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1  LCD skjerm 
2 Høyttaler 
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3. Knapp for meny 
4. Knapp for å bekrefte valg 
(Select) 
5. Knapp for å søke (Tuning) 
6. Knapp for å sette i modus for 

dvale (Standby) 
7. Knapp for alarm 2 / knapp for å 

søke forover   
8. Knapp for å velge modus (Mode) 
9. Knapp for å koble til Bluetooth 

enhet (Pair) 
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10. Knapp for dvale (Snooze) 
11. Knapp for alarm 1 / Knapp for avspilling / Knapp for å 

pause avspilling 
12. Knapp for å hente opp kanaler som er stilt inn på 

forhånd 
13. Knapp for automatisk søk / knapp for å søke bakover 
14. Knapp for dimmer 
15. Knapp for å regulere volum 
16. Knapp for EQ 
17. Knapp for innsovning (Sleep) 
18. Knapp for informasjon (Info)



 

 

 

    N   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merk: 

19. Inngang for strøm 
20. Inngang for lading via USB 
21. Utgang for lyd ut (for eksempel mulig å koble til ekstern forsterker) 
22. Inngang for hodetelefoner 
23. Inngang for Aux 
24. Inngang for oppgradering av programvare 
25. Antenne for DAB+ / FM 

For ordens skyld – instrukser gitt heretter i denne bruksanvisningen vil vise til bruk av kontroller på enheten. Knappene på fjernkontrollen han 
benyttes dersom det er ønskelig og det foretrekkes.  
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Kontroller (Fjernkontrollen) 
 

A . Knapp for å sette i modus for iPod  
(ikke tilgjengelig på denne modellen)  

B . Knapp for å sette i modus for dvale (standby) 
C . Knapp for å regulere volum ned  
D . Knapp for å regulere volum opp 
E . Knapp for å hente opp kanaler som er stilt inn på 

forhånd  
F . Knapp for informasjon 
G. Knapp for EQ 
H . Knapp for dvale (snooze) 
I  . Knapp for å spole forover  

J . Knapp for å bekrefte valg  
K . Knapp for Alarm  
L . Knapp for innsovning (sleep) 
M. Knapp for å søke nedover (Tuning down)  
N . Knapp for avspilling (Play) / Knapp for å 

pause avspilling 
O. Knapp for å dimme lys (light) 
P . Knapp for Meny 
Q. Knapp for å spole bakover 
R . Knapp for å søke oppover 
S . Knapp for å velge modus for Bluetooth / koble 

til ekstern enhet  
T . Knapp f or å velge modus for Aux  
U . Knapp for å velge modus for DAB   
V . Knapp for å dempe lyden (Mute) 
W. Knapp for å velge modus for FM  
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Bruke radioen for første gang 
     N   

1. Plasser din nye radio på en flat og stødig overflate. 
 

2. Trekk antennen som er plassert bak på din radio, helt ut. 
 

3. Sett inn strømpluggen i inngangen for strøm som er plassert bak på din radio. Koble deretter 
strømkontakten til et standard strømuttak. På skjermen vil det nå komme frem “Welcome to 
Digital Radio” i noen få sekunder. Etter en kort tid vil riktig klokke komme frem på skjermen. 

 
4. Dersom radioen ikke finner noen stasjoner, vil det stå “0:00” på skjermen. Trykk da på knappen 

for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio og den vil da søke inn en DAB klokke radio 
stasjon. Det kan være at det vil bli nødvendig å flytte din nye radio til en annen plassering som 
har bedre forhold for mottak og deretter utføre et manuelt søk som vil bli beskrevet senere i 
denne bruksanvisning.  

 
VIKTIG: 
Det er meningen at strømforsyningen skal benyttes når man ønsker å ha radioen tilkoblet 
strømnettet. Denne må være plassert slik at den er tilgjengelig under normalt bruk. Dersom 
radioens strømplugg kobles fra radioen, bør strømkontakten også kobles fra strømuttaket.  
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Welcome to  
Digital  Radio 



 

 

 

Grunnleggende bruk av din radio 
 

Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio. På skjermen vil det 
komme frem “Scanning” i noen få sekunder.  

 
Når radioen blir slått på, vil den først foretrekke modus for DAB. Den første stasjonen på listen 
som blir funnet i søket, vil bli avspilt automatisk. På skjermen vil stasjonens navn komme frem. 

 

Etter hver gang radioen blir brukt, vil den huske siste modus den ble brukt i og vil selv velge 
dette modus når den blir slått på neste gang. Den vil i modus for radio, også velge den samme 
stasjonen som ble avspilt ved siste gangs bruk. 

 
Dersom det ikke blir funnet noen signaler vil det komme frem “No Service Available” på 
skjermen og det kan være at det er nødvendig å flytte din radio til en annen 
plassering som har bedre forhold for mottak og deretter utføre et manuelt søk som bil 
bli beskrevet senere i denne bruksanvisning. 

 
 
 
 
 

Merk: 
Navnene på de stasjoner og de frekvenser som kommer frem på din skjerm, kan variere fra de 
som er brukt i denne bruksanvisning. Kringkastere kan endre navnene på stasjonene som 
sendes og frekvensene som brukes for DAB og FM stasjoner kan endres etter hvor i landet du 
befinner deg.  
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Scanning... 24 



 

 

 

Velge en stasjon - DAB 
    N   

 1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio. 
 

 2. Trykk og slipp knappen for valg av modus (Mode) til du har valg modus for DAB. På skjermen 
vil navnet på den radiostasjon som spilles av, komme frem. 

 
3. Vri på knappen for søk (Tuning) for å bla deg gjennom listen over tilgjengelige stasjoner.  

 

4. Når du får frem navnet på den stasjonen du ønsker å spille av, trykk og slipp knappen for valg  

 (Select) for å velge gjeldene stasjon. På skjermen vil det stå 'Connecting' mens din radio søker  

 inn denne stasjonen. 
 

5. Juster lyden til ønsket nivå ved bruk av knappene for volum. 
 

Merk: 
Dersom du opplever at den stasjonen du har valg, ikke blir funnet, kan det være at det vil bli 
nødvendig å flytte din nye radio til en annen plassering som har bedre forhold for mottak og deretter 
utføre et manuelt søk som vil bli beskrevet senere i denne bruksanvisning.  

 
Sekundære tjenester - DAB 

 
1. Noen radiostasjoner tilbyr en eller flere sekundære tjenester. Dersom en stasjon tilbyr disse 

sekundære tjenestene, vil dette komme frem på skjermen øyeblikkelig etter den primære 
tjenesten (som oftest stasjonens navn) når du trykker på søk (Tuning).  

 
2. For å søke inn den sekundære tjenesten, må du trykke og slippe knappen for å bekrefte ditt 

valg (Select). De fleste sekundære tjenestene vil ikke kringkastes kontinuerlig og dersom den 
valgte tjeneste ikke er tilgjengelig, vil radioen gå automatisk tilbake til primær tjeneste. 
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DAB Mode 

Station list 
<BBC Radio 2 > 

BBC Radio 2 
Connecting... 

Station list 
<BBC Radio 5 Live > 

Station list 
<BBC   R5LiveSportX > 



 

 

 

Forskjellige modi på skjerm - DAB 
 

Din radio har en rekke alternative visninger på skjermen når den er i modus for DAB: 
 

1. Trykk og slip knappen for Informasjon for å bla deg gjennom de forskjellige alternativer for visning.  
Alle alternative visninger for skjerm unntatt tekst, vil gå tilbake til å vise klokke etter ca. 0 sekunder.     

          
         a 

a) Rullende tekst  På skjermen vil rullende tekst gi informasjon som for eksempel  
  artistens navn, navn på spor som blir avspilt, telefonnummer til  

stasjonen eller lignende 
         b 

b) Program type På skjermen vil det komme frem hvilken type stasjon du lytter til,  
  for eksempel Pop, Klassisk, Nyheter eller lignende 

 
c) Multiplex navn På skjermen vil navnet på DAB multiplex som den gjeldende  

 stasjonen tilhører, komme frem c 
 

d) Tid og dato På skjermen vil aktuell tid og dato komme frem 
d 

e) Frekvens og kanal På skjermen vil gjeldende frekvens og kanalens nummer for  
 aktuell DAB kanal, komme frem 

 
f)  Bit rate & audio type På skjermen vil den digitale audio bit rate og audio type for 
 den aktuelle DAB stasjonen, komme frem e 

 
 

g) Signal styrke På skjermen vil styrken på signalet fra den gjeldende DAB  
 kanalen, komme frem. Den åpne linjen på grafen for styrke       f 
 på signal, viser hva minimum av signalstyrke som behøves 
 for å ha gode nok forhold for å spille av aktuell DAB radio 
 stasjon. Linjens markeringer vil gå opp eller ned etter 
 hvordan styrken på signalene er. Det er mulig å justere på  
 antennen eller endre på plasseringen av din radio, for å            g 
 forbedre styrken. 
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BBC Radio 2 
Now playing on the r 

BBC Radio 2 
Pop  Music 

BBC Radio 2 
BBC  National  DAB 

BBC Radio 2 
10:28 8-1-2013 

BBC Radio 2 
12B 225.648MHz 

BBC Radio 2 
128kbps / DAB 

BBC Radio 2 



  

 

 

Finne nye stasjoner - DAB 
    N  

Noen ganger vil det kunne dukke opp nye DAB radio stasjoner, eller det kan være at du har 
flyttet din DAB radio til et annet sted i landet. Uansett vil det i begge tilfeller være nødvendig å 
gjennomføre nytt søk etter alle tilgjengelige radio stasjoner.  

 
1. Trykk og slipp knappen for Meny til det kommer frem “Advanced DAB” på skjermen. 

 

2. Trykk på knappen for automatisk søk (Auto tune) for å starte søk etter nye stasjoner. Din radio vil 
nå starte et søk på Band III DAB kanaler. Etter hvert som nye radio stasjoner blir funnet, vil 
telleren for stasjoner på høyre side av skjermen øke og de nye stasjonene vil legge seg på listen. 
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Scanning... 24 



  

 

 

Manuelt søk / tuning - DAB 
 

Manuelt søk lar deg stille inn din radio til en spesifikk radio stasjon på DAB frekvensen i Band 
III. Eventuelle nye stasjoner som blir funnet, blir lagt til i l isten over ti lgjengelige 
radio stasjoner. Denne funksjonen kan også benyttes for å hjelpe til med å stille inn 
antennen i riktig posisjon for å optimalisere radioens mottak av spesifikke stasjoner 
eller frekvenser.  

 
1. Trykk og slipp knappen for meny til det kommer frem “Advanced DAB” på skjermen. 

 
2. Vri på knappen for søk (Tuning) til det kommer frem “Manual Tune” på skjermen. 

 

3. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å komme inn i modus for manuelt søk. 
 

4. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket DAB radio kanal. 
 

5. Trykk og slipp knappen for valg (Select). Den åpne linjen på grafen for styrke på signal, viser 
minimum av signalstyrke som behøves for å ha gode nok forhold for å spille av aktuell DAB 
Radio stasjon. Linjens markeringer vil gå opp eller ned etter hvordan styrken på signalene er. 
Det er mulig å justere på antennen eller endre på plasseringen av din radio, for å forbedre 
styrken. Eventuelle nye stasjoner som blir funnet, blir lagt t il i l isten over 
tilgjengelige radio stasjoner som er lagret på din radio.  

 
6. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å returnere til normalt modus for avspilling av  

radio.  
 

Signalstyrke skjerm - DAB 
 

Trykk og slipp knappen for meny til det kommer frem “Signal strength”.  Linjens markeringer vil 
gå opp eller ned etter hvordan styrken på signalene er. Det er mulig å justere på antennen eller 
endre på plasseringen av din radio, for å forbedre styrken.  
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DAB 
<Manual Tune > 

Manual Tune 
<12B 225.648MHz > 

12B 225.648MHz BBC 

BBC  Radio  2 



   

 

 

Dynamic Range Control (DRC) - DAB 
    N   

Funksjonen DRC sørger for at svake lyder blir lettere å høre når din radio blir benyttet i et 
bråkete miljø.  

 
Der er tre nivåer for støyreduksjon: 
DRC Off   Ingen behov for reduksjon av støy  

DRC High Maksimum behov for reduksjon av støy  

DRC Low Medium behov for reduksjon. 
 

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio.  

2. Trykk og slipp knappen for valg av modus til det kommer frem DAB på skjermen. 

3. Trykk og slipp knappen for meny til det kommer frem “Advanced DAB” på skjermen. 

4. Vri på knappen for søk (Tuning) til det kommer frem “DRC Value” på skjermen. Trykk og slipp 
knappen for valg (Select) og på skjermen vil det gjeldende nivå av DRC være markert med en 
stjerne.  

5. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket innstilling av nivå for DRC (”default” er av). 
 

6. Trykk og slipp knappen for valg for å bekrefte din innstilling. Etter noen sekunder vil visningen  
på skjermen gå tilbake til normalt modus for avspilling av radio.  

 

Merk: 
Det er ikke alle kringkastere av DAB radio kanaler som tilbyr funksjonen for DRC. Dersom 
kringkasteren av valg stasjon ikke støtter og tilbyr DRC, vil ikke disse innstillingene ha noen 
effekt på din radio.  
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DAB 
<DRC Value > 

DRC Value 
<DRC off 

* 
> 

DRC Value 
<DRC high > 

DRC Value 
<DRC low > 



   

 

 

Rydd i stasjoner - DAB 
 

Over tid vil noen DAB tjenester endres, stasjonen kan stoppe kringkastingen, du kan forandre 
plasseringen på radioen som fører til andre mottaksforhold eller gjør at enkelte stasjoner ikke 
kan bli mottatt. Det kan da være nyttig å rydde i stasjoner slik at listen over tilgjengelige stasjoner 
er mest mulig korrekt. Du benytter da funksjonen som kalles ”Prune”. Denne funksjonen fjerner 
stasjoner som det ikke kan mottas signaler fra, fra listen din. Stasjoner som ikke blir funnet eller 
ikke har blitt kringkastet på over en lengre periode, merkes med et spørsmålstegn i listen over 
tilgjengelige stasjoner.   

 
1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio.  
2. Trykk og slipp knappen for valg av modus til det kommer frem DAB på skjermen. 
3. Trykk og slipp knappen for meny til det kommer frem “Advanced DAB” på skjermen 
4. Vri på knappen for søk (Tuning) til det kommer frem “Prune” på skjermen. Trykk og slipp  

knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg.  
5. Vri på knappen for søk (Tuning) opp eller ned for å velge ”Yes” og trykk så på knappen for  

valg (Select) for å bekrefte ditt valg og ryddingen i listen over tilgjengelige stasjoner, vil starte. 
6. Dersom du ikke ønsker å rydde i listen over tilgjengelige stasjoner likevel, markerer du ”No” i 

trinn 4 før du så trykker på knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg. Skjermen vil da  
gå tilbake til den forrige visningen på skjermen.  

 
 

Merk: 
Dersom du har flyttet til en annen del av landet, bør du også gjennomføre et søk etter nye 
stasjoner (se avsnitt” Finne nye stasjoner” tidligere i bruksanvisningen).  
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DAB 
<Prune > 

Prune? 
No <Yes> 



  

 

 

Bruk av din radio - FM auto-tune 
    N   

1. Trekk antennen som er plassert bak på din radio, helt ut. 

2. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio. 

3. Trykk og slipp knappen for valg av modus til det kommer frem FM på skjermen. 

4. Trykk og slipp knappen for automatisk søk (Auto Tune) og radioen vil da sette i 

gang et søk etter stasjoner fra den laveste frekvensen til den høyeste og stopper 

automatisk ved den første stasjonen som har gode nok signaler for mottak. 

5. Etter noen få sekunder vil skjermen oppdatere seg. På skjermen vil det komme 

frem på hvilken frekvens stasjonen er funnet. Dersom signalet er sterkt nok og 

det er RDS data tilgjengelig, vil radioens skjerm også vise stasjonens navn. 

6. Dersom du ønsker å finne en annen stasjon, trykker du ganske enkelt på nytt 

på knappen for automatisk søk (Auto Tune) på nytt. Radioen vil da fortsette søket 

fra der den nå er i frekvens og søke videre oppover. Den fortsetter til den kommer til 

enden av frekvensbåndet. 

7. Juster styrken på volum til ønsket nivå. 

8. For å slå av din radio, trykker du på knappen for modus for dvale (Standby) 
 

  Merk: 
Dersom det er dårlig forhold for mottak av FM signaler, kan det være lurt å prøve å forandre på 
retningen på antennen. Dersom du opplever at FM kringkastingen har mye bakgrunnsstøy, kan 
dette ofte reduseres ved å sette radioen i mottak for Mono istedenfor Stereo. Dette vil bli 
beskrevet senere i bruksanvisningen under avsnittet” Innstillinger FM auto stereo / mono”.  
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FM Mode 



  

 

 

Manuelt søk - FM 
 

1. Trekk antennen som er plassert bak på din radio, helt ut. 

2. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio. 

3. Trykk og slipp knappen for valg av modus til det kommer frem FM på skjermen. 

4. Vri på knappen for søk (Tuning) for å søke inn ønsket stasjon. Frekvensen til endre  

seg i trinn på 50kHz. Dersom radioen søker inn en stasjon med tilstrekkelig sterkt  

nok signal og som sender RDS informasjon, vil stasjonens navn komme frem på  

skjermen.  

5. Når søket kommer til enden av frekvensbåndet, vil radioen be om at søket fortsetter fra  

motsatt side av frekvensbåndet.  

6. Juster styrken på volum til ønsket nivå. 

7. For å slå av din radio, trykker du på knappen for modus for dvale (Standby). 
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FM Mode 

87.50MHz 

FM Mode 



  

 

 

Forskjellig modi på skjerm - FM 
    N   

Din radio har en rekke alternative visninger på skjermen når den er i modus for FM: 
 
Radio Data System (RDS) er et system hvor det lar seg gjøre å sende digital informasjon i tillegg til det normale FM programmet. RDS tilbyr flere nyttige 
egenskaper. De følgende er tilgjengelige på din radio. Alle alternative visninger for skjerm unntatt tekst, vil gå tilbake til å vise klokke etter ca. 0 sekunder. 

 
Trykk og slip knappen for Informasjon for å bla deg gjennom de forskjellige alternativer for visning.  

              
1. Bevegende tekst På skjermen vil bevegende tekst gi informasjon som for eksempel    
  artistens navn, navn på spor som blir avspilt, telefonnummer til  

stasjonen eller lignende 
        

2. Program type På skjermen vil det komme frem hvilken type stasjon du lytter til,  
  for eksempel Pop, Klassisk, Nyheter eller lignende      

 
3. Multiplex navn På skjermen vil navnet på FM multiplex som den gjeldende  

 stasjonen tilhører, komme frem 
 

4. Audio type På skjermen vil audio type for den aktuelle FM stasjonen,  
  komme frem 
 

5. Tid og dato På skjermen vil aktuell tid og dato komme frem 
  

 
 
 

Merk: 
Dersom det ikke er noe RDS informasjon tilgjengelig, vil radioen ikke være i stand til å vise 
stasjonens navn, rullende tekst eller informasjon om type program. 
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99.70 MHz 
The best variety of 

99.70 MHz 
Pop Music 

99.70  MHz 
Mono 

99.70 MHz 
10:08 11-1-2013 



  

 

 

Innstillinger Auto stereo / Mono setting - FM 
 

Din radio vil spille av stereo FM kringkasting i stereo forutsatt at de signaler som mottas er av 
tilstrekkelig og god nok styrke. Men, dersom et stereo signal blir svakere vil lydsignalet bli 
svakere. Det kan da være å foretrekke å lytte i mono og man kan stille inn dette for da å 
kunne redusere nivået på støy i bakgrunnen.   

 

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio. 

2. Søk inn ønsket FM radio stasjon slik som beskrevet tidligere.  

3. Trykk og slipp knappen for valg av modus til det kommer frem ”Advanced FM" på skjermen 

4. Vri på knappen for søk (Tuning) til det kommer frem ”FM Audio” på skjermen. Trykk og slipp  

knappen for å gå inn i menyen.  

5. For å bytte til mono lyd for å kunne redusere unødvendig støy fra et svakt FM signal, vri på  

knappen for søk (Tuning) til du får frem ”Mono” på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg 

for å bekrefte din innstilling. Den gjeldende innstillingen for lyd vil bli markert med en stjerne. 

6. Alternativt. For å returnere til stereo, vri på knappen for søk (Tuning) til det kommer frem ”Auto”  

på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg for å bekrefte din innstilling.  
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FM 
<FM Aud > 

FM  Audio 
<Mono 

* 
> 

FM  Audio 
<Auto > 



  

 

 

Innstillinger for sensitivitet ved søk - FM 
    N   

Din radio har inkludert et alternativ for som lar deg regulere automatisk søk i lokal/fjern. Ved å stille inn 
radioen til alternativet for lokalt søk, vil svakere signaler fra en kringkaster langt unna, bli ignorert av 
radioen noe som igjen gjør sterkere signaler lettere å finne. 

 
1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio. 

2. Dersom det er nødvendig, trykk og slipp knappen for valg av modus (Mode) til valget for  

FM kommer frem.  

3. Trykk og slipp knappen for valg av modus til du får opp ”Advanced FM” på skjermen 

4. Vri på knappen søk (Tuning) til det kommer frem ”Fm Scan Zone” på skjermen. Trykk  

og slipp knappen for valg (Select) for å gå inn i modus for innstillinger av sensitivitet ved søk.  

Den gjeldende innstilling vil være markert med en stjerne.  

5. Vri på knappen for søk for å bytte mellom alternativene” Local” (kun stasjoner med sterke  

signaler) og ”Distant” (alle stasjoner) på nedre linje på skjermen. Dersom du velger ”Distant”, 

vil det la radioen søke inn alle stasjoner, også de som er veldig svake, under søket. 

6. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg. Innstillingene du nå har  

valgt (”Local” eller ”Distant”), vil bli lagret på din radio frem til du går inn og forandrer valget  

eller nullstiller radioens innstillinger.  
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FM 
<FM Scan Zone > 

FM Scan Zone * 
<Distant > 



  

 

 

Forhåndsinnstilling av stasjoner - DAB and FM 
 

Du kan med fordel forhåndslagre dine foretrukne stasjoner både på DAB og FM. Det er 
mulig å lagre opp til 10 forhåndsinnstilte stasjoner på DAB og 10 på FM. Forhåndsinnstilte 
kanaler blir lagret av radioen og er fortsatt der selv etter en strømbrudd.   

 
Prosedyren for å forhåndsinnstille kanaler og bruk av dem, er likt i modus for både DAB og FM, 
og er beskrevet nedenfor.  
 
1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio.  
2. Trykk på knappen for modus (Mode) for å velge mellom DAB eller FM. 
3. Søk inn ønsket stasjon som visst tidligere i bruksanvisningen.  
4. Trykk og hold inne knappen for forhåndsinnstillinger (Preset) til du får frem ”Preset store” på 

skjermen.  
5. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ønsket nummer for lagring av gjeldende radio 

kanal. På skjermen kommer det nå frem ”Preset stored”. Repeter denne prosedyren for de 
neste forhåndsinnstillingene.  

 
 

 
Merk: 
Stasjoner som allerede er lagret på forhåndsinnstillinger, vil bli erstattet dersom du gjør prosedyren  
som er beskrevet ovenfor. 
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Preset  1 
stored 



  

 

 

Hente opp en forhåndslagret stasjon - DAB and FM 
     N  

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio.  

2. Trykk og slipp knappen for modus (Mode) for å hente opp DAB eller FM. 

3. Trykk og slipp knappen for forhåndsinnstilte kanaler (Preset) til du får frem 

 ”Preset Recalls” på skjermen. 

4. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket forhåndsinnstilt radio stasjon.  

Trykk på knappen for valg (Select) og radioen vil søke inn den valgte stasjonen.  

 

  
 

Merk: 
På skjermen vil det komme opp ”Preset Empty” dersom det ikke er lagret noe stasjon på det valgte nummer. 
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BBC Radio 2 
Connecting... 



   

 

 

Lytte til musikk via Bluetooth 
 

Det er nødvendig å pare din Bluetooth enhet med din radio før kun kan spille av eller streame musikk via 
Bluetooth og din DDR-36. Ved å pare enhetene skaper du et ”bånd” som lar de to enhetene gjenkjenne 
hverandre og fungere sammen.  

 

 
 

Pare din Bluetooth enhet for første gang 
 

1. Trykk på knappen for valg av modus (Mode) til du har valgt modus for ”Bluetooth”. Det vil  

nå blinke et ikon for Bluetooth på skjermen 

2. Aktiver funksjonen for Bluetooth tilsvarende på den andre enheten du ønsker å koble til. 

3. Straks enhetene er koblet til hverandre, vil ikon for Bluetooth slutte å blinke og lyse istedenfor.  

Du kan nå spille av musikk fra din Bluetooth enhet via din DDR-36 radio. 

4. Sørg for å slå ned styrken på volum på din Bluetooth enhet 

  

Merk: 
1) Dersom det er flere Bluetooth enheter som søker etter DDR-36, vil dette komme frem på skjermen på 

begge enhetene som tilgjengelige tilkoblinger. Men, dersom en enhet kobler til først, vil ikke den andre 
enheten ikke lengre være tilgjengelig og listen vil bli borte fra skjermen.  

2) Dersom du har paret en Bluetooth enhet med din DDR-36, og denne enheten blir frakoblet midlertidig, vil 
den kunne tilkobles på nytt automatisk dersom denne frakoplingen ikke varer mer enn 1 minutt. Dersom 
frakoplingen varer for lenge, kan det være nødvendig å koble til enheten på nytt som beskrevet over. 
Vær oppmerksom på at i løpet av denne perioden hvor ønsket enhet er frakoblet, kan ingen andre 
enheter koble seg til din radio.  
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Bluetooth 



   

 

 

        N 

 

 

3) Dersom det kommer opp DDR-36 på din Bluetooth enhets skjerm, men din enhet ikke kan koble seg til, vennligst  

slett DDR-36 fra listen og forsøk parring på nytt som beskrevet ovenfor.        

4) Den effektive rekkevidde mellom din radio og din Bluetooth enhet, er omtrent 10 meter.  

5) Dersom det er noe som kan hindre signaler mellom enhetene, vil rekkevidden blir kortere. 

6) Det er forskjellige funksjoner for avspilling tilgjengelig i modus for Bluetooth. For eksempel avspilling, 
pause, neste spor, forrige spor, spol forover eller spol bakover. Men, de forskjellige enheter med 
Bluetooth varierer i hvordan i responderer ved avspilling via annen enhet avhengig av modell og type 
enhet.  

. 
Pare din Bluetooth enhet på nytt 
Dersom din Bluetooth enhet har vært paret med DDR-36 tidligere, vil enhetene huske 
hverandre. Men, dersom en eksterne ikke støtter automatisk på kobling, må den kobles til på nytt 
med å følge trinnene beskrevet nedenfor.  

 
DDR-36 kan huske opp til 8 forskjellige Bluetooth enheter, men når dette antallet nås, vil den 
første på listen bli slettet til fordel for de nyere.  

 
1) Trykk og slipp knappen for å pare via Bluetooth (Pair) for å komme inn i meny for Bluetooth 

minne over enheter. Vri så på knappen for søk (Tuning) til du får opp ønsket Bluetooth 
enhet og trykk så på knappen for å bekrefte ditt valg (Select) for å koble til ønsket Bluetooth 
enhet.   

2) Alternativt kan du trykke og slippe knappen for å pare Bluetooth enhet (Pair) for å komme inn i 
menyen for lagrede Bluetooth enheter og trykk på knappen for valg (Select) for å koble til 
ønsket Bluetooth enhet.  
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Koble fra din Bluetooth enhet 
Trykk på knappen for valg av modus (Mode) for å velge et annet modus enn Bluetooth og trykk og 
hold inne knappen for parring (Pair) for å slå av koblingen.  

 
Dersom du kobler fra din Bluetooth enhet når du er i modus for Bluetooth, vil LED lyset med ikon for Bluetooth begynne å blinke 
for å indikere deaktivering av Bluetooth.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alarm 
 

Din radio har separate alarmer som kan stilles inn til å vekke deg enten med DAB radio, FM radio 
eller alarm lyd (Buzzer). Hver alarm kan settes til å gå av en gang daglig, kun på ukedager eller kun i 
helger. Alarmene kan stilles inn uavhengig av om radioen er på eller i modus for dvale. Dersom det 
skulle skje at strømmen blir koblet fra, har din radio et minnekort som vil huske dine alarmer når 
strømmen er tilbake.  

 
Merk: 
Dersom ingen knapper blir trykket på i løpet av 10 sekunder, vil radioen gå ut av innstilinger for alarm. 
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Sette på alarm 
    N   

1. Trykk og slipp knappen merker med ”Alarm 1”. På skjermen vil ”Alarm Setup 1” komme frem 
Eller du kan trykke og slippe knappen merket ”Alarm 2” og på skjermen kommer det frem 
”Alarm Setup 2” 

2. Trykk på knappen for valg (Select) for å komme inn i menyen for innstillinger av alarm. 
Alarmens status vil blinke på skjermen. 

3. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ”On” eller ”Off”. Dersom du velger ”Off” vil 
gjeldende innstillinger for alarm bli slettet.  

4. Dersom ”On” er valg, trykk og slipp knappen for valg (Select) og alarmens digitale siffer for 
time vil begynne å blinke. 

5. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket time for alarmen du skal stille inn og trykk 
så på knappen for å bekrefte ditt valg (Select). Da vil alarmen digitale siffer for minutt begynne 
å blinke. Dersom radioen har blitt satt til 12 timers klokke format, vil det også komme frem et 
valg for AM og PM. 

6. Vri på knappen for søk (Tuning for å velge ønsket tid på minutter for alarmen du skal stille inn 
og trykk deretter på knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg. Alarmens varighet vil nå 
begynne å blinke på skjermen.  

7. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge alarmens varighet. Valgene du har er 15, 30, 45, 60 
eller 90 minutter.  

8. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg om ønsket varighet og det du har 
valg vil blinke på skjermen. 
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Alarm  1  Setup 

Alarm  1  Wizard 
Alarm On 

Alarm  1  Wizard 
On time 09:00 

Alarm  1  Wizard 
On time 09:30 

Alarm  1  Wizard 
Duration 60 



  

 

 

 
9. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket kilde for alarmen (DAB, FM eller Buzzer) 

Trykk på knappen for å bekrefte ditt valg (Select) når ønsket kilde for alarm er markert på 
skjermen. Uansett hvilken kilde for radio som er valg (DAB eller FM), vil alle forhåndslagrede 
stasjoner på den kilden, være tilgjengelig.  

10. Dersom du stiller alarmen inn på et av alternativene for radio, kan du velge fra listen over 
forhåndsinnstilte kanaler ved å vri på knappen for søk (Tuning) eller velge den stasjonen 
som sist ble lyttet til.  

 
  

Merk: 
Du kan kun bruke forhåndsinnstilte stasjoner dersom de allerede har blitt lagret på radioen.  
 

11. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg. Alarmens alternativ for dag vil  
nå begynne å blinke på skjermen.  

12. Alarmen kan bli satt til å gå én gang daglig, på ukedager eller kun i helger 
Én gang (Once) – alarmen vil kun gå én gang 
Daglig (Daily) – alarmen vil gå hver dag 
Ukedager (Weekdays) – alarmen vil gå hver dag mandag til fredag 
Helg (Weekends) – alarmen vil gå lørdag og søndag 

13. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge det alternativ du ønsker og trykk så på knappen  
for valg (Select) for å bekrefte ditt valg.  
- Dersom du har valg alternativ for daglig, ukedager eller helger, kan du nå gå videre til punkt 18 

14. Dersom du har valg alternativet for én gang (Once), vil det også være nødvendig å stille inn hvilken  
dag, måned og år som beskrevet nedenfor.  
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Alarm  1  Wizard 
Source Buzzer 

Alarm  1  Wizard 
Soucre  DAB 

Alarm 1 Wizard 
Last   listened 

Alarm  1  Wizard 
1: BBC Radio 4 

Alarm  1  Wizard 
Once 



  

 

 

    N   

15. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket dag og trykk så på 

knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg. 
16. Vri på for knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket måned og trykk 

deretter på knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg. 
17. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket år og trykk på knappen 

for valg (Select) for å bekrefte ditt valg. 
18. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge ønsket styrke på volum og trykk 

på knappen for valg (Select) for å bekrefte dine innstillinger. Det vil nå stå  
en bekreftelse på at innstillingene til alarm er lagret med at det står ”Alarm  
Saved” på skjermen og radioen vil gå ut av innstillingene for alarm.  

 
 
 
 

Merk: 
1) Alarmer som er aktivert blir indikert på skjermen ved at det står et ”A” symbol. Dersom radioen 

ikke kan koble seg til valg radio stasjon, vil alarmen benytte buzzer automatisk. Lyden fra alarmen 
vil starte forsiktig og øke gradvis hvert sekund. Alarmens varighet blir lik den du har valg dersom 
den ikke blir slått av. 

2) Dersom du benytter en ekstern enhet via Bluetooth, kan kun fjernkontrollen benyttes for å stille inn 
alarmen.  
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Alarm  1  Wizard 
Date 9-1-2013 

Alarm  1  Wizard 
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Alarm 
Saved 

A 



  

 

 

Se innstillinger for alarm 
 

1. Trykk og slipp knappen for alarm 1 (Alarm 1). På skjermen vil det komme opp ”Alarm  
Setup 1”. 

2. Eller du kan trykke og slippe knappen for alarm 2 (Alarm 2). Da kommer det opp ”Alarm 2) 
på skjermen. 

3. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å komme inn i innstillinger for den valgte alarmen.  
Du kan bruke knappene for søk (Tuning) for å endre på innstillinger dersom det er ønskelig  
og du bruker knappen for valg (Select) for å bekrefte dine endringer.   

 
 

Når alarmen går 
 

Alarmen vil gå til valgt tidspunkt opp til 90 minutter hvis den ikke blir slått av. Alarmens varighet er  
avhengig av hvilke innstillinger du satte under oppsett av alarm.  

 

Alarmens ikon vil blinke på skjermen og radioen vil automatisk gå tilbake til modus for dvale  

(Standby) når tiden som ble valg, er gått. 
 

For å slå av en alarm, trykk på knappen for modus for dvale (Standby). Alarmen slår seg da av og radioen går 

tilbake til modus for dvale. 
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Alarm  1  Setup 

Alarm off 



  

 

 

Kontrollere alarmen når i modus for dvale (Standby) 
    N   

1. Når din radio er i modus for dvale (Standby), kan alarmen kontrolleres ved å bruke knappen 
merket med ”Alarm”. Dett minimerer risikoen for å forstyrre dersom noen andre sover.  

2. Dersom du ønsker forandre status på alarmen når radioen er i modus for dvale (Standby), 
trykk og slipp knappen merket med ”Alarm 1” for alarm 1, eller knappen merket med ”Alarm 
2” for alarm 2.  

3. Vri på knappen for søk (Tuning) og på skjermen vil du se de alternativene du har: sette på 
alarm (”On”) eller slå av alarm (”Off”). 

4. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg. Du kan bruke knappen for 
søk (Tuning) for å endre noen av innstillingene dersom det er ønskelig. Husk å trykk på 
knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg.   

 
  

 

Funksjon for utsettelse av alarm (Snooze) 
 

1. Når radioen eller buzzerlyden slår seg på i henhold til alarmens innstillinger, trykk og slipp 
på knappen merket med ”Snooze”. Dette vil gjøre at alarmen utsettes i en valg varighet av 
tid. Denne varigheten kan justeres mellom 5 og 10 minutter. Standard innstilling er satt til 5 
minutter fra fabrikk.   

2. Dersom du ønsker en lengre periode på utsettelsen av alarmen, trykker du på knappen 
merket med ”Snooze” en gang til. Symbolet for ”Snooze” ”Z” vil begynne å blinke på 
skjermen. Trykk på knappen merket med ”Snooze” på nytt for å se hvor mye tid som 
gjenstår.  

3. For å avslutte utsettelsen av alarmen og slå den av, trykk på knappen for modus for dvale 
(Standby). 
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Alarm  1  Setup 
Alarm On 

Alarm 1  Setup 
Alarm  Off 

Z 

Snooze 
5  minutes 



  

 

 

Funksjon for innsovning (Sleep) 
 

Din radio kan stilles inn slik at den slår seg av etter en periode av tid som er bestemt på forhånd. 
Innstillingene for funksjon for innsovning kan justeres til å være mellom 15 og 90 minutter. Sørg 
først og fremst for at radioen er slått på.  

 
1. For å stille inn ønsker periode av tid på funksjon for innsovning, trykk og slipp knappen merket med ”Sleep”. 

Du kommer da inn i menyen for oppsett av funksjonen 

. 

2. Trykk og slipp gjentatte ganger på knappen merket med ”Sleep” for å velge ønsket tid. Innstilligene som  

er tilgjengelige er 15, 30, 45, 60 og 90 minutter. Trykker du en gang til etter du kommer til alternativet for  

90 minutter, vil funksjonen bli satt til av (”Off”). Alternativt kan du også benytte knappen for søk (Tuning). 

 

3. Trykk på knappen for valg (Select) for å bekrefte valget ditt og på skjermen vil du se at du da går ut av  

innstillinger for denne funksjonen. På skjermen kommer det frem symbolet ”S” 

Din radio vil nå slå seg av etter at valg periode av tid, er gått. 

 

4. For å slå av funksjonen for innsovning og slå av din radio før angitt tid er gått, trykk på knappen for modus  

for dvale (Standby). Dersom du ønsker å slå av funksjonen for innsovning men ikke slå av radio, trykk  

flere ganger på knappen merket med ”Sleep” til du får frem ”Sleep Off” på skjermen.  

Når du har satt en tid du ønsker for innsovning, kan du sjekke gjenstående tid i funksjonen. Trykk da på  

knappen merket med ”Sleep” og den tiden som gjenstår vil komme frem på skjermen.  
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Set sleep time 
15  minutes 

Set sleep time 
30 minutes 

Set sleep time 
Sleep  off 

99.75 MHz 
[No RadioText] 

S 



  

 

 

Stille inn klokken manuelt  
    N   

Din radio vil automatisk stille klokken ved bruk av DAB eller FM radio signaler. Dersom det ikke er 
noen signaler tilgjengelig og du ønsker å stille inn klokken, kan du følge instruksjonene nedenfor for 
å stille inn klokken manuelt.   

 
1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) fro å slå på din radio.  

2. Trykk og slipp knappen for meny (Menu) til du får frem ”Advanced menu” på skjermen.  

3. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ”System Setting” på skjermen. Trykk og  

slipp knappen for valg for å bekrefte at du vil inn i menyen.  

4. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ”Time” på skjermen. Trykk og slipp  

knappen for valg for å bekrefte at du ønsker å komme inn i innstillinger for klokke.  

5. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ”Set Time / Date” på skjermen.  

6. Trykk og slipp knappen for valg (Select). Tallene som indikerer timer, vil begynne å blinke  

på skjermen. 

7. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem riktig tall.  

8. Trykk og slipp knappen for valg (Select). Tallene som indikerer minutter, vil begynne å blinke  

på skjermen.  

9. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem riktig tall.  

 
• Dersom radioen har blitt satt til 12 timers klokke format, vil det også komme frem et  

valg for AM og PM. 
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DAB 
<System Setting > 

System Setting 
<Time > 

Time 
<Set Time/Date > 

Set time 
09:00 

Set time 
09:30 



  

 

 

 
10. Trykk og slipp knappen for valg (Select). Tallet som indikerer dato vil begynne å blinke  

på skjermen. 

11. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem riktig tall for datoen. 

12. Trykk og slipp knappen for valg (Select). Tallene som indikerer måned vil begynne å  

blinke på skjermen. 

13. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem riktig tall for måned. 

14. Trykk og slipp knappen for valg (Select). Tallene som indikerer år vil begynne å blinke  

på skjermen. 

15. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem riktig tall for året.  

16. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å bekrefte dine valg for innstilling av klokke.  

På skjermen vil det komme frem ”Time Saved” før radioen automatisk går ut av menyen.  
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Set   date 
11- 1-2013 

Set   date 
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Stille inn format for klokken 
    N   

Bilde som brukes på skjermen når radioen er i modus for dvale og når den er i bruk, kan stilles til 
å bruke enten 12 timers klokke eller 24 timers klokke. Det valgte formatet blir også benyttet når 
det gjelder innstilling av alarmer.  

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) fro å slå på din radio 

2. Trykk og slipp knappen for meny (Menu) til du får frem ”Advanced menu” på skjermen 

3. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ”System Setting” på skjermen. Trykk og slipp 
knappen for valg (Select) 

4. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ”Time” på skjermen. Trykk og slipp knappen 
for valg (Select) 

5. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ”Time 12 / 24 hour” på skjermen. Trykk og 
slipp knappen for valg (Select)  

6. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge enten 12 timers eller 24 timers format på visning 
av klokke. Det gjeldende format for tid er markert med en stjerne. Trykk og slipp knappen for 
valg (Select) for å bekrefte ditt valg.  

 
Dersom det er valg 12 timers format for visning av klokke vil denne også bli brukt ved innstilling  
av alarm og det vil på skjermen være en 12 timers visning med tegnet for AM eller PM når radioen  
er i modus for dvale.  
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System Setting 
<Time > 

Set 12/24 hour 
<Set  12  hour > 

Set 12/24 hour * 
<Set  24  hour > 



   

 

 

Gå tilbake til automatisk innstilling av klokke 
 

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio 

2. Trykk og slipp knappen for meny (Menu) til du får frem ”Advanced menu” 
på skjermen 

3. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ”System Setting” på skjermen. 
Trykk og slipp knappen for valg (Select) 

4. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ”Time” på skjermen. Trykk og 
slipp knappen for valg (Select) 

5. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ”Auto update” på skjermen. 
Trykk og slipp knappen for valg (Select) 

6. Vri på knappen for søk (Tuning) for å velge et ønsket alternativ for 
oppdatering av klokke. Velg blant de alternativ som er tilgjengelig, det er 
enten Oppdatering fra alle (”Update from Any”), Oppdatering fra DAB 
(”Update from DAB”), Oppdatering fra FM (”Update from FM”) eller Ingen 
oppdatering (”No update”) etter ønske. Det gjeldende alternativet blir markert 
med en stjerne. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt 
valg. Radioen vil nå gå tilbake til forrige meny. 

 
 

 
Merk: 
Dersom du velger et av alternativene Oppdatering fra alle (”Update from Any”), Oppdatering fra 
DAB (”Update from DAB”) eller Oppdatering fra FM (”Update from FM”), vil den gjeldende tiden 
bli visst på skjermen. Dersom radioen ikke finner noe signal, bør du enten flytte radioen til en 
annen plassering, flytte på antennen eller gå tilbake til manuell innstilling av klokken.  
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Valg av språk 
    N   

Din radio kan figureres til å være på et annet språk. 
 

1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio. 

2. Trykk og slipp knappen for meny (Menu) til du får frem ”Advanced menu” på skjermen. 

3. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ”System Setting” på skjermen. Trykk og slipp  

knappen for valg (Select) 

4. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ”Language” på skjermen. 

5. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å gå inn i menyen for valg av språk. 

6. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ønsket språk på skjermen. 

7. Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg. Skjermen vil bytte visning til  

det språket du har valgt. På listen vil det valgte språket være markert med en stjerne.  
 

  
 
 

Demping av bakgrunnsbelysning på skjerm 
 

For å tilpasse intensiteten på skjermen for å passe ambient belysning, trykk på knappen merket 
med Dimmer på den øvre delen av radioen. Du kan da velge mellom følgende funksjoner på 
justering av dempet lysstyrke:  Av (Off), Lav (Low), Medium (Mid) eller høy (High).  
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EQ funksjon 
 

Lyden på radioen kan bli justert til å passe din personlige smak og den typen materiell du lytter 
til. DDR-36 har 6 ulike forhåndslagrede modus for equalizer. Du kan også stille inn diskant og 
bass etter eget ønske. 
1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio. 
2. Trykk og slipp knappen merket med ”EQ” for å komme inn i menyen. Det vil komme 

frem ”Equalizer” på skjermen.  
3. Vri på knappen for søk (Tuning) for å bla deg igjennom de 6 ulike forhåndslagrede modus til 

du finner den du ønsker å bruke. De du kan velge mellom er som følger: 
a. Normal – ingen modifisering av tone legges til 
b. Jazz 
c. Rock 
d. Classic 
e. Pop 
f. News 
g. My EQ (Her kan du stille inn diskant (Treble) og / eller bass) 
Trykk og slipp knappen for valg (Select) for å bekrefte ditt valg.  

 
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

36

< 
Equalizer 

Normal > 



  

 

 

Sette opp en EQ profil 
    N   

Dersom du ikke finner noen innstillinger du liker blant de forhåndslagrede modus, kan du stille inn  

bass og diskant etter eget ønske, ved å gjøre følgende: 

1. Følg trinnene på foregående side for å komme inn i menyen for justering av EQ 

2. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får ”My EQ” markert på skjermen. Trykk på knappen for   

valg (Select) for å komme inn menyen hvor du kan legge inn dine justeringer.  

3. Vri på knappen for søk (Tuning) til ”Treble” er markert. Trykk på knappen for valg (Select) for 

å komme inn menyen slik at du kan justere diskant (Treble). Lyden kan justeres fra minus 5 til  

pluss 5 ved å vri på knappen for søk (Tuning). Lyden vil endres etter hvert som du justerer.  

Trykk på knappen for valg (Select) for å bekrefte din innstilling. På skjermen vil visningen nå  

gå tilbake til menyen ”My EQ”. 

4. Vri på knappen for søk (Tuning) til ”Bass” er markert. Trykk på knappen for valg (Select) for 

å komme inn menyen slik at du kan justere bass. Lyden kan justeres fra minus 5 til  

pluss 5 ved å vri på knappen for søk (Tuning). Lyden vil endres etter hvert som du justerer.  

Trykk på knappen for valg (Select) for å bekrefte din innstilling. På skjermen vil visningen nå  

gå tilbake til menyen ”My EQ. 

  
 

Merk: 

Dersom du raskt ønsker å nullstille innstillinger på equalizer, vri på knappen for søk (Tuning) til 
alternativet ”Normal” er markert på skjermen, og trykk så på knappen for valg (Select). De 
innstillinger du har lagt inn under ”My EQ” vil bli husket neste gang du ønsker å benytte denne 
innstillingen.  
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Funksjon for å dempe lyden helt (Mute) 
 

Trykk på knappen merket med ”Mute” på fjernkontrollen til din radio og lyden vil slå seg helt 
av.  
 
1. Trykk på knappen merket med ”Mute” for å dempe lyden ut fra høyttalerne helt. Symbolet for 

høyttaler på skjermen, vil bli borte.  
2. Trykk på knappen merket med ”Mute” en gang til, eventuelt kan du trykke på en av 

knappene for kontroll av volum og lyden vil slå seg på til tidligere innstilt nivå.  
 

  
 

  

Versjon av programvare 
 

Programvaren på denne enheten kan ikke endres slik at dette er kun for informasjon å regne.  
 
1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio. 

2. Trykk og slipp knappen for meny (Menu) til du får frem ”Advanced menu” på skjermen. 

3. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ”System Setting” på skjermen. Trykk og slipp  

knappen for valg (Select) 

4. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ”SW Version” på skjermen.  

5. Trykk og slipp knappen for valg (Select). Versjon av programvaren kommer frem på skjermen.  

6. Trykk og slipp knappen for meny (Menu) for å gå ut av visningen. 
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USB inngang for oppgradering av programvare 
    N   

Oppgradering av programvare kan bli tilgjengelig i fremtiden.  
 

Dersom ny programvare blir tilgjengelig, vil denne samt informasjon om hvordan det skal gjøres 
for å oppgradere din radio, bli funnet på:  
http://sg.sangean.com.tw/irst/irst.asp 
http://www.sangean.eu/irst/irst.asp 
www.sangean.com.au. 
For mer informasjon, ta kontakt med forhandler i Norge, Target.no eller send en email til info@sangean.com 

 

1. Koble din USB kontakt til USB inngangen bak på din radio. 

2. Trykk på knappen merket med ”Menu” for å komme inn i ”Advanced Menu” i gjeldende modus.  

3. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ”System Setting” på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg (Select). 

4. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ”Software Upgrade” på skjermen. Trykk og slipp knappen for valg (Select).  

5. Vri på knappen for søk (Tuning) til ”Yes” er markert på skjermen. Dersom du ikke ønsker å fortsette oppgraderingen av programvaren,  

markerer du ”No” og trykker så på knappen for valg (Select). Skjermen vil nå gå tilbake til forrige visning.  
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Nullstilling av system – tilbakeføring til fabrikkoppsett 
 

Dersom din radio ikke fungerer slik den skal, eller noen av tegnene på skjermen mangler eller er 
ufullstendige, kan du utføre følgende prosedyre 
1. Trykk på knappen for modus for dvale (Standby) for å slå på din radio. 
2. Trykk og slipp knappen for meny (Menu) til du får frem ”Advanced menu” på skjermen. 
3. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ”System Setting” på skjermen. Trykk og slipp  

knappen for valg (Select). 
4. Vri på knappen for søk (Tuning) til du får frem ”Factory Reset” på skjermen. Trykk og slipp 

knappen for valg (Select). 
5. Vri på knappen for søk (Tuning) til ”Yes” er markert på skjermen. Dersom du ikke ønsker å 

fortsette tilbakestilling til fabrikkoppsett, markerer du ”No” og trykker så på knappen for valg 
(Select). Skjermen vil nå gå tilbake til forrige visning. 

6. Når ”Yes” er markert, trykk og slipp knappen for valg (Select). En fullstendig nullstilling av 
innstillinger vil bli gjennomført og radioen er tilbakestilt til oppsett fra fabrikk. Alle lister over 
radio stasjoner og forhåndsinnstillinger vil bli slettet. Alarmer blir slettet og det samme vil alle 
andre innstillinger du har gjort på radioen. På skjermen vil det komme frem ”Welcome to 
Digital Radio” og radioen vil være slik den var aller første gangen den ble slått på.  
 

 
  

 
I tilfelle feilfunksjon som følge av elektrostatisk støt, forsøk å nullstille radioen ved kun å koble fra 
og til strømforsyning. Dette kan være nok og du slipper å gjennomføre en tilbakestilling til 
fabrikkoppsett. 
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Inngang for hodetelefon 
   N   

På baksiden av din radio er det plassert en 3 , 5mm inngang for bruk til hodetelefoner. Når du plugger inn en hodetelefon,  
blir lyden i den interne høyttaleren automatisk dempet. 
 
Vær oppmerksom på at sensitiviteten kan variere på forskjellige typer hodetelefoner. Vi anbefaler  
derfor å sette volumet til et lavt nivå før du plugger til hodetelefoner i din radio. 
 
VIKTIG: 
Overdrevent lyd fra øreplugger eller hodetelefoner kan gi permanente skader på ørene. 

 

Utgang for lyd (3.5mm plugg) 
 

På baksiden av din radio er det plassert 3,5 mm utgang for lyd ut for tilkobling av lydsignal til 
ekstern forsterker. Når du plugger til en kabel for lyd, vil ikke lyden i den interne høyttaleren dempes. 
Sett knappen for volum til minimum dersom ønskelig. 

 
 

Inngang for eksterne enheter (Aux In) 
 

På baksiden av din radio er det plassert 3,5 mm inngang for lydkilde for bruk til tilkobling av lyd 
inn fra eksterne enheter, som for eksempel en iPod, MP3 spiller eller CD spiller. 
 

 
1. Koble til en mono eller stereo kilde (for eksempel iPod, MP3 spiller eller CD spiller) til 

inngangen for eksterne lydkilde (merket med Aux in). 
 

2. Trykk på knappen for valg av dvale (Standby)for å slå på din radio. På skjermen vil det da 
komme frem ”Auxiliary Input”. 
 

3. Juster volumet på din iPod, MP3 spiller eller CD spiller for å sikre et tilstrekkelig signal.  
Still deretter inn volumet på din radio til et komfortabelt nivå for lytting. 
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Lade med USB porten 
 

USB porten kan bare forsyne USB minnepinner og de fleste iPhone 
modeller med maksimum 5V. Det er derimot ikke støtte for eksterne 
harddisker, alle typer mobil telefoner og elektroniske enheter. 

 
VIKTIG: 
Koble ikke denne USB inngangen til en USB PC port, da dette mest 
sannsynlig vil ødelegge enheten din. 
 
 
Advarsel 

Din radio må ikke utsettes for vann, damp eller sand. Den må ikke 
plasseres i områder med ekstrem varme, som for eksempel i en parkert 
bil hvor varmen fra solen kan bygge seg opp selv om temperaturen på 
utsiden ikke virker særlig høy. 
 
 

Din radio må ikke utsettes for sprut og søl. Ikke plasser enheter fylt med 
vann, som for eksempel en vase oppe på din radio.   
 
Det er anbefalt å plassere enheten slik at denne har nok avstand 
(minimum 10 cm anbefalt) til andre enheter for å sikre god ventilasjon. 
 
Enhetens ventilasjon bør ikke hindres ved å dekke til 
ventilasjonsåpningene med for eksempel aviser, duker, gardiner eller 
lignende. 
 
Enheter med åpen flamme som for eksempel et tent stearinlys, må ikke 
plasseres på din radio. 

 
Unngå å oppbevare enheten i ekstreme temperaturer. Må ikke 
plasseres i bilen, vinduskarmer, i direkte sollys og lignende.  
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Spesifikasjoner  Effekt og tilkobling 
 

   N   
Krav til strøm 
 
100 - 240V ~ AC, 50/60 Hz (Adapter) 
 
 
Frekvens område 
 
DAB 174,928 – 239,200 MHz 
FM 87,50 – 108 MHz 

 
Høyttaler                          2 x 2,25″ 8 Ohm full effekt 
 
Effekt ut                           5W + 5W 
 
Hodetelefoninngang        3,5 mm 
 
Linjeinngang                    3,5 mm 
 
Linjeutgang                      3,5 mm 
 
Antennesystem                FM teleskopisk antenne 
                                         DAB teleskopisk antenne 

 

 
 
 
 

Produsenten forbeholder seg retten til å endre på spesifikasjonene uten varsel. 
 

 
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 avfal     
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. 
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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 
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