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Kjære kunde, 

 

takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre 

på at du vil være svært fornøyd med det nye produktet ditt i mange år fremover. 

 

IRC har sine røtter i Danmark, og er kjent verden over for sin minimalistiske designstil. IRC har designet og 

produsert digitale lydprodukter siden 2001. Produktene er kjent for å ha elegant utseende, inneholde avansert 

teknologi, være brukervennlige og basere seg på åpne plattformer fra verdensledende leverandører. 

 

Hos IRC bryr vi oss om miljøet. For å unngå unødvendig papirsøppel har vi plassert brukerhåndboken på den 

vedlagte USB-minnepinnen. Vi håper du setter pris på den medfølgende nøkkelringen også. 

 

Det er hyggelig om du besøker nettsiden vår, www.ircgo.com, og registrerer produktet ditt. Dette hjelper deg 

holde produktet ditt oppdatert med nye programvareoppgraderinger eller ny funksjonalitet. Vi lover å kontakte 

deg via e-post hvis vi har viktig informasjon relatert til produktet ditt. 

 

Alle registrerte brukere får tilbud om 30% rabatt på en elegant og kul fjernkontroll til produktene sine. 

Du vil motta informasjon om dette tilbudet når du har registrert deg.  

 

Merk: vi forventer at fjernkontrollen lanseres i markedet i løpet av april/mai 2015. 

 

Kontakt oss gjerne på info@ircgo.com hvis du har noen spørsmål eller kommentarer. 

 

Vennlig 

IRC-teamet 

 

 

Du kan følge oss i sosiale media via Facebook www.facebook.com/ircgo og Twitter 

https://twitter.com/IRC_Nordic. 
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Viktige 

sikkerhetsinstruksjoner 

 

1. Les disse instruksjonene. 

2. Ta vare på disse instruksjonene. 

3. Respekter alle advarsler. 

4. Følg alle instruksjoner. 

5. Ikke bruk høyttalerne i nærheten av vann. 

6. Rengjør kun med tørre tekstiler.  

 

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR 

BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ 

HØYTTALEREN IKKE UTSETTES FOR REGN 

ELLER FUKT. 

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, etc.: 

1. Ikke plasser enheten i nærheten av varmekilder, 

som f.eks. radiatorer, varmeovner, ovner eller 

andre apparater (inkludert forsterkere) som 

produserer varme. 

2. Ikke blokker enhetens ventilasjonsåpninger. 

3. Enheten må ikke utsettes for drypp eller sprut, 

og væskefylte objekter, f.eks. blomstervaser, 

må ikke plasseres oppå enheten. 

4. Ikke plasser tunge gjenstander oppå enheten 

eller tråkk på den. Vekten kan forårsake alvorlig 

skade på enheten og gjenstanden kan falle. 

5. Les etiketten på baksiden av enheten for 

informasjon om strømforsyning og annen 

sikkerhetsinformasjon. 

6. Enheten er kun beregnet på bruk med 

strømforsyningen som følger med. 

7. Sørg for at strømledningen ikke blir tråkket på 

eller klemt, spesielt ved kontaktene, i skjøter 

eller der ledningen kommer ut av enheten. 

8. Strømledningen må aldri trekkes ut ved å gripe 

og dra i ledningen. Ta alltid grep rundt selve 

kontakten og trekk den rett ut fra kontakten. 

9. Reparer eller erstatt øyeblikkelig alle elektriske 

ledninger som blir slitt eller skadet på annen 

måte. Ikke bruk en ledning som har sprekker 

eller sliteskader på ledningen, pluggen eller 

stikkontakten. 

10. For å unngå risiko for brann eller elektrisk støt 

må pluggen ikke brukes med en skjøteledning 

eller annen type kontakt med mindre 

metallpinnene kan skyves helt inn i kontakten. 

11. For ekstra beskyttelse bør man koble fra 

stikkontakten ved regn- eller tordenvær eller 

ved lengre perioder uten bruk. Dette vil 

forhindre skade fra lynnedslag eller 

overspenning. 

12. Forsøk ikke å utføre service eller reparasjoner 

selv. Når du åpner eller fjerner kabinettet 

utsettes du for farlig spenning og andre farer. All 

service og reparasjoner må utføres av 

kvalifiserte fagfolk. 

13. Funksjonaliteten til dette produktet kan bli 

forstyrret av sterk elektromagnetisk stråling. 

Hvis dette er tilfelle, er det enkelt å gjenopprette 

normal bruk ved å følge brukerhåndboken. Hvis 

dette ikke fungerer, må du plassere produktet et 

annet sted. 

14. Adapterpluggen skal brukes til å koble denne 

enheten fra strømnettet. Frakoblingsenheten 

må være lett tilgjengelig. 

15. For sikkerhets skyld og for å unngå unødvendig 

strømforbruk bør enheten aldri stå på i lengre 

perioder uten tilsyn, f.eks. over natten, mens 

man er på ferie eller ute av huset. Skru den av 

og koble fra strømledningen. 

16. Batteriet i fjernkontrollen må ikke utsettes for 

sterk varme, som f.eks. sollys, ild eller lignende. 

17. Batteriet kan eksplodere hvis det skiftes ut på 

feil måte. Erstatt det kun med samme eller 

tilsvarende type. 

ADVARSEL 
MÅ IKKE ÅPNES, RISIKO 
FOR ELEKTRISK STØT 

ADVARSEL: 

FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT: 

IKKE FJERN SKRUENE, DEKSLENE ELLER KABINETTET. 

DET FINNES INGEN BRUKERBETJENBARE DELER PÅ INNSIDEN. 
OVERLAT SERVICE OG REPARASJON TIL KVALIFISERT 

PERSONELL. 
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Komme i gang 

Ta Bluetooth-høyttaleren forsiktig ut av esken. Det 

kan være greit å ta vare på esken til fremtidig bruk. 

 

Hva som finnes i pakken 

 Hovedenhet 

 Strømadapter 

 Fjernkontroll 

 Brukerhåndbok 

 

Slik plasserer du høyttaleren 

Plasser høyttaleren på en flat og stabil overflate som 

ikke vibrerer. 

 

Unngå følgende plasseringer: 

 Omgivelser der høyttaleren utsettes for direkte 

sollys. 

 Omgivelser der radioen utsettes for varmekilder. 

 Omgivelser med høy luftfuktighet og dårlig 

ventilasjon. 

 Støvete omgivelser. 

 Omgivelser som er fuktige eller der det er risiko 

for at vann skal dryppe eller sprute på enheten. 

Enheten sett ovenfra 

 

1. NFC-sensor 

Enheten sett forfra 

 

1. VOLUM +/- bryter 

2. Høyttaler 

 

Enheten sett bakfra 

 

1. AV/PÅ-knapp 

2. AV/PÅ-indikator 

3. TILBAKESTILL-knapp 

4. MODUS-INDIKATOR 

5. MODUS-knapp 

6. AUX IN-kontakt 

7. Infrarød sensor 

8. DC IN-plugg 

9. VOLUM +/- 

bryter 

 

1

1

2 3 4

5

678

9
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Slik skru du høyttaleren av/på 
 

Koble først pluggen på strømledningen til DC 

IN-pluggen på baksiden av høyttaleren. Sett deretter 

strømadapteren inn i stikkontakten. Trykk på 

POWER-knappen for å skru høyttaleren av eller på. 

 

Bytting av modus 

Trykk på MODE-knappen for å bytte mellom 

Bluetooth- og Aux inn-modus. 

 

Volumkontroll 

Juster høyttalerens volum ved å vri på VOLUM +/- 

bryteren. 

 

Indikatorlys 

Indikator Lys Betydning 

AV/PÅ-indikator Av Høyttaleren er av. 

Rød Høyttaleren er på. 

MODUS- 

INDIKATOR 

Sakte 

blinking 

i blått 

Høyttaleren er i 

Bluetooth-modus, og 

er i ferd med å koble 

seg til en annen 

enhet via Bluetooth.

Blå Høyttaleren er i 

Bluetooth-modus, og 

har allerede koblet 

seg til en annen 

enhet via Bluetooth.

Grønn Høyttaleren er i Aux 

in-modus. 

 

Bluetooth-modus 

Trykk på POWER-knappen for å skru på 

høyttaleren. 

MODUS-indikatoren starter å blinke blått når 

høyttaleren søker etter enheter som kan pares via 

Bluetooth. 

 

Slik parer du høyttaleren med en 
Bluetooth-enhet 

1. Still høyttaleren til Bluetooth-modus. 

2. Aktiver Bluetooth-enheten din og velg 

søkemodus. 

3. «Bullet» vises på Bluetooth-enheten. 

4. Velg «Bullet» og tast inn «0000» som passord 

ved behov. 

5. Høyttaleren viser at paringen er ferdig ved at 

MODUS-indikatoren slutter å blinke og forblir 

tent. 

6. Spill av lyden din på samme måte som når du 

bruker enheten til vanlig. 

7. For å pare enheten med en annen 

Bluetooth-enhet, må du først koble fra den 

allerede tilkoblede enheten ved å velge «Forget 

device» i Bluetooth-innstillingene til enheten din. 

Så snart dette er gjort, kan du opprette en ny 

tilkobling ved å følge trinn 1 til 5 igjen 

 

Slik tilbakestiller du Bluetooth-minnet 

Trykk på og hold inne RESET-knappen i fem 

sekunder for å tømme 

Bluetooth-paringsinformasjonen. 
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NFC (Near Field 

Communication) 

NFC lar deg pare med og koble til Bluetooth-enheter 

på en enkel måte. 

1. Trykk på MODE-knappen gjentatte ganger for å 

velge Bluetooth-modus. 

2. Sørg for at NFC er skrudd «På» på den mobile 

enheten din.  

3. Hold den mobile enheten din omtrent 2 cm unna 

NFC-chipen på det øvre panelet for å starte en 

automatisk tilkobling mellom den mobile 

enheten din og høyttaleren.  

4. Enheten starter deretter Bluetooth automatisk 

og enheten pares med høyttaleren. Det er ikke 

nødvendig med ytterligere innstillinger. 

 

AUX IN-modus 

AUX IN tillater rask og enkel tilkobling med en 

MP3-spiller eller andre eksterne lydkilder. 

1. Før du kobler til stikkontakten må den eksterne 

audioenheten kobles til radioen med en 3,5 mm 

lydkabel via AUX IN-kontakten på siden av 

enheten. 

2. Koble strømadapteren til stikkontakten og trykk 

på POWER-knappen for å skru på høyttaleren. 

3. Trykk på MODE-knappen til MODUS-indikator 

lyser grønt for å velge Aux in-modus. 

4. I Aux in-modus kan du kontrollere lydenhetens 

avspillingsfunksjoner direkte. 

5. For å få optimal lyd anbefales det at man også 

justerer utgangsvolumet på audioenheten. 

 

Feilsøking 

Problem  Løsning  

Ikke strøm  Sjekk at systemet er koblet til en 

fungerende stikkontakt. 

Ingen 

Bluetooth- 

forbindelse 

Sørg for at Bluetooth-enheten er 

oppdagbar. 

Bluetooth-enheten kan være 

utenfor rekkevidde. Prøv å flytte 

den nærmere 

Bluetooth-høyttaleren. 

Sørg for at Bluetooth-enheten 

støtter overføring av lyd. 

Flytt Bluetooth-enheten og/eller 

Bluetooth-høyttaleren lenger unna 

andre enheter som kan forårsake 

interferens. 

Hvis det er mulig, bør du skru av 

alle andre Bluetooth-enheter i 

nærheten, eller deaktivere 

Bluetooth-funksjonaliteten deres. 

Skru Bluetooth-høyttaleren av og 

på igjen. 

Ingen lyd i 

Bluetooth- 

modus  

Skru av eller deaktiver Bluetooth 

på alle andre parede enheter i 

nærheten, og koble til enheten du 

ønsker å lytte til om igjen. 

Sørg for at lyden ikke er dempet 

på Bluetooth-høyttaleren. 

Bluetooth-enheten kan være 

utenfor rekkevidde. Prøv å flytte 

den nærmere 

Bluetooth-høyttaleren. 

Skru Bluetooth-høyttaleren av og 

på igjen. 

Ingen lyd i 

Aux 

in-modus  

Sørg for at enheten er skrudd på 

og at den spiller av lyd. 

Sørg for at Bluetooth-høyttaleren 

er i Aux in-modus. 

Sørg for at den 3,5 millimeters 

pluggen er riktig satt inn i 

Bluetooth-høyttaleren. 
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Spesifikasjoner 

Elementer Spesifikasjoner 

Beskrivelse: Bluetooth-høyttaler 

Krav til 

strømadapter: 

AC-inngang: 110-240 V~, 

50-60 Hz 

Likestrømseffekt: 18 V, 

1330 mA 

Strømstyrke for 

audioutgangen: 
20 W rms 

Strømforbruk: 24 W (maks.) 

Dimensjoner 

(B x H x D): 
220 mm x 220 mm x 215 mm 

 

 

 

 

Når dette symbolet finnes på produktet eller i 

brukerhåndboken innebærer det at elektriske og 

elektroniske produkter skal avhendes på en 

forsvarlig måte (ikke i husholdningssøppelet) på 

slutten av levetiden. Kontakt de lokale myndighetene 

eller forhandleren som solgte deg produktet hvis du 

trenger mer informasjon. 
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Garanti 

 

IRC Nordic tilbyr garantier i samsvar med gjeldende lover og regler for produksjons- og materialdefekter som 

dukker opp under normal bruk av enheten. 

 

Garantien dekker ikke feil, skader eller slitasje, hverken direkte eller indirekte, som forårsakes av uforsvarlig 

bruk, dårlig vedlikehold, overdreven maktbruk, slag eller skader fra uforsvarlig bruk, svikt grunnet tilkobling til 

annet utstyr eller skader relatert til brann, kortslutning, etc. Krav relatert til mangler eller feil, som skal bekreftes 

ved normal testing av enheten, må varsles til den gjeldende butikken innenfor en rimelig tidsperiode. Varen kan 

deretter leveres inn til reparasjon.
 


