MODELL: SCD‐680
(SCD-68)
BÆRBART MUSIKK ANLEGG
MED DAB RADIO, KASSETT
OG USB

BRUKSANVISNING

Lynsymbolet varsler
om fare for
ikkeisolerte, høye
spenninger innvendig
i apparatet som kan
utgjøre en fare for
elektrisk støt og føre
til personskade.

Symbolet med
utropstegn varsler om at
brukerveiledningen og
instruksjoner for
vedlikehold og service
som følger med
apparatet, inneholder
viktig informasjon som
må følges.

Bærbart musikk anlegg med PLL Radio Kassett og USB
VIKTIGE INSTUKSJONER VEDRØRENDE SIKKERHET:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les gje nnom br uksanvisninge n. A lle veiledninger må gje nnomgås før a ppara tet tas i br uk.
Ta godt vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Merk! Bruksanvisning og veiledninger må respekteres.
Apparatet må ikke tas i bruk i nærheten av vann eller oppbevares i fuktige omgivelser.
Sørg for at det ikke søles væske av noe slag på apparatet eller i dets åpninger.
Skal apparatet flyttes, må dette gjøres forsiktig og unngå harde slag eller dunk.
Pass på at ikke utgangene på enheten er blokkert.
Apparatet må ikke plasseres i nærheten av en varmekilde (for eksempel en radiator). Apparatet må heller
ikke plasseres slik at det blir direkte utsatt for sollys.
9. Koble til apparatet slik som det er beskrevet i denne bruksanvisning.
10. Når apparatet skal rengjøres, må dette gjøres slik det er anbefalt i denne bruksanvisning.
11. Koble apparatet fra all tilførsel av strøm om det ikke skal benyttes over en lengre periode.
12. Apparatet skal repareres av kvalifisert personell når:
• Strømledningen er skadet
• Noe har falt ned på apparatet eller det har blitt sølt væske i apparatet
• Apparatet har blitt utsatt for regn
• Apparatet fungerer ikke som normalt men ingen utvendige årsaker er tydelig grunn
• Apparatet er ødelagt
13. Bruker må ikke forsøke å vedlikeholde enheten utover det som er beskrevet i denne bruksanvisning. Det vil i
så fall føre til at garantien opphører.
14. Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller søl av væske og ingen objekter fylt med væske, som for eksempel
blomstervaser, skal plasseres på apparatet.
15. Dersom apparatet skal kobles fra strøm, må strømledningen tas ut av kontakten da kun dette vil koble
apparatet helt fra strømtilførsel.
16. Strømledningen til apparatet må ikke skades og sørg for at denne er lett tilgjengelig under bruk.
17. Batterier skal ikke eksponeres for høy varme som for eksempel sol, åpen flamme eller lignende.
18. Veldig høy lyd fra hodetelefoner eller øreplugger kan forårsake skader på hørselen.
19. Minimum avstand rundt apparatet for tilstrekkelig ventilasjon er 150-180mm.
20. Ventilasjonen må ikke hindres ved at ventilasjonsåpningene dekkes til av for eksempel aviser, duker,
gardiner eller lignende.
21. Det må ikke plasseres åpne flammer som for eksempel tente lys på apparatet.
22. Husk å ta hensyn til miljøet når batterier byttes og lever disse i henhold til kommunale veiledninger.
23. Apparatet skal kun brukes i normale klima.

KLASSE 1 LASER PRODUKT

PLASSERING AV KNAPPER OG FUNKSJONER
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

USB inngang
Aux inngang
3.5mm inngang for hodetelefoner
Knapper for kassett
Håndtak
Teleskop antenne
Knapp for å åpne / lukke CD luke
LCD skjerm
Knapp for valg av funksjon
Knapp for stopp
/ bekrefte valg (Enter)
Knapp for hopp tilbake / Søk nedover
Knapp for meny / minne / justering av klokke
Knapp for tidskontroll
Knapp for volum opp / ned
Luke for kassett
Lysindikator for modus for dvale (Standby)
Knapp for å slå apparatet på (On) / av (Off)
Knapp for avspilling (Play) / pause
/ søk (Scan)
Knapp for hopp over / Søk oppover
Knapp for forrige / mappe opp
Knapp for informasjon / modus for avspilling
Inngang for strøm (AC)

Advarsel:
Feil bruk av knapper og funksjoner, eller justeringer eller utførelse av prosedyrer annet enn de som er spesifisert her i
bruksanvisningen, kan medføre fare for stråling.
Dette apparatet skal ikke justeres eller repareres av andre enn kvalifisert service personell.

Viktig:

Siden bevegelse av mekanikk i CD spilleren og dens følsomme elektronikk kan medføre forstyrrelser på radio mottakere i
nærheten, slå av apparatet når andre radio enheter er i bruk.

Som en følge av kompleksiteten av kontrollerkortet, vær vennlig å koble apparatet fra all strømtilførsel dersom det
oppleves at apparatet henger seg opp under bruk.
Dette behøver ikke bety at apparatet er ødelagt!

Forhåndsregler før bruk
Installasjon
•
•
•

Pakk opp alle deler og fjern all beskyttende emballasje.
Apparatet må ikke kobles til strøm før det er kontrollert av at strømtilførselen er riktig i henhold til retningslinjer.
Åpninger for ventilasjon må ikke tildekkes, og det må sørges for at apparatet har tilstrekkelig med ventilasjon rundt seg før
det tas i bruk.

Tilkobling
1. Koble til strømledningen i apparatets inngang for strøm (22) og deretter i kontakten på strømnettet.
2. Når du gjør dette for første gang, vil apparatet på i modus for dvale (Standby). Lysindikatoren for modus for dvale, vil tennes.
3. Slå på apparatet ved å trykke på knappen for å slå på apparatet (17). Dersom skjermen (8) slår seg på med
bakgrunnsbelysning, betyr dette at strømforsyningen er normal og apparatet er nå klart for avspilling av musikk.

Batteri (DC) tilkobling
Dersom du ønsker å bruke apparatet med batterier, vennligst plasser 8 stk. batterier av typen LR-14 i batteriluken som er plassert
bak på apparatet. Koble deretter fra strømledningen. Apparatet vil nå bruke strøm fra batteriene. Merk at det vil også brukes strøm
når apparatet står i modus for dvale (Standby) og det kan derfor være hensiktsmessig å ta ut batteriene når apparatet ikke er i bruk.

Stille inn klokken
1. Sett apparatet i modus for dvale (Standby).
2. Trykk og hold inne knappen for meny / minne / justering av klokke (12), på skjermen vil det komme frem «24 hour». Trykk
på knappen for hopp tilbake
(11) eller knappen for hopp frem
(19) for å velge mellom 12 eller 24 timers format på
klokken. Trykk så på knappen for meny / minne / justering av klokke (12) for å bekrefte ditt valg.
3. Tallene som indikerer timer, vil begynne å blinke på skjermen (8). Trykk på knapp for hopp tilbake
(11) eller knapp for
hopp frem
(19) for å velge ønsket visning for time. Trykk på knappen for meny / minne / justering av klokke (12) for å
bekrefte ditt valg.
4. Tallene som indikerer minutter, vil begynne å blinke på skjermen (8). Trykk på knapp for hopp tilbake
(11) eller knapp
for hopp frem
(19) for å velge ønsket visning for minutt. Trykk på knappen for meny / minne / justering av klokke (12)
for å bekrefte ditt valg.




Den forhåndsinnstilte tiden vil bli nullstilt dersom apparatet blir koblet helt fra strøm. Det anbefales å
sette apparatet i modus for dvale når det ikke er i bruk for letthets skyld.
Klokken vil stille seg selv i henhold til signaler fra RDS / DAB straks radioen mottar RDS / DAB signaler
dersom den ikke er satt på forhånd.

Lytte til radio
Bruk
Manuelt søk
1.
2.
3.

Slå på apparatet ved bruk av knappen for på (On) / av (Off) (17) og trykk på knappen for valg av funksjon
(9) til du får frem modus for FM på skjermen.
Trykk på knappen for hopp tilbake
(11) eller knapp for hopp frem
(19) for å søke inn ønsket
radio stasjon.
Juster volum opp eller ned (14) til ønsket nivå på lyden er oppnådd.

Automatisk søk (Auto tuning)
1.
2.
3.

Sett apparatet i modus for FM.
Trykk på knappen for automatisk søk (18) en gang og apparatet vil begynne å søke til den finner en radio stasjon. Trykk på
knappen søk nedover (11) en gang og trykk deretter på knappen for automatisk søk (18) og apparatet vil søke nedover på
båndet. Dersom apparatet mottar RDS signaler, vil apparatets klokke bli satt automatisk.
Juster volum opp eller ned (14) til ønsket nivå på lyden er oppnådd.

Innstillinger for FM søk
Dersom du opplever at det etter et automatisk søk, er mange radio stasjoner med uønskede svake signaler som har lagt seg
i listen, kan du sette på et filter som sorterer ut slik at du sitter igjen med kun de radio stasjoner som har sterke signaler.
1.
Når apparatet er i modus for FM, trykk på knappen for meny / minne / justering av klokke (12) for å komme inn i meny
(Menu) og trykk på knappen for hopp tilbake
(11) eller knapp for hopp frem
(19) for å velge innstillinger for søk
(Scan setting)

2.
3.

Trykk på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å komme inn i innstillinger for søk (Scan setting). Trykk så på
knappen for hopp tilbake
(11) eller knapp for hopp frem
(19) for å velge kun radio stasjoner med sterke signaler
(Strong station only). Trykk deretter på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å bekrefte ditt valg.
Gjennomfør et nytt automatisk søk som beskrevet ovenfor.

Mottak av FM & FM‐stereo signaler

•

Apparatet vil i modus for FM benytte seg av mono. Men, dersom den mottar FM stereo signaler, kan du sette FM
modus til stereo ved å trykke på knappen for meny (12) og trykk deretter på knapp for søk nedover
(11) eller søk
oppover
(19) for å velge innstillinger av lyd (Audio setting). Trykk så på knappen for bekreft valg (Enter 10) og trykk
på knapp for søk nedover
(11) eller søk oppover
(19) for å velge FM stereo. Trykk tilslutt på knappen for bekreft
valg (Enter 10). Når signalene for stereo er for svake eller har mye støy, kan det være å foretrekke å sette apparatet
tilbake til FM mono ved å følge samme prosedyre.

Tips for bedre mottak av radio signaler:

FM: Apparatet har en antenne (6) som er plassert bak på kabinettet. Denne bør være trukket helt ut for å få best mulig forhold for
mottak av radio signaler.

Radio data system (RDS) Dette er den funksjonen som viser informasjon fra kringkasterne på skjermen. Dette vil komme
frem på skjermen trinn for trinn som visst under ved å trykke på knappen for avspilling / informasjon (21) gjentatte ganger.
Radio tekst  program type  frekvens  mono/stereo  tid  dato

«Digital audio broadcasting» (DAB) radio

1.
2.

Sett apparatet i modus for DAB ved å trykke på knappen for valg av funksjon (9).
Trykk på knappen for avspilling (Play) / pause
/ søk (Scan) (18) en gang og apparatet vil da begynne et fullstendig søk
etter DAB radio kanaler. Trykk så på knappen for hopp tilbake
(11) eller knapp for hopp frem
(19) for å velge den
DAB radio kanalen du ønsker å lytte til. Trykk på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å bekrefte ditt valg av
radio kanal.
3. Ved å trykke på knappen for avspilling / informasjon (21) gjentatte ganger, får du frem informasjon fra kringkasterne av DAB
radio stasjonen i følgende rekkefølge:
signal styrke  program type  gruppenavn  frekvens  signal feil  hastighet på overførsel  tid dato
4. Juster styrken på lyden ved bruk av knappen for volum (14).

Dynamic range control (DRC)

Dette apparatet tilbyr tre forskjellige modi for å passe til forskjellige typer program når i modus for DAB.
1. I modus for DAB, trykk på knappen for meny / minne / justering av klokke (12) for å komme inn i meny (Menu) og trykk på
knappen for hopp tilbake
(11) eller knapp for hopp frem
(19) for å velge «DRC».
2. Trykk på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å bekrefte ditt valg og du kommer da inn i menyen for
innstillinger av «DRC». Trykk deretter på knappen for hopp tilbake
(11) eller knapp for hopp frem
(19) for å
velge modus for enten «DCR»- høy (High), lav, (low) eller av (off). Trykk så på knappen for stopp / bekreft valg (Enter)
(10) for å bekrefte din valgte innstilling.
3. Trykk på knappen for meny / minne / justering av klokke (12) for å gå ut av innstillingene du står i.

Innstilling av språk

Dette apparatet tilbyr 4 forskjellige språk på skjermen under bruk av FM eller DAB.
1. I modus for DAB, trykk på knappen for meny / minne / justering av klokke (12) for å komme inn i meny (Menu) og trykk på
knappen for hopp tilbake
(11) eller knapp for hopp frem
(19) for å velge språk (Language).
2. Trykk på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å bekrefte ditt valg og du kommer da inn i menyen for innstillinger
av språk. Trykk deretter på knappen for hopp tilbake
(11) eller knapp for hopp frem
(19) for å velge ønsket språk.
Du kan velge mellom engelsk (English), fransk (French), tysk (German) eller italiensk (Italian). Trykk så på knappen for stopp /
bekreft valg (Enter) (10) for å bekrefte din valgte innstilling.
3. Trykk på knappen for meny / minne / justering av klokke (12) for å gå ut av innstillingene du står i.

Forhåndsinnstilling av stasjoner

Du kan lagre opp til 20 forskjellige radio stasjoner i minnet til din radio. (10 på FM og 10 på DAB).
1. Sett apparatet i modus for FM / DAB
2. Slå på ønsket radio kanal ved enten å bruke metoden for manuell innstilling eller automatisk søk.
3. Trykk og hold inne knappen for meny / minne / justering av klokke (12) for å komme inn i meny for minne.
4. Trykk på knappen for å søke oppover
(19) eller for å søke nedover
(11) for å velge ønsket sted i minne for den valgte
radio stasjonen.
5. Trykk på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å bekrefte ditt valg.
6. Gjenta trinn 2 til 5 for å lagre flere radio stasjoner om det er ønskelig.

Hente opp forhåndsinnstilte stasjoner

1.
2.
3.
4.

Sett apparatet i modus for FM / DAB
Trykk på knapp for forrige / mappe opp (20) for å hente opp en radio stasjon som tidligere er lagret.
Trykk så på knappen for hopp tilbake
(11) eller knapp for hopp frem
(19) for å velge den radio kanalen du ønsker å
lytte til.
Trykk på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å bekrefte ditt valg av radio
kanal.

Nullstille forhåndslagrede radio stasjoner:

I tilfelle du skulle ønske å nullstille forhåndslagrede radio stasjoner, følg instruksjoner
1. Sett radio i modus for FM eller DAB, trykk på knappen for meny / minne / justering av klokke (12), trykk på
knappen for hopp tilbake
(11) eller knapp for hopp frem
(19) for å velge «System».
2. Trykk på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å komme inn i menyen for system innstillinger.
Trykk så på knappen for hopp tilbake
(11) eller knapp for hopp frem
(19) for å velge
tilbakestilling til fabrikkoppsett (Factory reset). Trykk på knappen for stopp / bekreft valg (Enter) (10) for å
bekrefte at du ønsker å slette alle innstillinger du har lagt inn og gå tilbake til fabrikkoppsett.
3. Apparatet vil nå slette alle innstillinger du har satt og du kan fritt legge inn nye radio stasjoner.

Avspilling av CD plate / MP3 disk
 Komme i gang

1.
2.
3.

Trykk på knappen for funksjon (9) for å velge modus for CD.
Åpne luken til CD spilleren ved å trykke på knappen for CD luke (7). Sett inn en CD plate i holderen og lukk luken.
Spilleren foretar en skanning av platen og når den er fullført vil totale nummer på spor på platen komme frem på skjermen.

 Modus for avspilling / pause
1.

Trykk på knappen for avspilling / pause

(18) og avspilling av det første sporet vil starte.

2. Dersom det trykkes på knappen for avspilling / pause
(18) under avspilling, vil systemet gå til pause av avspillingen.
Indikatoren for pause vil komme frem på skjermen (8). Trykk en gang til for å gjenoppta avspilling.

 Modus for stopp
1.

Dersom knappen for stopp avspilling (Stop)
(10) trykkes under avspilling eller i modus for pause, vil det blir avsluttet og det
totale nummer spor på platen vil komme frem på skjermen (8).

 Modus for søk opp
1.
2.
3.


1.
2.
3.

eller søk ned

Når du står i modus for avspilling og trykker på knappen for søk oppover
(19) vil avspillingen hoppe til neste spor på
platen.
Når du står i modus for avspilling og trykker på knappen for søk nedover
(11) vil avspillingen hoppe tilbake til starten på
nåværende spor på platen.
Dersom du trykker to ganger på knappen for søk nedover
(11), vil avspillingen gå tilbake til forrige spor og spille av fra
starten av dette.

Modus for MP3 disk/fil

Plasser din MP3‐CD i CD luken. Etter at skanning av platen er gjennomført, vil det totale nummer av tilgjengelige spor på platen,
komme frem på skjermen (8).
(11) eller knapp for hopp frem
(19) for å velge ønsket spor på platen.
Trykk på knappen for hopp tilbake
(18) og avspilling av valgt spor vil
Når du har valgt ønsket nummer for avspilling, trykk på knappen for avspilling / pause
starte.

Merk
Trykk på knappen for forrige / mappe opp
(20) på apparat lar deg velge direkte opp i MP3 mappen.
På skjermen (8) vil sporets nummer på frem og når det trykkes på knappen for avspilling / pause
(18) vil avspillingen av
valgt spor begynne.

 Modus for repeter / tilfeldig avspilling Trykk på knapp for informasjon / modus for avspilling (21) under avspilling
for å velge ønsket modus for repeter / tilfeldig avspilling i følgende rekkefølge: Repeter dette ene sporet (Repeat 1), Repeter
en mappe (Repeat 1 folder) MERK! Gjelder kun MP3. Repeter alle spor på platen (Repeat all track), Spill av spor i tilfeldig
rekkefølge (Random) eller ingen innstilling (Off mode).

For CD
(1)

Repeat 1

(2)

Repeat all track

(3)

Random

(4)

Off mode

Visning på skjermen er som følger:
Avspilling:
Visning på skjerm:
«Repeat 1»
Rep 1
«Repeat all»
Rep A
«Random»
Rand
«Off mode»
---------

For MP3 disk/fil
(1)

Repeat 1

(2) Repeat 1 folder

Visning på skjermen er som følger:
Avspilling:
Visning på skjermen:
«Repeat 1»
Rep 1
«Repeat 1 folder»
Rep F
«Repeat all tracks»
Rep A
«Random»
Rand
«Off mode»
----------

(3) Repeat all tracks

(4) Random

(5) Off mode

Repeter avspilling (Repeat play)



Du kan lytte til ønsket spor eller mappe gjentatte ganger ved bruk av denne funksjonen.

Tilfeldig avspilling (Random play)



Du kan lytt til alle sporene, men i tilfeldig rekkefølge ved bruk av denne funksjonen.

Programmering av CD / MP3 disk

Det kan lagres opp til 20 spor for avspilling fra CD plate eller MP3 disk, i hvilken som helst rekkefølge. Før du kan starte
programmering av avspilling, trykk på knappen for stopp.
1. Sett apparatet i modus for CD.
2. Trykk på knappen for minne (Memory 12), på skjermen vil det komme opp “P01& T000”.
3. Velg et ønsket spor ved å bruke knappen for hopp tilbake
(11) eller knapp for hopp frem
(19).
4. Trykk på knappen for minne (Memory 12) for å legge det valgte spor inn i minne.
5. Gjenta trinn 3 og 4 for eventuelt å legge inn flere spor om det er ønskelig.
(18) og avspilling
6. Når du har lagt inn de spor du ønsker i programmeringen, trykk på knappen for avspilling / pause
av de sporene du har lagt inn i den rekkefølgen du har lagt dem inn.
7. Trykk på knappen for stopp(Stop
10) for å avslutte programmert avspilling.





Trykk på knappen for stopp (Stop 10) to ganger når apparatet er i modus for CD for å kansellere alt som tidligere er
programmert. Indikatoren «Prog» vil bli borte fra skjermen.
For MP3 plater / filer: trykk på knappen for mappe opp (20) for å velge det første sporet i neste mappe direkte og på
den måten får du lettere og kjappere valgt ut sanger.
Modus for programmering vil bli borte dersom det ikke trykkes på noen knapper i løpet av en periode på 30 sekunder etter
du har trykket på knappen for minne (12).

Merk:

Krav til format på MP3 spor:
Overføringshastighet (Bit rate): 32 kbps~320kbps, signalbehandling (Sampling rate): 32kHz, 44.1kHz og 48 kHz dekodet
Kvaliteten ved avspilling av MP3 plater kan variere på grunn av kvaliteten på CD platen, og metoden som er brukt ved
innspilling. Søketiden for indeksering av sanger er dessuten lenger på en MP3 CD plate enn på en normal CD plate på grunn
av forskjellig format.

Avspilling av MP3 sanger via USB lagringsenhet
Tilkobling

Systemet er i stand til å dekode og spille av alle MP3 filer som er lagret i minne på den enheten som er tilkoblet via USB porten.
1. Sett apparatet i modus for dvale (Standby) først eller en annen funksjon, men ikke i modus for UBS.
2. Koble til din USB lagringsenhet, sørg for at den settes inn riktig vei og at den er satt skikkelig inn.
 Dersom USB enheten blir forsøkt koblet til feil vei, kan dette skade tilkoblingen både på apparatet og den eksterne
enheten.
Sørg derfor for å sjekke godt at tilkoblingen blir satt riktig vei.
3. Slå på apparatet igjen ved å trykke på knappen for å slå på / slå av (On / Off 17) og trykk så på knappen for funksjoner
(Function 9) for å velge modus for USB. Systemet vil starte med å lese den eksterne lagringsenheten automatisk etter
tilkobling og på skjermen vil det totale antall MP3 filer komme frem.
4. Repeter samme prosedyre for avspilling som for avspilling av CD / MP3 som ovenfor.

Merk
-

Systemet kan oppdage og lese filer i format for MP3 kun i modus for USB men ikke i andre filformater.
Dersom en MP3 spiller er tilkoblet apparatet via USB inngang, kan forskjeller i filsystem og format, gjøre det slik at noen
MP3 filer, ikke kan avspilles. Dette skyldes ikke en feil i apparatet.
USB inngangen støtter ikke tilkobling via USB forlengerkabel og er heller ikke designet for å kommunisere direkte med
datamaskin.
Av hensyn til miljøet vil apparatet gå automatisk i modus for dvale (Standby) når det ikke spilles musikk i løpet av
15 minutter (gjelder kun i Europa).

Ta bort USB

For å ta bort USB, slå av strømmen eller bytt til en annen modus, for eksempel CD eller radio. For USB port – koble ifra ved å
dra ut at USB inngangen direkte.

Lytte til kassett
Generell bruk

Knapp for stopp / åpne (Stop / Eject )
Trykk her for å stoppe avspilling av kassett. Trykk en gang til for å åpne deksel foran kassett.
Knapp for å spole forover
og knapp for å spole bakover
Trykk på disse knappene for å spole forover eller bakover. Trykk på knappen for stopp for å avslutte spoling.
Knapp for avspilling
Trykk her for å starte avspilling av kassett
Knapp for pause
Trykk her for å pause avspilling. Trykk en gang til for å gjenoppta avspilling.

Avspilling







Velg funksjonen for kassett (“Tape”) ved bruk av tasten for funksjon (9)
Sett kassetten inn i apparatet.
Trykk på knappen for avspilling for å starte avspilling
Juster volum til ønsket nivå ved bruk av knappene for volum (14).
Bruk knappen for pause ( ) når du ønsker å stoppe avspillingen midlertidig.
Trykk på knapp for stopp / åpne når du ønsker å avslutte avspilling av kassett.

Flere funksjoner
A. Innstilling av alarm på klokke

Denne funksjonen lar apparatet slå seg på automatisk og vekke deg ved bruk av CD, FM radio, DAB radio, Kassett eller i modus for
USB. Sett apparatet i modus for dvale (Standby), trykk og hold inne knappen merket med «Timer» (13) og du vil nå komme inn i
innstillinger for alarm. På skjermen vil det komme opp «Timer On time» og tallene for klokke vil begynne å blinke for å vise at
apparatet er klart til å stilles inn til ønsket tid for alarm.
1) Stille inn tid for start:

2) Stille inn tid for avslutt:

3) Modus

Trykk på knappen for søk opp
eller søk ned
(19/11) for å stille inn tall for time.
Trykk så på knappen for «Timer» (13) en gang til og tallene for minutter vil blinke og være klare
for innstilling. Trykk på knappene knappen for søk opp
eller søk ned
(19/11) for
å stille inn tall for minutter. Trykk til slutt på knappen for «Timer» (13) for å lagre innstillingene.
Etter du har gjort ferdig innstillingene i punkt 1, vil det komme frem «Timer Off» på skjermen
og tallene for time, vil begynne å blinke. Trykk på knappen for søk opp
eller søk ned
(19/11) for å stille inn tall for time. Trykk så på knappen for «Timer» (13) en gang til og
tallene for minutter vil blinke og være klare for innstilling. Trykk på knappene knappen for søk
opp
eller søk ned
(19/11) for å stille inn tall for minutter. Trykk til slutt på knappen
for «Timer» (13) for å lagre innstillingene. Du har nå stilt inn når du ønsker at apparatet skal slå
seg av automatisk.
Trykk på knappen for søk opp
eller søk ned
(19/11) for å velge modus for «Timer».
Trykk så på knappen for «Timer» (13) for å lagre. Trykk på knappen for hopp opp
eller
hopp ned
(15/21) for å velge volum for «Timer» og trykk så på knappen merket «Timer»
(13) for å bekrefte innstilling. Apparatet vil gå tilbake til modus for dvale og på skjermen vil
følgende ikon komme frem « »

Aktivere /deaktivere funksjon for tids innstilling («Timer») (Kun i modus for dvale (Standby))

1. For å aktivere funksjonen for tids innstilling, trykk på knappen for «Timer” en gang og indikatoren for tids innstilling vil
komme frem på skjermen « ».
2.

For å deaktivere funksjonen for tids innstilling, trykk en gang til på knappen for «Timer» og indikatoren «
bli borte fra visningen på skjermen.

» vil

Merk:
 Dersom det ikke blir funnet noen kilde for musikk (CD eller USB) når fastsatt tid kommer, vil systemet velge modus
for «FM» automatisk. Den vil velge den sist brukte radio frekvensen.
 Dersom det er valgt modus for FM eller DAB på tidsinnstillingen, vil systemet velge den sist brukte radio
frekvensen.
 Dersom det er valg kassett på tidsinnstillingen, vennligst sørg for at det er satt inn en kassett og knappen for avspilling
av kassett, må være trykket inn.
Hvis ikke, vil apparatet ikke være i stand til å spille av musikk når tidsinnstillingen starter.
 Dersom det ikke trykkes på noen knapper i løpet av ca. 4 sekunder når i modus for innstilling av alarm, vil apparatet
gå tilbake til modus for dvale automatisk.
 Når apparatet er satt i modus for alarm, trykk på knappen for av / på (“On/Off” 17) for å slå av apparatet.
 På grunn av liten størrelse på skjermen, vil ikon for «Timer»(“ ”) ikke være synlig når apparatet er i modus
for FM eller DAB radio.
Merk (gjelder kun for Europa): Av hensyn til miljøet vil apparatet gå automatisk i modus for dvale (Standby) dersom
det ikke spilles musikk i løpet av 15 minutter.

Viktig merknad: Dersom dette apparatet blir åpnet eller forsøkt reparert av en ikke sertifisert person, vil garantien
være ugyldig.
Dette apparatet er ikke beregnet for profesjonelt bruk og alle garantier vil bli ugyldige ved slikt bruk.
Merk!
Oppdateringer av programvare og / eller maskinvarens komponenter gjøres med jevne mellomrom. Derfor kan det skje
at enkelte av instruksjonene, spesifikasjonene og bildene i denne dokumentasjonen kan avvike noe fra den aktuelle
situasjonen. Alt som beskrives i denne veiledningen er kun ment som en veilledene illustrasjon og kan ikke alltid regnes
som gjeldene i alle situasjoner.
Ingen juridisk rett eller rettigheter kan avledes fra beskrivelsen gjort i denne håndboken.

Miljøinformasjon
Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med
følgende symbol:
Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk
avfall skal avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og
resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte
resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de
ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige
myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

Samsvarserklæring

Produkter som er merket med CE, etterkommer med EMC direktiv (2004 /108 / EC) og Lav
spenning direktivet (2006 / 95 / EC) utstedt av the Commission of the European Community.

Herved erklærer STL Group BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Venlo, at dette produktet er i henhold til de grunnleggende
kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999 / 5 / EC.
Samsvarserklæringen kan sees på https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Dokuments

Garanti (gjelder Norge)
Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikasjonsfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved
henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på
kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den
forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil
bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade
vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside www.target.no [support], eller ring vår
supporttelefon 820 500 50 (kr. 5,-/min).
Markedsføres i Norge av:
Target United AS
Postboks 73
1601 Fredrikstad
Telefon: 69 35 44 00
Telefax: 69 35 44 50

