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Bluetooth-högtalare med NFC-teknik
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Bäste kund,
Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att
du kommer att ha mycket glädje av din nya produkt i många år framöver.
IRC har sina rötter i Danmark och är kända i hela världen för sin moderna minimalistiska designstil. Sedan år
2001 har IRC producerat och designat digitala ljudprodukter som kännetecknas av ett enastående utseende,
avancerad teknologi och lättanvändlighet, baserade på öppna plattformar från världsledande leverantörer.
Vi på IRC bryr oss om miljön. För att undvika pappersavfall finns produkthandboken på det bifogade
USB-minnet. Vi hoppas att du även kommer att gilla den bifogade nyckelringen.
För att hålla dig uppdaterad om nya programvaruuppgraderingar och nya funktioner på din produkt, ber vi dig
besöka vår webbplats www.ircgo.com och registrera din produkt. Vi lovar att bara kontakta dig via e-post om vi
har viktig information angående din produkt.
Alla registrerade användare erbjuds att köpa en fjärrkontroll för produkten med fantastisk design med
30% rabatt. Du kommer att få information om det här erbjudandet när du har registrerat dig.

Notera att fjärrkontrollen förväntas finnas till försäljning i april/maj 2015.
Om du har frågor eller problem, tveka inte att kontakta oss på info@ircgo.com.
Med vänlig hälsning
IRC-teamet

Du kan följa vår resa på Facebook www.facebook.com/ircgo och Twitter https://twitter.com/IRC_Nordic.
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8.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Dra aldrig ut kontakten genom att dra i själva
sladden. Greppa alltid själva kontakten och dra
rakt ut från uttaget.

9.

VARNING

strömsladdar som har nötts ut eller skadats på

RISK FÖR ELEKTRISKA
STÖTAR ÖPPNA EJ

annat sätt. Använd inte en sladd med sprickor
eller slitskador längsmed själva sladden, vid

VARNING:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR:
TA INTE BORT SKRUVAR, LOCK ELLER HÖLJE.
DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM ANVÄNDAREN KAN REPARERA
PÅ EGEN HAND.
ÖVERLÅT ALLT UNDERHÅLL TILL BEHÖRIG SERVICEPERSONAL.

kontakten eller vid sladdens ände.
10. För att undvika brand eller elektriska stötar bör
du undvika att använda kontakten med
förlängningssladd, förgreningsdosa eller annat

1. Läs dessa instruktioner.

eluttag om inte kontaktens stift kan sättas in i

2. Behåll dessa instruktioner.

uttaget helt och hållet.

3. Uppmärksamma alla varningar.

11. Om det regnar eller åskar bör enhetens kontakt

4. Följ alla instruktioner.

dras ut. Samma sak gäller då den inte ska

5. Använd inte radion nära vatten.

användas under en längre tidsperiod. Detta

6. Rengör endast med torr trasa.

kommer att skydda enheten från att skadas på
grund av blixtnedslag eller stötström.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND

12. Försök inte att reparera enheten på egen hand.

ELLER ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE

Om du öppnar eller tar bort höljet kan du

UTSÄTTA HÖGTALAREN FÖR REGN ELLER

utsättas för farlig spänning eller annan fara. All

FUKT.

service måste utföras av behöriga tekniker.

För att minska risken för elektriska stötar, brand etc.:
1.

13. Produktens normala funktion kan störas av

Placera inte apparaten i närheten av

starka elektromagnetiska störningar. Om detta

värmekällor, som exempelvis element,

inträffar återställer du bara produkten till att

värmeregulatorer, spisar, eller andra apparater

fungera normalt genom att följa

(inklusive förstärkare) som producerar värme.
2.

Täpp inte till enhetens ventilationshål.

3.

Enheten får inte utsättas för droppande eller

bruksanvisningen. Om funktionen inte kunde
återupptas använder du produkten på en annan
plats.

stänkande och inga föremål som innehåller

14. Du kopplar bort apparaten från elnätet med

vätska, som t.ex. vaser får ställas på enheten.
4.

adaptern. Den frånkopplade apparaten ska vara

Placera inga tunga föremål på enheten och se

lättåtkomlig.

till att du aldrig råkar trampa på den. Tunga

15. Av säkerhetsskäl och för att spara på energi bör

föremål kan ramla ner och orsaka skada på

enheten aldrig lämnas på när ingen finns i

enheten.
5.

närheten under långa tidsperioder, till exempel

Läs igenom texten på märkplåtarna på

över natten, vid semester eller om ingen är

enhetens baksida för information om ström och

hemma. Stäng av den och dra ut kontakten från

annat som berör säkerhet.
6.

eluttaget.

Den här enheten är endast avsedd att

16. Batteriet i fjärrkontrollen får inte utsättas för

användas med den medföljande strömsladden.
7.

Se omedelbart till att reparera eller byta ut

stark värme som solsken, eld eller liknande.

Skydda strömsladden så att ingen kan kliva på

17. Om fel batterier används finns risk för explosion.

denna och så att den inte kan klämmas,

Använd bara batterier av samma typ eller av typ

speciellt vid själva kontakten, eventuella

som motsvarar originalbatteriet.

grenuttag samt där den ansluts på enheten.
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Radion sedd framifrån

Komma igång
Ta försiktigt ut Bluetooth-högtalaren ur lådan. Du
kanske vill spara förpackningen för eventuellt
framtida bruk.
Vad som finns i kartongen


Huvudenheten



Strömadapter



Användarhandbok

Placering av högtalaren
Placera högtalaren på en plan/stadig yta som inte
utsätts för vibrationer.
Undvik följande platser:


Där högtalaren kommer att utsättas för direkt

1.

VOLYMRATT +/-

2.

Högtalare

solljus.


Där högtalaren kommer att vara i närheten av

Enhetens baksida

värmealstrande källor.


Där fuktigheten är hög och ventilationen är

2

3

4

dålig.


Där det är dammigt.



Där det är fuktigt eller finns risk för att vatten
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1

kommer att droppa eller stänka på enheten.
9

Radion sedd uppifrån
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1. STRÖMBRYTARE

6. AUX-ingång

2. STRÖMINDIKATOR

7. Infraröd sensor

3. ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP 8. DC-ingång
4. LÄGESINDIKATOR
1

1.

5. LÄGESKNAPP

NFC-sensor
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9. VOLYMRATT +/-
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Slå på/av högtalaren

Bluetooth-läget

Anslut kontakten i strömadapterkabelns ände i

Tryck på POWER-Knappen för att sätta på

DC-ingången på högtalarens baksida. Sätt sedan in

högtalaren.

strömadaptern i vägguttaget. Tryck på

LÄGESINDIKATORN kommer att börja blinka med

POWER-knappen för att sätta på eller stänga av

blått ljus när högtalaren söker efter enheter att

högtalaren.

parkoppla med via Bluetooth.

Kopplingsläge

Parkoppla högtalaren med
Bluetooth-enheten

Tryck på MODE-knappen för att växla mellan
Bluetooth och Aux in-läge.

Volymkontroll

1.

Växla högtalare till Bluetooth-läget.

2.

Aktivera din Bluetooth-enhet och välj sökläget.

3.

”Bullet” kommer att visas på din
Bluetooth-enhet.

4.

Justera högtalarens volym genom att vrida

det behövs.

VOLYMRATTEN +/- .
5.

Högtalaren kommer att indikera att
parkopplingen är slutförd när

Indikatorlampa

LÄGESINDIKATORNS blå ljus slutar blinka och

Indikator

Lampa

Indikation

STRÖMINDIKATOR

Av

Högtalaren är

förblir tänt.
6.

Röd

Spela ljudet som du normalt skulle använda
enheten.

avstängd.

LÄGESINDIKATOR

Välj ”Box” och ange ”0000” som lösenord om

7.

Högtalaren är

För att parkoppla högtalaren med en annan

påslagen.

Bluetooth-enhet måste du först koppla bort den

Blinkar

Högtalaren är i

redan anslutna enheten genom att välja "Glöm

sakta i

Bluetooth-läge

enhet" från enhetens Bluetooth-inställningar.

blått

och håller på att

När detta är gjort kan du ställa in en ny

ansluta via

anslutning genom att göra stegen 1-5 igen

Bluetooth till en
annan enhet.
Blå

Återställning av Bluetooth-minne

Högtalaren är i
Tryck och håll RESET-knappen i 5 sekunder för att

Bluetooth-läge

rensa Bluetooth parkopplingsinformation.

och är redan
ansluten via
Bluetooth till en
annan enhet.
Grön

Högtalaren är i
Aux in-läge.
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NFC (Närfältskommunikation)

Felsökning

NFC gör det möjligt att koppla och ansluta till

Problem

Vad du ska göra

Bluetooth-enheter på ett enkelt sätt.

Ingen ström

Kontrollera att systemet är

1.
2.
3.

4.

Tryck på MODE-knappen upprepade gånger

anslutet till ett fungerande

för att välja Bluetooth-läge.

vägguttag.

Se till att NFC är aktiverat på din mobila enhet.

Ingen

Se till att din Bluetooth-enhet är

Håll din mobila enhet ca. 2 cm från

Bluetooth-

synlig.

NFC-sensorn på den övre panelen för att ta

anslutning

Din Bluetooth-enhet kan vara

emot en automatisk anslutning mellan din

utom räckhåll. Försök att flytta den

mobila enhet och din högtalare.

närmare Bluetooth-högtalaren.

Din enhet kommer då att sätta på Bluetooth

Se till din Bluetooth-enhet stödjer

automatiskt och koppla din enhet till högtalaren.

överföring av ljud.

Inga ytterligare inställningar krävs.

Flytta din Bluetooth-enhet
och/eller Bluetooth-högtalare från
andra enheter som genererar

Aux-ingångsläget

elektromagnetiska störningar.
Om det är möjligt stänger du av

AUX-ingången gör det möjligt att snabbt och enkelt

alla andra närliggande

ansluta till en MP3-spelare eller andra externa

Bluetooth-enheter eller inaktiverar

ljudkällor.
1.

deras Bluetooth-funktionen.

Använd en 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej) för

Stäng av Bluetooth-högtalaren

att ansluta din externa ljudenhet genom

och sätt på den igen.

AUX-ingången på enhetens sida innan du
ansluter till ett eluttag.
2.

Anslut strömadaptern till vägguttaget trycker du
på POWER-kappen för att sätta på högtalaren.

3.

Inget ljud i

Stäng av eller inaktivera Bluetooth

Bluetooth-

på alla andra parkopplade enheter

läge

i närheten och anslut den enhet
som du vill höra.

Tryck på MODE-knappen till

Se till att din Bluetooth-högtalare

LÄGESINDIKATORN lyser med grönt ljus för

inte är avstängd.

att välja Aux-ingångsläge.
4.

Din Bluetooth-enhet kan vara

I Aux-ingångsläget kan du använda din

utom räckhåll. Försök att flytta den

ljudenhet direkt för uppspelningsfunktioner.
5.

närmare Bluetooth-högtalaren.

För att uppnå optimala volymnivåer

Stäng av Bluetooth-högtalaren

rekommenderas det att du justerar utgångens

och sätt på den igen.

volymnivå även på ljudenheten.
Inget ljud i

Se till att din anslutna enhet är på

AUX IN-läge

och spelar upp.
Se till att din Bluetooth-högtalare
är i Aux in-läge.
Se till 3,5 mm kontakten är helt
insatt i Bluetooth-högtalaren.
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Specifikation
Punkter

Specifikation

Beskrivning:

Bluetooth-högtalare

Krav för
nätadapter:
Ljudeffekt:

Strömintag: 110-240 V~,
50-60 Hz
DC-utgång: 18 V, 1330 mA
20 W rms

Energiförbrukning: 24 W (max.)
Mått
(B x H x D):

220 mm x 220 mm x 215 mm

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna
betyder att din elektriska eller elektroniska utrustning
bör kasseras separat från dina hushållssopor när
dess livslängd är slut. För mer information, kontakta
dina lokala myndigheter eller återförsäljaren där du
köpte produkten.
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Garanti
IRC Nordic ger garanti för produkten enligt befintliga lagar vad gäller tillverkning och materialdefekter som kan
identifieras genom vanlig användning av artikeln.
Garantin täcker inte fel, skador eller slitage, direkt eller indirekt orsakade av felaktig användning, dåligt
underhåll, våld, slag eller fall, eller obehörig användning, problem på grund av anslutning till annan utrustning,
skador relaterade till brand, kortslutningar etc. Anspråk på garantin på grund av fel, som identifieras genom
vanlig testning av artikeln, måste göras till relevant butik inom en rimlig tidsperiod. Produkten kan därefter
lämnas in för reparation.
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