Brukermanual
Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk!
Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler.

Egenskaper
Radio
Tilkobling
Utganger
Tekninsk

Dimensjoner (BxHxD)

DAB Digital Radio
FM Radiomottaker.
Bluetooth og USB-stick
4x25W høyttaler RMS
2 par RCA Amp utganger
IP66 Vanntett front
Lydnivåjustering
24 timers klokke
113x87,9x63 mm

Kontrollpanel
1. ENT Knappen
I DAB modus vil ett raskt trykk på knappen ta deg inn i oppsettmenyen.
I FM modus vil ett raskt trykk på knappen ta deg inn i oppsettmenyen.
2. Power Knappen
Trykk for å skru på/av enheten.
Ett kort trykk vil Mute lyden.
Trykk i 3 sekunder for å skru av enheten.
3. APS Knappen
I DAB eller FM modus vil ett kort trykk starte automatisk kanalsøk.
I FM modus vil ett langt trykk starte automatisk kanalsøk og lagre kanalene den finner.
I USB modus vil ett kort trykk vise listen over lydfiler. Rull gjennom listen med volum opp/ned
Knappene og bekreft med APS-knappen.
4. Volum Knappene
Øker/Senker volumet.

5. MODE Knappen
Korte trykk bytter mellom DAB/FM/Bluetooth/USB og AUX
Ett langt trykk vil åpne menyen for lydinnstillinger.
6. PREVIOUS Knappen
Går tilbake til forrige radiokanal/sang.
7. PLAY/PAUSE Knappen
I USB eller Bluetooth modus vil ett kort trykk starte eller pause sangen som spilles.
8. NEXT Knappen
Neste sang, neste radiokanal, spole forover.

Generell bruk
Ett kort trykk på MODE vil bytte mellom de forskjellige modus som er tilgjengelig på radioen som vist
på bilde. (USB dukker ikke opp dersom dette er ikke tilkoblet)

DAB Radio
Ett kort trykk på APS knappen vil starte ett fullstendig søk etter tilgjengelige DAB-kanaler. Etter
fullført søk kan man navigere mellom kanalene med NEXT og PREVIOUS knappene. Dersom radioen
ikke automatisk spiller kanalen du stopper ved kan man bekrefte kanalvalget med langt trykk på ENT
knappen.
DAB modus har sin egen spesifikke oppsettmeny for å komme inn i denne trykker man raskt på ENT.
Navigering i menyen gjøres med NEXT og PREVIOUS knappene, bekreft menyvalg med ett langt trykk
på ENT knappen. Gå ut av menyen med kort trykk på ENT knappen igjen.
Tilgjengelige valg i DAB oppsettet.
-

Manuel innstilling av radiokanal, sett inn ønsket frekvens.
DRC Dynamic Range Frequency Angir hvilket volumområde radioen spiller i. settes denne til
High øker dette området.
Station Order Kanalrekkefølge. Kanaler kan vises enten alfanumerisk eller etter eget ønske.
Prune – Fjerner radiokanaler med svakt signal fra listen.
System – Tar deg til systemmenyen.

FM Radio
Ett kort trykk på APS Knappen vil starte ett fullstendig søk etter tilgjengelige radiokanaler. Ett langt
trykk på APS knappen vil starte Auto Set modus. APS lagrer da de 18 radiokanalene med det
sterkeste signalet.
Etterfulgt av ett fullstendig kanalsøk eller APS søk kan kanalene navigeres mellom ved bruk av NEXT
og PREVIOUS knappene. For manuelt velge en frekvens, trykk lenge på NEXT eller PREVIOUS
knappen, du søker da til neste kanal med signal.
FM modus har også sin egen oppsettmeny for å komme inn i denne trykker man raskt på ENT.
Navigering i menyen gjøres med NEXT og PREVIOUS knappene, bekreft menyvalg med ett langt trykk
på ENT knappen. Gå ut av menyen med kort trykk på ENT knappen igjen.
Tilgjengelige valg i FM oppsettet.
-

Scan Setting - Søker bare etter kanaler med sterkt signal.
Audio Setting - Spill i enten mono eller stereo.
System – Tar deg til systemmenyen.

USB
USB inngangen kan bare brukes med USB-sticks (Minnepenner). For andre enheter må AUX benyttes.
Minnepennen kobles til kontakten i bakkant av radioen, formatene som kan spilles er MP3 og WMA
filer. Når man står i USB modus så vil PLAY/PAUSE knappen spiller eller pause lydfilen. Ett kort trykk
på NEXT vil spille neste lydfil, PREVIOUS vil spille forrige lydfil. Ett langt trykk på NEXT/PREVIOUS vil
spole hurtig i lydfilen du hører på.
For å velge ønsket lydfil tykk lenge på APS knappen (Displayet vil blinke) bla gjennom tilgjengelige
filer med Volum knappene og bekreft valget med ett kort trykk på APS.

Bluetooth
For å koble radioen til en Bluetooth enhet, skru på Bluetooth på telefon/nettbrett. Bruke Mode
knappen og bla til Bluetooth på radioen. Hold inne APS til displayet viser Bluetooth discoverable.
Velg Auto sound from fra listen med tilgjengelige enheter. Når enheten er koblet sammen vil
PLAY/PAUSE knappen starte og stoppe lydfilen. Ett kort trykk på NEXT vil spille neste lydfil, PREVIOUS
vil spille forrige lydfil. Ett langt trykk på NEXT/PREVIOUS vil spole hurtig i lydfilen du hører på.

AUX
AUX inngangen lar deg koble til andre enheter og spille av filer fra disse.

RCA utgangen på enheten kan kobles direkte til AUX inngangen, alternativt via kan disse via adapter
(solgt av andre) gjøres om til 3,5 Jack.
System oppsettmenyen
Denne er tilgjengelig via DAB eller FM modus, som beskrevet tidligere.

Fabrikkinnstillinger – Sette radioen tilbake til fabrikkinnstillinger.

Audio Settings Menu
Menyen lar deg justere bass, treble, balance og fade nivå.
For å komme inn i menyen holder du inne MODE knappen. For å gå til neste innstilling trykk kort på
Mode. Juster opp og ned med VOLUM-knappene.

Klokke
Hold inne PLAY/PAUSE, ett nytt langt trykk på PLAY/PAUSE gir mulighet for å stille klokken, time vil da
blinke. Bruk volumknappene for å justere opp og ned, bekreft med ett kort trykk på PLAY/PAUSE og
hoppe til minutter. Ett langt trykk på PLAY/PAUSE lagrer tiden og tar deg ut av menyen.

Innstallering
Finn egnet monteringssted for radioen, pass på at det er nok plass bak slik at radioen får plass. OBS!
radioen trenger litt luft rundt seg for kjøling så ikke monter der for der ikke kommer luft til. OBS!
Radioen er ikke vanntett i bakkant og kan skades dersom den monters slik at vann kan komme til
radioen fra denne siden.
Bor korrekt hull for at radioen passer. Bruk den medfølgende bøylen og skruene for å sikre radioen til
skottet den monteres på. Bøylen kan «knekkes» for tilpasses forskjellige tykkelser på skrog.

Koblingsskjema

Ledninger til de forskjellige høyttalere og strømledningene skal loddes eller krympes for å beskyttelse
mot vannskader.
DAB/FM antennen krever en HAN DIN antenneplugg og korrekt frekvens for å motta ønsket signal.
USB kontakten kan bare brukes mot USB-Sticks (Minnepenn)
Tilkobling til media enheter bør gjøres via Bluetooth eller AUX.
Radioen leverer 25 W gjennom hver av de 4 kanalene. RCA utgangen kan tilkobles ekstern forsterker
ved behov.

