mod uret (for 
at scanne fra høj frekvens til lav frekvens) og trykke på knappen Tuning / Select. 

8. Når bølgeområdets ende er nået, vil radioen genoptage scanning fra den 
modsatte bølgeområdet. 

 
Manuel indstilling 

 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Vælg FM-båndet ved at trykke på knappen Source. 
3. Drej på knappen Tuning / Select for at nå den ønskede FM-

station. Radioen ændrer frekvensen i trin på 50 kHz. 
4. Drej gummiantennen for at få den bedste modtagelse. Hvis radioen er indstillet på 

en station med tilstrækkelig signalstyrke med RDS-informationer, kan displayet 
skifte til at vise stationsnavnet. 

5. Når bølgeområdets ende er nået, vil radioen genoptage afstemningen fra den 
modsatte bølgeområde. 

 
RDS-station service 

 
RDS (Radio Data System) er et informationssystem, hvor der ud over det normale FM-
radioprogram sendes uhørlige digitale oplysninger. Når radioen modtager en RDS-
station, og modtagerstyrken er tilstrækkelig, vises stationsnavnet på displayet. Det kan 
tage noget tid, før RDS-oplysningerne er tilgængelige. 
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4. Når der er fundet et DAB-signal, vises signalstyrken på displayet. Alle nye 
radiostationer, der findes, vil blive tilføjet til listen, der er gemt i radioen. 
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DRC high DRC er sat for højt af udsenderen. 
DRC low DRC-niveau er sat for lavt af udsenderen. 
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Bemærk: Ikke alle DAB-udsendelser bruger DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke 
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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. 
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Display tilstande 
 

Når du lytter til en FM-station med RDS-system, skal du trykke gentagne gange på 
knappen Info for at skifte mellem oplysningerne. Dette fungerer kun, hvis modtagelsen 
er tilstrækkelig god og klar. 

 
a. Radiotekst Viser beskeden om den station, der lyttes til, som en ticker-

tekst. 
b. Programtype Viser den type station, der bliver lyttet til, f.eks. pop, klassisk, 

nyheder osv. 
c. Frekvens Viser frekvensen for den station, der lyttes til. 
d. Dato Viser datoen for i dag. 

 
Indstilling af scanningsfølsomhed 

4. Tryk på knappen Preset og hold den nede, indtil displayet viser listen over forindstillinger. 
5. Drej knappen Tuning / Select , indtil du har nået det ønskede forindstillingsnummer (1-10). 
6. Tryk på knappen Tuning / Select for at gemme forindstillingen. 

 
Stationer, der er gemt i de forudindstillede hukommelser, kan overskrives ved at 
følge ovenstående fremgangsmåde. 

 
Genkaldelse af forindstillede stationer i DAB- og FM-tilstand 

 
For forudindstilling 1-5: 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Source for at vælge det ønskede bølgeområde. 
3. Tryk kortvarigt på den ønskede Preset-knap, og displayet viser f.eks."P1", i 

slutningen af første linje. 
 

Radioen vil normalt scanne efter alle stationer fra FM-udsendelser, også de svagere 
signaler. Du kan dog ønske, at den automatiske søgning kun finder de stationer, der 
har tilstrækkeligt kraftige signaler til at give god modtagelse. 

 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Vælg FM-båndet ved at trykke på knappen Source. 
3. Tryk på knappen Menu, og displayet viser "Scan setting". 
4. Tryk på knappen Tuning / Select, og displayet viser "Strong stations only?". 
5. Drej på knappen Tuning / Select for at vælge mellem "Yes" (Ja) eller "No" (Nej) 

(standardindstillingen er Yes). Hvis du vælger "Yes", kan radioen kun finde 
kraftige signaler, når den scanner. 

6. Tryk på knappen Tuning / Select for at bekræfte indstillingen. Displayet vender 
tilbage til det normale radiodisplay. 

 
 

  FORINDSTILLEDE STATIONER  

Lagring af forindstillede stationer i DAB- og FM-tilstande 
 

Der er 20 hukommelsesindstillinger i radioen, 10 for DAB og 10 for FM. 
Forindstillingerne huskes af radioen i tilfælde af strømsvigt. 

 
For forindstilling 1-5: 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Source for at vælge det ønskede bølgeområde. 
3. Indstil til den ønskede station. 
4. Tryk og hold den ønskede Preset-knap nede, indtil displayet viser f.eks. 

"Preset 01 Stored". 
5. Gentag trin 3 og 4 for de resterende forindstillinger. 

 
For forindstilling 6-10: 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Source for at vælge det ønskede bølgeområde. 
3. Indstil til den ønskede station. 

For forindstilling 6-10: 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Source for at vælge det ønskede bølgeområde. 
3. Tryk kort på knappen Preset, og displayet viser listen over forindstillinger. 
4. Drej knappen Tuning / Select , indtil du har nået det ønskede 

forindstillingsnummer (1-10). 
5. Tryk på knappen Tuning / Select for at vælge forindstillingen. Displayet 

vender tilbage til det normale radiodisplay. 

  BLUETOOTH  
 

Bluetooth-tilstanden på din Powerplayer 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 din Powerplayer-højtaler. 

 
• Når en Bluetooth-enhed, som f.eks. din Powerplayer er i en 

"opdagelsestilstand", kan andre Bluetooth-enheder registrere, parre sig med 
eller oprette forbindelse til den. 

• "Bluetooth-parring" opstår, når to Bluetooth-aktiverede enheder bliver enige om 
at oprette en forbindelse og kommunikere med hinanden. 

• LED'en for Bluetooth-forbindelse på panelet blinker hurtigt med korte 
intervaller, når den kan findes, eller når den forsøger at oprette forbindelse til 
en tidligere parret Bluetooth-enhed. Når en enhed er parret med og opretter 
forbindelse til radioen, blinker den blå Bluetooth-LED for tilsluttet langsomt 
med lange intervaller. 

 
Bluetooth-forbindelsernes ydeevne kan variere afhængigt af de tilsluttede Bluetooth-
enheder. Se venligst Bluetooth-funktionerne på din enhed, før du opretter 
forbindelse til Powerplayer. Alle funktioner understøttes muligvis ikke på nogle 
parrede Bluetooth-enheder. 

 
En Bluetooth-forbindelse kan give en lydforbindelse på op til en afstand på ca. 10 meter. 
Når du parrer to Bluetooth-kompatible enheder, anbefaler vi, at de ikke bør være mere 
end 2-3 meter fra hinanden for at gøre det nemmere. Tilstedeværelsen af andre 
fungerende Bluetooth-enheder under forbindelsen kan medføre driftsproblemer. 
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Display tilstande 
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Bluetooth er et radiokommunikationssystem med kort rækkevidde, og generelt kan 
Bluetooth-enheder kommunikere klart og tydeligt med hinanden i et almindeligt stort 
rum eller på et kontor. Pålideligheden af en Bluetooth-forbindelse mellem forskellige 
rum vil i høj grad afhænge af bygningens konstruktion. 

 
Bluetooth-kommunikationsområdet kan blive væsentligt reduceret, hvis signalet 
passerer gennem en fast genstand. Menneskelige kroppe, vægge af mursten og beton, 
tunge møbler eller bogkasser vil alle i større eller mindre grad reducere rækkevidden 
for dine Bluetooth-enheder. Vægge af glas, tørre vægge eller træbeklædte vægge og 
kontorvægge kan have en mindre alvorlig, men dog mærkbar påvirkning. Metalrør, 
foliebeklædte gipsplader, metalvinduer og ledninger i hjemmet kan også have en 
påvirkning. Du bør placere dine Bluetooth-enheder tættere på hinanden, hvis du 
oplever kommunikationsvanskeligheder. 

 
WiFi-netværk og trådløse telefoner bruger generelt de samme radiofrekvenser som 
Bluetooth og kan forstyrre hinanden. Hvis du bemærker interferens, skal du prøve at 
flytte Powerplayer eller en af de andre enheder. 

 
Bluetooth-funktionerne på din Powerplayer gør det muligt for den at modtage lyd fra 
mange Bluetooth-kompatible enheder, herunder mobiltelefoner, PC'er og tablets. Der 
kan kun tilsluttes én Bluetooth-enhed til din Powerplayer ad gangen. Den understøtter 
følgende Bluetooth-profiler og -funktioner. 

 
• Din Powerplayer understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), som 

er en lydforbindelse, der streamer musik fra PC'er, mobiltelefoner osv. SBC- og 
AAC-lydcodecs understøttes. 

 
• Din Powerplayer understøtter AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), 

som gør det muligt for din radio at styre musikafspilning fra den tilsluttede 
enhed. 

 
Bemærk: Nogle mobiltelefoner kan midlertidigt afbryde forbindelsen til din 
Powerplayer, når du foretager eller modtager opkald. Nogle enheder kan midlertidigt 
slå deres Bluetooth-lydstreaming fra, når de modtager SMS'er, e-mails eller af andre 
årsager, der ikke har noget med lydstreaming at gøre. En sådan adfærd er en 
funktion af den tilsluttede enhed og indikerer ikke en fejl på din Powerplayer. 

 
Parring af Bluetooth med din mobiltelefon 

 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Vælg Bluetooth-tilstand ved at trykke på knappen Source. 
3. LCD-displayet viser "Pairing" (parring), når radioen endnu ikke er parret med din 

mobiltelefon. 
4. Åbn menuen Indstillinger i din mobiltelefon og vælg Bluetooth, og vælg derefter 

"Powerplayer" på listen over Bluetooth-enheder (Bluetooth-parringsvejledningen 
kan variere alt efter mobiltelefontype, se venligst din mobiltelefonmanual). 

5. Når Bluetooth-parringen er lykkedes, vises der "Connected" på LCD-displayet. 
6. Derefter viser LCD-displayet den tilsluttede mobiltelefons navn for at angive den 

tilsluttede enhed til radioen. 

Afspilning af musik fra din mobiltelefon 
 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Vælg Bluetooth-tilstand ved at trykke på knappen Source. 
3. Begynd at afspille musik ved hjælp af medieafspillerne i den parrede mobiltelefon. 
4. Afspilning kan styres fra mobiltelefonen eller ved at trykke på , , og 

knapperne (forvalgsknapperne 3, 4 og 5) på radioen. 
5. Når musikafspilningen er startet, vises navnet på sangen på LCD-skærmen. 

 
Display tilstande 

 
I Bluetooth-tilstand kan radioen vise en række oplysninger om den aktuelle afspilning 
af musik på displayet. Tryk på knappen Info for at skifte mellem de forskellige typer. 

 
a. Titel Viser navnet på den 'rullende' sang i den aktuelle afspilningsmusik. 
b. Kunstner Viser kunstnernavnet for den aktuelle afspilningsmusik. 
c. Album Viser albumnavnet for den aktuelle afspilningsmusik. 

 
Enhedslist – Forbundet til parret enhed 

 
I Powerplayer kan du vælge Bluetooth-enheden fra enhedslisten for at oprette 
forbindelse igen. Enhedsnavnene ville blive vist, hvis navnet på Bluetooth-enhederne 
var konfigureret i mobilenhederne. Se brugermanualen til din mobilenhed for at få 
oplysninger om konfigurationer. 

 
Enhedslisterne kan kontrolleres som nedenfor: 
1. I Bluetooth-tilstand skal du trykke på knappen Menu for at gå ind i 

systemindstillingen. 
2. Drej knappen Tuning / Select , indtil "View details" vises, og tryk på knappen 

Tuning / Select for at vælge indstillingen. 
3. Drej knappen Tuning / Select , indtil "Paired Device List" vises, og tryk på 

knappen Tuning / Select for at vælge indstillingen. 
4. Drej på knappen Tuning / Select for at få vist navnet på enhederne. 
5. Tryk på knappen Tuning / Select for at starte Bluetooth-genoprettelse. 

Powerplayer opretter automatisk forbindelse til denne mobilenhed. 
 

Bemærk: Der kan gemmes op til 8 enhedsnavne i Powerplayer. Hvis der er tilsluttet og 
gemt mere end 8 mobilenheder i Powerplayer, slettes det tidligst parrede enhedsnavn. 

 
Bemærk: Hvis du nogensinde har slettet "Powerplayer" fra din tilsluttede mobilenhed, 
vil den automatiske genforbindelse mislykkes. 

 
Genstart Bluetooth-parring 

 
Bluetooth-funktionen kan indstilles til at fungere på forskellige måder som nedenfor: 

 
1. I Bluetooth-tilstand skal du trykke på knappen Menu for at gå ind i 

systemindstillingen. 
2. Drej knappen Tuning / Select for at vælge indstillingen "Bluetooth 

Discoverable", og tryk på knappen Tuning / Select for at vælge indstillingen. 
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3. LCD-displayet viser "Pairing" (parring), og radioens Bluetooth er fri til enhver 
mobiltelefonsforbindelse, da den nu er i opdagelsestilstand. 

 
Bemærk: "Discoverable" er indstillingen, der tvinger Powerplayer til at afbryde 
forbindelsen til din mobiltelefon og gå ind i "opdagelsestilstand". På denne måde kan du 
tillade Bluetooth-parring med en anden enhed. Hvis der ikke er parret nogen ny enhed, 
vil Bluetooth automatisk forsøge at oprette forbindelse til den sidste enhed, når den 
slukkes og tændes igen. 

 
Den automatiske strømstyringsfunktion aktiveres i Bluetooth-tilstand. Hvis der ikke er 
noget signal fra Bluetooth i mere end 15 minutter, skifter radioen automatisk til 
standbytilstand. Hvis du trykker på knappen Power , vågner radioen. 

 
 

  USB-TILSTAND  

FORHOLD FOR AT FORHINDRE, AT DER KOMMER FUGT IND I RADIOEN! HOLD 
GUMMIDÆKSLET LUKKET UNDER DISSE FORHOLD. 

 
USB-hukommelsesenheder kan bruges sammen med radioen til afspilning af MP3-, 
AAC-, FLAC- og WAV-filer. 

 
Radioen er blevet testet med en række USB-hukommelsesenheder på op til 32 GB. 
Der findes dog mange forskellige varianter af USB-hukommelsesenheder, og det er 
ikke garanteret, at virker i denne radio. Hukommelsen skal bruge FAT- eller FAT32-
arkiveringssystemet for at kunne fungere i denne radio. 

 
Lydformater, der understøttes til afspilning, er MP3, AAC, FLAC og WAV. Afspilning 
understøtter ikke filer, der er kodet med WMA lossless, WMA voice, WMA 10 
professional eller filer i et format, der er beskyttet af DRM. 

 
USB-stikket er placeret på siden af radioen bag gummidækslet. Sørg for, at 
gummidækslet er lukket godt efter brug for at forhindre, at der kommer fugt og snavs ind 
i radioen. 
USB-hukommelsesenheden bør ikke fjernes under afspilning, da der kan ske 
beskadigelse eller ødelæggelse af filer. 

 
USB-hukommelsesenheder er ikke inkluderet i denne radio. 

 
Bemærk: Når radioen afspiller et USB-stik, oplades batterierne i lavstrømstilstand. Når 
USB-stikket er fjernet, fortsætter den normale opladning. 

 
Indsæt og fjern en USB-hukommelsesenhed 

 
Sæt forsigtigt en USB-hukommelsesenhed i USB-stikket. For at fjerne USB-
hukommelsesenheden skal du blot trække enheden ud. 

Afspilning af musikfiler 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Source for at vælge USB. På displayet vises "Loading...Please 

wait" (Indlæser...Vent venligst). Det kan tage noget tid, før radioen har læst 
mapperne og filerne på hukommelsesenheden. 

3. Når USB-hukommelsenheden er blevet læst, begynder radioen at afspille den 
første fil (sang) i den første mappe. Hvis der ikke er indsat nogen USB-
hukommelsesenhed, viser displayet "NO DEVICE MOUNTED!". 

4. For at sætte afspilningen på pause skal du trykke på knappen (Preset 5). Tryk 
på knappen (Preset 5) igen for at genoptage afspilningen fra pausepositionen. 

5. For at springe til den næste fil skal du trykke på knappen Tuning (Preset 4) for at 
springe til den næste fil. 

6. For at springe til forrige fil skal du trykke på  knappen (Preset 3). 
7. Mens filen afspilles, skal du trykke på og holde enten knappen (Preset 4) 
8. eller knappen (Preset 3) nede. Slip knappen, når den ønskede del af filen er 

nået. 
9. Hvis du vil springe til den næste mappe, skal du trykke på knappen Folder + 

(Preset 2) for at springe til den næste mappe. 
10. For at springe til den forrige mappe skal du trykke på knappen Folder - (Preset 1) 

for at springe til den forrige mappe. 
 

Filsøgning 
1. Tryk på knappen Menu for at åbne USB-afspilningsskærmen. 
2. Drej på knappen Tuning / Select for at søge efter den ønskede mappe. Tryk på 

knappen Tuning / Select for at vælge mappen. 
På displayet vises den første fil i den valgte mappe. 

3. Drej knappen Tuning / Select for at søge efter den ønskede fil. Tryk på 
knappen Tuning / Select for at vælge filen. Radioen begynder at afspille den 
valgte fil. 

 
Radioen understøtter et begrænset antal mapper og filer i søgningen: 

 

Tilstand Max. antal mapper understøttet Max. antal filer understøttet 

Stop 999 (med mappenavn) 9999 (med filnavn) 

Afspil 999 
(1-99 med mappenavn) 
(100-999 uden mappenavn) 

9999 
(1-999 med filnavn) 
(1000-9999 uden filnavn) 

 
Afspilningstilstand 
Under afspilning af USB-hukommelsesenhed, 
1. Tryk på knappen Menu, 
2. Drej på knappen Tuning / Select , indtil displayet viser "Music setting". Tryk på 

knappen Tuning / Select. 
3. Drej knappen Tuning / Select til den ønskede afspilningstilstand, og tryk igen 

på knappen Tuning / Select for at bekræfte. 
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3. LCD-displayet viser "Pairing" (parring), og radioens Bluetooth er fri til enhver 
mobiltelefonsforbindelse, da den nu er i opdagelsestilstand. 

 
Bemærk: "Discoverable" er indstillingen, der tvinger Powerplayer til at afbryde 
forbindelsen til din mobiltelefon og gå ind i "opdagelsestilstand". På denne måde kan du 
tillade Bluetooth-parring med en anden enhed. Hvis der ikke er parret nogen ny enhed, 
vil Bluetooth automatisk forsøge at oprette forbindelse til den sidste enhed, når den 
slukkes og tændes igen. 

 
Den automatiske strømstyringsfunktion aktiveres i Bluetooth-tilstand. Hvis der ikke er 
noget signal fra Bluetooth i mere end 15 minutter, skifter radioen automatisk til 
standbytilstand. Hvis du trykker på knappen Power , vågner radioen. 

 
 

  USB-TILSTAND  

FORHOLD FOR AT FORHINDRE, AT DER KOMMER FUGT IND I RADIOEN! HOLD 
GUMMIDÆKSLET LUKKET UNDER DISSE FORHOLD. 

 
USB-hukommelsesenheder kan bruges sammen med radioen til afspilning af MP3-, 
AAC-, FLAC- og WAV-filer. 

 
Radioen er blevet testet med en række USB-hukommelsesenheder på op til 32 GB. 
Der findes dog mange forskellige varianter af USB-hukommelsesenheder, og det er 
ikke garanteret, at virker i denne radio. Hukommelsen skal bruge FAT- eller FAT32-
arkiveringssystemet for at kunne fungere i denne radio. 

 
Lydformater, der understøttes til afspilning, er MP3, AAC, FLAC og WAV. Afspilning 
understøtter ikke filer, der er kodet med WMA lossless, WMA voice, WMA 10 
professional eller filer i et format, der er beskyttet af DRM. 

 
USB-stikket er placeret på siden af radioen bag gummidækslet. Sørg for, at 
gummidækslet er lukket godt efter brug for at forhindre, at der kommer fugt og snavs ind 
i radioen. 
USB-hukommelsesenheden bør ikke fjernes under afspilning, da der kan ske 
beskadigelse eller ødelæggelse af filer. 

 
USB-hukommelsesenheder er ikke inkluderet i denne radio. 

 
Bemærk: Når radioen afspiller et USB-stik, oplades batterierne i lavstrømstilstand. Når 
USB-stikket er fjernet, fortsætter den normale opladning. 

 
Indsæt og fjern en USB-hukommelsesenhed 

 
Sæt forsigtigt en USB-hukommelsesenhed i USB-stikket. For at fjerne USB-
hukommelsesenheden skal du blot trække enheden ud. 

Afspilning af musikfiler 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Source for at vælge USB. På displayet vises "Loading...Please 

wait" (Indlæser...Vent venligst). Det kan tage noget tid, før radioen har læst 
mapperne og filerne på hukommelsesenheden. 

3. Når USB-hukommelsenheden er blevet læst, begynder radioen at afspille den 
første fil (sang) i den første mappe. Hvis der ikke er indsat nogen USB-
hukommelsesenhed, viser displayet "NO DEVICE MOUNTED!". 

4. For at sætte afspilningen på pause skal du trykke på knappen (Preset 5). Tryk 
på knappen (Preset 5) igen for at genoptage afspilningen fra pausepositionen. 

5. For at springe til den næste fil skal du trykke på knappen Tuning (Preset 4) for at 
springe til den næste fil. 

6. For at springe til forrige fil skal du trykke på  knappen (Preset 3). 
7. Mens filen afspilles, skal du trykke på og holde enten knappen (Preset 4) 
8. eller knappen (Preset 3) nede. Slip knappen, når den ønskede del af filen er 

nået. 
9. Hvis du vil springe til den næste mappe, skal du trykke på knappen Folder + 

(Preset 2) for at springe til den næste mappe. 
10. For at springe til den forrige mappe skal du trykke på knappen Folder - (Preset 1) 

for at springe til den forrige mappe. 
 

Filsøgning 
1. Tryk på knappen Menu for at åbne USB-afspilningsskærmen. 
2. Drej på knappen Tuning / Select for at søge efter den ønskede mappe. Tryk på 

knappen Tuning / Select for at vælge mappen. 
På displayet vises den første fil i den valgte mappe. 

3. Drej knappen Tuning / Select for at søge efter den ønskede fil. Tryk på 
knappen Tuning / Select for at vælge filen. Radioen begynder at afspille den 
valgte fil. 

 
Radioen understøtter et begrænset antal mapper og filer i søgningen: 

 

Tilstand Max. antal mapper understøttet Max. antal filer understøttet 

Stop 999 (med mappenavn) 9999 (med filnavn) 

Afspil 999 
(1-99 med mappenavn) 
(100-999 uden mappenavn) 

9999 
(1-999 med filnavn) 
(1000-9999 uden filnavn) 

 
Afspilningstilstand 
Under afspilning af USB-hukommelsesenhed, 
1. Tryk på knappen Menu, 
2. Drej på knappen Tuning / Select , indtil displayet viser "Music setting". Tryk på 

knappen Tuning / Select. 
3. Drej knappen Tuning / Select til den ønskede afspilningstilstand, og tryk igen 

på knappen Tuning / Select for at bekræfte. 
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Radioen gennemgår følgende indstillinger: 

Normal afspilning → Gentag én → Gentag mappe → Gentag alle → Gentag shuffle 

Normal afspilning Afspilning i sekventiel rækkefølge efter hinanden. 
Gentag én Afspil den fil, du lytter til, gentagne gange. 
Gentag mappe Afspil filerne i den mappe, du lytter til, gentagne gange. 
Gentag alle Afspil alle filer på USB-hukommelsenheden gentagne gange. 
Gentag shuffle Afspil alle filer på USB-stikket én gang i tilfældig rækkefølge. 

 
Den valgte afspilningstilstand vises til højre i den øverste linje på displayet med et ikon. 
Der vises intet ikon, når du er i normal afspilningstilstand. 

 
Informationsfunktion 

 
Under afspilning af USB-hukommelsesenheder vises titlen og den aktuelle afspilningstid 
for den musik, der afspilles, på displayet. Tryk på knappen Info for at gennemse 
følgende oplysninger (kun hvis disse oplysninger findes sammen med filen på 
hukommelsesenheden): 

 
Afspilningstid → Kunstnernavn → Albumnavn → Bitrate for musikken → Filnavn → 
Afspilningstid igen. 

 
 

  AUX IN-TILSTAND  
 

Der er et 3,5 mm stereo Aux In-stik på siden bag gummidækslet til tilslutning af en 
ekstern lydenhed som f.eks. en MP3-afspiller eller CD-afspiller (medfølger ikke med 
denne radio). 

 
1. Tilslut en lydkilde til Aux In-stikket. 
2. Tryk på knappen Source for at vælge Aux-indgang. Displayet viser "Aux In". 
3. Afspil fra den eksterne afspiller. 
4. Juster lydstyrken på både radioen og afspilleren, så du nyde komfortabel lytning. 
5. Efter brug skal du lukke gummidækslet for at forhindre, at der trænger fugt 
eller støv ind i stikkene og radioen. 

 
Bemærkninger: Brug aldrig Aux In-stikket under regnfulde eller fugtige forhold for at 
forhindre, at der trænger fugt ind i radioen. Hold gummidækslet lukket under disse 
forhold. 

 
Den automatiske strømstyringsfunktion aktiveres i Aux input-tilstand. Hvis der ikke er 
noget signal fra Aux-indgangsstikket i mere end 15 minutter, skifter apparatet automatisk 
til standbytilstand. Betjeningsindikatoren og LCD-skærmen slukkes i så fald. Hvis du 
trykker på knappen Power , vågner apparatet op. 

  INDSTILLING AF URET  

Uret kan indstilles i systemmenuen. Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 30 
sekunder, forlader radioen urindstillingen, og indstillingen annulleres. 

 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Menu for at få vist den aktuelle menu. 
3. Drej knappen Tuning / Select for at vælge "System settings" 

(Systemindstillinger), og tryk på knappen for at åbne systemmenuen. 
4. Derefter vises "Equaliser", drej knappen Tuning / Select for at vælge "Time/Date", 

og tryk på knappen for at bekræfte. 
5. Vælg "Set Time/Date", og tryk på drejeknappen igen for at få adgang til 

indstillingerne for dato og klokkeslæt. 
6. Tryk på knappen Tuning / Select for at bekræfte, og dagen blinker på displayet. 
7. Drej på knappen Tuning / Select for at indstille den aktuelle dag. 
8. Tryk på knappen Tuning / Select for at bekræfte, og måneden blinker. 
9. Drej på knappen Tuning / Select for at indstille den aktuelle måned. 
10. Tryk på knappen Tuning / Select for at bekræfte, og året blinker derefter på 

displayet. 
11. Drej på knappen Tuning / Select for at indstille det aktuelle år. 
12. Drej på knappen Tuning / Select for at indstille timen. 
13. Tryk på knappen Tuning / Select for at bekræfte, og minutcifrene blinker. 
14. Drej på knappen Tuning / Select for at indstille minutangivelsen. 
15. Tryk på knappen Tuning / Select for at bekræfte og afslutte indstillingen af uret. 

  TIDSFORMAT  
 

Tidsformatet kan vælges og indstilles til enten 12-timers eller 24-timers format. 
 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Menu for at få vist den aktuelle menu. 
3. Drej knappen Tuning / Select for at vælge "System settings" 

(Systemindstillinger), og tryk på knappen for at åbne systemmenuen. 
4. Derefter vises "Equaliser", drej knappen Tuning / Select for at vælge "Time/Date", 

og tryk på knappen for at bekræfte. 
5. Drej knappen Tuning / Select for at vælge "12/24-hour format", og tryk på 

drejeknappen. 
6. Drej knappen Tuning / Select for at vælge "12" eller "24" tidsformat, og tryk 

derefter på knappen igen for at bekræfte og afslutte indstillingen. 
 

Automatisk opdatering 
 

Radioen kan modtage den seneste tidsinformation fra enten DAB- eller FM-signalet 
og derefter synkronisere radioens aktuelle dato/tid. 

 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Menu for at få vist den aktuelle menu. 
3. Drej knappen Tuning / Select for at vælge "System settings" 

(Systemindstillinger), og tryk på knappen for at åbne systemmenuen. 
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Radioen gennemgår følgende indstillinger: 
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4. Derefter vises "Equaliser", drej knappen Tuning / Select for at vælge "Time/Date", 
og tryk på knappen for at bekræfte. 

5. Drej knappen Tuning / Select for at vælge "Time auto update", og tryk på knappen. 
6. Drej på knappen Tuning / Select for at vælge 

 
"Update from DAB" Radioen synkroniserer automatisk dato/tid fra 

nuværende DAB-station. 
 

"Update from FM" Radioen synkroniserer automatisk dato/tid fra 
nuværende FM-station. 

 
"No update" Radioen stopper med at opdatere dato/tid fra alle radio 

stationer. 
 
7. Tryk på knappen igen for at bekræfte og afslutte indstillingen. 

 
Bemærk: Hvis modtagelsen er god, og du har valgt "Update from DAB" eller "Update 
from FM" i indstillingen Automatisk opdatering, bliver tiden automatisk opdateret. 
Tidssynkronisering kan tage flere minutter. Den automatiske tidsindstilling aktiveres 
altid, når radioen skifter fra standby til den sidst afspillede radiomodus. 

 
 

  EQUALISER  
 

Lyden på Powerplayer kan justeres, så den passer til din personlige smag for det 
materiale, du lytter til. Radioen kan indstilles til lydstyrke EQ-tilstand eller ved at 
indstille diskant- og basniveauet til dine egne præferencer, som du kan få adgang til via 
menupunktet My EQ. 

 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Menu for at få vist den aktuelle menu. 
3. Drej knappen Tuning / Select for at vælge "System settings" 

(Systemindstillinger), og tryk på knappen for at åbne systemmenuen. 
4. Drej knappen Tuning / Select , indtil "Equalizer" er markeret, og tryk på knappen 

for at bekræfte. 
5. Drej på knappen Tuning / Select for at skifte mellem Loudness On, Loudness 

Off, My EQ og My EQ profile setup. 
 

Bemærk: Loudness-funktionen gør det muligt at få kompensation for lavere og højere 
frekvenser. Effekten vil være mere hørbar, når radioen er på et lavere lydniveau 
(Dynamic Loudness). 

 
Opsætning af din My EQ-profil 

 
Hvis du ønsker at indstille en brugerdefineret diskant- og basindstilling, skal du følge 
nedenstående trin. 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Volume / Equaliser for at åbne menuen "Equaliser"; eller 

3. Tryk på knappen Menu for at få vist den aktuelle menu. 
4. Drej knappen Tuning / Select for at vælge "System settings" 

(Systemindstillinger), og tryk på knappen for at åbne systemmenuen. 
5. Drej knappen Tuning / Select , indtil "Equaliser" er markeret, og tryk på knappen 

for at bekræfte. 
6. Drej knappen Tuning / Select for at vælge "My EQ profile setup", og tryk 

derefter på knappen igen. 
7. Drej knappen Tuning / Select for at vælge "Bass", og tryk derefter på knappen for 

at åbne menuen for baskonfiguration. 
8. Drej knappen Tuning / Select for at justere basniveauet fra "-10" til "+10", og 

tryk derefter på knappen igen for at bekræfte indstillingen af basniveauet. 
9. Hvis du ønsker at indstille diskant, skal du dreje knappen Tuning / Select for at 

vælge "Treble" i menuen "My EQ profile setup" og derefter trykke på knappen 
for at åbne diskantkonfigurationsmenuen. 

10. Drej knappen Tuning / Select for at justere diskantniveauet fra "-10" til "+10"; 
tryk derefter på knappen igen for at bekræfte diskantindstillingen. 

11. Hvis du ønsker at indstille det dynamiske niveau, skal du dreje knappen Tuning / 
Select for at vælge "Dynamic level" i menuen "My EQ profile setup" og derefter 
trykke på knappen for at åbne konfigurationsmenuen for det dynamiske niveau. 

12. Drej på knappen Tuning / Select for at justere niveauet, og tryk derefter på 
knappen igen for at bekræfte niveauindstillingen. 

 
"Dynamic Level" er mest effektiv i det såkaldte mellemtoneområde og kan indstilles efter 
brugerens ønske for at skærpe eller blødgøre lydbilledet. 

 
 

  INDSTILLING AF ALARMUR  
 

Powerplayer har to separate alarmer, som kan indstilles til at vække dig enten med 
radioen eller en summende alarm. I tilfælde af en strømafbrydelse har Powerplayer 
indbygget hukommelse, som bevarer dine alarmindstillinger. 

 
Sørg for, at tidspunktet er indstillet korrekt, før du indstiller alarmerne. 

 
1. Når Powerplayer er tændt, skal du trykke på knappen Menu for at få adgang til 

menuen for den aktuelle tilstand. Drej knappen Tuning / Select , indtil "Main 
menu" (hovedmenu) er fremhævet på displayet. Tryk på knappen for at åbne 
"Hovedmenu". 

2. Drej på knappen Tuning / Select , indtil "Alarm" 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 knappen Menu for at afslutte. 

3. Drej knappen Tuning / Select , indtil den ønskede alarm (1 eller 2) er markeret 
på displayet. Tryk på knappen for at gå ind i alarmopsætningen. 

4. Drej på knappen Tuning / Select , indtil "Time" er markeret på displayet. Tryk på 
knappen for at justere alarmtiden. 

5. Drej på knappen Tuning / Select for at vælge alarmtidspunktet. Tryk på 
knappen for at bekræfte indstillingen. 
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4. Derefter vises "Equaliser", drej knappen Tuning / Select for at vælge "Time/Date", 
og tryk på knappen for at bekræfte. 

5. Drej knappen Tuning / Select for at vælge "Time auto update", og tryk på knappen. 
6. Drej på knappen Tuning / Select for at vælge 

 
"Update from DAB" Radioen synkroniserer automatisk dato/tid fra 

nuværende DAB-station. 
 

"Update from FM" Radioen synkroniserer automatisk dato/tid fra 
nuværende FM-station. 

 
"No update" Radioen stopper med at opdatere dato/tid fra alle radio 

stationer. 
 
7. Tryk på knappen igen for at bekræfte og afslutte indstillingen. 

 
Bemærk: Hvis modtagelsen er god, og du har valgt "Update from DAB" eller "Update 
from FM" i indstillingen Automatisk opdatering, bliver tiden automatisk opdateret. 
Tidssynkronisering kan tage flere minutter. Den automatiske tidsindstilling aktiveres 
altid, når radioen skifter fra standby til den sidst afspillede radiomodus. 

 
 

  EQUALISER  
 

Lyden på Powerplayer kan justeres, så den passer til din personlige smag for det 
materiale, du lytter til. Radioen kan indstilles til lydstyrke EQ-tilstand eller ved at 
indstille diskant- og basniveauet til dine egne præferencer, som du kan få adgang til via 
menupunktet My EQ. 

 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Menu for at få vist den aktuelle menu. 
3. Drej knappen Tuning / Select for at vælge "System settings" 

(Systemindstillinger), og tryk på knappen for at åbne systemmenuen. 
4. Drej knappen Tuning / Select , indtil "Equalizer" er markeret, og tryk på knappen 

for at bekræfte. 
5. Drej på knappen Tuning / Select for at skifte mellem Loudness On, Loudness 

Off, My EQ og My EQ profile setup. 
 

Bemærk: Loudness-funktionen gør det muligt at få kompensation for lavere og højere 
frekvenser. Effekten vil være mere hørbar, når radioen er på et lavere lydniveau 
(Dynamic Loudness). 

 
Opsætning af din My EQ-profil 

 
Hvis du ønsker at indstille en brugerdefineret diskant- og basindstilling, skal du følge 
nedenstående trin. 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Volume / Equaliser for at åbne menuen "Equaliser"; eller 

3. Tryk på knappen Menu for at få vist den aktuelle menu. 
4. Drej knappen Tuning / Select for at vælge "System settings" 

(Systemindstillinger), og tryk på knappen for at åbne systemmenuen. 
5. Drej knappen Tuning / Select , indtil "Equaliser" er markeret, og tryk på knappen 

for at bekræfte. 
6. Drej knappen Tuning / Select for at vælge "My EQ profile setup", og tryk 

derefter på knappen igen. 
7. Drej knappen Tuning / Select for at vælge "Bass", og tryk derefter på knappen for 

at åbne menuen for baskonfiguration. 
8. Drej knappen Tuning / Select for at justere basniveauet fra "-10" til "+10", og 

tryk derefter på knappen igen for at bekræfte indstillingen af basniveauet. 
9. Hvis du ønsker at indstille diskant, skal du dreje knappen Tuning / Select for at 

vælge "Treble" i menuen "My EQ profile setup" og derefter trykke på knappen 
for at åbne diskantkonfigurationsmenuen. 

10. Drej knappen Tuning / Select for at justere diskantniveauet fra "-10" til "+10"; 
tryk derefter på knappen igen for at bekræfte diskantindstillingen. 

11. Hvis du ønsker at indstille det dynamiske niveau, skal du dreje knappen Tuning / 
Select for at vælge "Dynamic level" i menuen "My EQ profile setup" og derefter 
trykke på knappen for at åbne konfigurationsmenuen for det dynamiske niveau. 

12. Drej på knappen Tuning / Select for at justere niveauet, og tryk derefter på 
knappen igen for at bekræfte niveauindstillingen. 

 
"Dynamic Level" er mest effektiv i det såkaldte mellemtoneområde og kan indstilles efter 
brugerens ønske for at skærpe eller blødgøre lydbilledet. 

 
 

  INDSTILLING AF ALARMUR  
 

Powerplayer har to separate alarmer, som kan indstilles til at vække dig enten med 
radioen eller en summende alarm. I tilfælde af en strømafbrydelse har Powerplayer 
indbygget hukommelse, som bevarer dine alarmindstillinger. 

 
Sørg for, at tidspunktet er indstillet korrekt, før du indstiller alarmerne. 

 
1. Når Powerplayer er tændt, skal du trykke på knappen Menu for at få adgang til 

menuen for den aktuelle tilstand. Drej knappen Tuning / Select , indtil "Main 
menu" (hovedmenu) er fremhævet på displayet. Tryk på knappen for at åbne 
"Hovedmenu". 

2. Drej på knappen Tuning / Select , indtil "Alarm" 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 knappen Menu for at afslutte. 

3. Drej knappen Tuning / Select , indtil den ønskede alarm (1 eller 2) er markeret 
på displayet. Tryk på knappen for at gå ind i alarmopsætningen. 

4. Drej på knappen Tuning / Select , indtil "Time" er markeret på displayet. Tryk på 
knappen for at justere alarmtiden. 

5. Drej på knappen Tuning / Select for at vælge alarmtidspunktet. Tryk på 
knappen for at bekræfte indstillingen. 
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6. Drej på knappen Tuning / Select for at vælge alarmminuttet. Tryk på drejeknappen 
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. 

7. Drej knappen Tuning / Select for at fremhæve "Enable" (Aktiver), og tryk på knappen. 
Displayet viser frekvensindstillingerne for alarmen. Indstillingerne 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 på knappen Tuning / Select for at vælge den 
ønskede alarmfrekvensindstilling. Hvis du vælger Fra, deaktiveres alarmen. Tryk på 
knappen for at bekræfte valget. 

8. Alarmen kan indstilles til summer, DAB-radio eller FM-radio. Uanset hvilken 
radiotilstand der er valgt, kan radiovarmen indstilles til en hvilken som helst station, der 
er gemt som forindstillet, eller til den station, der senest er blevet lyttet til. Drej 
knappen Tuning / Select for at fremhæve den aktuelle "Mode"-indstilling for alarmen, 
og tryk derefter på knappen, hvis du ønsker at ændre den. Drej på knappen Tuning / 
Select for at fremhæve enten "Buzzer" eller den ønskede radiotilstand. Tryk på 
knappen for at bekræfte valget. 

9. Hvis du indstiller alarmen til en radioindstilling, skal du dreje på knappen Tuning / 
Select for at fremhæve indstillingen "Preset" og derefter trykke på knappen , hvis du 
ønsker at ændre den. Vælg mellem den radiostation, som du sidst har lyttet til, eller 
mellem forindstillingerne 1 - 10. Rul til den valgte indstilling, og tryk på knappen for at 
bekræfte valget. Bemærk, at du kun kan indstille alarmen til at bruge en forindstilling, 
som allerede er gemt. 

10. Drej knappen Tuning / Select , indtil indstillingen "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. 

11. For at gemme alarmindstillingerne skal du dreje på knappen Tuning / Select , indtil 
"Save" (Gem) er markeret. Tryk på knappen for at gemme alarmindstillingerne. 
Radioen viser "Alarm saved" (alarm gemt) 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 Menu. Aktive alarmer vises ved hjælp 
af små alarmindikatorer øverst på afspilningsdisplayerne og nederst på urdisplayet, når 
det er i standby. 

 
Bemærk: Hvis du begår en fejl på et tidspunkt, mens du indstiller alarmerne, kan du bruge 
knappen Menu til at gå tilbage til det forrige skærmbillede. 

 
 

  NÅR ALARMEN LYDER  
 

Summeren eller radioalarmen lyder på de valgte tidspunkter i op til 60 minutter, 
medmindre den afbrydes. Den lydstyrke, der anvendes til alarmen, vil være som angivet 
under proceduren for indstilling af alarmen. Hvis radioen ikke kan oprette forbindelse til 
den angivne radiostation, anvendes i stedet summeralarmen. 

 
Hvis du vil annullere en alarm, skal du trykke på knappen Power for at vende tilbage til 
standbytilstand. Alarmikonet blinker øverst på displayene for afspilningstilstand, og radioen 
skifter automatisk tilbage til standby-tilstand, når de 60 minutter er gået. 

 
Bemærk: Hvis radioen er tændt på grund af en alarm, kan du styre grundlæggende 
funktioner som f.eks. lydstyrke og valg af forudindstillinger. 

  AKTIVERING AF VÆKKEURET I STANDBYTILSTAND  
 

Når radioen er tilsluttet til strømnettet og er i standbytilstand, kan du ved gentagne 
gange at trykke på 
knappen Source aktivere eller deaktivere Alarm 1 og Alarm 2. 

 
 

  DEAKTIVERING AFALARMER  

1. Hvis du vil deaktivere en enkelt alarm, skal du gå ind i alarmopsætningsmenuen og 
dreje på knappen Tuning / Select , indtil den ønskede alarm er fremhævet på 
displayet. Tryk på knappen Tuning / Select. 

2. Drej knappen Tuning / Select , indtil indstillingen "Enable" (Aktiver) er 
markeret på displayet. Tryk på drejeknappen. 

3. Drej på knappen Tuning / Select for at fremhæve "Off", og tryk på knappen. 
4. Drej knappen Tuning / Select , indtil "Save"-indstillingen er fremhævet på 

displayet, og tryk derefter på knappen for at gemme den nye indstilling. Den valgte 
alarm er nu deaktiveret. 

 

 
  SNOOZE-TIMER  
1. Summeren eller radiolarmen kan slås fra i 5 minutter ved at trykke på knappen 

Tuning / Select. Hvis du ønsker en længere snoozetid, kan den forlænges. Hvis 
du trykker på knappen igen, mens lydanlægget er sat på snooze, indstilles den 
tilgængelige snoozetid til 5, 10, 15 eller 30 minutter. 

2. Mens snooze-timeren er aktiv, vises den resterende snoozetid ved siden af det 
blinkende alarmikon på urets display. 

3. For at annullere Snooze-timeren, mens alarmen er suspenderet, skal du trykke på 
knappen Power. 

 
 
 

  DVALETIMER  
 

Din radio kan indstilles til at slukke efter en forudindstillet tid. Indstillingen af 
dvaletimeren kan justeres mellem 5 og 120 minutter i intervaller på 5 minutter. 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Få adgang til menuen for den aktuelle tilstand ved at trykke på knappen Menu. Drej 

knappen Tuning / Select , indtil "Main menu" (hovedmenu) er fremhævet på 
displayet. Tryk på drejeknappen for at åbne "Main menu". 

3. Drej knappen Tuning / Select , indtil "Sleep" er markeret på displayet, og tryk 
derefter på knappen. 

4. Drej på knappen Tuning / Select , indtil den ønskede indstilling for dvaletid er 
valgt. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen. Dvaletimeren kan indstilles til 
mellem 5 og 120 minutter eller til Off (fra). 
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6. Drej på knappen Tuning / Select for at vælge alarmminuttet. Tryk på drejeknappen 
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. 

7. Drej knappen Tuning / Select for at fremhæve "Enable" (Aktiver), og tryk på knappen. 
Displayet viser frekvensindstillingerne for alarmen. Indstillingerne 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 på knappen Tuning / Select for at vælge den 
ønskede alarmfrekvensindstilling. Hvis du vælger Fra, deaktiveres alarmen. Tryk på 
knappen for at bekræfte valget. 

8. Alarmen kan indstilles til summer, DAB-radio eller FM-radio. Uanset hvilken 
radiotilstand der er valgt, kan radiovarmen indstilles til en hvilken som helst station, der 
er gemt som forindstillet, eller til den station, der senest er blevet lyttet til. Drej 
knappen Tuning / Select for at fremhæve den aktuelle "Mode"-indstilling for alarmen, 
og tryk derefter på knappen, hvis du ønsker at ændre den. Drej på knappen Tuning / 
Select for at fremhæve enten "Buzzer" eller den ønskede radiotilstand. Tryk på 
knappen for at bekræfte valget. 

9. Hvis du indstiller alarmen til en radioindstilling, skal du dreje på knappen Tuning / 
Select for at fremhæve indstillingen "Preset" og derefter trykke på knappen , hvis du 
ønsker at ændre den. Vælg mellem den radiostation, som du sidst har lyttet til, eller 
mellem forindstillingerne 1 - 10. Rul til den valgte indstilling, og tryk på knappen for at 
bekræfte valget. Bemærk, at du kun kan indstille alarmen til at bruge en forindstilling, 
som allerede er gemt. 

10. Drej knappen Tuning / Select , indtil indstillingen "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. 

11. For at gemme alarmindstillingerne skal du dreje på knappen Tuning / Select , indtil 
"Save" (Gem) er markeret. Tryk på knappen for at gemme alarmindstillingerne. 
Radioen viser "Alarm saved" (alarm gemt) 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 Menu. Aktive alarmer vises ved hjælp 
af små alarmindikatorer øverst på afspilningsdisplayerne og nederst på urdisplayet, når 
det er i standby. 

 
Bemærk: Hvis du begår en fejl på et tidspunkt, mens du indstiller alarmerne, kan du bruge 
knappen Menu til at gå tilbage til det forrige skærmbillede. 

 
 

  NÅR ALARMEN LYDER  
 

Summeren eller radioalarmen lyder på de valgte tidspunkter i op til 60 minutter, 
medmindre den afbrydes. Den lydstyrke, der anvendes til alarmen, vil være som angivet 
under proceduren for indstilling af alarmen. Hvis radioen ikke kan oprette forbindelse til 
den angivne radiostation, anvendes i stedet summeralarmen. 

 
Hvis du vil annullere en alarm, skal du trykke på knappen Power for at vende tilbage til 
standbytilstand. Alarmikonet blinker øverst på displayene for afspilningstilstand, og radioen 
skifter automatisk tilbage til standby-tilstand, når de 60 minutter er gået. 

 
Bemærk: Hvis radioen er tændt på grund af en alarm, kan du styre grundlæggende 
funktioner som f.eks. lydstyrke og valg af forudindstillinger. 

  AKTIVERING AF VÆKKEURET I STANDBYTILSTAND  
 

Når radioen er tilsluttet til strømnettet og er i standbytilstand, kan du ved gentagne 
gange at trykke på 
knappen Source aktivere eller deaktivere Alarm 1 og Alarm 2. 

 
 

  DEAKTIVERING AFALARMER  

1. Hvis du vil deaktivere en enkelt alarm, skal du gå ind i alarmopsætningsmenuen og 
dreje på knappen Tuning / Select , indtil den ønskede alarm er fremhævet på 
displayet. Tryk på knappen Tuning / Select. 

2. Drej knappen Tuning / Select , indtil indstillingen "Enable" (Aktiver) er 
markeret på displayet. Tryk på drejeknappen. 

3. Drej på knappen Tuning / Select for at fremhæve "Off", og tryk på knappen. 
4. Drej knappen Tuning / Select , indtil "Save"-indstillingen er fremhævet på 

displayet, og tryk derefter på knappen for at gemme den nye indstilling. Den valgte 
alarm er nu deaktiveret. 

 

 
  SNOOZE-TIMER  
1. Summeren eller radiolarmen kan slås fra i 5 minutter ved at trykke på knappen 

Tuning / Select. Hvis du ønsker en længere snoozetid, kan den forlænges. Hvis 
du trykker på knappen igen, mens lydanlægget er sat på snooze, indstilles den 
tilgængelige snoozetid til 5, 10, 15 eller 30 minutter. 

2. Mens snooze-timeren er aktiv, vises den resterende snoozetid ved siden af det 
blinkende alarmikon på urets display. 

3. For at annullere Snooze-timeren, mens alarmen er suspenderet, skal du trykke på 
knappen Power. 

 
 
 

  DVALETIMER  
 

Din radio kan indstilles til at slukke efter en forudindstillet tid. Indstillingen af 
dvaletimeren kan justeres mellem 5 og 120 minutter i intervaller på 5 minutter. 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Få adgang til menuen for den aktuelle tilstand ved at trykke på knappen Menu. Drej 

knappen Tuning / Select , indtil "Main menu" (hovedmenu) er fremhævet på 
displayet. Tryk på drejeknappen for at åbne "Main menu". 

3. Drej knappen Tuning / Select , indtil "Sleep" er markeret på displayet, og tryk 
derefter på knappen. 

4. Drej på knappen Tuning / Select , indtil den ønskede indstilling for dvaletid er 
valgt. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen. Dvaletimeren kan indstilles til 
mellem 5 og 120 minutter eller til Off (fra). 
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Powerplayer skifter til standby-tilstand, når den forindstillede tid er gået. En aktiv 
dvaletimer vises ved hjælp af en lille timerindikator øverst på de afspillende skærme. 
Denne indikator viser også den resterende dvaletid, før radioen skifter til 
standbytilstand. 

 
Hvis du vil annullere dvaletiden, før den forudindstillede tid er gået, og slukke 
lydsystemet, skal du trykke på knappen Power for at slukke enheden manuelt. 

 
 

  SPROG  
 

Radioen kan konfigureres til et andet sprog. 
 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Menu, og drej derefter på knappen Tuning / Select , indtil 

displayet viser "System settings" (systemindstillinger). 
3. Tryk på knappen Tuning / Select; drej på knappen Tuning / Select , indtil 

displayet viser "Language" (sprog). 
4. Tryk på knappen Tuning / Select for at åbne menuen for sprogjustering. 
5. Drej på knappen Tuning / Select , indtil det ønskede sprog vises på displayet 

(standard er engelsk). 
6. Tryk på knappen Tuning / Select for at bekræfte dit valg. Displayet skifter til det 

valgte sprog. 
 
 

  SOFTWAREOPDATERING  
 

Fra tid til anden kan der blive udviklet nye softwarefunktioner til din radio. Powerplayer 
er derfor designet til at gøre det muligt at opdatere den interne software ved hjælp af en 
USB-forbindelse. 
Du bør ikke forsøge at opdatere din radio, medmindre det anbefales af kundeservice. 
Opdatering af softwaren kan fjerne alle forindstillinger for radiostationer og 
alarmindstillinger fra Powerplayer. 

 
 

  SOFTWAREVERSION  

Softwaredisplayet kan ikke ændres og er kun til reference. 
 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Menu, og drej derefter på knappen Tuning / Select, indtil 

displayet viser "System settings" (systemindstillinger). 
3. Tryk på knappen Tuning / Select og drej knappen Tuning / Select, indtil 

displayet viser "SW version". 
4. Tryk på knappen Tuning / Select for at få vist softwareversionen. 
5. Tryk på knappen Tuning / Select for at gå tilbage til den sidste menu, og tryk på 

knappen Menu for at vende tilbage til den normale radiovisning. 

  SYSTEM  
 

Hvis radioen ikke fungerer korrekt, eller hvis nogle cifre på displayet mangler eller er 
ufuldstændige, skal du udføre følgende procedure. 

 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Menu. 
3. Drej på knappen Tuning / Select , indtil displayet viser "System settings" 

(systemindstillinger). Tryk på knappen Tuning / Select. 
4. Drej på knappen Tuning / Select , indtil displayet viser "Factory reset". Tryk på 

knappen Tuning / Select. 
5. Drej på knappen Tuning / Select for at vælge mellem "Yes" (Ja) 

eller "No" (Nej). Vælg "Yes", hvis du ønsker at nulstille radioen, 
ellers vælg "No". 

6. Tryk på knappen Tuning / Select for at foretage fabriksnulstilling. 
7. Der foretages en fuldstændig nulstilling. Alle forindstillinger og stationslisten 

slettes. Alle indstillinger vil blive indstillet til standardværdierne. 
Displayet viser "Powerplayer PerfectPro" i et par sekunder, hvorefter radioen 
automatisk udfører en automatisk scanning af DAB BandIII-kanalerne og FM-
området. 

 
I tilfælde af fejlfunktion på grund af elektrostatisk udladning skal du nulstille produktet 
som ovenfor for at genoptage normal drift. Hvis du ikke kan udføre nulstillingen som 
ovenfor, skal du fjerne og genindkoble strømforsyningen. 

 
 

  BAGGRUNDSBELYSNING  
 

Konfiguration af LCD-baggrundsbelysning 
 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Menu, og drej derefter på knappen Tuning / Select , indtil 

displayet viser "System settings" (systemindstillinger). 
3. Tryk på knappen Tuning / Select; drej på knappen Tuning / Select , indtil 

displayet viser "Backlight". 
4. Tryk på knappen Tuning / Select for at åbne menuen til justering af LCD-

baggrundsbelysningen. 
5. Drej Tuning / Select-knappen for at vælge "Radio on", som bruges til at 

indstille baggrundsbelysningen i tændt tilstand; 
6. Eller drej knappen Tuning / Select for at vælge "Radio standby" for at indstille 

baggrundsbelysningen i radio standby-tilstand. 
7. Tryk på knappen Tuning / Select for at bekræfte dit valg. 
8. Drej på knappen Tuning / Select for at vælge indstillingerne fra 

High/Medium/OLow/ff. 
9. Tryk på knappen Tuning / Select for at bekræfte valget. 
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Powerplayer skifter til standby-tilstand, når den forindstillede tid er gået. En aktiv 
dvaletimer vises ved hjælp af en lille timerindikator øverst på de afspillende skærme. 
Denne indikator viser også den resterende dvaletid, før radioen skifter til 
standbytilstand. 

 
Hvis du vil annullere dvaletiden, før den forudindstillede tid er gået, og slukke 
lydsystemet, skal du trykke på knappen Power for at slukke enheden manuelt. 

 
 

  SPROG  
 

Radioen kan konfigureres til et andet sprog. 
 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Menu, og drej derefter på knappen Tuning / Select , indtil 

displayet viser "System settings" (systemindstillinger). 
3. Tryk på knappen Tuning / Select; drej på knappen Tuning / Select , indtil 

displayet viser "Language" (sprog). 
4. Tryk på knappen Tuning / Select for at åbne menuen for sprogjustering. 
5. Drej på knappen Tuning / Select , indtil det ønskede sprog vises på displayet 

(standard er engelsk). 
6. Tryk på knappen Tuning / Select for at bekræfte dit valg. Displayet skifter til det 

valgte sprog. 
 
 

  SOFTWAREOPDATERING  
 

Fra tid til anden kan der blive udviklet nye softwarefunktioner til din radio. Powerplayer 
er derfor designet til at gøre det muligt at opdatere den interne software ved hjælp af en 
USB-forbindelse. 
Du bør ikke forsøge at opdatere din radio, medmindre det anbefales af kundeservice. 
Opdatering af softwaren kan fjerne alle forindstillinger for radiostationer og 
alarmindstillinger fra Powerplayer. 

 
 

  SOFTWAREVERSION  

Softwaredisplayet kan ikke ændres og er kun til reference. 
 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Menu, og drej derefter på knappen Tuning / Select, indtil 

displayet viser "System settings" (systemindstillinger). 
3. Tryk på knappen Tuning / Select og drej knappen Tuning / Select, indtil 

displayet viser "SW version". 
4. Tryk på knappen Tuning / Select for at få vist softwareversionen. 
5. Tryk på knappen Tuning / Select for at gå tilbage til den sidste menu, og tryk på 

knappen Menu for at vende tilbage til den normale radiovisning. 

  SYSTEM  
 

Hvis radioen ikke fungerer korrekt, eller hvis nogle cifre på displayet mangler eller er 
ufuldstændige, skal du udføre følgende procedure. 

 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Menu. 
3. Drej på knappen Tuning / Select , indtil displayet viser "System settings" 

(systemindstillinger). Tryk på knappen Tuning / Select. 
4. Drej på knappen Tuning / Select , indtil displayet viser "Factory reset". Tryk på 

knappen Tuning / Select. 
5. Drej på knappen Tuning / Select for at vælge mellem "Yes" (Ja) 

eller "No" (Nej). Vælg "Yes", hvis du ønsker at nulstille radioen, 
ellers vælg "No". 

6. Tryk på knappen Tuning / Select for at foretage fabriksnulstilling. 
7. Der foretages en fuldstændig nulstilling. Alle forindstillinger og stationslisten 

slettes. Alle indstillinger vil blive indstillet til standardværdierne. 
Displayet viser "Powerplayer PerfectPro" i et par sekunder, hvorefter radioen 
automatisk udfører en automatisk scanning af DAB BandIII-kanalerne og FM-
området. 

 
I tilfælde af fejlfunktion på grund af elektrostatisk udladning skal du nulstille produktet 
som ovenfor for at genoptage normal drift. Hvis du ikke kan udføre nulstillingen som 
ovenfor, skal du fjerne og genindkoble strømforsyningen. 

 
 

  BAGGRUNDSBELYSNING  
 

Konfiguration af LCD-baggrundsbelysning 
 
1. Tryk på knappen Power for at tænde for radioen. 
2. Tryk på knappen Menu, og drej derefter på knappen Tuning / Select , indtil 

displayet viser "System settings" (systemindstillinger). 
3. Tryk på knappen Tuning / Select; drej på knappen Tuning / Select , indtil 

displayet viser "Backlight". 
4. Tryk på knappen Tuning / Select for at åbne menuen til justering af LCD-

baggrundsbelysningen. 
5. Drej Tuning / Select-knappen for at vælge "Radio on", som bruges til at 

indstille baggrundsbelysningen i tændt tilstand; 
6. Eller drej knappen Tuning / Select for at vælge "Radio standby" for at indstille 

baggrundsbelysningen i radio standby-tilstand. 
7. Tryk på knappen Tuning / Select for at bekræfte dit valg. 
8. Drej på knappen Tuning / Select for at vælge indstillingerne fra 

High/Medium/OLow/ff. 
9. Tryk på knappen Tuning / Select for at bekræfte valget. 
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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 på radioen! 

 
Garantibetingelserne for denne radio dækker ikke følgende: 
• Skader forårsaget af misbrug, forsømmelse, ændringer, ulykker eller uautoriseret 

reparation. 
• Normal slitage. 

 
Åbn aldrig apparatets kabinet. Producenten påtager sig intet ansvar for skader som 
følge af forkert håndtering. Typepladen er placeret i bunden af apparatet. 

 
 

  SPECIFIKATIONER  

Strømkrav 
Hovedspændinger: 230 volt AC, 50/60 Hz 
Indbygget litium-polymer-batteri: 11,1 V, 4000 mAh 

 
Frekvensdækning 
DAB 174,928 - 239,200 MHz 
FM 87,5 - 108 MHz 

 
Kredsløbsfunktioner 
USB-stik 5 V 1 A til opladning af mobiltelefoner via autoriseret USB-
kabel 
Højttaler 1 x 76 mm 
Udgangseffekt 1 x 15 Watt 
Aux-In-stik 3,5 mm, stereo 
Hovedtelefonstik 3,5 mm, stereo 
Antennesystem DAB Teleskopantenne 

FM Teleskopantenne 

Miljømærkning 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
Dette produkt er fremstillet med dele og materialer af høj kvalitet, 
som kan genbruges og genanvendes. 
Derfor må produktet ikke smides væk sammen med almindeligt 
husholdningsaffald, når dets levetid er udløbet. Bring apparatet til 
et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. 
Det er angivet med dette symbol på produktet, i brugsanvisningen 
og på emballagen. 
Find ud af, hvilke indsamlingssteder din kommune driver. 
Vær med til at beskytte miljøet ved at genanvende brugte 
produkter. 
 
 
Denne enhed er støjdæmpet i henhold til de gældende EU-
direktiver. 
Dette produkt opfylder de europæiske direktiver 2005/32/EF 
og 2014/53/EU. 
Denne enhed er i overensstemmelse med 
sikkerhedsbestemmelserne DIN EN 60065 (VDE 0860) og 
dermed med de internationale sikkerhedsbestemmelser IEC 
60065. Åbn aldrig apparatets kabinet. Producenten påtager sig 
intet ansvar for skader som følge af forkert håndtering. 
Typepladen er placeret i bunden af apparatet. 
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Bluetooth 
Version 4.1 understøtter Bluetooth-profilerne A2DP og HFP. 

 
Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel. 
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Mærke: Perfectpro 

Produktnavn: Powerplayer 

Art.nr.: PP800L 

Overensstemmelseserklæring 

Prime Europe B.V. erklærer hermed, at denne model PP800L 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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