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Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi
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Kære kunde,
Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er
vi sikre på, at du vil være fuldt ud tilfreds med dit nye produkt mange år ud i fremtiden.
IRC har base i Danmark, Skandinavien, der er kendt over hele verden for sin moderne, minimalistiske
designstil. Siden 2001 har IRC produceret og designet digitale audioprodukter karakteriseret ved et
enestående udseende, avanceret teknologi, brugervenlighed og baseret på åbne platforme fra verdensførende
leverandører.
Hos IRC bekymrer vi os om miljøet. For at undgå papirspild finder du produktmanualen på den medfølgende
USB-nøgle. Vi håber, du også vil synes om den vedhæftede nøglering.
Hvis du vil holde dig orienteret om nye softwareopdateringer og ny funktionalitet i dit produkt, beder vi dig
venligst besøge vores hjemmeside www.ircgo.com og registrere dit produkt. Vi lover, at vi kun bruger din
e-mail-adresse til at kontakte dig i tilfælde af vigtige oplysninger i forbindelse med dit produkt.
Til alle registrerede brugere tilbyder vi en flot designet fjernbetjening til dit produkt med 30% rabat. Du
modtager oplysninger om tilbudet, når du har registreret dig.

Bemærk – vi forventer, at fjernbetjeningen vil være på markedet i april/maj 2015.
Hvis du har spørgsmål, kan du når som helst kontakte os på info@ircgo.com.
Med venlig hilsen
IRC-teamet

Du kan følge os på de sociale medier Facebook www.facebook.com/ircgo og Twitter
https://twitter.com/IRC_Nordic.
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8.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

9.

FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD, MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG:
NEDSÆT RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD:
FJERN IKKE SKRUER, DÆKSLER ELLER KABINET.
APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, BRUGER SELV KAN
SERVICERE.
OVERLAD ALT SERVICEARBEJDE TIL KVALIFICERET
FAGPERSONALE.

10.

1. Læs denne vejledning.
2. Gem denne vejledning.
3. Vær opmærksom på advarslerne.

11.

4. Følg alle anvisninger.
5. Radioen bør ikke anvendes nær vand.
6. Apparatet må kun rengøres med en tør klud.
ADVARSEL: NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND

12.

ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT
UDSÆTTE DENNE RADIO FOR REGN ELLER
FUGT.
Nedsæt risikoen for elektrisk stød, brand osv.:
1.

Må ikke placeres nær varmekilder som f.eks.

13.

radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre
apparater (inkl. forstærkere), der afgiver varme.
2.

Undlad at blokere apparatets
ventilationsåbninger.

3.

Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk.
14.

Undlad at placere væskefyldte beholdere som
f.eks. vaser oven på apparatet.
4.

Placér ikke tunge genstande oven på radioen,
og undlad at træde på den. Tab ikke radioen og
15.

udsæt den ikke for stød og slag, da dette kan
beskadige den alvorligt.
5.

Oplysninger om strømkrav og andre
sikkerhedsanvisninger finder du på
Mærkepladen på apparatets bagpanel.

6.

Denne radio er udelukkende beregnet til brug

16.

sammen med den medfølgende strømforsyning.
7.

Beskyt netledningen mod, at der trædes på den,
eller at den kommer i klemme. Vær især

17.

opmærksom på stikprop, evt. multistikdåser
samt det punkt, hvor ledningen er fastgjort til
apparatet.
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Træk aldrig i ledningen, når du vil tage stikket
ud af stikkontakten. Tag i stedet et fast greb i
stikproppen og træk den lige ud af kontakten.
Hvis en elektrisk ledning er blevet flosset eller
på anden måde beskadiget, skal den udskiftes
omgående. Brug aldrig en ledning, der udviser
revner eller slidskader på selve ledningen eller
ved stikkene.
Undgå risiko for brand eller stød ved aldrig at
anvende stikproppen med en forlængerledning
eller anden kontakt med mindre stikket kan
trykkes helt ind i kontakten, så benene er
dækket til.
Under tordenvejr, eller hvis apparatet ikke skal
bruges i et stykke tid, bør du for en sikkerheds
skyld tage stikket ud af stikkontakten. Dette vil
forhindre, at apparatet beskadiges af
lynnedslag eller overspænding.
Forsøg aldrig selv at reparere eller servicere
apparatet. Hvis du åbner eller fjerner kabinettet,
kan du komme i kontakt med strømførende dele
eller andre farlige komponenter. Overlad alt
servicearbejde til en kvalificeret tekniker.
Apparatets normale drift kan blive forstyrret af
stærk elektromagnetisk interferens. Sker det,
skal du blot genoprette normal drift ved at
nulstille apparatet, som beskrevet i manualen.
Hvis normal drift stadig ikke genoprettes, skal
du prøve at placere apparatet et andet sted.
Apparatet kobles fra lysnettet ved at tage
strømforsyningens stik ud af kontakten. Der skal
altid være let adgang til den stikkontakt,
apparatet er tilsluttet.
Af sikkerhedshensyn og for at undgå unødigt
energiforbrug bør du aldrig lade apparatet stå
tændt, når du ikke er til stede i længere tid ad
gangen, f.eks. natten over, hvis du er på ferie
eller på anden måde er ude af huset. Sluk
apparatet og tag stikket ud af stikkontakten.
Batteriet i fjernbetjeningen må ikke udsættes for
stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller
lignende.
Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes med et
batteri af forkert type. Erstat altid batteriet med
et andet af samme eller tilsvarende type.
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Frontpanel

Kom godt i gang
Tag forsigtigt din Bluetooth-højttaler ud af æsken.
Gem evt. indpakningen med henblik på senere brug.
Det finder du i æsken


Radio



Strømforsyning



Betjeningsvejledning

Placering af højttaleren
Placér din højttaler på en plan/stabil overflade, der
ikke udsættes for vibrationer.
Undgå placering på følgende steder:


Hvor højttaleren udsættes for direkte sollys.



Hvor højttaleren befinder sig i umiddelbar

1.

VOLUME +/- skydeknap

2.

Højttaler

nærhed af en varmekilde.


Hvor luftfugtigheden er høj og luftcirkulationen

Bagpanel

lav.


I støvrige omgivelser.



Hvor der er fugtigt, eller hvor der er mulighed for,
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at vand drypper eller stænker på radioen.

3

4

5

1

Toppanel
9

8

1

1.

NFC-sensor
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7
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1.

Tænd/Sluk-knap

6.

AUX IN-terminal

2.

POWER-indikator

7.

Infrarød sensor

3.

Nulstillings-knap

8.

DC IN-terminal

4.

TILSTANDS-indikator

9.

VOLUME +/-

5.

MODE-knap

skydeknap
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Sådan tændes og slukkes højttaleren

Bluetooth

Sæt stikket på strømforsyningens ledning i DC

Tryk på POWER-knappen for at tænde højttaleren.

IN-terminalen på bagsiden af højttaleren. Forbind

TILSTANDS-indikatoren begynder at blinke blåt,

dernæst strømforsyningen til lysnettet. Tryk på

mens højttaleren søger efter enheder, den kan

POWER-knappen for at tænde og slukke

oprette forbindelse til via Bluetooth.

højttaleren.

Sådan vælges en anden tilstand

Parring af højttaleren med en
Bluetooth-enhed

Tryk på MODE-knappen for at skifte mellem

1.

Stil højttaleren på Bluetooth.

Bluetooth- og Aux in-tilstand.

2.

Aktivér din Bluetooth-enhed og vælg
søgefunktionen.

Justering af lydstyrken

3.

”Bullet” vises i din Bluetooth-enhed.

4.

Vælg ”Bullet” og indtast om nødvendigt
koden ”0000”.

Indstil lydstyrken ved at flytte på skydeknappen
5.

VOLUME +/- skydeknap.

Højttaleren viser, at parringen er gennemført,
når den blå TILSTANDS-indikatoren holder op
med at blinke og lyser konstant.

Indikatorlyset

6.

Indikator

Lys

Betyder

POWER-indikator

Slukket

Højttaleren er
slukket.
Højttaleren er
tændt.
Højttaleren er i
Bluetooth-tilstand
og er i gang med
at oprette
forbindelse til en
anden
Bluetooth-enhed.
Højttaleren er i
Bluetooth-tilstand
og har allerede
oprettet
forbindelse til en
anden
Bluetooth-enhed.
Højttaleren er i
Aux in-tilstand.

Rødt
TILSTANDS-

Blinker

indikator

langsomt
blåt

Blåt

Grønt

Afspil din musik på den tilsluttede enhed på
normal vis.

7.

Hvis du vil parre højttaleren med en anden
Bluetooth-enhed, skal du først ophæve den
allerede oprettede forbindelse ved at
vælge ”Forget device” i Bluetooth-indstillingerne
på din enhed. Når dette er gjort, kan du oprette
en ny forbindelse ved at gennemføre trin 1 - 5
igen

Nulstilling af Bluetooth-hukommelsen
Tryk og hold Reset-knappen i 5 sekunder for at
slette alle oplysninger om Bluetooth-parringer.
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NFC (Nærfeltskommunikation)

Fejlfinding

NFC er en nem måde at parre din radio med en

Problem

Løsning

Bluetooth-enhed.

Ingen strøm

Kontrollér, at højttaleren er

1.
2.
3.

4.

Tryk gentagne gange på MODE-knappen for at

forbundet til en tændt stikkontakt.

vælge Bluetooth-tilstand.

Ingen

Sørg for, at din Bluetooth-enhed er

Sørg for, at NFC er slået til i din mobile enhed.

Bluetooth-

søgbar.

Hold din mobile enhed ca. 2 cm fra

forbindelse

Din Bluetooth-enhed kan være

NFC-sensoren på toppanelet for automatisk at

udenfor rækkevidde, prøv at flytte

oprette forbindelse mellem din mobile enhed og

den tættere på

højttaleren.

Bluetooth-højttaleren.

Herefter slår din mobile enhed automatisk

Kontrollér, at din Bluetooth-enhed

Bluetooth til og opretter forbindelse til

understøtter overførsel af audio.

højttaleren. Ingen yderligere indstilling er

Flyt din Bluetooth-enhed og/eller

nødvendig.

Bluetooth-højttaler væk fra andre
enheder, der genererer
elektromagnetisk interferens.

AUX IN

Sluk, om muligt, alle andre
Bluetooth-enheder i nærheden

Gennem AUX IN kan du nemt og hurtigt tilslutte en

eller slå deres Bluetooth fra.

MP3-afspiller eller anden ekstern audiokilde.
1.

Sluk Bluetooth-højttaleren og

Inden du sætter stikket i stikkontakten, skal du

tænd den igen.

tilslutte et audiokabel med 3,5 mm stik (tilkøb)
mellem din eksterne audiokilde og AUX
IN-terminalen på bagsiden af højttaleren.
2.

Forbind strømforsyningen til stikkontakten og

Ingen lyd i

Slå Bluetooth fra på alle parrede

Bluetooth-

enheder i nærheden og forbind

tilstand

den enhed, du vil lytte til, igen.
Sørg for, at lyden i din

tryk på POWER-knappen for at tænde

Bluetooth-højttaler ikke er slået

højttaleren.
3.

fra.

Tryk på MODE-knappen, indtil

Din Bluetooth-enhed kan være

TILSTANDS-indikatoren lyser grønt for at

udenfor rækkevidde, prøv at flytte

vælge Aux in-tilstand.
4.

den tættere på

Herefter kan du betjene den tilslutted

Bluetooth-højttaleren.

audioenhed på sædvanlig vis.
5.

Sluk Bluetooth-højttaleren og

Et optimalt lydstyrkeniveau opnås ved at

tænd den igen.

indstille lydstyrken både på radioen og på den
tilsluttede enhed.

Ingen lyd i

Sørg for, at den tilsluttede enhed

Aux

er tændt og spiller.

in-tilstand

Sørg for, at Bluetooth-højttaleren
er i Aux in-tilstand.
Sørg for, at 3,5 mm stikket er
trykket helt ind i
Bluetooth-højttaleren.
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Specifikationer
EMNE

Specifikationer

Beskrivelse:

Bluetooth-højttaler
AC

strømkrav:

110-240 V,

Strømforsyning,

50-60 Hz

krav:

DC Udgangsspænding: 18 V,
1330 mA

Audio
udgangseffekt:
Strømforbrug:
Mål
(B x H x D):

20 W rms
24 W (Maks.)
220 mm x 220 mm x 215 mm

Dette symbol på produktet eller i vejledningen
angiver, at dit elektriske og elektroniske udstyr ikke
må bortskaffes med det almindelige
husholdningsaffald, når det er udtjent. Yderligere
oplysninger fås hos de lokale myndigheder eller hos
den forhandler, hvor du købte produktet.
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Garanti
IRC Nordic yder garanti i henhold til den eksisterende lovgivning, der omfatter produktions- og materialefejl,
der kan identificeres ved normal brug af produktet.
Garantien dækker ikke fejl, skader eller slitage, der, direkte eller indirekte, kan tilskrives forkert betjening, dårlig
vedligeholdelse, magtanvendelse, slag, fald eller uautoriserede indgreb, funktionsfejl forårsaget af tilslutning til
andet udstyr – skader forårsaget af brand, kortslutning osv. Påstande om fejl og mangler, som kan identificeres
ved almindelig afprøvning af produktet, skal anmeldes til den relevante butik inden for en rimelig frist. Produktet
kan efterfølgende indleveres til reparation.
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