
 

 
 

 
*Vennligst se til at digitalradio er tilgjengelig i ditt område før du kjøper dette produktet. 
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 Garanti informasjon 
 

 
 
 

Dette produktet er garantert fritt for defekter i konstruksjon og deler i en 
periode på 24 måneder f.o.m. kjøpsdatoen. Defekter som oppstår innenfor 
garantiperioden, gitt normal bruk og håndtering, vil bli reparert, erstattet eller 
tilbakebetalt på vårt forgodtbefinnende, etter vårt eget skjønn uten ekstra 
kostnader for deler eller arbeid 

Våre varer har en garanti som ikke kan ekskluderes under den australske 
forbrukerloven. Du er berettiget erstatning eller tilbakebetaling for større 
defekter, og kompensasjon for ethvert annet rimelig forutsigbart tap eller 
skade. Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet dersom 
varene ikke er av akseptabel kvalitet og hvor feilen ikke er en større 
defekt. 

 

 

 

Velkommen 

Gratulerer med ditt kjøp av vårt produkt. 
Alle produkter som vi bringer deg er produsert i henhold til de høyeste drifts- 
og sikkerhetsstandarder og er, som del av vår kundetjeneste- og 
tilfredshetsfilosofi, støttet av vår omfattende ettårs garanti.  
Vi håper at du kommer til å verdsette kjøpet ditt i mange år fremover. 
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Generelle sikkerhetsanvisninger 

Les denne bruksanvisningen nøye før første bruk og oppbevar den på et 
trygt sted for fremtidig bruk, sammen med garantien, kvitteringen og esken. 
Sikkerhetsforholdsreglene i denne anvisningen reduserer faren for brann, 
elektrisk sjokk og skade dersom de følges. 

 
 
 
 
Viktige advarsler og forholdsregler 
• Beskytt mot fuktighet: For å redusere faren for brann eller elektrisk 

sjokk, ikke utsett dette produktet for vann eller fuktighet. Må ikke brukes 
hvor det kan falle ned i vann eller utsettes for vannsprut. 

• Må ikke åpnes: For å forhindre kontakt med høyspente 
komponenter eller farlig stråling, må utstyret ikke åpnes. 

• Strømforsyning: Bruk kun strømforsyningen som kommer vedlagt enheten. 
• Tjeneste: All tjeneste må utføres av kvalifisert tjenestepersonell. 

Tjeneste er påkrevd hvis noe av det følgende inntreffer: 
strømadapteren er skadet, enheten har blitt utsatt for regn eller 
fuktighet, objekter har kommet inn i enheten, enheten er skadet av fall 
eller ikke virker korrekt. Det interne batteriet skal ikke utskiftes av 
brukeren. 

• Elektrostatisk utladning: Når elektrostatisk utladning (ESD) 
forekommer på enhetens frontparti eller nær deler eller knapper, er 
det mulig at produktet kan stanse opp og/eller umiddelbart slå seg av. 
Dette er en normal foreteelse og skal beskytte enheten og indre 
komponenter mot skade. I et slikt tilfelle, vennligst nullstill enheten 
(ved å slå radioen av og på) for å sette enheten tilbake til normal drift. 

• Beskytt mot hete: Denne radioen (og dens interne batteri) må 
ikke utsettes for overdreven hete. slik som fra solskinn, ild og 
lignende. 
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Generelle forholdsregler 
• Installer enheten i henhold til produsentens anvisninger. Må ikke 

installeres nær varmekilder som radiatorer, varmluftsutløp, ovner eller 
andre varmeproduserende objekter. 

• Bruk kun enheten sammen med tilbehør som selges sammen med enheten. 

• Unngå å legge vedvarende trykk på mikro-USB-ledningen, spesielt 
ved endene. 

• For å sikre korrekt ventilasjon og drift, må ingen ventilasjonsåpninger 
blokkeres. 

• Koble enheten fra oppladning under tordenvær. 

• Overdrevent lydnivå i øre- eller hodetelefoner kan forårsake hørselstap. 
For din helses skyld, ha alltid volumet på et nivå mellom lavt til medium 
når du bruker øre- eller hodetelefoner. 

• Hold til enhver tid stearinlys og all åpen flamme unna dette produktet. 

• Hvis radioen plasseres nær et fjernsyn, kjøleskap, mikrobølgeovn, 
forsterker eller DVD-spiller, kan lydkvaliteten forringes. I slike tilfeller må du 
flytte radioen vekk fra innretningen som forårsaker forstyrrelsen. 

• Ikke installer eller plasser radioen i en bokhylle, innebygd skap eller 
andre lukkede rom. Se til at enheten ventileres godt. 

• Dette produktet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) med 
reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende 
erfaring og kunnskap, med mindre de gis tilsyn og instruksjoner 
vedrørende innretningens bruk av en person ansvarlig for deres 
sikkerhet. 

• Barn skal ha tilsyn for å se til at de ikke leker med innretningen. 

• Behold original innpakning for fremtidig transport av radioen. For maksimal 
beskyttelse, pakk ned enheten slik den opprinnelig var pakket. 

• Se til å koble mikro-USB-ledningen fra enheten før rengjøring. 

• Bruk kun myke, tørre kluter til rengjøring av enheten og skjermen. 

• Ikke bruk løsemidler, slik som tynner og benzen, da de kan skade 
radioens overflate. 
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Produktoversikt 

Sett ovenfra 
 

 

1 2 3 4 

 
5 6 7 8 

 
 
 
 

1  
 
 
 

Trykk for vekke radioen fra hvilemodus. Mens 
radioen er på, trykk for å velge mellom DAB+ og 
FM-modus. Trykk og hold for å sette radioen i 
hvilemodus. 

2 Info / Meny Trykk gjentatte ganger for å se stasjonsinformasjon. 

3 Forhånds-
innstilling 

Lagre og få tilgang til forhåndsinnstillinger for 10 
DAB+ og 10 FM-stasjoner. 

4 Vol +/- Øke/minske volumet.  

5 Alarm / Dvale Trykk en gang for Alarm 1-informasjon. Trykk to 
ganger for Alarm 2-informasjon. Trykk og hold 
for å stille inn dvalefunksjon 

6 Enter / Slumre Trykk for å aktivere 9 minutts slumring når alarmen 
går. 

7 Søk Automatisk søk etter alle DAB+ og FM-stasjoner. 

8 Forrige/Neste Velg forrige/neste frekvens, stasjon, 
forhåndsinnstilling eller menyvalg. 
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Produktoversikt (forts.) 
Sett forfra 

 
 

1 Teleskopantenne 

2 Høyttaler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

Sett bakfra 
 
 

1 På/Av-bryter 

2 Mikro-USB-inngang 

3 Ladelys 

4 3,5mm hodetelefoninngang 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 

1 
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Anvisninger 

Før første bruk 
• Pakk ut enheten, men behold all emballasje til du er sikker på at din nye 

DAB+-radio er uskadd og i god stand. Plastinnpakning kan utgjøre en 
kvelningsfare for spedbarn og barn, se derfor til at all emballasje ikke er 
innenfor deres rekkevidde. 

• Inspiser strømadapteren for skader. Ikke bruk produktet hvis det eller dets 
strømadapter er skadd eller ikke fungerer slik det skal. 

• Vennligst lad DAB+-radioen i 2 timer før du slår den på for første gang. 

 

Lading 
• Bruk den vedlagte adapteren for å lade radioen. 

• Koble mikro-USB-ledningens ende til enhetens USB-inngang. 

• Koble strømadapteren til strømuttaket. 

• Ladelyset på enhetens bakside vil lyse rødt; det blir blått når radioen er 
fullt oppladet. 

 
 
 

VIKTIG! 
Se til å slå radioen av når den ikke er i bruk for å spare strøm. 
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Anvisninger (forts.) 

Grunnleggende operasjoner 

Første gangen du slår av DAB+-radioen 
• Sett AV/PÅ-bryteren i PÅ-posisjonen på DAB+-radioens bakside for å 

aktivere DAB+-radio. 

• Trekk ut teleskopantennen for best mulig mottak. 

• Deretter trykk -knappen for å slå radioen på. 

• Når DAB+-modus aktiveres for første gang, vil et fullt søk automatisk 
begynne, ellers velges stasjonen som sist ble brukt før enheten ble slått 
av. 

• Når radioen først er slått PÅ, trykk -knappen for å velge mellom 
DAB+ og FM-modus. 

• Under søk vil skjermen vise en fremdriftslinje som indikerer søkets 
gang og viser antall radiostasjoner funnet så langt. Idet søket er 
ferdig, vil radioen velge den første alfanumeriske stasjon. 

• Sett PÅ/AV-bryteren i AV-posisjonen for å slå DAB+ av. 
 

Velge modus 
• Når DAB+ er slått på, trykk -knappen gjentatte ganger for å velge 

mellom DAB+ og FM-modus. 

Juster volum 
• Trykk knappene VOL+ eller VOL- for å øke/minske volumet. 
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Anvisninger (forts.) 

DAB+-modus 
• For å lytte til innstilt stasjon, trykk enten FORRIGE- eller NESTE-knappen. 

Hver gang du trykker FORRIGE/NESTE-knappene, vil du komme til forrige 
eller neste lagrede stasjon. 

• Radioen vil vise stasjonsnavnet. 
 

 

Minne 
Når du slår radioen PÅ etter at den har blitt slått av, vil den automatisk stille seg 
inn på samme stasjon (DAB+ eller FM) som sist ble valgt. 

 
Lagre stasjoner 
Du kan lagre opptil 10 DAB+-stasjoner på minnet for rask og enkel tilgang til 
dine favorittstasjoner. 

• For å lagre på en forhåndsinnstilling, må du først ha innstilt stasjonen du 
ønsker å lagre. Trykk og hold FORHÅNDSINNSTILLING-knappen 
Skjermen vil vise “Forhåndsinnstilling tom #”. Hvis en stasjon allerede er 
lagret, vil skjermen vise “<Stasjonsnavn> #”. 

• Trykk FORRIGE/NESTE-knappene for å velge forhåndsinnstillingsnummer 1-
10. 

• For å lagre valgte forhåndsinnstilt stasjonsnummer, trykk ENTER-
knappen. Skjermen vil så vise “Forhåndsinnstilling # lagret”. 

 

Hente fram en lagret stasjon 
Etter at du har lagret en stasjon til en av forhåndsinnstillingsknappene, kan du: 
• Trykk FORHÅNDSINNSTILLING-knappen og deretter 

FORRIGE/NESTE-knappene for å velge ønsket forhåndsinnstilling. 

• Trykk ENTER-knappen for å velge en forhåndsinnstilt stasjon. 

MERK: 
DAB+-radioen har kun en FM-mottaker og en DAB+-mottaker. 

Hvor det er dekning, vil du imidlertid kunne lytte til dine favoritt FM-stasjoner 
kringkastet på DAB+, med digitalradioens lydkvalitet. 
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Anvisninger (forts.) 

Stasjonsinformasjon i DAB+-modus 
Trykk INFO/MENY-knappen gjentatte ganger for å se diverse 
programinformasjon. 

• Bitrate: Informasjonens overføringshastighet i mottatte signal. 

• Bitfeilrate (BER): Gir opplysninger om signalets feilsannsynlighet. 

• Kanal og frekvens: Viser nummeret til stasjonens sendekanal og 
frekvens. 

• PTY (Programtype): Viser type og beskrivelse av programmet. Tilbys 
av DAB+-stasjonen. 

• Tid og dato: Viser informasjon om tid og dato. Tilbys av kringkasteren. 

• DAB+-indikator: Indikerer DAB+-modus. 

• Dynamic Label Segment (DLS): Viser rullende tekstinformasjon 
sendt av kringkaster. 

 
 

FM-modus 
For å skifte radioen over fra DAB+ til FM-modus, trykk -knappen en gang. 

 
Automatisk søk 
• For å søke etter en FM-stasjon, trykk på SØK-knappen. Dette vil 

starte et søk oppover på frekvensbåndet. 

• For å søke nedover frekvensbåndet, trykk og hold SØK-knappen. 

• Søket vil stanse automatisk idet en stasjon blir funnet. Hvis ingen stasjon 
blir funnet, vil søket stanse etter at det har gått gjennom hele FM-båndet 
(87,5-108 MHz). 

 
Manuelt søk 
• For å manuelt søke etter FM-stasjoner, trykk FORRIGE/NESTE-knappene 

til du kommer til ønsket frekvens. 
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Anvisninger (forts.) 

Lagre stasjoner 
Du kan lagre opptil 10 FM-stasjoner på minnet for rask og enkel tilgang til dine 
favorittstasjoner. 

• For å lagre på en forhåndsinnstilling, må du først ha innstilt stasjonen du 
ønsker å lagre. Trykk og hold FORHÅNDSINNSTILLING-knappen 
Skjermen vil vise “Forhåndsinnstilling tom #”. Hvis en stasjon allerede er 
lagret, vil skjermen vise “<Stasjonsfrekvens> #”. 

• Trykk FORRIGE/NESTE-knappene for å velge forhåndsinnstillingsnummer 1-
10. 

• For å lagre valgte forhåndsinnstilt stasjonsnummer, trykk ENTER-
knappen. Skjermen vil så vise “Forhåndsinnstilling # lagret”. 

 
 

Hente fram en lagret stasjon 
Etter at du har lagret en stasjon til en av forhåndsinnstillingsknappene, kan du: 
• Trykk FORHÅNDSINNSTILLING-knappen og deretter 

FORRIGE/NESTE-knappene for å velge ønsket forhåndsinnstilling. 

• Trykk ENTER-knappen for å velge en forhåndsinnstilt stasjon. 
 
 

Stasjonsinformasjon i FM-modus 
Trykk INFO-knappen gjentatte ganger for å se diverse programinformasjon. 

• Programtype: Viser en beskrivelse av programtypen. Leveres av 
kringkaster. 

• Signalstyrke: Viser en signallinje som angir gjeldende stasjons 
signalstyrke. 

• Tid og dato: Viser tid og dato. 

• Frekvens: Viser nummeret til stasjonens sendefrekvens. 

• Lydtype: Viser gjeldende stasjons lydtype. Lydtypen vil enten være stereo 
eller mono. 

• Radiotekst: Viser rullende tekstinformasjon sendt av kringkaster. 
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Anvisninger (forts.) 

Systeminnstillinger 
• Trykk og hold INFO/MENY-knappen når enheten er slått på. Dette vil 

åpne “Systeminnstillingsmeny” 

• Trykk FORRIGE/NESTE-knappene for å velge mellom ønsket undermenyer; 
 
 

Stille inn tid/dato 
• Trykk ENTER-knappen, klokkens tall vil begynne å blinke. 

• Trykk FORRIGE/NESTE-knappene for å stille klokken. 

• Trykk ENTER-knappen for å bekrefte. 

• Gjenta de siste to stegene for å stille inn minutter, deretter dato. 

Systemversjon 
Dette lar deg se radioens programvareversjon. 

Tilbakestille radioen 
Tilbakestilling av radioen vil fjerne alle innstillte DAB+-stasjoner og alle lagrede 
stasjoner både i FM- og DAB+-modus. For å tilbakestille radioen: 

• Trykk og hold INFO/MENY-knappen. 

• Trykk NESTE-knappen gjentatte ganger til skjermen viser 
“Fabrikktilbakestilling”. 

• Trykk ENTER-knappen og skjermen vil vise “Tilbakestille til 
fabrikkinnstillinger?” Bruk NESTE-knappen til order “JA” blinker. 

• Trykk ENTER-knappen igjen. Dette tilbakestiller radioen. 
 
 

Dvaleinnstilling 
• Trykk og hold ALARM/DVALE-knappen. 

• Trykk FORRIGE- eller NESTE-knappen for å velge AV, 120, 60, 45, 30, 
15 eller 5 minutter. 

• Trykk ENTER-knappen for å bekrefte valget. 
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Anvisninger (forts.) 

Bruke alarmen 

Alarminnstilling 
• Trykk ALARM-knappen og “Alarm 1” vil bli vist. 

• Trykk ENTER-knappen for å bruke Alarm 1 eller trykk NESTE for Alarm 2. 

• Trykk NESTE-knappen slik at ordet “PÅ” blinker. Trykk så ENTER for å 
bekrefte. 

• Alarmens klokketall vil blinke, trykk FORRIGE eller NESTE for å endre 
time og trykk ENTER for å bekrefte. 

• Trykk FORRIGE- eller NESTE-knappen for å endre minutt og trykk 
ENTER-knappen for å bekrefte. 

• Trykk FORRIGE- eller NESTE-knappen for å endre volum og trykk 
ENTER-knappen for å bekrefte. 

• Trykk FORRIGE eller NESTE for å veksle mellom Alarm-DAB-FM og 
trykk ENTER-knappen for å bekrefte. 

• For innstilling av Alarm 2, se instruksjoner for Alarm 1. 

MERK: Du kan trykke INFO/MENY-knappen for å gå tilbake et steg i 
alarminnstillingen.  

Slå alarmen av 
• Trykk ALARM-knappen og velg med NESTE-knappen alarmen du 

ønsker å slå av. 

• For å slå av alarmen, trykk NESTE-knappen slik at ordet “AV” blinker og 
trykk ENTER. Alarmen er nå AV. 

Slå av alarmen når den ringer 
• Trykk ALARM-knappen for å slå av en ringende alarm. 

MERK: Alarmen vil fortsette å ringe i en time hvis du ikke slår den av når den 
går av. 

Slumrefunksjon 
• Når alarmen går av, trykk ENTER/SLUMRE-knappen for å utsette 

alarmen i 9 minutter. Radioen vil settes i hvilemodus. 

• Du kan trykke -knappen for å stanse slumrefunksjonen og aktivere 
driftsmodus før alarmen går av. 
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Ofte stilte spørsmål 
 

Problem Løsning 

Ingen lyd • Stasjonen er ikke innstilt. Fininnstill stasjonen. 
• Volumet er satt altfor lavt. Øk volumet. 
• Hodetelefoner kan være tilkoblet. Frakoble 

hodetelefoner. 

Knapper virker 
ikke. Slå enheten av, vent noen sekunder og slå den på. 

FM: Radiostøy 
DAB+: Spraking/ 
periodisk avbrudd 

• Signalmottaket er for svakt. Juster antennen 
eller flytt enheten til et sted med sterkere 
signal. 

• Søk etter stasjoner en gang til. Lyden er forvrengt. Volumet er satt for høyt. Juster volumet. 

Finner ikke ønsket 
stasjon. 

Svakt signal. Bruk manuell innstilling. 

Skjermen 
viser “Ingen 
tjeneste”. 

Det er ikke dekning for DAB+ i området, eller 
dårlig mottak. Juster antennens posisjon eller flytt 
enheten til et sted med sterkere signal. 

Skjermen er blank. Dette kan være fordi kringkasteren endrer eller 
fjerner tjenestens etikett under lytting. Radioen 
vil forsøke å gjeninnstille seg eller utføre et søk. 



 

Annen nyttig informasjon 
Spesifikasjoner 

 

Strømforsyning Innebygd batteri, oppladbart 
med strømadapter 

Lydutgang 1W RMS 

Frekvensområder FM 87,5-108 MHz 
DAB+ 174-240 MHz 

Utgangstilkobling 3,5Mm øretelefoninngang 

Antenne Innebygd teleskopantenne 

Batteritype Litium-ionbatteri 

Batterispesifikasjoner 3,7VDC 600mAh 2,22 Wh 

Effektbehov for lading 5V 1A 

Lengste tid for full 
batteriopplading 

2 timer 

Driftstid Opptil 5 timer 

Forhåndsinnstillinger FM-modus: DAB+10 
DAB+-modus: 10 

Vedlagt tilbehør Strømadapter, bruksanvisning 

 
 
 

Ansvarlig resirkulering. 
 

Følg alle lokale forskrifter vedrørende avhending av elektriske 
forbruksvarer og lever det inn til korrekt resirkulering. Kontakt dine 
lokale myndigheter får råd vedrørende gjenvinningsstasjoner i 
området ditt. 

 

Distribueres av TT Micro AS – 22 74 88 40 – support@ttmicro.no 


