IKR1520DABBT
Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi

Brukerhåndbok

IKR1520DABBT

THE CLASSIC LINE

Sikkerhetsinstrukser

øreplugger kan forårsake skader på hørselen. Hvis
du lytter til musikk med høyt volum over lenger tid,

Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Les instruksjonene nøye

kan det skade hørselen. Velg et moderat

og behold dem så du kan bruke dem senere.

volumnivå.

ADVARSEL



Kvelningsfare! Hold all emballasje unna barn.



Må kun brukes i normal romtemperatur og under

ADVARSEL

normale fuktforhold.

MÅ IKKE ÅPNES, RISIKO FOR
ELEKTRISK STØT



Produktet er kun beregnet på bruk ved moderate
breddegrader. Ikke bruk det i tropene eller uvanlig

ADVARSEL: FARE FOR ELEKTRISK STØT – MÅ IKKE ÅPNES

fuktige klimaer.


Utendørs antenner må plasseres langt unna
kraftlinjer.

Et lyn med pilspiss inne i en likesidet


trekant varsler brukeren om at det finnes

Ikke flytt produktet fra kalde omgivelser til varme
omgivelser eller omvendt. Kondensasjon kan

uisolert, «farlig» spenning i produktets

forårsake skade på produktet og elektriske deler.

kabinett som er sterk nok til at personer og dyr risikerer å


få elektrisk støt.

Ikke bruk tilbehør eller ekstrautstyr, bortsett fra det
som anbefales av produsenten eller selges

Et utropstegn inne i en likesidet trekant

sammen med apparatet. Følg denne

varsler brukeren om at det finnes viktige

brukerhåndboken når du installerer.


instruksjoner om bruk og vedlikehold i

Når produktet installeres, må du sørge for at det er
plass til ventilasjon. Må ikke installeres i bokhyller,

dokumentene som følger med enheten.

skap eller lignende.


For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må

Ventilasjonen må ikke hindres ved at

høyttaleren ikke utsettes for regn eller fukt. Ikke utsett

ventilasjonsåpningene dekkes til av gjenstander,

enheten for sprut eller fukt. Ikke plasser gjenstander som

slik som aviser, duker, gardiner, etc. Stikk ikke inn

er fylt med væske, f.eks. vaser, oppå enheten.

noen gjenstander i produktet. Ikke plasser
elektronisk utstyr eller leker på produktet. Slike

Av sikkerhetsårsaker er denne klasse

gjenstander kan falle ned fra toppen og forårsake

II-enheten utstyrt med dobbel eller

skader på produktet og/eller personer.

forsterket isolasjon, som indikert av dette



symbolet.


som f.eks. radiatorer, varmeovner, ovner eller
andre apparater (inkludert forsterkere) som

Dette produktet er kun beregnet på underholdning i

produserer varme.

lydform. For å unngå farlige situasjoner må du aldri


bruke dette produktet til noen annet enn det som

Feil bruk er farlig og gjør alle garantier ugyldige.



Kun til bruk i hjemmet. Må ikke brukes utendørs.



Fare! Overdrevent høyt volum i hodetelefoner og

Ikke dytt eller skyv for hardt på fronten eller toppen
av produktet. Dette kan gjøre at produktet velter.

beskrives i håndboken.


Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder,



Ikke flytt produktet når strømmen er på.



Ikke berør, dytt på eller gni på produktets overflate
med skarpe eller harde gjenstander.
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Fare! For å redusere risikoen for brann eller

fra adapterpluggen for å koble fra strømmen

elektrisk støt må høyttaleren ikke utsettes for regn

fullstendig.


eller fukt.





Produktet må ikke utsettes for drypp eller sprut, og

fungerer som det skal eller ikke reagerer på

væskefylte objekter, f.eks. blomstervaser, må ikke

kontrollene. Skru av apparatet og koble det fra.

plasseres oppå enheten.

Koble det til igjen etter et par sekunder.


Unngå at gjenstander eller væsker faller inn i

klemt, spesielt ved kontaktene, i skjøter eller der

Kilder til åpen ild, som f.eks. tente stearinlys, må

ledningen kommer ut av enheten.



under bruk, ved tordenvær, før rengjøring og hvis

skadet, f.eks. at strømledningen eller kontakten er

produktet ikke skal brukes over lenger perioder.



skadet, at produktet har blitt utsatt for regn eller fukt,

gjøres ubrukelig ved at adapterpluggen trekkes ut

Sørg for at spenningen apparatet krever tilsvarer

av stikkontakten og deretter klippes i to.


informasjonen på undersiden av kabinettet for å få

av produsenten eller en serviceforhandler eller

viktig informasjon om elektrisitet og sikkerhet.



Batteriet (ett eller flere batterier eller en

Hvis defekter oppdages, kan produktet ikke brukes.

batteripakke) må ikke utsettes for sterk varme, slik

Trekk ut kontakten øyeblikkelig.

som sollys, ild eller lignende.

Plasser strømledningen og skjøteledningen (hvis
en brukes) slik at man ikke kan snuble over den
eller trekke den ut ved et uhell. Ikke la
strømledningen henge rett ned innenfor
rekkevidde.
Ikke klem, bøy eller trekk strømledningen over
skarpe kanter.
Bruk kun strømforsyninger som nevnes i
brukerhåndboken.



Infomerkelappens plassering: På undersiden av
radioen.

Sjekk om strømledningen, produktet eller
skjøteledningen er defekt med jevne mellomrom.



Før du installerer eller bruker apparatet må du lese

Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes ut

tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.



Når produktet når slutten av levetiden, skal det

ikke fungerer normalt eller har falt ned.

det som leveres i stikkontakten der du befinner deg.



Fare! Før rengjøring må produktet skrus av og
adapterpluggen kobles ut fra stikkontakten.

gjenstander har falt inn i produktet, at kabinettet er



Koble fra adapterpluggen hvis det oppstår feil

nødvendig med service når produktet har blitt

skadet, at væske har blitt sølt på enheten, at



Du må aldri trekke ut kontakten etter ledningen eller
med våte hender.

Overlat all service til en autorisert serviceforhandler.
Ikke forsøk å reparere produktet selv. Det er



Sørg for at strømledningen ikke blir tråkket på eller

åpningene i kabinettet.

aldri plasseres oppå produktet.


Statiske utladninger kan gjøre at produktet ikke

Strømadapteren brukes som frakoblingsenhet.
Frakoblingsenheten må være lett tilgjengelig. Koble
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Deler
A.

Bærehempe

J.

TUNING +-knapp

B.

VOLUM –-knapp

K.

NFC-chip

C.

MODUS-knapp

L.

AV/PÅ-knapp

D.

INFO/MENY-knapp

M. Audio INN (AUX IN)

E.

VOLUM +-knapp

N.

Hodetelefonplugg (3,5 mm)

F.

Skjerm

O.

Micro USB-ladeinngang

G.

TUNING –-knapp

P.

Støtte med ben (vises ikke)

H.

FORHÅNDSINNSTILLINGER-knapp

Q.

Høyttaler

I.

VELG-knapp

R.

Antenne (vises ikke)

Tilbehør
1x DAB/FM-radio og Bluetooth-høyttaler
1x strømadapter med DC-ledning og plugg
1x AUX-kabel
1x Brukerhåndbok
1x Hurtigstartguide
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Koblinger

SPRÅK
6)

LADE BATTERIET
1)

Her kan du velge språk for menyene.
1. Trykk på og hold inne INFO/MENU-knappen, og

Sett inn Micro USB-pluggen i Micro

bruk bryteren TUNE +/– helt til System vises i

USB-ladeinngangen på radioen. Koble USB

displayet. Deretter trykker du på SELECT.

A-pluggen til en aktiv USB-port eller den

2. Bruk knappen TUNE +/– til å bla nedover i

medfølgende adapteren. Sett adapteren inn i en

menyen til du finner Languages. Bekreft ved å

stikkontakt.

trykke på SELECT.
3. Bruk knappen TUNE +/– til å bla nedover i

Merk: Radioen kan brukes med de innebygde
batteriene. Avspillingstiden avhenger av faktorer

menyen til du finner Språk. Bekreft ved å trykke

som modus, volum, etc.

på SELECT. Trykk på INFO/MENU-knappen for
å avslutte innstillingsmodus.

HODETELEFONER
2)

Du kan koble til hodetelefoner i

KLOKKE

hodetelefonkontakten med en 3,5 mm plugg.

7)

Merk: Når hodetelefonene er tilkoblet, kommer det

Her kan du stille klokkeslett og dato.
1. Trykk på og hold inne INFO/MENU-knappen

ikke lyd fra høyttalerne.

helt til System vises i displayet. Bekreft ved å
trykke på SELECT.
2. Bruk knappen TUNE +/– til å bla nedover i

AUX IN
3)

Du kan også lytte til eksterne enheter ved å koble til

menyen til du finner Time. Bekreft ved å trykke

ledningen (følger ikke med i pakken) i AUX

på SELECT.
3. Velg ønsket undermeny og bekreft ved å trykke

IN-kontakten.

på SELECT.
 Stille inn 12 eller 24 timers: Velg mellom 12

Innstillinger

eller 24 timers format,

JUSTERE ANTENNEN
4)

Trekk ut antennen og still den inn så den peker

 Stille klokkeslett: manuell innstilling,

oppover for best mulig forbindelse.

 Auto-oppdatering: Velg mellom «Update from
Any», «Update from DAB», «Update from FM»
eller «No update»,

VOLUM
5)

 Stille inn datoformat: Velg mellom

Du kan justere volumet på høyttaleren eller
hodetelefonene (hvis de er koblet til) med knapp

DD-MM-YYYY og MM-DDYYY. Bruk knappen

VOL–/+.

TUNE +/– til å velge innstillinger. Bekreft ved å
trykke på SELECT.
Trykk på INFO/MENU-knappen for å avslutte
innstillingsmodus.
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Bruk i forskjellige moduser

LYD
8)

Innstillingene for lyd kan brukes i alle moduser.
1. Trykk på og hold inne INFO/MENU-knappen, og

AUX IN

bruk bryteren TUNE +/– helt til System vises i

11) Denne modusen lar deg bruke enheten som

displayet. Deretter trykker du på SELECT.

høyttaler for en ekstern enhet (f.eks. en mobiltelefon

2. Bruk knappen TUNE +/– til å bla nedover i

eller MP3-spiller). Advarsel! Før du kobler til en

menyen til du finner Equalizer. Bekreft ved å trykke

ekstern enhet må du gjøre deg kjent med og følge

på SELECT.

de relevante sikkerhetsinstruksjonene for bruk med



Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock, Speech

andre enheter. Trykk på MODE-knappen gjentatte



< My EQ...>: her kan du justere diskant og

ganger til Auxiliary Input vises i displayet. Enheten

bass separat. Bekreft valget ved å trykke på

er nå i AUX IN-modus.

SELECT.
3. Trykk på INFO/MENU-knappen for å avslutte

BLUETOOTH-AVSPILLINGSMODUS

innstillingsmodus.

Denne modusen lar deg bruke enheten som høyttaler for
en ekstern enhet (f.eks. en mobiltelefon eller MP3-spiller).

TILBAKESTILLING TIL FABRIKKINNSTILLINGENE

Signalet overføres trådløst via Bluetooth.

9)

I denne seksjonen kan du tilbakestille alle de

Merk

opprinnelige innstillingene.

Før avspilling må du pare radioen (i dette tilfellet

1. Trykk på og hold inne INFO/MENU-knappen,

Bluetooth-mottakeren) og den eksterne enheten

og bruk bryteren TUNE +/– helt til System vises

(senderen).

i displayet. Deretter trykker du på SELECT.
2. Bruk knappen TUNE +/– til å bla nedover i

KOMPATIBILITET

menyen til du finner Tilbakestilling til Factory

Dette produktet er kompatibelt med mobiltelefoner og

Reset. Bekreft ved å trykke på SELECT.

musikkenheter som har Bluetooth-funksjonalitet. Det

3. Bruk knappen TUNE +/– til å velge mellom

bruker Bluetooth versjon 2.1+EDR. Det fungerer også

<Yes> og <No> Bekreft ved å trykke på

med andre Bluetooth-versjoner som støttes, f.eks.

SELECT.
Trådløs lytting til stereolyd
BRUK



10) Trykk på av/på-bryteren for å bruke enheten.

Trådløs kontroll av musikken
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AVSPILLINGSENHETER MED NFC

DAB-RADIOMODUS

12) 1. Trykk på MODE-knappen gjentatte ganger til

14) I denne modusen mottar radioen et digitalt signal,

Smart Device vises i displayet. Enheten er nå i

og viser informasjon om radiostasjonen, tittelen på

Bluetooth-modus.

låten, etc.

2. Hvis avspillingsenheten har en NFC-chip, skrur

1. Trykk på og hold inne MODE-knappen til DAB
vises i displayet.

du på NFC og Bluetooth på avspillingsenheten.
3. Plasser NFC-chipen i avspillingsenheten nær

Merk

NFC-chipen i radioen. Det blir øyeblikkelig

Første gang du skrur av radioen utføres det et

opprettet en Bluetooth-forbindelse mellom de

automatisk søk etter DAB-radiokanaler. Kanallisten

to enhetene.

blir lagret, slik at det ikke er nødvendig å søke på

4. Start avspillingen.

nytt neste gang du skrur på radioen. Kanalene

Merk:

lagres i alfabetisk rekkefølge når søket er ferdig.

Hvis du trykker på INFO/MENU-knappen, vises det

Den første stasjonen som er tilgjengelig blir valgt.

informasjon om sporet som spilles av.

Merk

5. Plasser NFC-chipen i avspillingsenheten nær

Hvis det ikke finnes noe DAB-signal, flytter du

NFC-chipen i radioen én gang til for å avslutte

enheten til et annet sted eller justerer antennen.

Bluetooth-forbindelsen. Forbindelsen brytes og

Trykk på og hold inne knappen TUNE + for å starte

avspilling via radioen avsluttes.

et nytt søk.
2. I DAB-modus trykker du på knappen TUNE +

AVSPILLINGSENHETER UTEN NFC

for å navigere gjennom de tilgjengelige

13) 1. Hvis avspillingsenheten ikke har en NFC-chip,

DAB-kanalene.
3. Du kan lagre DAB-kanaler i minnet. I modusen

skrur du kun på Bluetooth på

DAB/kanalliste trykker du på knappen

avspillingsenheten.

PRESET og holder den inne i to sekunder. Bruk

2. Trykk på SELECT-knappen på radioen og hold
den inne i to sekunder, helt til Oppdagbar vises

knappen TUNE +/– for å velge plass 1 til 10 i

i displayet.

minnet, og trykk deretter på SELECT-knappen
for å tildele kanalen.

3. Start avspillingsenheten eller start et søk etter

4. Med knappen PRESET kan du velge mellom

Bluetooth-enheter.

listen over lagrede kanaler og den automatisk

4. Par avspillingsenheten din med radioen.

opprettede listen over kanaler.

Enhetene skal nå ha opprettet en forbindelse.
5. Start avspillingen.
Merk:
Hvis du trykker på INFO/MENU-knappen, vises det
informasjon om sporet som spilles av for
øyeblikket.
6. Skru av Bluetooth på avspillingsenheten for å
avslutte Bluetooth-forbindelsen.
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Rengjøring og vedlikehold

5. Trykk på INFO/MENU-knappen for å få tilgang
til flere innstillinger i DAB-modus. Bruk knappen



TUNE +/– til å bla nedover i menyen til du finner
det ønskede menyvalget. Bekreft ved å trykke

Trekk adapteren ut av støpselet før du rengjør
enheten.

på SELECT.
 Full skann: Automatisk søk i alle kanalene i
listen over kanaler



Advarsel! Ikke la vann trenge inn i enheten.



Rengjør kabinettet med en lett fuktet klut.



Ikke bruk skarpe, skurende eller aggressive

 Manuell tuning: Frekvensene kan velges

rengjøringsmidler.


manuelt
 DRC (Dynamisk områdekontroll): Juster og

Ikke bruk kjemikalier (som bensin eller alkohol) til å
rengjøre kabinettet.

endre det dynamiske området
 Beskjær: Fjerner alle ugyldige kanaler fra

Avhending

kanallisten
 System: se delen om Innstillinger

Dette apparatet må ikke kastes som
husholdningssøppel. Lever det på en
miljøstasjon eller annet passende mottak for

VHF-RADIOMODUS

elektronisk og elektrisk avfall. Dette bidrar til å spare

15) I denne modusen mottar radioen et VHF-signal, og
viser informasjon om radiostasjonen, etc.

ressurser og bevare miljøet. Kontakt forhandleren eller

1. Trykk på og hold inne MODE-knappen til FM

lokale myndigheter for mer informasjon.

vises i displayet.
Vær så snill å kaste batteriene på en

2. Trykk på knappen TUNE +/– for å navigere

miljøvennlig måte. Ikke kast batterier i

gjennom hele frekvensbåndet.

husholdningssøppelet. Bruk de tilgjengelige

Merk
Hvis du holder TUNE +/– inne lenger, starter et søk

miljøstasjonene i området eller kontakt forhandleren som

som stopper automatisk på neste kanal som

solgte deg produktet.

oppdages.
3. Tildel den valgte kanalen en plass mellom 1 og
10 i minnet. I modusen FM trykker du på
knappen PRESET og holder den inne i to
sekunder. Bruk knappen TUNE +/– for å velge
plass 1 til 10 i minnet, og trykk deretter på
SELECT-knappen for å tildele kanalen.
4. Med knappen PRESET kan du velge mellom
listen over lagrede kanaler og VHF-båndet.
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Spesifikasjon
STRØMADAPTER
AC/DC-adapter
Inngangseffekt:

100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A

Utgangseffekt:

5V

Modell:

TEKA006-0201500EUU

Leverandør:

TEKA

1,5 A, USB-A

Radio
Lithium-batteri:

3,7 V 2100 mAh

Inngangseffekt:

5V

Strømforbruk:

7,5 W

1,5 A

DAB-tuning
174 - 240 MHz

Frekvensområde:

FM-tuner
Frekvensområde:

87,5 - 108 MHz

Frekvensmatrise:

0,05 MHz

Høyttaler
Utgangseffekt (RMS):

2x 1,2 W

Lydsystem:

Mono/Stereo

Forbindelse
USB:

Micro-USB

AUX IN:

3,5 mm plugg

Hodetelefoner:

3,5 mm plugg

Bluetooth
Bluetooth-profil:

A2DP og AVRCP

Bluetooth-rekkevidde:

Min. 8 m

Bluetooth-versjon:

v2.1+EDR, class 2

Dimensjoner (B x H x D):

Omtrent 250 x 137 x 50 mm

Vekt:

733 g (kun enheten)
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