THE BOX
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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.
Vi forventer at fjernkontrollen skal lanseres i markedet i 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

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

ADVARSEL

måte. Ikke bruk en ledning som har sprekker

MÅ IKKE ÅPNES, RISIKO
FOR ELEKTRISK STØT

eller sliteskader på ledningen, pluggen eller
stikkontakten.

ADVARSEL:

10. For å unngå risiko for brann eller elektrisk støt

FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT:
IKKE FJERN SKRUENE, DEKSLENE ELLER KABINETTET.

må pluggen ikke brukes med en skjøteledning

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

eller annen type kontakt med mindre
metallpinnene kan skyves helt inn i kontakten.

1. Les disse instruksjonene.

11. For å unngå brann eller elektrisk støt må

2. Ta vare på disse instruksjonene.

enheten ikke utsettes for regn eller fukt.

3. Respekter alle advarsler.

12. For ekstra beskyttelse bør man koble fra

4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk høyttalerne i nærheten av vann.

stikkontakten ved regn- eller tordenvær eller ved

6. Rengjør kun med tørre tekstiler.

lengre perioder uten bruk. Dette vil forhindre
skade fra lynnedslag eller overspenning.
13. Forsøk ikke å utføre service eller reparasjoner

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR
BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ

selv. Når du åpner eller fjerner kabinettet

HØYTTALEREN IKKE UTSETTES FOR REGN

utsettes du for farlig spenning og andre farer. All

ELLER FUKT.

service og reparasjoner må utføres av

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

kvalifiserte fagfolk.

1.

14. For sikkerhets skyld og for å unngå unødvendig

Ikke plasser enheten i nærheten av varmekilder,
som f.eks. radiatorer, varmeovner, ovner eller

strømforbruk bør enheten aldri stå på i lengre

andre apparater (inkludert forsterkere) som

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

produserer varme.

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

2.

Ikke blokker enhetens ventilasjonsåpninger.

og koble fra strømledningen.

3.

Enheten må ikke utsettes for drypp eller sprut,

4.

15. Batteriet er kun beregnet på bruk med

og væskefylte objekter, f.eks. blomstervaser,

strømforsyningen som følger med produktet.

må ikke plasseres oppå enheten.

Forsøk ikke å lade batteriet ved temperaturer

Ikke plasser tunge gjenstander oppå enheten

under 0°C og over 40°C.
16. Utsett ikke produktet eller batteriet for

eller tråkk på den. Vekten kan forårsake alvorlig
5.

skade på enheten og gjenstanden kan falle.

overdreven varme, inkludert direkte sollys eller

Les etiketten på undersiden av enheten for

ild.
17. Batteriet kan eksplodere hvis det skiftes ut på

informasjon om strømforsyning og annen
6.

sikkerhetsinformasjon.

feil måte. Erstatt det kun med samme eller

Enheten er kun beregnet på bruk med

tilsvarende type.
18. Vennligst avhend brukte eller skadde batterier

strømforsyningen som følger med.
7.

Sørg for at strømledningen ikke blir tråkket på

raskt og på riktig måte i henhold til lokale regler.

eller klemt, spesielt ved kontaktene, i skjøter

Ikke brenn.

eller der ledningen kommer ut av enheten.
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volumnivåer når man bruker hodetelefoner, spesielt i

Komme i gang

lengre perioder.

Ta radioen forsiktig ut av esken. Det kan være greit å

Skru enheten av/på

ta vare på esken til fremtidig bruk.

1.

baksiden av enheten. Sett deretter

Hva som finnes i pakken


Hovedenhet



Brukerhåndbok



Strømledning



Oppladbart batteri



Velkomstbrev



USB-nøkkelring med brukerhåndbøker

Koble først strømledningen til AC IN-pluggen på
strømledningen inn i stikkontakten.

2.

Åpne dekselet på boksen for å skru på radioen.

3.

Lukk dekselet på boksen for å skru av radioen.

Radioen leveres med et oppladbart batteri. Batteriet
lades automatisk når det er koblet til strømnettet og
stopper automatisk når det er fulladet.
Merk: Batteriet må lades i 12 timer før radioen

Plassere radioen

kan brukes.

Plasser radioen på en flat og stabil overflate som

Radioen drives av batteriet når den ikke er koblet til

ikke vibrerer.

strømnettet.
Unngå følgende plasseringer:
Omgivelser der radioen utsettes for direkte

Volumkontroll

sollys.

Juster volumet på radioen ved å trykke på



Omgivelser der radioen utsettes for varmekilder.



Omgivelser med høy luftfuktighet og dårlig

-knappen. Sørg for at ingen innstillingsmenyer er
åpne.



ventilasjon.


Støvete omgivelser.



Omgivelser som er fuktige eller der det er risiko
for at vann skal dryppe eller sprute på enheten.

Justere antennen
Strekk ut antennen for å sikre best mulig mottak av
både DAB- og FM-radio. Det kan være nødvendig å
justere radioens og/eller antennens posisjon for å få
best mulig signal.
Bruke hodetelefoner
Du vil trenge hodetelefoner som er utstyrt med en
stereoplugg på 3,5 mm i diameter. Kontakten til
hodetelefoner er plassert på forsiden av enheten.
Det følger ikke med hodetelefoner ved kjøp av denne
radioen.
Skru ned volumet før du kobler til hodetelefoner.
Skru volumet sakte opp igjen med hodetelefonene
på helt til du når ønsket nivå.
Advarsel: langvarig lytting til musikk med høyt
kan skade hørselen. Det er best å unngå ekstreme
4
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Enheten sett ovenfra

Enheten sett forfra
1
2

2

3

4

1.
2.

5

6

7

8

9

Deksel
Strømsensor
Åpne dekselet på boksen for å skru på radioen.
Lukk dekselet på boksen for å skru av radioen.

3.

Høyttaler

4.

-tast

1

Trykk for å skru ned volumet.
5.

-tast
Trykk for å skru opp volumet.

6.

Skjerm

7.

-tast
Trykk for å bla til forrige alternativ.
Trykk for å bytte til forrige spor i
Bluetooth-modus.

8.

-tast
Trykk for å bytte mellom DAB, FM, Bluetooth og
AUX inn.
Trykk på og hold inne for å vise menyen.
I menyvisning trykker du for å bekrefte valget
ditt.

9.

-tast
Trykk for å bla til neste alternativ.
Trykk for å bytte til neste spor i
Bluetooth-modus.
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Enheten sett bakfra

Installere batteriet
1.

Trykk på og trekk i dekselet for å åpne
batterikammeret.

7

2.

1

1.

AC IN-kontakt

2.

AUX IN-kontakt

3.
4.

2

3

4

5

Installer batteriet som fulgte med. Sørg for at
kabelen er godt festet i den indre kontakten.

Update Port

6

Hodetelefon-kontakt
AUX OUT-kontakt
Koble til audiokabel. Dette lar radioen din
strømme musikk til eksterne høyttalere og lar
deg kontrollere lydenhetens
avspillingsfunksjoner direkte

5.

Oppdateringsport

.4V

h7

mA

00

30

Kun til bruk av servicefagfolk!
6.

DAB-/FM-antenne

7.

Deksel

3.

Lukk dekselet til batterikammeret.

Merk:

Enheten sett nedenfra



Ved første gangs bruk skal batteriet lades i 12
timer.



Erstatt kun batterier med samme type. Snakk
med forhandleren hvis du trenger et batteri.

1

1.

Kammer til oppladbart batteri
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Indikatoren på signalmåleren viser minste

DAB-modus

akseptable signalnivå.

Når du skrur av radioen søker og lagrer den
automatisk alle tilgjengelige stasjoner. Du bør utføre
en ytterligere full skanning for å sikre at alle
stasjoner oppdages og lagres. Det anbefales også at
man utfører en ny skanning hver måned eller to for å
finne eventuelle nye DAB/DAB+-stasjoner som har
startet sending etter at du kjøpte DAB-radioen.
1. Første gang du bruker den kjører radioen en full
skanning og lagrer stasjonslisten i minnet.
2. Når skanningen er over vises
DAB/DAB+-stasjonene i alfanumerisk
rekkefølge. Den første stasjonen i listen blir
valgt.

Merk:
Stasjoner som har lavere signalstyrke en
minstekravet kan ha problemer med å overføre en
jevn lydstrøm.

Stasjonsliste
Denne funksjonen lar deg velge en stasjon fra en
liste over tilgjengelige stasjoner.
1. Trykk på og hold inne
-knappen, trykk på
eller
-knappen for å velge Station list og
trykk deretter på
-knappen for å bekrefte.
2. Eventuelt kan du trykke på
- eller
-knappen mens et program spilles av for å vise
stasjonslisten.
3. Trykk på
- eller
-knappen for å velge
Station list og trykk deretter på
-knappen for
å bekrefte. Den valgte stasjonen blir spilt av.

Merk:


DAB/DAB+-stasjonene vises og lagres i
alfanumerisk rekkefølge.



Hvis det ikke oppdages noen DAB/DAB+-signaler,
kan det være nødvendig å flytte radioen.

Sekundærtjeneste
Skjerm

Det kan hende du ser et «>>»-symbol etter
stasjonsnavnet. Dette indikerer at det finnes
sekundærtjenester tilgjengelig for den stasjonen.
Disse sekundærtjenestene inneholder
ekstratjenester som er knyttet til primærstasjonen.
F.eks. kan en sportsstasjon ha ønske om å legge til
ekstra kommentarer. Sekundærtjenestene settes inn
direkte etter primærstasjonen (et «<<»-symbol vises
før stasjonsnavnet) i stasjonslisten.
For å velge sekundærstasjonen trykker du på
eller
-knappene til du finner sekundærtjenesten
du ønsker og deretter på
-knappen for å velge
den.
Enheten skifter automatisk tilbake til
primærstasjonen når sekundærstasjonen avsluttes.

Denne funksjonen lar deg velge hvilken
stasjonsinformasjon som vises i displayet.
1.

Trykk på og hold inne
- eller

-knappen for å velge Display, og

trykk til slutt på
2.

Trykk på

-knappen, trykk så på

- eller

-knappen for å bekrefte.
-knappen for å bla

gjennom Rulletekst, Signalstyrke, Programtype,
Ensemblet, Frekvens, Signalkvalitet,
Bithastighet og Kodek, Format, Klokkeslett og
Dato, og trykk deretter på

-knappen for å

bekrefte valget.
Viser signalstyrken
Mens du valgte signalstyrken viser skjermen en

Full skann

signalmåler for den gjeldende stasjonen.

Denne funksjonen lar radioen din skanne etter alle
tilgjengelige stasjoner.
Trykk på og hold inne

Signalstyrke
Minimum signalnivå

eller

-knappen, trykk så på

-knappen for å bekrefte.
7
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FM-modus

Innstilling for lyd
Alle stereostasjoner spilles av i stereo som standard.

Velge FM-modus
1. Trykk på

Dette kan medføre dårlig signal (susing) fra
stasjoner med svak signalstyrke.

-knappen gjentatte ganger for å

1.

velge FM-modus.

For å spille av svake stasjoner i mono trykker du
på og holder inne

2. Ved første gangs bruk starter radioen ved
starten av FM-frekvensbåndet (87,50 MHz).

- eller

Deretter starter den på den siste FM-stasjonen

til slutt på
2.

du lyttet til.

deretter på

du at det ikke pågår noen annen innstilling av
eller

Trykk på

-knappen for å bekrefte.
- eller

-knappen for å søke i

tvungen monomodus («Forced mono») og

3. For å endre FM-frekvensen manuelt sjekker
rekkefølge/system og trykker deretter på

-knappen, trykker så på

-knappen for å velge Audio setting og

-knappen for å bekrefte.

-

Bluetooth-modus

-knappen for å endre frekvensen med

0,05 MHz per gang.
4. For å skanne automatisk trykker du på og
holder inne

- eller

Koble enheten til en Bluetooth-enhet for å lytte til
musikk:
1. Trykk på
-knappen gjentatte ganger for å
velge Bluetooth-modus.
2. «Discoverable» vises i displayet.
3. Aktiver Bluetooth-enheten din og velg
søkemodus.
4. «The Box-IRC» vises på Bluetooth-enheten.
5. Velg «The Box-IRC» og tast inn «0000» som
passord ved behov.
6. «Device connected» vises i displayet hvis
tilkoblingen er vellykket.
7. For å koble fra gjeldende Bluetooth-tilkobling
trykker du på og holder inne
-knappen, så på
- eller
-knappen for å velge Disconnect og
til slutt på
-knappen for å bekrefte.
8. For å spille av musikk trykker du på
-knappen
for å bla til forrige spor og på
-knappen for å
bla til neste spor.

-knappen mens

FM-frekvensen vises for å søke forover eller
bakover.

Skjerm
Denne

funksjonen

lar

deg

velge

hvilken

stasjonsinformasjon som vises i displayet.
1.

Trykk på og hold inne
- eller

-knappen for å velge Display, og

trykk til slutt på
2.

Trykk på

-knappen, trykk så på

-knappen for å bekrefte.

- eller

-knappen for å bla

gjennom Radio text, Program Type, Ps, Audio
info og Time and Date.

Innstilling for skanning
FM-skanninger stopper ved alle tilgjengelige
stasjoner som standard. Dette kan medføre dårlig

Skjerm

signal (susing) fra stasjoner med svak signalstyrke.
1.

For å endre skanningsinnstillingene til å kun

Denne funksjonen lar deg velge hvilken
musikkinformasjon som vises i displayet.
1. Trykk på og hold inne
-knappen, trykk så på
- eller
-knappen for å velge Display, og
trykk til slutt på
-knappen for å bekrefte.
2. Trykk på
- eller
-knappen for å bla mellom
tid og dato.

stoppe på stasjoner med god signalstyrke
trykker du på

-knappen, så på

- eller

-knappen for å velge Scan setting og til slutt på
-knappen for å bekrefte.
2.

Trykk på

- eller

-knappen for å kun bla i

sterke stasjoner (Strong stations only) og trykk
så på

-knappen for å bekrefte.
8
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NFC (Near Field Communication)

Generell bruk

NFC lar deg pare med og koble til Bluetooth-enheter

Stille alarmen

på en enkel måte.
1.

Trykk på

-knappen gjentatte ganger for å

Still alarmen etter først å ha stilt tiden.
1.

velge Bluetooth-modus.
2.

- eller

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

slutt på

enheten din.
3.

2.

Hold den mobile enheten din omtrent 2 cm unna

-knappen, trykk så på

-knappen for å velge Alarm og til
-knappen for å bekrefte.

Displayet viser Alarm Setup. Trykk på
-knappen for å bekrefte.

NFC-chipen for å starte en automatisk tilkobling
3.

mellom den mobile enheten din og radioen.
4.

Trykk på og hold inne

Trykk på

- eller

-knappen for å velge

Enheten starter deretter Bluetooth automatisk

alternativer og så på

og enheten pares med radioen. Det er ikke

innstillingen.

nødvendig med ytterligere innstillinger.

Alarmstatuser:
Alarmtid:

Aux in-modus

Alarmens
varighet:

Aux in tillater rask og enkel tilkobling med en

-knappen for å bekrefte

På eller Av
Ved tidspunkt: 00:00 (still
tiden manuelt)
15/30/45/60/90 minutter

MP3-spiller eller andre eksterne lydkilder.
1.

Før du kobler til stikkontakten må den eksterne

Sist lyttet til:

audioenheten kobles til radioen med en 3,5 mm
lydkabel via AUX IN-kontakten på siden av

Alarmdag:

enheten.
2.

Koble til strømledningen i stikkontakten og trykk
på

3.

Alarmvolum:

-knappen gjentatte ganger for å
4.

I Aux in-modus kan du kontrollere

eller ukedager.
- eller

-knappen for å stille

Når «Alarm Saved» vises i displayet er
innstillingen lagret.

audioenhetens avspillingsfunksjoner direkte.
5.

Daglig, én gang, helger

alarmvolumet.

velge Auxiliary Input-modus.
4.

eller FM er valgt som kilde

Trykk på

-knappen for å skru på enheten.

Trykk på

Kun tilgjengelig når DAB

5.

For å få optimal lyd anbefales det at man også

For å skru av alarmen trykker du på
-knappen når alarmen høres.

justerer utgangsvolumet på audioenheten.

6.

Referer til steg 1-3 for å skru en alarm «Av» for
informasjon om kansellering av alarmer.

Skjerm
Denne funksjonen lar deg velge hvilken
musikkinformasjon som vises i displayet.
1.

Trykk på og hold inne
- eller

-knappen for å velge Display, og

trykk til slutt på
2.

Trykk på

-knappen, trykk så på

- eller

-knappen for å bekrefte.
-knappen for å bla mellom

tid og dato.
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Stille equalizer

Stille inn språk

Denne funksjonen lar deg stille inn en equalizerprofil.

Denne funksjonen lar deg endre bakbelysningen.

Denne equalizer-innstillingen endrer toneartene for

1.

lyden fra radioen din.
1.

-knappen, trykk så på
2.

-knappen for å bekrefte.

Trykk på

- eller

- eller

- eller

-knappen for å bla og trykk

-knappen for å velge ønsket språk.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene

-knappen for å bekrefte.
Trykk på

-knappen for å bekrefte.

-knappen for å bla

gjennom diskant og bass, og trykk så på
3.

Trykk på
så på

-knappen, trykk så på

-knappen for å velge Language og

til slutt på

-knappen for å velge Equaliser og til

slutt på
2.

- eller

Trykk på og hold inne
- eller

Trykk på og hold inne

-knappen for å velge nivå

på diskant og bass, og trykk så på

En tilbakestilling til fabrikkinnstillingene tilbakestiller

-knappen

alle brukervalgte innstillinger til

for å bekrefte.

standardinnstillingene. Tid/dato, alarminnstillinger og
forhåndsinnstillinger slettes.
1.

Stille klokken

Trykk på og hold inne
- eller

1.

Trykk på og hold inne
på

- eller

slutt på

og til slutt på

-knappen, og trykk så
2.

-knappen for å velge Time og til

Trykk på

-knappen for å bekrefte.

- eller

og trykk så på

-knappen for å vise alternativene

-knappen, trykk så på

-knappen for å velge Factory Reset
-knappen for å velge Yes

-knappen for å bekrefte.

som nedenfor:
Stille tid/dato:

Programvareoppgradering

Stille dato og
klokkeslett manuelt

Vennligst overlat dette til servicefagfolk!

«Update from Any»,
Auto-oppdatering:

Hvis du valgte menyen Software Upgrade ved et

«Update from DAB»,

uhell, må du velge No for å avbryte dette alternativet.

«Update from FM»
eller «No update».

2.

Stille inn 12 eller

«Set 24 hour» eller

Programvareversjon

24 timers format:

«Set 12 hour»

Trykk på og hold inne

Stille inn

«DD-MM-YYYY» eller

eller

datoformat:

«MM-DD-YYYY»

(programvareversjon) og til slutt på

Denne funksjonen lar deg endre bakbelysningen.
Trykk på og hold inne
- eller
2.

-knappen, trykk så på

-knappen for å velge Backlight og til

slutt på
-knappen for å bekrefte.
Trykk på
- eller
-knappen for å bla
gjennom «High», «Medium» og «Low» og trykk
så på

for

å

velge

SW

-knappen for å bekrefte.
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-

version

-knappen for å

bekrefte. Programvareversjonen vises i displayet.

Still deretter tiden slik du foretrekker det selv.

Stille bakbelysning
1.

-knappen

-knappen, trykk så på

THE BOX

THE WHITE LINE

Spesifikasjon
ELEMENTER

SPESIFIKASJONER
Digital radio med DAB/DAB+ og

Beskrivelse:

FM, Bluetooth og NFC-teknologi
FM: 87,5-108 MHz

Frekvensområder:

DAB/DAB+:
174,928 – 239,200 MHz
Strøminngang: 110-240 volt

Strømforsyning:
Batterikrav:
Strømstyrke for

vekselstrøm, 50-60 Hz
3000 mAh, 7,4 volt
5 W rms x 2

audioutgang:
Strømforbruk:
Dimensjoner

18 W (maks.)
244 mm x 154 mm x 170 mm

(B x D x H):

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. Det finnes egne systemer for
resirkulering i EU og Norge.
Kontakt de lokale myndighetene eller forhandleren
som solgte deg produktet hvis du trenger mer
informasjon.
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THE BOX

THE WHITE LINE

Warranty
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.
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