THE BOX
Digitaalinen DAB-/DAB+- ja FM-radio Bluetooth- ja NFC-tekniikalla

Käyttöohjekirja
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Hyvä asiakas,
Kiitos IRC-tuotteen ostamisesta. Olemme iloisia siitä, että valitsit tuotteemme. Olemme myös varmoja, että
uusi laitteesi tuottaa sinulle paljon iloa monien vuosien ajan.
IRC on Skandinaviassa, Tanskassa toimiva yritys, joka on tunnettu maailmanlaajuisesti modernista
minimalistisesta suunnittelutyylistään. Vuodesta 2001 alkaen IRC on valmistanut ja suunnitellut tyylikkäitä
digitaalisia äänilaitteita, joissa käytetään maailman johtavien toimittajien avoimiin alustoihin perustuvaa,
kehittynyttä ja helppokäyttöistä tekniikkaa.
IRC huolehtii ympäristöstä. Tuotteen käyttöopas on mukana tulevalla USB-muistitikulla paperijätteen
vähentämiseksi. Toivottavasti pidät myös siihen kuuluvasta avaimenperästä.
Saat tietoa laitteen ohjelmistopäivityksistä ja uusista toiminnoista menemällä kotisivullemme osoitteeseen
www.ircgo.com ja rekisteröimällä tuotteesi. Otamme yhteyttä vain sähköpostitse, mikäli meillä on tärkeää
tuotetta koskevaa tietoa.
Tarjoamme kaikille rekisteröityneille käyttäjille hienon kaukosäätimen tuotteeseen 30%:n alennuksella.
Saat lisätietoa tarjouksesta heti, kun olet rekisteröinyt tuotteen.
Odotamme kaukosäätimen tulevan myyntiin huhti-/toukokuussa 2015.

Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia, älä epäröi ottaa yhteyttä osoitteeseen info@ircgo.com.
Parhain terveisin,
IRC-tiimi

Voit seurata meitä sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa www.facebook.com/ircgo ja Twitterissä
https://twitter.com/IRC_Nordic.
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8.

Tärkeää turvallisuustietoa

Älä irrota pistoketta virtajohdosta vetämällä. Ota
aina kiinni pistokkeesta ja vedä se suoraan irti
pistorasiasta.

9.

HUOMIO

Korjaa tai vaihda välittömästi kaikki sähköjohdot,
jotka ovat kuluneet tai muutoin vaurioituneet.

SÄHKÖISKUVAARA, ÄLÄ
AVAA

Älä käytä johtoa, jossa on halkeamia tai
vaurioita johto-osassa, pistokkeessa tai

HUOMIO:
SÄHKÖISKUVAARAN VÄHENTÄMISEKSI:
ÄLÄ IRROTA RUUVEJA, KANSIA TAI KOTELOA.
SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA.
JÄTÄ HUOLTO PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN
SUORITETTAVAKSI

10. liitinpäässä.
Tulipalon tai sähköiskun välttämiseksi älä käytä
tätä pistoketta jatkojohdon tai muun pistorasian
kanssa, ellei pistokkeen piikkejä voi työntää
täysin sisään niin, ettei niitä jää paljaaksi.

1. Lue nämä ohjeet.

11. Tulipalon tai sähköiskun välttämiseksi älä jätä

2. Säilytä nämä ohjeet.

tätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.

3. Huomioi kaikki varoitukset.

12. Irrota laite sähköverkosta salamoinnin aikana

4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä kaiutinta lähellä vettä.

tai sateisina päivinä, ukonilman ajaksi tai kun

6. Puhdista vain kuivalla liinalla.

sitä ei tulla käyttämään pitkään aikaan. Tämä
estää laitteen vaurioitumisen salaman tai
virtapiikkien takia.

VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA KAIUTINTA SATEELLE

13. Älä yritä tehdä mitään huoltotoimenpiteitä itse.

TAI KOSTEUDELLE TULIPALO- TAI
SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI.

Kotelon avaaminen tai poistaminen voi altistaa

Voit vähentää sähköiskujen, tulipalojen ym. vaaraa

sinut vaaralliselle jännitteelle tai muille vaaroille.

seuraavasti:

Huoltotyöt tulee antaa pätevien asentajien

1.

tehtäväksi.

Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten

14. Turvallisuuden takia ja turhan

lämpöpatterit, lämmittimet, uunit tai muut
lämpöä tuottavat laitteet (vahvistimet mukaan

energiankulutuksen välttämiseksi älä koskaan

lukien).

jätä laitetta verkkovirtaan kytketyksi, kun laite on

2.

Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.

käyttämättömänä pitkiä ajanjaksoja, esim. yön

3.

Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle

yli, lomien aikoina tai kun olet poissa kotoa.

vedelle, eikä sen päälle saa asettaa nesteillä

Kytke se pois päältä ja irrota pistoke

täytettyjä esineitä, kuten esimerkiksi

seinäpistorasiasta.
15. Akku on tarkoitettu käytettäväksi vain tuotteen

kukkamaljakoita.
4.

5.

6.
7.

Älä aseta laitteen päälle raskaita kuormia, äläkä

mukana tulleen verkkolaitteen kanssa. Älä yritä

astu sen päälle, kuorma voi pudota ja aiheuttaa

ladata akkua, jos lämpötila ei ole sallitulla

vakavia vaurioita laitteelle.

alueella 0°C–40°C.
16. Älä altista tuotetta tai akkua liialliselle

Lue laitteen alla olevasta arvokilvestä tiedot
laitteen jännitteestä sekä muita turvallisuuteen

kuumuudelle, mukaan lukien suora

liittyviä tietoja.

auringonpaiste tai tuli.
17. Jos akku asetetaan väärin paikalleen, syntyy

Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain mukana
toimitetulla verkkolaitteella.

räjähdysvaara. Vaihda akun tilalle vain

Suojaa virtajohto niin, ettei sen päällä kävellä, ja

samantyyppinen tai vastaavan tyyppinen akku.
18. Hävitä käytetty tai vaurioitunut akku nopeasti ja

ettei se joudu puristuksiin, etenkään
pistokkeiden läheltä tai kohdista, joissa se

asianmukaisesti noudattaen kaikkia paikallisia

kiinnittyy laitteeseen.

määräyksiä. Älä polta akkua.

2

THE BOX

THE WHITE LINE

Sisältö
Tärkeää turvallisuustietoa ................................................................................................................................ 2
Sisältö ................................................................................................................................................................. 3
Aloitusopas ........................................................................................................................................................ 4
Laite ylhäältä päin.............................................................................................................................................. 5
Laite edestä päin................................................................................................................................................ 5
Laite takaa päin .................................................................................................................................................. 6
Laite alhaalta päin.............................................................................................................................................. 6
Akun asentaminen ............................................................................................................................................. 6
DAB-tila ............................................................................................................................................................... 7
Näyttö ........................................................................................................................................................... 7
Asemaluettelo ............................................................................................................................................... 7
Toissijainen palvelu ...................................................................................................................................... 7
Täysi haku .................................................................................................................................................... 7
FM-tila ................................................................................................................................................................. 8
FM-tilan valinta ............................................................................................................................................. 8
Näyttö ........................................................................................................................................................... 8
Asemien hakuasetukset ............................................................................................................................... 8
Ääniasetus .................................................................................................................................................... 8
Bluetooth-tila...................................................................................................................................................... 8
Näyttö ........................................................................................................................................................... 8
NFC (lähiluenta) ................................................................................................................................................. 9
Aux In -tila .......................................................................................................................................................... 9
Näyttö ........................................................................................................................................................... 9
Yleinen käyttö .................................................................................................................................................... 9
Hälytyksen asettaminen ............................................................................................................................... 9
Tasaimen asettaminen ............................................................................................................................... 10
Ajan asettaminen ........................................................................................................................................ 10
Taustavalon asettaminen............................................................................................................................ 10
Kielen asettaminen ..................................................................................................................................... 10
Tehdasasetusten palauttaminen................................................................................................................. 10
Ohjelmistopäivitys....................................................................................................................................... 10
Ohjelmistoversio ......................................................................................................................................... 10
Tekniset tiedot ...................................................................................................................................................11
Takuu................................................................................................................................................................. 12

3

THE BOX

THE WHITE LINE
kuulokkeita käytettäessä, etenkin jos kuulokkeita

Aloitusopas

käytetään pitkiä aikoja.

Poista radio varovasti pakkauksesta. Voit säilyttää

Laitteen käynnistäminen/sammuttaminen

pakkauksen tulevaa käyttöä varten.

1.

IN-liitäntään. Liitä sen jälkeen virtajohdon

Pakkauksen sisältö


Päälaite



Käyttöohjekirja



Vaihtovirtajohto



Ladattava akku



Tervetuloa-kirje



Ohjekirjat sisältävä USB-tikku avaimenperässä

Yhdistä virtajohto laitteen takana olevaan AC
pistoke seinäpistorasiaan.

2.

Kytke radio päälle avaamalla kotelon kansi.

3.

Sammuta radio sulkemalla kotelon kansi.

Radiossa on ladattava akku. Akku latautuu
automaattisesti, kun radio kytketään verkkovirtaan,
ja lataaminen päättyy, kun akku on täyteen ladattu.
Huomautus: Akkua täytyy ladata 12 tuntia ennen

Radion sijoittaminen

radion käyttämistä.

Aseta radio tasaiselle/vakaalle alustalle, johon ei

Radio toimii akkuvirralla silloin, kun se ei ole

kohdistu tärinää.

yhdistettynä verkkovirtaan.
Vältä seuraavia paikkoja:



Paikkoja, joissa radio altistuu suoralle

Äänenvoimakkuuden säätäminen

auringonvalolle.

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla

Paikkoja, joissa radio on lähellä lämpöä

-painiketta. Varmista, ettei mitään
valikkoasetuksia ole käynnissä.

säteileviä lähteitä.


Paikkoja, joiden kosteus on korkea ja ilmastointi
huono.



Paikkoja, joissa on pölyä.



Paikkoja, joissa on kosteaa, tai joissa laite
altistuu tippuvalle tai roiskuvalle vedelle.

Antennin säätäminen
Vedä antenni täyteen pituuteen, jotta saat parhaan
mahdollisen vastaanoton sekä DAB- että
FM-radiotilassa. Parhaan signaalin saaminen voi
vaatia radion ja/tai antennin uudelleen asettamisen.
Kuulokkeiden käyttäminen
Tarvitset kuulokkeet, joissa on 3,5 mm:n läpimitalla
varustettu stereopistoke. Kuulokkeiden liitäntä on
laitteen edessä. Radion mukana ei tule kuulokkeita.
Pienennä äänenvoimakkuus ennen kuin kytket
kuulokkeet. Nosta äänenvoimakkuus hitaasti
haluamallesi tasolle kuulokkeiden ollessa päällä.
Varoitus: pitkäaikainen altistuminen kovaääniselle
musiikille voi aiheuttaa kuulovaurioita. On parasta
välttää erittäin kovia äänenvoimakkuuksia
4
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Laite ylhäältä päin

Laite edestä päin
1
2

2

3

4

1.
2.

5

6

7

8

9

Kansi
Virtatunnistin
Kytke radio päälle avaamalla kotelon kansi.
Sammuta radio sulkemalla kotelon kansi.

3.
4.

Kaiutin
1

-painike
Painamalla pienennät äänenvoimakkuutta.

5.

-painike
Painamalla lisäät äänenvoimakkuutta.

6.
7.

Näyttö
-painike
Painamalla pääset edelliseen valintaan.
Painamalla hyppäät edelliseen kappaleeseen
Bluetooth-tilassa.

8.

-painike
Painamalla

voit

vuorotella

DAB-,

FM-,

Bluetooth- ja Aux in -tilan välillä.
Painamalla ja pitämällä painettuna saat valikon
näkyviin.
Painamalla

vahvistat

valinnan

valikkoasetuksissa.
9.

-painike
Painamalla pääset seuraavaan valintaan.
Painamalla hyppäät seuraavaan kappaleeseen
Bluetooth-tilassa.
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2.
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Akun asentaminen

Laite takaa päin

1.

Avaa akkulokero painamalla ja vetämällä
kantta.

7

2.

Asenna mukana toimitettu akku. Varmista, että
kaapeli on kunnolla yhdistetty sisäiseen

Update Port

liitäntään.
1

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

2

3

4

5

6

AC IN-liitäntä
AUX IN-liitäntä
Kuulokkeiden liitäntä
AUX OUT -liitäntä
Yhdistä äänikaapeli tähän. Mahdollistaa
musiikin suoratoiston radiosta ulkoiseen
kaiuttimeen, jolloin voit ohjata
äänentoisto-ominaisuuksia suoraan
äänilaitteestasi.
Päivitysportti
Tämä on tarkoitettu ainoastaan
huoltohenkilökunnan käyttöön!
DAB-/FM-antenni
Kansi

3.

Laite alhaalta päin

.4V

h7

mA

00

30

Sulje akkulokeron kansi.

Huomautus:


Lataa akkua ensimmäisellä kerralla 12 tuntia.



Vaihda akku ainoastaan samantyyppiseen
akkuun. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos tarvitset
uuden akun.

1

1.

Ladattavan akun lokero
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Signaalipalkin ilmaisin osoittaa signaalien

DAB-tila

hyväksyttävän vähimmäistason.

Kun kytket radion päälle, se hakee ja tallentaa
automaattisesti kaikki saatavissa olevat asemat. Voit
varmistaa, että kaikki asemat on löydetty ja
tallennettu tekemällä lisäksi täyden haun. On myös
suositeltavaa tehdä uusi haku muutaman kuukauden
välein, jotta kaikki uudet, ostohetken jälkeen
lähetyksensä aloittaneet DAB-/DAB+-asemat
löytyvät.
1. Ensimmäisellä käyttökerralla radio tekee täyden
haun ja tallentaa asemaluettelon muistiin.
2. Kun haku on valmis, DAB-/DAB+-asemat
näkyvät aakkosnumeerisessa järjestyksessä.
Luettelon ensimmäinen asema on valittuna.

Huomautus:
Asemat, joiden signaalin voimakkuus on alle
vähimmäistason, eivät ehkä tuota jatkuvaa
äänivirtaa.

Asemaluettelo
Tämä toiminto mahdollistaa aseman valitsemisen
saatavissa olevien asemien luettelosta.
1.

2.

Paina ja pidä

-painiketta painettuna, paina

sitten

-painiketta valitaksesi Station

- tai

list, vahvista painamalla
-painiketta.
Vaihtoehtoisesti näet asemaluettelon ohjelman
toiston aikana painamalla

Huomautus:
 DAB-/DAB+-asemat näkyvät ja tallennetaan
aakkosnumeerisessa järjestyksessä.
 Ellei yhtään DAB-/DAB+-signaalia löydy, joudut
mahdollisesti siirtämään radion paikkaa.

3.

- tai

-painiketta.

Selaat asemaluetteloa painamalla

- tai

-painiketta ja vahvistat valinnan painamalla
-painiketta. Valittu asema lähettää ohjelmaa.

Toissijainen palvelu

Näyttö

Saatat nähdä ”>>”-symbolin aseman nimen jäljessä.

Tämän ominaisuuden avulla voit valita, mitä tietoja

lisäpalveluita. Näihin toissijaisiin palveluihin

asemasta näkyy näytössä.

sisältyvät ensisijaiseen asemaan liittyvät lisäpalvelut.

1.

Se tarkoittaa sitä, että asemaan on saatavissa

Paina ja pidä

-painiketta painettuna, paina

Esim. urheilukanava saattaa lisätä ylimääräisiä

sitten

-painiketta valitaksesi Display,

selostuksia. Toissijaiset palvelut on liitetty suoraan

- tai

vahvista painamalla
2.

Painamalla

- tai

-painiketta.

ensisijaisen aseman jälkeen asemaluettelossa

-painiketta voit selata

(”<<”-symboli on ennen aseman nimeä).

vaihtoehtoja vierivä teksti, signaalin voimakkuus,

Valitset toissijaisen aseman painamalla

ohjelmatyyppi, Ensemble-ryhmä, taajuus,

-painiketta, kunnes löydät haluamasi toissijaisen

signaalin laatu, bittinopeus ja koodekki,

palvelun, valitse palvelu painamalla

formaatti, aika ja päivä, vahvista valintasi sitten

Laite kytkeytyy automaattisesti takaisin ensisijaiselle

painamalla

asemalle, kun toissijainen palvelu päättyy.

-painiketta.

Signaalin voimakkuuden näyttäminen

- tai

-painiketta.

Täysi haku

Kun olet valinnut signaalin voimakkuuden, näytössä
näkyy nykyisen aseman voimakkuutta ilmaiseva

Radio hakee kaikki mahdolliset asemat.

signaalipalkki.

Paina ja pidä
- tai

-painiketta valitaksesi Full scan, vahvista

painamalla
Signaalin voimakkuus
Signaalin vähimmäistaso
7
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FM-tila

Ääniasetus
Oletusasetuksena kaikki stereoasemat toistetaan
stereofonisena. Heikoilla asemilla tämä voi johtaa
huonoon signaali-kohinasuhteeseen (suhina).
1. Toista heikkoja asemia monofonisena
painamalla ja pitämällä
-painiketta
painettuna, paina sitten
- tai
-painiketta ja
valitse Audio setting, vahvista painamalla
-painiketta.
2. Painamalla
- tai
-painiketta selaat
kohtaan ”Forced mono”, vahvista sitten
painamalla
-painiketta.

FM-tilan valinta
1. Valitse FM-tila painamalla
-painiketta
toistuvasti.
2. Ensimmäisellä käyttökerralla laite käynnistyy
FM-taajuuden alkualueella (87,50 MHz).
Vaihtoehtoisesti se toistaa viimeksi
kuuntelemaasi FM-asemaa.
3. FM-taajuuden vaihtamiseksi manuaalisesti,
varmista, ettei mitään muuta
asetusta/järjestelmäasetusta ole käynnissä,
vaihda taajuutta 0,05 MHz:n välein painamalla
- tai
-painiketta.
4. Voit hakea asemia automaattisesti eteenpäin
tai taaksepäin FM-taajuuden ollessa päällä
painamalla ja pitämällä
- tai
-painiketta
painettuna.

Bluetooth-tila
Muodosta tästä laitteesta ja Bluetooth-laitteesta pari
musiikin kuuntelemiseksi:
1. Paina
-painiketta toistuvasti valitaksesi
Bluetooth-tilan.
2. Näytössä näkyy ”Discoverable”.
3. Aktivoi Bluetooth-laite ja valitse hakutila.
4. ”The Box-IRC” ilmestyy näkyviin
Bluetooth-laitteeseesi.
5. Valitse ”The Box-IRC” ja anna salasana ”0000”,
mikäli tarpeen.
6. Näytössä näkyy ”Device connected”, jos
yhteyden muodostaminen onnistui.
7. Katkaise nykyinen Bluetooth-yhteys painamalla
ja pitämällä
-painiketta ja paina sitten
-painiketta tai
-painiketta valitaksesi
Disconnect, vahvista painamalla
-painiketta.
8. Musiikkia toistaessasi voit hypätä edelliseen
kappaleeseen painamalla
-painiketta; voit
hypätä seuraavaan kappaleeseen painamalla
-painiketta.

Näyttö
Tämän ominaisuuden avulla voit valita, mitä tietoja
asemasta näkyy näytössä.
1. Paina ja pidä
-painiketta painettuna, paina
sitten
- tai
-painiketta valitaksesi Display,
vahvista painamalla
-painiketta.
2. Painamalla
- tai
-painiketta voit selata
radiotekstin, ohjelmatyypin, Ps:n, äänitiedon,
ajan ja paikan välillä.

Asemien hakuasetukset
Oletusasetuksena FM hakee jokaisen saatavissa
olevan aseman ja pysähtyy sen kohdalla. Tämä voi
johtaa heikoilla asemilla huonoon
signaali-kohinasuhteeseen (suhina).
1. Voit muuttaa hakua siten, että se pysähtyy vain
asemilla, joiden signaalin voimakkuus on hyvä.
Teet sen painamalla ja pitämällä
-painiketta
ja painamalla sitten
- tai
-painiketta
valitaksesi Scan setting, vahvista painamalla
-painiketta.
2. Painamalla
- tai
-painiketta selaat
kohtaan ”Strong stations only”, vahvista sitten
painamalla
-painiketta.

Näyttö
Tämän ominaisuuden avulla voit valita, mitä tietoja
musiikista näkyy näytössä.
1. Paina ja pidä
-painiketta painettuna, paina
sitten
- tai
-painiketta valitaksesi Display,
vahvista painamalla
-painiketta.
2. Selaa ajan ja päivämäärän välillä painamalla
- tai
-painiketta.
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NFC (lähiluenta)

Yleinen käyttö

NFC mahdollistaa parin muodostuksen ja

Hälytyksen asettaminen

yhdistämisen Bluetooth-laitteiden kanssa helposti.
1.

Paina

-painiketta toistuvasti valitaksesi

Varmista ennen hälytyksen asettamista, että

Bluetooth-tilan.
2.

kellonaika on oikein.

Varmista, että NFC on kytketty ”On”

1.

mobiililaitteessa.
3.

Saat automaattisesti yhteyden mobiililaitteen ja

-painiketta painettuna, paina
-painiketta ja valitse Alarm,

- tai

vahvista painamalla

radion välille pitämällä mobiililaitetta noin 2 cm:n

2.

päässä NFC-sirusta.
4.

Paina ja pidä
sitten

Näytössä näkyy ”Alarm Setup”, vahvista
painamalla

Laitteesi kytkee Bluetoothin automaattisesti

3.

päälle ja muodostaa yhteyden radion kanssa.

-painiketta.

-painiketta.

Valitse vaihtoehto painamalla

- tai

-painiketta ja vahvista painamalla

Muita asetuksia ei tarvita.

Hälytyksen
tilat:

Aux In -tila

Hälytysaika:

Aux in mahdollistaa nopean ja helpon yhdistämisen

Hälytyksen

MP3-soittimeen tai muuhun ulkoiseen

kestoaika:

-painiketta.

On tai Off
Alkamisaika: 00:00 (aseta
aika manuaalisesti)
15/30/45/60/90 minuuttia

äänilähteeseen.
1.

Käytä 3,5 mm äänikaapelia (ei mukana) ja
yhdistä ulkoinen laite tämän laitteen sivussa

Viimeksi

olevaan AUX IN-liitäntään ennen kuin yhdistät

kuunneltu:

pistokkeen seinäpistorasiaan.
2.

päälle painamalla
3.

Hälytyspäivät:

Yhdistä virtajohto seinäpistorasiaan, kytke laite
Paina

-painiketta.

-painiketta toistuvasti ja valitse

Hälytyksen
voimakkuus:

Auxiliary Input -tila.
4.

Aux in -tilassa voit käyttää suoraan äänilaitteen

4.

toisto-ominaisuuksia.
5.

Käytettävissä vain, kun
valittuna on DAB- tai
FM-lähde
Päivittäin, yhden kerran,
viikonloppuisin tai arkisin
Aseta hälytyksen
voimakkuus painamalla
- tai

-painiketta

Hälytyksen asettaminen onnistui, kun näytössä
näkyy ”Alarm Saved”.

Jotta saat optimaalisen äänenvoimakkuustason,

5.

on suositeltavaa säätää äänenvoimakkuuden

Kytke hälytys pois päältä painamalla
-painiketta, kun hälytysääni kuuluu.

ulostulotaso myös äänilaitteesta.

6.

Katso hälytyksen peruutus vaiheista 1–3 ja
aseta hälytyksen tilaksi ”Off”.

Näyttö
Tämän ominaisuuden avulla voit valita, mitä tietoja
musiikista näkyy näytössä.
1.

Paina ja pidä

-painiketta painettuna, paina

sitten

-painiketta valitaksesi Display,

- tai

vahvista painamalla
2.

-painiketta.

Selaa ajan ja päivämäärän välillä painamalla
- tai

-painiketta.
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2.

Tasaimen asettaminen

-painiketta.

Kielen asettaminen

äänen sävyä.
Paina ja pidä

-painiketta painettuna ja paina

Tämän ominaisuuden avulla voit vaihtaa kielen

sitten

-painiketta valitaksesi

näytettäviin valikkonimiin.

- tai

Equalizer, vahvista painamalla
Painamalla

- tai

-painiketta.

1.

-painiketta voit selata

diskanttia ja bassoa, vahvista sitten painamalla
Painamalla

2.
- tai

Paina ja pidä

-painiketta painettuna, paina

sitten

-painiketta ja valitse Language,

- tai

vahvista painamalla

-painiketta.
3.

-painiketta selataksesi

valinta painamalla

tasausprofiilin. Tasausasetuksella muutat radion

2.

- tai

vaihtoehtoja ”High”, ”Medium” ja ”Low”, vahvista

Tämän ominaisuuden avulla voit asettaa äänen

1.

Paina

-painiketta voit asettaa

Selaa painamalla

-painiketta.
- tai

haluamasi kieli painamalla

-painiketta ja valitse
-painiketta.

diskantin ja basson tason, vahvista sitten
painamalla

-painiketta.

Tehdasasetusten palauttaminen
Tehdasasetusten palauttaminen palauttaa kaikki

Ajan asettaminen

käyttäjäasetukset oletusarvoihin, joten
1.

Paina ja pidä

-painiketta painettuna ja paina

aika/päivämäärä, hälytysasetukset ja esiasetukset

sitten

-painiketta ja valitse Time,

menetetään.

- tai

katso vaihtoehdot painamalla

1.

-painiketta:

Ajan/päivän

Aseta manuaalisesti sekä

asettaminen:

aika että päivä
Any”, ”Update from

päivitys:

DAB”, ”Update from FM”

2.

”Set 24 hour” tai ”Set

tunnin muoto:

12 hour”

Aseta
päivämäärän
muoto:
2.

sitten

-painiketta ja valitse Factory

- tai

Paina

-painiketta ja valitse Yes,
-painiketta.

Tämä on tarkoitettu ainoastaan huoltohenkilökunnan
käyttöön!

”DD-MM-YYYY”

Jos valitsit Software Upgrade-valikon vahingossa,

tai ”MM-DD-YYYY”

voit poistua toiminnosta valitsemalla No.

Aseta aika haluamaasi muotoon.

Ohjelmistoversio
- tai

Taustavalon asettaminen

näytössä.

taustavaloa.
Paina ja pidä

-painiketta painettuna, paina

sitten

-painiketta ja valitse Backlight,

vahvista painamalla

-painiketta.
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-painiketta painettuna, paina sitten

-painiketta ja valitse SW version, vahvista

painamalla

Tämän ominaisuuden avulla voit vaihtaa

- tai

-painiketta.

Ohjelmistopäivitys

Paina ja pidä

1.

- tai

vahvista painamalla

tai ”No update”
Aseta 12/24

-painiketta painettuna, paina

Reset, vahvista painamalla

”Update from
Automaattinen

Paina ja pidä

-painiketta. Ohjelmistoversio näkyy

THE BOX

THE WHITE LINE

Tekniset tiedot
OMINAISUUS

TIEDOT
Digitaalinen DAB-/DAB+- ja

Kuvaus:

FM-radio Bluetooth- ja
NFC-tekniikalla
FM: 87,5–108 MHz

Taajuusalue:

DAB/DAB+: 174,928–239,200 MHz
Vaihtovirtatulo: 110–240 V AC,

Virtalähde:

50–60 Hz

Akun

3000 mAh, 7,4 V

ominaisuudet:
Äänen
ulostuloteho:
Virrankulutus:
Mitat
(L x S x K):

5 W RMS x 2
18 W (maks.)
244 mm x 154 mm x 170 mm

Tämä symboli tuotteessa tai sen ohjeissa merkitsee,
että sähköinen tai elektroninen laite tulee käyttöiän
päättyessä hävittää erillään kotitalousjätteestä.
Euroopan unionin alueella on erilliset
keräilyjärjestelmät kierrätettäville tuotteille.
Lisätietoja saa ottamalla yhteyden paikallisiin
viranomaisiin tai jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.
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Takuu
IRC Nordic myöntää takuun voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti koskien valmistus- ja materiaalivikoja,
jotka voidaan tunnistaa tuotteen normaalissa käytössä.
Takuu ei kata virheellisen käytön, riittämättömän huollon, voimankäytön, iskujen tai putoamisten tai
luvattomien toimenpiteiden suoraan tai välillisesti aiheuttamia vikoja, vaurioita tai kulumista tai virhetoimintoja
muuhun laitteeseen yhdistämisen takia – vaurioita, jotka liittyvät tulipaloon, oikosulkuihin jne. Reklamaatiot
puutteista ja vioista, jotka voidaan tunnistaa tuotteen tavallisen käytön yhteydessä, on ilmoitettava
asianomaiseen myymälään kohtuullisen ajan kuluessa. Tuote voidaan sen jälkeen toimittaa korjattavaksi.
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