Tak, fordi du har valgt One Elite Series 2. Denne
manual sikrer, at du hurtigt kommer i gang med
at bruge One Elite Series 2’s mange fantastiske
funktioner, og at du får det meste ud af dem.
Hvis du har brug for yderligere hjælp med
emner, som ikke er beskrevet i denne manual,
kan du gå ind på Pure-supportsiderne på
adressen www.pure.com.

Sikkerhedsanvisninger
1. Opbevares beskyttet mod varmekilder som radiatorer, varmeovne eller andre apparater, som
frembringer varme.
2. Beskyttes mod direkte sollys.
3. Undlad at bruge radioen i nærheden af vand.
4. Undgå, at genstande og væsker kommer i kontakt med radioen.
5. Du må ikke fjerne skruer fra eller åbne radiokabinettet.
6. Slut strømadapteren til en stikkontakt i nærheden af enheden, og anvend KUN den medfølgende
strømadapter.
7. Sluk altid for radioen, og træk stikket ud af kontakten, før du isætter eller fjerner ChargePAK.
8. Må ikke nedsænkes i vand, bruges i badet eller på badeværelset, når den er sluttet til lysnettet.
9. ADVARSEL! Beskyt apparatet mod regn eller fugt, da det reducerer risikoen for brand eller elektrisk
stød. Apparatet må ikke udsættes for stænk eller dråber, og genstande fyldt med vand, som for
eksempel vaser, må ikke anbringes oven på apparatet.

Ophavsret
Copyright 2013 tilhørende Imagination Technologies Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del
af denne publikation må kopieres, distribueres, sendes, transskriberes, lagres i et søgesystem eller
oversættes til menneskeligt sprog eller computersprog, uanset form og metode, det være sig elektronisk,
mekanisk, magnetisk, manuelt eller på anden måde, eller offentliggøres for tredjemand uden udtrykkelig
skriftlig tilladelse fra Imagination Technologies Limited.

Varemærker
One Elite, One Elite-logoet, Intellitext, textSCAN, ChargePAK, Listen Later, Pure, Pure-logoet, Imagination
Technologies, og Imagination Technologies-loget er varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører
Imagination Technologies Limited. Alle andre produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive
ejere. Udgave 3 oktober 2013.

Garantioplysninger
Imagination Technologies Limited garanterer over for slutbrugeren, at dette produkt ikke er fejlbehæftet,
hvad angår materialer og håndværksmæssig udførelse ved normal brug i to år fra købsdatoen. Denne
garanti dækker sammenbrud, der skyldes fremstillings- eller designfejl. Den dækker ikke i tilfælde, hvor
enheden beskadiges som følge af hændeligt uheld, uanset hvordan dette sker, samt slitage, uagtsomhed,
justering, ændring eller reparation, som ikke er godkendt af os. Besøge
www.pure.com/register for at registrere produktet hos os. Hvis der skulle opstå problemer med enheden,
bedes du kontakte leverandøren eller Pure Support på adressen, der er angivet på bagsiden af denne
vejledning. Hvis det bliver nødvendigt at returnere dit produkt, skal du bruge den originale emballage og
vedlægge alle komponenter og tilbehørsdele. Vi forbeholder os ret til at afvise ufuldstændige eller dårligt
emballerede produkter.

Ansvarsfraskrivelse
Imagination Technologies Limited afgiver ingen garantier eller erklæringer med hensyn til indholdet af dette
dokument og fralægger sig i særdeleshed eventuelle stiltiende garantier for salgbarhed eller egnethed til
et bestemt formål. Endvidere forbeholder Imagination Technologies Limited sig ret til at revidere denne
publikation og foretage ændringer fra tid til anden, uden at Imagination Technologies Limited er forpligtet til
at underrette nogen person eller organisation om sådanne revideringer eller ændringer.

Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter
Hvis dette symbol findes på produktet eller på emballagen betyder det, at det pågældende
produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Du skal i stedet aflevere det
på et indsamlingssted, så det elektriske og elektroniske udstyr kan blive genbrugt. Når du
bortskaffer produktet korrekt, hjælper du med at forhindre de mulige negative påvirkninger af
miljøet eller sundheden, der kan opstå, hvis produktet bortskaffes på upassende vis. Genbrug
af materialer er med at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genbrug af
produktet fås på kommunen, på genbrugscentralen eller i den butik, hvor du købte produktet.
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Sådan kommer du i gang
Opsætning
Bemærk:

Hvis du har et genopladeligt ChargePAK C6L-batteri (sælges separat), skal du
montere batteriet, FØR du slutter radioen til. Se side 13.

1
A

Løft antennen fra clipsen oven på radioen, og
træk den helt ud.

B

Indsæt
A bøsningen på den medfølgende
strømforsyningssadapter i stikket bag på
radioen.

A
C
PRESS

C
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Sæt strømforsyningsadapteren
til
B
A
strømforsyningen, og vent, indtil radioen
tændes.

B

Vælg dit sprog, når du bliver bedt om det. Drej Centerdrejeknap for at vælge (Engelsk/
fransk/tysk/italiensk), og tryk for at bekræfte.

Choose language
English
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Vent, indtil One Elite har fuldført en automatisk tuning af alle tilgængelige digital stationer
(dette tager ca. et minut). Når den automatiske tuning er fuldført, vælges en station.

Energy
saving enabled

One Elite

2

011

(Se side 12)

Betjeningsknapper med et enkelt blik
Volume (Lydstyrke)
Tryk på knappen for at få
vist lydstyrkeniveauet, og
drej derefter drejeknappen
for at indstille.
Forudindstillinger
Gem op til 25
forudindstillede digitalog 25 forudindstillede
FM-stationer.

Stations (Stationer)
Digitale: Tryk for at få vist stationslisten. Drej drejeknappen
for at søge efter stationer; tryk på drejeknappen for at skifte
station.
FM: Tryk for at få vist den aktuelle frekvens. Drej drejeknappen
for at søge efter den næste station.

Volume

Stations

Presets

Info

Alarm/timer
Indstil alarmen, køkkenuret
og sleeptimeren.
Menu
Vis indstillingsmuligheder.
Indstil alarmen og Listen Later.
Åbn Intellitext.

Source

Info
Tryk for at ændre
oplysningerne på
skærmen.
Source
Skift mellem digitalradio/
FM/auxilary input.

Menu
Listen
Later

Standby

Listen Later
Tryk for at afspille et gemt digitalt
radioprogram. Tryk igen for at afslutte.

Tryk for at afbryde og afspille liveradio, og drej derefter drejeknappen
for at spole hurtigt frem/tilbage. Tryk
på knappen, og hold den inde for at
vende tilbage til live-radio.
Listen Later: Tryk for at pause/
afspille et gemt digitalt
radioprogram.

1:1
Centerdrejeknap
Ud over skifte station og indstille lydstyrken bruges
drejeknappen også til andre funktioner. Du kan læse
mere herom i de relevante afsnit i brugsanvisningen.

Standby
Tænd for radioen, og skift til
dvale, eller sluk for radioen, hvis
ChargePAK/batterier er monteret.

Stik
USB-stik til programopdateringer (mini-B-type).

Analog stereoindgang til iPod/mp3-afspiller.
3,5 mm hovedtelefonstik.
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Afspilning af radio
Justering af lydstyrken
Drej på drejeknappen for at indstille lydstyrke. Hvis du befinder dig i en menu, skal du trykke på
lydstyrkeknappen først og derefter dreje drejeknappen
(Fra menuer)

Volume
Volume

Presets

Timer

Skift mellem stationer
Når du lytter til digitalradio
1. Tryk på knappen Stations for at få vist stationslisten nederst på skærmen.
2. Drej drejeknappen til højre eller venstre for at rulle gennem listen af tilgængelige digitalstationer. Navnet på den aktuelle station forbliver øverst på skærmen.
3. Tryk på drejeknappen for at skifte station.

BBC Radio 2
Absolute Radio
Stations

Info

Source

Når du lytter til FM
Søge efter station

Tryk på knappen Stations igen, og drej drejeknappen til højre eller venstre for at søge efter den
næste eller forrige FM-station, som har et kraftigt signal.

87.50MHz
Turn to tune
Stations

Info

Source

87.60MHz
Searching...

>

Manuel tuning
1. Skift FM indstillingsmåde til Manuel (se side 11).
2. Tryk på knappen Stations, drej drejeknappen til højre eller venstre for at gå 0,05 MHz op
eller ned.
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Ved brug af forudindstillinger
Du kan gemme op til 25 forudindstillede digital-kanaler og 25 FM-kanaler.

Lagring af en forudindstillet station
1.
2.
3.
4.

Stil ind på den digital- eller FM-station, du vil lagre som forudindstillet station.
Tryk på knappen Presets for at åbne listen med forudindstillede stationer.
Drej drejeknappen for at rulle til en forudindstillet position mellem 1 og 25.
Tryk på drejeknappen, og hold den inde, indtil meddelelsen Forudindstilling gemt vises på
skærmen.

Planet Rock

Valg af en forudindstillet station
1. Tryk på knappen Presets for at åbne listen med forudindstillede stationer.
2. Drej drejeknappen for at søge gennem listen med forudindstillede stationer.
3. Tryk på drejeknappen for at indstille en forudindstillet station.

Ændring af de oplysninger, der vises på skærmen
Tryk på knappen Info for at skifte mellem følgende oplysninger:
Scrolling text: Informationsudsendelser fra de fleste digitale stationer og visse FM (RDS)
stationer.
Date: Dags dato opdateres automatisk af det digitalte radiosignal.
LL Duration: Den maksimale genafspilningstid, som er tilgængelig ud fra bitraten for den
aktuelle digitale station.

Brug af textSCAN til at holde pause og kontrollere rulletekst
1. Når oplysningen ‘Scrolling text' (Ruller gennem tekst) vises i enten digitalradio eller FM
(RDS), trykkes på drejeknappen for at holde pause i rulleteksten.
2. Drej drejeknappen til venstre eller højre for at søge gennem den aktuelle
rulletekstmeddelelse. For at afslutte textSCAN skal du trykke på drejeknappen igen.
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Intellitext
Intellitext giver tekstoplysninger på opfordring såsom sportsoverskrifter, vejrudsigt og nyheder
fra digital-stationer, som understøtter denne service. Teksten opdateres af de sendende
stationer, og gemmes i din radio, mens du lytter til stationerne.

Visning af Intellitext meddelelser
1. Tryk på Menu, tryk på drejeknappen for at vælge ‘Intellitext’, og åbn Intellitext-menuen. Tryk
på drejeknappen for at vælge ‘Vis’, og åbn en liste med stationer med Intellitext-oplysninger
(hvis meddelelsen ‘No data’ vises, skal du finde en station, der sender Intellitext i nogle
minutter, før du kan se oplysningerne).
2. Tryk på drejeknappen for at vælge en station, og drej og tryk på drejeknappen for at søge
i Intellitext-kategorierne for den station. De valgte oplysninger vil rulle hen over skærmen.
Tryk på knappen Menu for at vende tilbage til den forrige kategori.

SPORT
FOOTBALL

FOOTBALL
Man City complet

Pause og tilbagespoling af live-digitalradio
Med One Elite kan du pause og spole tilbage i digitale radioprogrammer ved at gemme en
lydbuffer af den aktuelle station. Du kan spole ca. 5-15 minutter tilbage afhængigt af bitraten
for den aktuelle station, og/eller hvor længe den aktuelle station har været indstillet.

Pause og tilbagespoling af live-radio
1. Tryk på

for at pause den aktuelle station.

BBC R2
[00:02]
and the team bri

Tid fra live

2. Når lyden er afbrudt midlertidigt, kan du gøre følgende:

Spol tilbage
til starten af
lydbufferen.
Tryk på
for at stoppe
tilbagespoling,
Presets
eller
drejListen
på
Later
drejeknappen et
klik i den modsatte
retning.

Volume
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Hurtig fremadsøgning
i lydbufferen.
Tryk på
for
Tune
Tune
at stoppe hurtig
fremspoling, eller drej
på drejeknappen et
klik i den
Source
Source
Menu
Menu
Listen
Stations
Stations
Info
Info modsatte
Later
retning.
Tryk på Play og
Tryk på knappen, og

BBC R2
[00:02]
and the team bri

Pause.

hold den inde for at
vende tilbage til liveradio.

Listen Later
Med Listen Later kan du gemme dit foretrukne digitale radioprogram og afspille det senere.
Programmet gemmes i hukommelsen, mens din radio er tændt eller i standby-tilstand, indtil
den overskrives af en anden optagelse. Hukommelsen har plads til cirka 45 minutters* typisk
udsendelse. Når hukommelsen er fuld, stopper udsendelsen.

Konfiguration af Listen Later
1. Tryk på knappen Menu og vælge Listen Later og se eller redigere de aktuelle indstillinger.
2. Drej drejeknappen for at rulle gennem de fem muligheder i bunden af displayet, mens den
øverste linje viser deres aktuelle indstilling. Hvis du vil ændre en indstilling, skal du dreje
på drejeknappen, dreje den for at vælge og derefter trykke på knappen for at bekræfte
ændringen.
Set (Indstilling)
Tryk på drejeknappen for at vælge mellem On (programmet gemmes) eller Off (programmet
gemmes ikke).
Set time (Indstilling af tid)
Tryk på drejeknappen for at indstille programmets starttidspunkt. Drej drejeknappen for at
indstille timerne, og tryk for at bekræfte. Gentag for at indstille minutterne.
Set duration (Indstilling af varighed)
Tryk på drejeknappen, og drej den for at øge varigheden af programmet (minimum 15
minutter), og tryk for at bekræfte.
Set days (Indstilling af dage)
Tryk på drejeknappen for at indstille, hvilken dag eller hvilke dage du vil gemme
programmet. Vælg mellem: Daily (hver dag), Weekday (hver dag mandag til fredag),
Weekend (lørdag og søndag), Weekly (en dag hver uge) eller Once only (ingen
gentagelse).
Select station (Vælg station)
Tryk på drejeknappen, vælg en digitalstation, og tryk for at bekræfte.
På det indstillede tidspunkt gemmes programmet, hvis radioen er i standby-tilstand eller tændt,
og displayet viser LL. Hvis radioen er tændt, skifter den til den valgte digitale radiostation.
Bemærk:

Hvis det tidspunkt, du har indstillet, kolliderer med en indstillet alarm, vises en
advarsel, så du kan ændre det.

Bemærk:

'Listen Later' virker kun, hvis radioen er tændt eller i standby-tilstand. Hvis du
slukker radioen (fjerner stikket eller tager batteriet/ChargePAK ud), ignoreres
eventuelle indstillinger for 'Listen Later', og tidligere gemte programmer mistes.

*(Begrænset midlertidig lagring på radioen af en typisk maks. programvarighed på mellem 45 minutter og 3 timer
afhængigt af stationens bitrate).
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Aflytning af et gemt program
Når du lytter til digital radio, kan du trykke på knappen Listen Later for at starte afspilningen
for at sætte afspilningen på pause/afspille. Drej
af et gemt program. Trykke på
drejeknappen til venstre eller højre en, to eller tre klik (1 klik = 2x, 2 klik = 8x og 3 klik = 32x
normal hastighed) for at spole tilbage eller frem, og drej drejeknappen tilbage i midten for at
starte afspilning.
Hvis du vil standse afspilningen af et program, skal du trykke på knappen Listen Later
(Genafspilning) for at skifte til en ny station eller en ny kilde.

LL
Playing

[00:01]

Bemærk!

Hvis du afslutter ‘Listen Later’, før programmet er færdigt, får du mulighed for at
fortsætte afspilningen på det sted, hvor du stoppede (genoptaget afspilning), eller
starte fra begyndelsen, næste gang du trykker på Listen Later (Genafspilning).

Annullering af Listen Later
Hvis du vil annullere Listen Later, mens et program er ved at blive gemt, kan du trykke på
knappen Listen Later, skifte til en anden station eller ændre kilde. I alle tilfælde bliver du bedt
om at bekræfte, at du vil annullere Listen Later. Alt det, der er gemt frem til det pågældende
tidspunkt, gemmes.

Stop LL?
Yes
Bemærk:
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Listen Later standser automatisk, hvis køkkenuret aktiveres, eller den indstillede
optagetid er nået.

Indstilling af alarm & timere
Indstilling af alarmen
1. Tryk på knappen
(Alarm/Timer) , og vælg Alarm for at få vist skærmen med
alarmstatus.
2. Tryk på drejeknappen for at åbne menuen Alarm. Du kan rulle gennem seks
alarmindstillinger nederst på skærmen, mens den øverste linje angiver de aktuelle
indstillinger. Hvis du vil ændre en indstilling, skal du trykke på drejeknappen, dreje den for at
vælge og derefter trykke på knappen for at bekræfte ændringen.
Indstilling af alarm
Tryk på drejeknappen for at vælge mellem On (alarmen lyder) og Off (alarmen lyder ikke).
Symbolet på skærmen angiver, at alarmen er slået til.
Indstilling af tid
Tryk på drejeknappen for at indstille alarmen. Drej drejeknappen for at indstille timerne, og
tryk for at bekræfte. Gentag for at indstille minutterne
Indstilling af dage
Tryk på drejeknappen for at indstille den dag, hvor alarmen skal lyde. Vælg mellem: Daily
(hver dag), Weekday (mandag til fredag), Weekend, Saturday (lørdag) eller Sunday
(søndag) eller Once only (alarmen gentages ikke).
Indstilling af alarmtilstand
Tryk på drejeknappen for at vælge mellem: digitalradio, FM eller Tone (summer).
Vælg station
Hvis du har indstillet alarmtilstand som digitalradio eller FM, kan du vælge Select station
og vælge en digital-station eller en forudindstillet FM-station og trykke for at bekræfte. Last
tuned bruges til at indstille den seneste station.
Alarmlydstyrke
Hvis alarmtilstanden er indstillet til digitalradio eller FM, kan du trykke på drejeknappen for
at ændre alarmlydstyrken. Drej drejeknappen til venstre for at skrue alarmlydstyrken ned og
til højre for at skrue op. Tryk på knappen for at bekræfte.

Annullering af alarm
Hvis du vil annullere en lydalarm, skal du trykke på drejeknappen eller knappen Standby.
Hvis du vil annullere en radioalarm, kan du trykke på en vilkårlig knap.
Bemærk: En radioalarm afbrydes efter en time, medmindre du annullerer den inden.

Brug af alarmen sammen med ChargePAK C6L eller batterier
Hvis du monterer et genopladeligt ChargePAK-batteri eller ‘C’-cellebatterier, og enheden ikke
er sluttet til strømforsyningen, slukker radioen helt, hvis du trykker på knappen Standby. I så
fald vises meddelelsen Disabling alarm kort, efter at du har trykket på knappen Standby, og
alarmen lyder ikke.
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Køkkenur
One Elite har en nedtællingstimer, som udløser en summerlyd efter et indstillet tidsrum – dette
er en nyttig funktion i køkkenet.
Indstilling af køkkentimer
1. Tryk på knappen
(Alarm/Timer), drej drejeknappen for at vise Kitchen timer, og tryk
på knappen for at vælge.
2. Drej drejeknappen for at skifte time, og tryk for at bekræfte. Drej igen for at skifte minut, og
tryk for at bekræfte og starte nedtællingstimeren. vises på skærmen.

01 hours 00 mins

Annullering af køkkentimer
For at stoppe nedtællingstimeren og nulstille den, før den udsender en bippende lyd, skal du
(Alarm/Timer) og holde den nede i tre sekunder, indtil meddelelsen
trykke på knappen
Timer cleared vises.

Sleeptimer
One Elite er udstyret med en sleeptimer, der sikrer, at radioen skifter til standby (eller slukker,
hvis den drives med en ChargePAK) efter et antal minutter.

Indstilling af sleeptimer
1. Tryk på knappen
(Alarm/Timer), drej drejeknappen for at vise Sleep timer, og tryk på
drejeknappen for at vælge.
2. Drej drejeknappen for at øge varigheden af sleeptimeren fra 15 til 90 minutter i intervaller a
15 minutter. Tryk på drejeknappen for at starte sleeptimeren.

Sleep off
Sleep 30 minut

Annullering af sleeptimer

Åbn skærmen Sleep timer (se ovenfor), og indstil varigheden af sleeptimeren til Sleep Off.
Du kan også trykke på knappen (Alarm/Timer) og holde den inde i tre sekunder, indtil
meddelelsen Timer cleared vises.
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Valgmuligheder og indstillinger
Tryk på knappen Menu for at åbne indstillingsmenuen, drej drejeknappen for at gennemsøge
menuen, og tryk på drejeknappen for at vælge.

Digitalradio-indstillinger
Autotune (Automatisk indstilling)
Scanner alle digitalradio Band III frekvenser for stationer, føjer automatisk eventuelle nye
stationer, som den finder, til stationslisten og fjerne inaktive stationer. For at standse en
automatisk indstilling skal du trykke på Menu.

Intellitext-indstillinger
Tryk på knappen Menu, vælg Intellitext, og drej drejeknappen for at få vist de følgende
indstillinger til håndtering af Intellitext-meddelelser.
Set timeout: Vælg at slette gamle Intellitext meddelelser efter 1 uge (standard ) eller 1 dag.
Clear all: Slet straks alle gemte Intellitext meddelelser.

FM-indstillinger
FM tuning mode
Seek (søg): Når du drejer på drejeknappen, indstiller radioen på den næste station med et
godt signal.
Manuel: Når du drejer drejeknappen, søger radioen op eller ned på frekvensbåndet i intervaller
a 0,05 MHz.

FM Stereo
Vælg mellem Stereo (standard) og Mono. Mono kan forbedre lyden, hvor stereosignalerne er
svage.

Generelle indstillinger
Baggrundsbelysning
Timed: Baggrundslyset tændes i 7 sekunder, hvis du trykker på en vilkårlig knap (standard).
Off: Baggrundslyset tænder ikke.
On: Baggrundslyset er altid tændt, når radioen er tændt.

Audio
Drej drejeknappen for at indstille diskant eller bas, og tryk på knappen for at bekræfte.
Bass: Bruges til at indstille bassen mellem -5 (minimal bas), 0 (neutral) og 5 (maksimal bas).
Treble: Bruges til at indstille diskanten mellem -5 (minimal diskant), 0 (neutral) og 5 (meget
diskant).

Set clock (Ur)
Uret indstilles automatisk og opdateres til GMT/BST-tid i Storbritannien. Hvis du ikke kan
modtage et digital-signal, kan du indstille klokkeslæt og dato manuelt ved at vælge Set Clock
fra indstillingsmenuen.
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Language (Sprog)
Drej på drejeknappen for at vælge et sprog (Engelsk/fransk/tysk/italiensk) og tryk på knappen
for at bekræfte dit valg.

Energy saving (Energispar)
One Elite tilhører familien af Pure EcoPlus produkter, som er designet og fremstillet til at
minimere strømforbruget, når enheden er tændt. Dette lave strømforbrug opnås bl.a. ved
ikke at indsamle og gemme Intellitext meddelelser, når enheden er i standby. Der findes to
indstillinger:
On (standard): One Elite opdaterer Intellitext-data, når du tuner ind på en station, som sender
Intellitext. Intellitext-data opsamles ikke i standby.
Off: One Elite opsamler Intellitext-data i standby-tilstand fra den sidste station, hvor du har fået
vist Intellitext-data, hvilket forøger strømforbruget i standby.
Bemærk:

Hvis du installerer ekstraudstyret ChargePAK C6L eller 6 x ‘C’-batterier (se
herunder) vil enheden slukkes, når du trykker på knappen Standby, og ikke gå på
standby, så længe enheden ikke er tilsluttet lysnettet.

Nulstil radioen
Nulstilling af radioen fjerner alle forudindstillinger, rydder stationslisten, og nulstiller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
Drej drejeknappen for at vælge Factory Reset, og tryk på drejeknappen for at bekræfte
nulstillingen.

Upgrade (Programopdatering)
Du kan på et tidspunkt muligvis få adgang til programopdateringer til din One Elite. Hvis
du registrerer dit produkt og angiver en gyldig e-mail-adresse vil du få meddelelse om
programopdateringer (registrer på www.pure.com/register). Tilgængelige programopdateringer
findes også på http://support.pure.com*.

Opdatering af radioen
1. Tryk på knappen Info, og hold den inde i fire sekunder for at åbne menuen Vedligeholdelse.
2. Vælg Upgrade, og følg anvisningerne, der fulgte med opdateringsprogrammet.

*kræver en computer (ikke Mac) med internetadgang og Windows XP/Vista/7 samt et korrekt USB-kabel (medfølger ikke).
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Brug af ChargePAK
Pure ChargePAK C6L er et genopladeligt batteri, der sluttes til udtaget i radioens batterirum.
Når du slutter radioen til en strømforsyning, oplades ChargePAK, og batteriikonet på skærmen
tændes. Når ChargePAK er fuldt opladet, forsvinder batteriikonet.

Isætning af ChargePAK
1. Skal du slukke for radioen og afbryd altid
radioen fra stikkontakten før isætning af en
ChargePAK.
2. Åbn batterirummet, tag beskyttelsesdelen
af det hvide ChargePAK-forbindelsesstik,
og skub stikket ind i soklen i rummet. Afpas
rillerne på stikket med åbningerne i soklen
for at sikre den korrekte retning. Tving ikke
stikket i.
3. Indsæt ChargePAK i batterirummet med
logosiden udad.
4. Sæt batteridækslet på plads igen, og tilslut
produktet til en strømforsyning.
5. Indikatoren for batteriopladning på enheden
vises, og ChargePAK-opladningen går
igang.
Bemærk!

Når du oplader ChargePAK første gang eller efter en længere periode uden
aktivitet anbefales det at oplade enheden i ca. 24 timer for at sikre, at batteriet
lades helt op. Hvis ChargePAK er ved at løbe tør for strøm, kan der være en lille
forsinkelse, inden indikatoren for batteriopladning vises.

Udtagning af ChargePAK
Hvis du vil tage ChargePAK ud og bruge almindelige batterier i stedet for eller installere
en ny ChargePAK, skal du slukke for produktet, løfte ChargePAK ud og trække forsigtigt i
forbindelsesstikket for at tage det ud.
Bemærk!

Det kan føre til beskadigelse at forsøge at tage stikket ud ved at trække i de
tilsluttede ledninger eller i selve ChargePAK.

Bemærk:

Det er helt normalt, at ChargePAK bliver varm ved anvendelse, særligt under
opladning. ChargePAK er beregnet til fl ere års fejlfri drift under normale
omstændigheder. Som ved alle genopladelige batterier vil driftslevetiden imidlertid
reduceres med alderen.
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Hjælp og specifikationer
Sekundære og inaktive stationer
(<</>>) Sekundære digital-tjenester

Nogle radiostationer leverer sekundære tjenester eller serviceydelser, der omfatter ekstra
informationer eller et alternativt indhold, og som måske kun sendes på bestemte tidspunkter.
Hvis en station tilbyder sekundære tjenester, vises det i stationsoversigten med ‘>>’ ud for
stationens navn i stationslisten, og den sekundære tjeneste vises ud for den pågældende
station i oversigten. En sekundær tjeneste har et ‘<<’ ud for sit navn i stationsoversigten.

(?) Inaktive eller utilgængelige digital stationer

Inaktive eller utilgængelige stationer vises på stationslisten med et ‘?’, og kan ikke indstilles.
En station kan være inaktiv eller utilgængelig, fordi stationen ikke sender på det pågældende
tidspunkt (se stationens program), eller helt har stoppet udsendelse. Du vil måske heller ikke
have et signal, der er kraftigt nok til at modtage den Multiplex, som stationen sender på.

Gode råd og tip
Display siger ‘No stations available’

Brug Automatisk indstilling (side 11) for at søge efter stationer. Forsøg at justere antennen eller
radioens position.

Modtagelse af nye digital stationer, som er startet med at sende

Brug Automatisk indstilling (side 11) for at scanne efter nye stationer, og tilføje eventuelle nye
digital serviceydelser til stationslisten.

Tekniske specifikationer
Radio

Digital og FM.

Frekvensområder

Digital (DAB/DAB+/DMB-radio), FM 87.5–108 MHz.

Speaker

2 x Full-range 3” drivenheder.

Indgangsstik

12 V jævnstrømsstik (230 V-adapter medfølger), Mini USB-stik til
produktopdateringer, 3,5 mm Line-in til hjælpeenheder.

Udgangsstik

3,5 mm hovedtelefonstik.

Hovedstrømforsyning 230V AC til 12 V (0.8A) DC ekstern strømadapter.
Batterieffekt

Seks C (R14)-batterier eller ChargePAK C6L (medfølger ikke).

Godkendelser

CE-mærket. Overholder EMC-direktivet og lavspændingsdirektivet
(2004/108/EØF og 2006/95/EØF) ETSI EN 300 401-kompatibel.

Mål (mm)

256 bred x 155 høj x 88 dyb (uden knapper).

Antenne

Indbygget teleskopisk antenne.
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