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ÔÔKomme i gang

Hvordan etablere en trådløs tilkobling
med BLUETOOTH-enheter

Innstilling av klokken

Du kan oppleve musikk og handsfreesamtaler med systemet trådløst, ved hjelp
av enhetens BLUETOOTH-funksjon.
Velg en av følgende tre tilkoblingsmetoder, best egnet for BLUETOOTH-enheten.
Hvis du vil ha detaljer om hvordan du betjener enheten, se brukerhåndboken som
følger med enheten.

4 Berør systemet med smarttelefonen.
Fortsett å berøre smarttelefonen på den N-merkede delen av systemet inntil
smarttelefonen svarer.
Merk
ˎˎHvis skjermen på din smarttelefon er låst, vil ikke smarttelefonen fungere. I dette tilfellet
må du låse den opp og deretter berøre smarttelefonen på den N-merkede delen på nytt.

Smarttelefonen svarer (system gjenkjent)
(BLUETOOTH) tennes

Paring med en BLUETOOTH-enhet: se

Personal Audio System

Baksiden av
systemet

Høyre side av systemet

Brukerhåndbok

Mønster A
BLUETOOTH-enheter må ha etablert "paring" med hverandre på forhånd.

Tilkobling med en paret enhet: se

Mønster B
Hvis du vil lytte til musikk med en BLUETOOTH-enhet der paring er etablert, se
dette mønsteret.

ÔÔLytte til musikk

Lytte til musikk via kablet forbindelse med en
bærbar lydenhet, osv.

Høre på forhåndsinnstilte DAB- eller FMradiostasjoner

Lytte til musikk via BLUETOOTHforbindelse med en smarttelefon osv.

Du kan høre lyd fra den eksterne enheten, slik som en bærbar digital
musikkspiller, gjennom høyttaleren til dette systemet. Se til å slå av enheten før
du foretar noen tilkoblinger.

Du kan høre på en radiostasjon ganske enkelt ved å velge et forhåndsinnstilt
nummer.
ˋˋDAB-stasjoner: Du kan forhåndsinnstille inntil 20 DAB-stasjoner. For detaljer, se
"Manuell forhåndsinnstilling av DAB- eller FM-radiostasjoner".
ˋˋFM-stasjoner: Det anbefales å forhåndsinnstille mottakelige radiostasjoner i
området gjennom Auto Preset-innstilling. Du kan også manuelt
forhåndsinnstille en radiostasjon som ikke kan forhåndsinnstilles automatisk.
For detaljer, se "Manuell forhåndsinnstilling av DAB- eller FM-radiostasjoner".

Du kan lytte til musikk og bruke ekstern kontroll av en BLUETOOTH-enhet via
BLUETOOTH-tilkoblingen. BLUETOOTH-enheten er pålagt å støtte følgende
BLUETOOTH-profiler.
ˎˎA2DP (Advanced Audio Distribution Profile): lar deg lytte trådløst til høykvalitets
lydinnhold.
ˎˎAVRCP (Audio Video Remote Control Profile): lar deg bruke ekstern kontroll
(spille av, stoppe, osv.) av en BLUETOOTH-enhet.

1 Trykk på FUNCTION  for å velge "DAB" eller "FM".
Trykk gjentatte ganger på FUNCTION  inntil "DAB" eller "FM" lyser på
displayet.

2 Trykk på MENU .

One-touch connection med en smarttelefon (NFC): se
Mønster C
Ved hjelp av en NFC-kompatibel smarttelefon, kan du etablere en BLUETOOTHtilkobling bare ved å berøre systemet med den.
For detaljer om NFC, se "Om NFC" i Mønster C .

Kabelantenne

Kontroller følgende før du bruker systemet.
ˎˎBåde systemet og enheten er plassert innen 1 meter fra hverandre.
ˎˎSystemet er koblet til en strømkilde.
ˎˎBrukerhåndboken som følger med enheten, oppbevares tilgjengelig.

Mønster A

Innstilling av klokken for første gang
Når du bruker systemet for første gang, gjør følgende:

Om batteriet som en reservestrømkilde
©2013 Sony Corporation

Printed in China

Dette systemet inneholder et CR2032-batteri som en reservestrømkilde for å
holde klokken og alarmen i drift under strømbrudd. (No Power No Problemsystem)

1 Fjern isolasjonsfilmen fra reservebatteriet på bunnen av
systemet.

XDR-DS21BT

Norsk

Personlig lydanlegg

Før bruk av systemet må du lese denne håndboken nøye og ha den tilgjengelig
for fremtidig referanse.

Om copyright og lisenser
BLUETOOTH®-merket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av
slike merker av Sony Corporation skjer ifølge lisens.
N-merket er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i
USA og andre land.
Android og Google Play er varemerker som tilhører Google Inc.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch og Mac er varemerker som
tilhører Apple Inc. som er registrert i USA og andre land.
Lightning er et varemerke for Apple Inc.
"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at et elektronisk tilbehør har blitt
designet for å koble spesifikt til iPod eller iPhone respektivt, og har blitt sertifisert
av utvikleren for å oppfylle Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for
driften av denne enheten eller dens samsvar med sikkerhets- og lovbestemte
standarder. Vær oppmerksom på at bruken av dette tilbehøret med iPod eller
iPhone kan påvirke trådløs ytelse.
No Power No Problem er et varemerke for Sony Corporation.
Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eierne.

Merknader
ˎˎSystemet er ikke spesifisert til bruk med en iPad via USB-tilkobling, og det kan
oppstå feilfunksjon hvis det brukes med en.
ˎˎI brukerhåndboken brukes "iPod" som en generell referanse til funksjoner på en
iPhone, iPad eller iPod, med mindre annet spesifiseres av teksten eller
illustrasjonene.

Forholdsregler
Merknad om bruk av mobiltelefon
ˎˎHvis du vil ha detaljer om bruk av mobiltelefonen når du mottar et anrop og
overfører lyd ved hjelp av BLUETOOTH-tilkoblingen, se brukerhåndboken som
følger med mobiltelefonen.

Merknader om vekselstrømstøpselet
ˎˎPlugg vekselstrømstøpselet inn i en stikkontakt i nærheten (på det vanlige
strømnettet). Hvis det oppstår problemer, trekker du den ut av stikkontakten
umiddelbart.
ˎˎIkke vri eller plasser tunge gjenstander på strømledningen.
ˎˎFor å koble fra vekselstrømmen, griper du selve støpselet, ikke ledningen.

Om plassering
ˎˎUnngå å plassere høyttaleren i en skråstilt posisjon.
ˎˎIkke la systemet stå nær varmekilder eller på et sted utsatt for direkte sollys,
mye støv, fuktighet, regn eller mekaniske støt.

Om drift
ˎˎIkke sett inn små gjenstander eller lignende i kontaktene. Systemet kan
kortslutte eller utsettes for andre feil.

Om rengjøring
ˎˎIkke bruk alkohol, benzen eller tynner til å rengjøre kabinettet.

Annet
ˎˎHvis du har spørsmål eller problemer i forbindelse med dette systemet som
ikke dekkes av håndboken, kontakt nærmeste Sony-forhandler.

Paring og tilkobling til en BLUETOOTH-enhet
1 Slå på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
Du finner flere detaljer i brukerhåndboken som følger med enheten.

2 Trykk på og hold

Maksimum kommunikasjonsrekkevidde
Bruk BLUETOOTH-enheter innen 10 meter (i synslinje) fra systemet.
Maksimum kommunikasjonsrekkevidde kan forkortes under følgende vilkår.
ˋˋDet finnes hindringer, for eksempel en person, noe av metall eller en vegg,
mellom systemet og BLUETOOTH-enheten.
ˋˋEn trådløs LAN-enhet er i bruk nær systemet.
ˋˋEn mikrobølgeovn er i bruk nær systemet.
ˋˋEn enhet som genererer elektromagnetisk stråling er i bruk nær systemet.

Interferens fra andre enheter
Fordi BLUETOOTH-enheter og trådløst LAN (IEEE802.11b/g) bruker samme
frekvens, kan det oppstå mikrobølgeinterferens som fører til redusert
kommunikasjonshastighet, støy eller ugyldig tilkobling hvis systemet brukes nær
en trådløs LAN-enhet. I et slikt tilfelle, utfører du følgende.
ˋˋBruk systemet minst 10 meter borte fra den trådløse LAN-enheten.
ˋˋHvis systemet brukes innen 10 meter fra en trådløs LAN-enhet, slår du av den
trådløse LAN-enheten.

systemet.
Operasjonene kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Se også
brukerhåndboken som følger med BLUETOOTH-enheten.

Hvis du vil ha detaljer om fremgangsmåten for BLUETOOTH-tilkobling, se
"Hvordan etablere en trådløs tilkobling med BLUETOOTH-enheter".
BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet og " (BLUETOOTH)" på displayet holder
seg på.

Status

Display

BLUETOOTH-funksjon

"BLUETOOTH" tennes

Paring med en enhet

"

(BLUETOOTH)" blinker raskt

Søker etter en enhet

"

(BLUETOOTH)" blinker

Koblet til en enhet

"

(BLUETOOTH)" tennes

2 Start avspilling på BLUETOOTH-enheten, og juster deretter
volumet.
Sett volumet på BLUETOOTH-enheten til et moderat nivå, og trykk på VOLUME
–/+  på systemet.

3 Plugg vekselstrømstøpselet godt inn i en stikkontakt.

Etter bruk

3 Utfør paringprosedyren på BLUETOOTH-enheten for å
oppdage systemet.
Hvis "Sony: XDR-DS21BT" ikke vises på enhetens display, gjenta fra trinn 1.
Merk
ˎˎNoen enheter kan ikke vise en liste over oppdagede enheter.

"0:00" og "01-01-2013" blinker i omtrent 2 sekunder på displayet, deretter
begynner systemet automatisk å skanne og oppretter en liste over
mottakbare DAB-stasjoner. Stasjonene lagres i listen i alfabetisk rekkefølge.

4 Velg "SONY: XDR-DS21BT" som vises på displayet til
BLUETOOTH-enheten.

5 Hvis inntasting av passord* er påkrevd på displayet til

ˎˎEtter innstilling av klokken, når enn systemet mottar en DAB-stasjon, synkroniseres tiden med
DAB-dataene.

Merknader
ˎˎHvis ingen stasjoner blir funnet gjennom DAB-skanningen, vises "No Station" i ca. 2 sekunder,
og deretter blinker "0:00" på displayet. I dette tilfellet må klokken stilles manuelt. (Se
"Manuell innstilling av klokken".)
ˎˎHvis klokken allerede er i gang (tiden ble stilt inn manuelt eller ble hentet via DAB-data
tidligere), vil ikke systemet automatisk skanne etter DAB-stasjoner ved når det slås på.
ˎˎKlokken kan ikke stilles via DAB-data hvis den aktuelle tiden er innenfor én time foran eller
bak start eller slutt på sommertid. I dette tilfellet, slå på systemet en annen gang eller still
klokken manuelt. (Se "Manuell innstilling av klokken".)

Manuell innstilling av klokken
Hvis DAB-stasjoner ikke kan mottas (avhengig av mottaksforhold eller
kringkastingsaktivitet), kan ikke klokken stilles via DAB-data.
Merk

Mikrobølger som utstråles fra en BLUETOOTH-enhet, kan påvirke driften av
elektroniske medisinske apparater. Slå av systemet og andre BLUETOOTH-enheter
på følgende steder, ettersom utstyret kan forårsake en ulykke.
ˋˋder brennbar gass er til stede, på et sykehus, tog, fly eller bensinstasjon
ˋˋnær automatiske dører eller en brannalarm

1 Plugg vekselstrømstøpselet inn i en stikkontakt.

ˎˎKlokken kan ikke stilles når du bruker BLUETOOTH-, USB-, AUDIO IN- eller radiofunksjonen.
Trykk på OFF  for å deaktivere disse funksjonene.

2 Trykk på MENU .

Merknader

Du kan bruke en BLUETOOTH-enhet som støtter AVRCP. De tilgjengelige
funksjonene kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Se brukerhåndboken
som følger med BLUETOOTH-enheten.
Funksjoner

BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet og " (BLUETOOTH)" på displayet holder
seg på.
* Passordet kan kalles "Passnøkkel" ,"PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Passord".

 (spill av/pause)


Trykk én gang for å sette på pause/gjenoppta
avspillingen.

/ (fremover/
tilbake) 

Trykk én gang for å gå videre til neste/forrige spor.

VOLUME –/+ 

Trykk for å justere volumet.

Merknader

Tips

Systemknappfunksjoner under musikkavspilling

Knapper

ˎˎHvis du vil utføre paring med andre BLUETOOTH-enheter, gjenta trinn 1 til 5 for hver enhet.

Når skanningen er ferdig, får systemet den aktuelle tiden fra DAB-dataene til
den første stasjonen som mottas. Tid og dag vises på displayet.

Utfør et av følgende for å avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen.
ˎˎSlå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten. Du finner flere detaljer
i brukerhåndboken som følger med enheten.
ˎˎSlå av BLUETOOTH-enheten.
ˎˎBerør systemet med smarttelefonen igjen for å koble fra (gjelder bare
NFC-kompatible smarttelefoner).

BLUETOOTH-enheten, skriver du inn "0000".

Tips

Interferens med andre enheter

ˎˎFor å kunne bruke BLUETOOTH-funksjonen, må BLUETOOTH-enheten som skal
tilkobles, ha samme profil som systemet.
Vær også oppmerksom på at selv om den samme profilen finnes, kan enheter
variere i funksjon avhengig av spesifikasjonene.
ˎˎPå grunn av egenskapene til trådløs BLUETOOTH-teknologi, er lyden i systemet
noe forsinket i forhold til lyden som spilles av på BLUETOOTH-enheten under
samtaler på telefonen eller mens du lytter til musikk.
ˎˎDette systemet støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder BLUETOOTHstandarden for å tilby en sikker tilkobling når trådløs BLUETOOTH-teknologi
brukes, men sikkerheten er kanskje ikke god nok, avhengig av innstillingen. Vær
forsiktig når du kommuniserer ved hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi.
ˎˎVi tar ikke ansvar for informasjonslekkasjer under BLUETOOTH-kommunikasjon.
ˎˎEn enhet med BLUETOOTH-funksjonalitet er pålagt å overholde BLUETOOTHstandarden som er angitt av Bluetooth SIG, og være autentisert. Selv om den
tilkoblede enheten overholder ovennevnte BLUETOOTH-standard, vil enkelte
enheter kanskje ikke tilkobles eller virke som de skal, avhengig av funksjonene
eller spesifikasjonene til enheten.
ˎˎStøy eller lydhopp kan forekomme avhengig av BLUETOOTH-enheten som er
koblet til systemet, kommunikasjonsmiljøet eller bruksmiljøet.

1 Koble enheten til AUDIO IN-kontakten på baksiden av

enheten.

ˎˎParing-informasjon er ikke lagret i systemet fra fabrikken. I dette tilfellet, hvis du kun
trykker på BLUETOOTH PAIRING , begynner " (BLUETOOTH)" å blinke raskt på
displayet.

ˎˎSystemets paringmodus annulleres etter omtrent 5 minutter, og " (BLUETOOTH)" blinker
sakte på displayet. Hvis paringmodus annulleres mens du utfører denne prosedyren, begynn
på nytt fra trinn 2.
ˎˎSystemets passord er fastsatt som "0000". Systemet kan ikke utføre paring med en
BLUETOOTH-enhet med et passord som ikke er "0000".
ˎˎSå snart paring er utført for BLUETOOTH-enhetene, er det ikke nødvendig å utføre det med
disse enhetene igjen. I følgende tilfeller, må du imidlertid utføre paringprosedyren på nytt.
ˋˋParinginformasjonen slettes etter reparasjon osv.
ˋˋSystemet har etablert paring med 5 eller flere enheter.
Systemet kan etablere paring med opptil 4 BLUETOOTH-enheter. Hvis paring utføres med
en ny enhet etter at 4 enheter allerede har etablert paring, vil enheten med den siste
tilkoblingstiden blant disse 4 enhetene skiftes ut med den nye.
ˎˎMer enn én enhet kan pares med systemet, men lyd vil bare høres fra én av disse enhetene.

Forhåndsinnstilt
nummer

AUDIO IN-kontakt (stereo minikontakt)
på baksiden av systemet

1 Etabler BLUETOOTH-tilkobling mellom systemet og

Tips

2 Forleng kabelantennen helt.

Kommunikasjonssystem og kompatible BLUETOOTH-profiler i
systemet
Profilen er standardisering av funksjonen for hver spesifikasjon av BLUETOOTHenheten. Systemet støtter følgende BLUETOOTH-versjon og -profiler:
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH-spesifikasjon versjon 3.0
Kompatible BLUETOOTH-profiler:
ˋˋA2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Overføring eller mottak av
lydinnhold med høy kvalitet.
ˋˋAVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Kontroll av A/V-utstyr – pause,
stopp og start av avspilling, osv.
ˋˋHSP (Headset Profile): Snakking i telefonen / betjening av telefonen.
ˋˋHFP (Hands-free Profile): Handsfree snakking i telefonen / betjening av
telefonen.
ˋˋSPP (Serial Port Profile): Opprettelse av seriekommunikasjon med
BLUETOOTH-enhet.

ˎˎHvis det er vanskelig å etablere tilkoblingen, prøv følgende.
ˋˋAktiver appen "NFC enkel tilkobling" og flytt smarttelefonen litt i den N-merkede delen
av systemet.
ˋˋTa smarttelefonen ut av en eventuell holder.
ˎˎBerør systemet med smarttelefonen på nytt for å koble fra.
ˎˎHvis du har flere NFC-kompatible enheter, bare utfør berøring med smarttelefonen til en
annen enhet for å bytte tilkoblingen til denne enheten. For eksempel, når smarttelefonen
er tilkoblet med NFC-kompatible hodetelefoner, bare utfør berøring med smarttelefonen
til systemet for å bytte BLUETOOTH-tilkoblingen til systemet.

Indikasjoner om BLUETOOTH-funksjonen

4 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge "Preset", og trykk
deretter på MODE/ENTER  for å bekrefte.

Tilkoblingsledning
(medfølger ikke)

Tips

inntil det høres pipesignaler og " (BLUETOOTH)" begynner
å blinke hurtig på displayet.

Hva er trådløs BLUETOOTH-teknologi?
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er beregnet på små avstander og tillater trådløs
datakommunikasjon mellom digitale enheter, for eksempel en datamaskin og et
digitalt kamera. Trådløs BLUETOOTH-teknologi opererer med en rekkevidde på
omtrent 10 meter.
Tilkobling av to enheter etter behov er vanlig, men noen enheter kan være koblet
til flere enheter samtidig.
Du behøver ikke å bruke en kabel til tilkoblingen. Det er heller ikke nødvendig at
enhetene er vendt mot hverandre, slik tilfellet er med infrarød teknologi. Du kan
for eksempel bruke en slik enhet i en veske eller lomme.
BLUETOOTH er en internasjonal standard som støttes av tusenvis av selskaper
over hele verden, og som brukes av alle slags virksomheter.

Følg instruksjonene på skjermen for å etablere tilkoblingen.
BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet og " (BLUETOOTH)" på displayet holder
seg på.

BLUETOOTH PAIRING  på systemet

(BLUETOOTH)
blinker raskt

3 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge "Tune Mode", og
trykk deretter på MODE/ENTER  for å bekrefte.

2 Trykk på FUNCTION  for å velge "AUDIO IN".
Trykk gjentatte ganger på FUNCTION  inntil "AUDIO IN" lyser på displayet.

3 Start avspilling på den tilkoblede enheten, og juster
deretter volumet.
Sett volumet på den tilkoblede enheten til et moderat nivå, og trykk på
VOLUME –/+  på systemet.

Etter bruk
Merknader ved tilkobling av enheten gjennom kablet
forbindelse

1 Trykk på FUNCTION  for å velge "FM".

ˎˎDen nødvendige type kabel eller tilkoblingskabel avhenger av enheten. Sørg for at du bruker
riktig type kabel eller ledning.
ˎˎNår du ser på TV eller hører på radio med en enhet tilkoblet systemet, kan mottaket være
dårlig.
ˎˎNår du hører på radio med en enhet tilkoblet, slå av den tilkoblede enheten for å forhindre
støy. Hvis det oppstår støy selv når enheten er slått av, koble fra og plasser enheten på
avstand fra systemet.

2 Trykk på MODE/ENTER  for å velge den manuelle

Årssifrene begynner å blinke på displayet.

7 Trykk på ALARM TIME SET +/–  for å velge året, og trykk
deretter på ENTER  for å bekrefte.
Trykk og hold nede ALARM TIME SET +/–  for å endre årssifrene hurtig.
Når du bekrefter innstillingen ved å trykke på ENTER , begynner
månedssifrene å blinke.

8 Gjenta trinn 7 for å stille inn måned, dag, time og minutt.
Sekundene begynner å stige fra null.
Merknader
ˎˎHvis du ikke trykker noen knapp i løpet av cirka 1 minutt mens du stiller inn klokken, vil
klokkeinnstillingen avbrytes.
ˎˎEn 100-års kalender (2013 - 2112) er installert i systemet. Når datoen er stilt inn, vises
ukedagen automatisk.
MON = Mandag, TUE = Tirsdag, WED = Onsdag,
THU = Torsdag, FRI = Fredag, SAT = Lørdag, SUN = Søndag
ˎˎNår "Sync Time By" er stilt inn til "None", kan ikke klokken stilles inn via DAB-data.

For å endre tidsformat
Du kan velge det viste tidsformatet mellom 24-timerssystemet (standard) eller
12-timerssystemet.

1 Trykk på MENU .
2 Trykk på ALARM TIME SET +/–  for å velge "Time Format",
og trykk deretter på ENTER  for å bekrefte.
3 Trykk på ALARM TIME SET +/–  for å velge "12 H" eller
"24 H", og trykk deretter på ENTER  for å bekrefte.
Tidsformatet skifter mellom 12-timerssystemet ("AM 12:00" = midnatt) og
24-timerssystemet ("0:00" = midnatt).

For å endre datoformat
1 Trykk på MENU .

innstillingsmodusen.
Trykk flere ganger på MODE/ENTER  til "Tuning Mode" vises på displayet.
"Tuning Mode" vises i omtrent 2 sekunder, og endres til FM-radiofrekvensen.

3 Trykk på og hold PRESET/TUNE +/–  inntil frekvenssifrene
begynner å endres hurtig på displayet.

ˎˎDu kan ha handsfreesamtaler mens kabelen eller tilkoblingsledningen brukes med systemet.

Systemet skanner automatisk FM-radiofrekvenser og stopper når det finner en
klar stasjon (automatisk innstillingsmodus).
Hvis du ikke kan stille inn en stasjon ved bruk av den automatiske
innstillingsmodusen, trykk på PRESET/TUNE +/–  gjentatte ganger for å
endre frekvensen trinn for trinn.

Høre på radio
Systemet kan motta DAB- og FM-radiostasjoner
ˋˋDAB-stasjoner: Når du stiller klokken for første gang, begynner systemet
automatisk å skanne og oppretter en liste over mottakbare DAB-stasjoner.
ˋˋFM-stasjoner: Det anbefales å forhåndsinnstille mottakelige FM-stasjoner i
området gjennom Auto Preset-innstilling. For detaljer, se "Automatisk
forhåndsinnstilling av FM-radiostasjoner - Auto Preset-innstilling".

4 Trykk på VOLUME –/+  for å justere volumet.

Manuell forhåndsinnstilling av DAB- eller FMradiostasjoner
Du kan forhåndsinnstille inntil 20 DAB-stasjoner og 20 FM-stasjoner manuelt.

1 Still inn på en DAB- eller FM-radiostasjon du ønsker å
2 Trykk på MENU .
Høyre side av systemet

3 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge "Manual Preset",
og trykk deretter på MODE/ENTER  for å bekrefte.
"PRESET" og forhåndsinnstillingsnummeret blinker, og DAB-stasjonen eller
FM-frekvensen blinker på displayet.

Baksiden av systemet

Du kan lytte til musikk og spille av en iPhone/iPod som er koblet til systemet via
USB.
Oppdater enheten din til den siste programvareversjonen før bruk.

Høre på DAB-stasjoner

1 Slå på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

1 Trykk på FUNCTION  for å velge "DAB".
Trykk gjentatte ganger på FUNCTION  inntil "DAB" lyser på displayet.

Tips

forhåndsinnstilte nummeret, og trykk deretter på MODE/
ENTER  for å bekrefte.

Stasjonen tilordnes det valgte forhåndsinnstillingsnummeret.
Eksempel: Displayet vil vises som følger hvis du forhåndsinnstiller FM 98,3
MHz til forhåndsinnstillingsnummer 2.

Kabelantenne

Koble til en BLUETOOTH-enhet som er paret
ˎˎNår BLUETOOTH  trykkes, forsøker systemet å opprette BLUETOOTH-tilkobling med
BLUETOOTH-enheten som var koblet til systemet forrige gang. BLUETOOTH-tilkoblingen
er opprettet og " (BLUETOOTH)" på displayet holder seg på.
ˎˎNår " (BLUETOOTH)" lyser på displayet, er systemet koblet til en BLUETOOTH-enhet. Når
du ønsker å koble til enda en BLUETOOTH-enhet, avslutt den aktuelle BLUETOOTHtilkoblingen først ved å betjene den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

Tips
ˎˎFor å avbryte forhåndsinnstillingsoperasjonen, trykker du på OFF  i stedet for MODE/
ENTER  i trinn 4.
ˎˎDu kan fjerne alle forhåndsinnstilte stasjoner på systemet fra DAB- eller FM-menyen. Velg
"Preset Clear" i trinn 3 over, trykk deretter på PRESET/TUNE +/–  for å velge "Yes", og trykk
deretter på MODE/ENTER  for å fjerne alle forhåndsinnstilte stasjoner.

Etter bruk

2 Velg "SONY: XDR-DS21BT" som vises på displayet til

DAB-stasjon

Trykk på FUNCTION  eller OFF  for å deaktivere radiofunksjonen.

For å forbedre mottak

(BLUETOOTH)" på displayet holder

Mønster C

Koble til en smarttelefon med én berøring (NFC)
Bare ved å berøre systemet med en NFC-kompatibel smarttelefon, vil systemet
pares med og kobles til smarttelefonen. (Etter å ha opprettet BLUETOOTHtilkoblingen, bytter systemet automatisk til BLUETOOTH-funksjonen.)

USB-kabel*
(medfølger ikke)

 (USB)-port på baksiden av systemet
* USB-kabel: Bruk Lightning-til-USB-kabel eller Dock-kontakt-tilUSB-kabel som følger med iPhone/iPod.

1 Koble iPhone/iPod til  (USB)-porten på baksiden av
systemet.

2 Trykk på FUNCTION  for å velge "USB".
Trykk gjentatte ganger på FUNCTION  inntil "USB" lyser på displayet.

1 Slå på NFC-funksjonen på smarttelefonen.
Du finner flere detaljer i brukerhåndboken som følger med smarttelefonen.
ˎˎHvis din smarttelefons OS er Android 2.3.3 eller senere og lavere enn
Android 4.1: fortsett til trinn 2.
ˎˎHvis din smarttelefons OS er Android 4.1 eller senere: fortsett til trinn 4.

2 Last ned og installer appen "NFC enkel tilkobling" på
smarttelefonen.
"NFC enkel tilkobling" er en original Sony-app for Android-telefoner, og er
tilgjengelig på Google Play Store.
Søk etter "NFC enkel tilkobling" eller skann inn følgende todimensjonale kode
for å laste ned og installere gratisappen. Kommunikasjonsgebyrer vil belastes
for å laste ned appen.
Appen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land og/eller regioner.
Tips
ˎˎFor noen smarttelefoner, kan One-touch connection være tilgjengelig uten å laste ned
appen "NFC enkel tilkobling". I dette tilfellet kan operasjonen og spesifikasjonene være
annerledes enn beskrivelsen her. Du finner flere detaljer i brukerhåndboken som følger
med smarttelefonen.

Med den todimensjonale koden:
Bruk en leserapp for todimensjonale koder.

3 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge "Tune Mode", trykk
deretter på MODE/ENTER  for å bekrefte.
4 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge "Tune", trykk
deretter på MODE/ENTER  for å bekrefte.
5 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge ønsket DABstasjon.
Hvis en valgt DAB-stasjon har fullført sendingen, vises "No Service" på
displayet, og ingen lyd vil høres. I dette tilfellet velger du en annen stasjon.

6 Trykk på VOLUME –/+  for å justere volumet.
Tips
ˎˎDu kan velge "Tune Mode" ved å trykke på MODE/ENTER  i stedet for MENU  i trinn 2.
Trykk flere ganger på MODE/ENTER  til "Tuning Mode" vises på displayet. "Tuning Mode"
vises i omtrent 2 sekunder, og endres til DAB-stasjonen. Gå deretter videre til trinn 5.
ˎˎDu kan forhåndsinnstille inntil 20 DAB-stasjoner. For detaljer, se "Manuell forhåndsinnstilling
av DAB- eller FM-radiostasjoner".
ˎˎVed å velge "Auto Scan" fra DAB-menyen, kan du utføre automatisk skanning på systemet.
For detaljer om "Auto Scan", kan du se "Nyttige DAB-menyfunksjoner".

Om NFC
NFC (Near Field Communication) er en teknologi som tillater trådløs
kommunikasjon på kort avstand mellom forskjellige enheter, for eksempel
mobilenheter og IC-tagger. Takket være NFC-funksjonen, kan datakommunikasjon
oppnås enkelt bare ved å berøre det relevante symbolet eller et utpekt sted på
NFC-kompatible enheter.

Hvis systemet ennå ikke har opprettet en liste over mottakbare DAB-stasjoner,
vil det automatisk skanne etter mottakbare DAB-stasjoner og opprette en
liste.

2 Trykk på MENU .

Kompatible smarttelefoner
ˎˎSmarttelefoner med NFC-funksjonen innebygd
(OS: Android 2.3.3 eller senere, ekskludert Android 3.x)
Kunder i Europa
Gå til følgende nettsider for detaljer:
http://support.sony-europe.com

3 Start avspilling på den tilkoblede iPhone/iPod, og juster
deretter volumet.
Sett volumet på den tilkoblede iPhone/iPod til et moderat nivå, og trykk på
VOLUME –/+  på systemet.
Merknader
ˎˎNår en annen USB-enhet enn en iPhone/iPod er koblet til systemet, starter bare lading
automatisk.
ˎˎIkke koble flere enheter til  (USB)-porten på systemet.

Etter bruk
Trykk på FUNCTION  eller OFF  for å deaktivere USB-funksjonen.

Systemknappfunksjoner under musikkavspilling

Merk
ˎˎDAB-kringkastinger med dårlig kvalitet kan velges når automatisk skanning utføres. I dette
tilfellet, utfører du manuell innstilling, som kan forbedre mottaket. Ved å velge "Manual Tune"
fra DAB-menyen, kan du utføre manuell innstilling. For detaljer om "Manual Tune", kan du se
"Nyttige DAB-menyfunksjoner".

Om SC (sekundær komponent)
Hvis den valgte primære komponenten har en sekundær komponent, blinker "SC"
på displayet.
Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å motta ønsket sekundær komponent. "SC"
tennes mens en sekundær komponent mottas.
Merk
ˎˎNår en valgt sekundær komponent er ferdig, går systemet automatisk tilbake til den primære
komponenten.

Knapper

Funksjoner

 (spill av/pause)


Trykk én gang for å sette på pause/gjenoppta
avspillingen.

Automatisk forhåndsinnstilling av FMradiostasjoner - Auto Preset-innstilling

/ (fremover/
tilbake) 

ˎˎTrykk én gang for å gå videre til neste/forrige spor.
ˎˎTrykk og hold inne for å spole fremover/tilbake.

Du kan forhåndsinnstille mottakbare FM-radiostasjoner i området med Auto
Preset-innstilling. Du kan forhåndsinnstille inntil 20 FM-stasjoner.

VOLUME –/+ 

Trykk for å justere volumet.

1 Trykk på FUNCTION  for å velge "FM".
Trykk gjentatte ganger på FUNCTION  inntil "FM" lyser på displayet.

2 Trykk på MENU .

2 Trykk på ALARM TIME SET +/–  for å velge "Date Format",
og trykk deretter på ENTER  for å bekrefte.
3 Trykk på ALARM TIME SET +/–  for å velge ønsket
datoformat, og trykk deretter på ENTER  for å bekrefte.
3 Start appen "NFC enkel tilkobling" på smarttelefonen.
Sørg for at applikasjonsskjermbildet vises.

Trykk gjentatte ganger på FUNCTION  inntil "FM" lyser på displayet.

Tips

Lytte til musikk via USB-tilkobling med en iPhone/
iPod

ˎˎDette trinnet er kanskje ikke nødvendig på enkelte enheter.

6 Trykk på ALARM TIME SET +/–  for å velge "Date & Time",
og trykk deretter på ENTER  for å bekrefte.

Tips
ˎˎDu kan velge "Tune Mode" ved å trykke på MODE/ENTER  i stedet for MENU  i trinn 2.
Trykk flere ganger på MODE/ENTER  til "Preset Mode" vises på displayet. "Preset Mode"
vises i omtrent 2 sekunder, og endres til DAB-stasjon eller FM-radiofrekvensen. Gå deretter
videre til trinn 5.

Høre på FM-radio gjennom manuell innstilling

Lytte til musikk via kablet forbindelse

Merk

5 Trykk på MENU .

6 Trykk på VOLUME –/+  for å justere volumet.

4 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge det

Ved behov velger du en BLUETOOTH-profil som systemet støtter blant
følgende: A2DP, HSP eller HFP. Hvis du vil ha detaljer om hver profil, se "Lytte
til musikk via BLUETOOTH-forbindelse med en smarttelefon osv." eller
"Handsfreesamtaler mens du hører på musikk".

4 Trykk på ALARM TIME SET +/–  for å velge "None", og trykk
deretter på ENTER  for å bekrefte.

nummer for ønsket DAB- eller FM-stasjon.

Trykk på FUNCTION  eller OFF  for å deaktivere AUDIO IN-funksjonen. For å
stoppe avspillingen på den tilkoblede enheten, bruk den tilkoblede enheten.

BLUETOOTH-enheten.

3 Trykk på ALARM TIME SET +/–  for å velge "Sync Time By",
og trykk deretter på ENTER  for å bekrefte.

5 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge forhåndsinnstilt

forhåndsinnstille.

Mønster B

BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet og "
seg på.

Forhåndsinnstilt DABeller FM-radiofrekvens

3 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge "Auto Preset", og
trykk deretter på MODE/ENTER  for å bekrefte.
4 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge "Yes", og trykk
deretter på MODE/ENTER  for å bekrefte.
Mottakbare FM-radiostasjoner vil forhåndsinnstilles automatisk i
frekvensrekkefølge.
Tips
ˎˎFor å avbryte Auto Preset-innstilling, trykker du på OFF .

ˎˎForleng kabelantennen helt for å forbedre mottakssensitiviteten.
ˎˎHold kabelantennen på avstand fra vekselstrømledningen.
ˎˎHvis stereo-FM-mottak er støyende, still systemet til monomottak.
Trykk på MENU  og trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge "Mode", og
trykk deretter på ENTER . Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge "Mono",
og trykk deretter på ENTER . "MONO" tennes på displayet. Støyen vil bli
redusert, selv om lyden vil være i mono.

Merknader om radiomottak
ˎˎHold digitale musikkspillere eller mobiltelefoner på avstand fra kabelantennen, ellers kan det
oppstå mottaksinterferens.
ˎˎNår du hører på radio med en BLUETOOTH-enhet eller en USB-enhet tilkoblet systemet, kan
det oppstå interferens med radiomottak. I dette tilfellet, avbryt BLUETOOTH-forbindelsen eller
koble USB-enheten fra systemet.

Tips
ˎˎDu kan ha handsfreesamtaler mens du hører på radioen på dette systemet.

ÔÔNyttige funksjoner

2 Trykk på ALARM TIME SET +/–  for å velge følgende
innstillingselementer, og trykk deretter på A  for å

Handsfreesamtaler mens du hører på
musikk
Du kan ha handsfreesamtaler via BLUETOOTH-tilkoblingen med en BLUETOOTHmobiltelefon som har en musikkfunksjon og støtter BLUETOOTH-profilen A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) og HFP (Hands-free Profile) eller HSP
(Headset Profile).
Hvis BLUETOOTH-mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, angir du HFP.

bekrefte.

Nyttige DAB-funksjoner

Hver gang du trykker på ALARM TIME SET +/– , begynner det aktuelt valgte
elementet å blinke.
Når du bekrefter innstillingen ved å trykke på A , begynner følgende
innstillingselement å blinke.
ˎˎTime, minutt: Trykk på og hold ALARM TIME SET +/–  for å skifte
time- og minuttsifre hurtig.
ˎˎUkedager: Velg én av følgende tre typer.
Hver dag: "MON TUE WED THU FRI SAT SUN"
Ukedag: "MON TUE WED THU FRI"
Helg: "SAT SUN"

Menyelement

Funksjon og drift

DRC Value
(DYNAMISK
OMRÅDEKONTROLL)

Gjør det lettere å høre lavere lyder når systemet brukes
i et støyende miljø.
For DAB-sendinger med dynamisk
rekkeviddekomprimering, kan du justeres det
dynamiske området med dette systemet.
1 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge "DRC
Value", og trykk deretter på ENTER  for å bekrefte.
2 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge DRC-nivå,
og trykk deretter på ENTER  for å bekrefte.
DRC-nivået endres som følger:

Høyre side av systemet

0

3 Trykk på ALARM TIME SET +/–  for å velge alarmmodus, og
trykk deretter på A  for å bekrefte.
Velg ett av følgende.
ˎˎ"DAB", "FM": Still inn radioalarmen. Gå videre til trinn 4.
ˎˎ"USB": Still inn alarmen til å lyde fra en iPhone/iPod via USB-tilkobling.
Hopp over trinn 4, og fortsett med trinn 5.
ˎˎ"BLUETOOTH": Still inn alarmen til å lyde fra en BLUETOOTH-enhet, som en
smarttelefon, iPod, osv., via en BLUETOOTH-tilkobling. Hopp over trinn 4, og
fortsett med trinn 5.
ˎˎ"BUZZER": Still inn buzzer-alarmen. Alarminnstillingen er fullført. Displayet
går tilbake til klokken og "" tennes på displayet. Du trenger ikke å gjøre
trinn 4 eller senere.

4 Trykk på ALARM TIME SET +/–  for å velge radiostasjon, og
trykk deretter på A  for å bekrefte.

Operasjonene kan variere avhengig av BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se også
brukerhåndboken som følger med mobiltelefonen.

1 Etabler BLUETOOTH-tilkobling mellom systemet og
mobiltelefonen.
Hvis du vil ha detaljer om fremgangsmåten for BLUETOOTH-tilkobling, se
"Hvordan etablere en trådløs tilkobling med BLUETOOTH-enheter".
BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet og " (BLUETOOTH)" på displayet holder
seg på.

2 Start avspilling på BLUETOOTH-mobiltelefonen, og juster
deretter volumet.
Sett volumet på BLUETOOTH-mobiltelefonen til et moderat nivå, og trykk på
VOLUME –/+  på systemet.
Når BLUETOOTH-enheten er koblet til systemet (" (BLUETOOTH)" er tent), kan
du foreta handsfree-samtaler selv om BLUETOOTH-funksjonen ikke er aktivert.
Når det er et innkommende eller utgående anrop, skifter systemet automatisk
til BLUETOOTH-funksjonen.

Ringe
Bruk BLUETOOTH-mobiltelefonen. Kontroller at en ringetone kan høres i systemet,
(anrop) 
og snakk inn i systemet. Hvis du ikke får summetone, trykker du på
på systemet i omtrent 2 sekunder for å bytte ringeenhet til systemet.

Velg ønsket forhåndsinnstillingsnummer eller "- -". "- -" er den siste stasjonen
du lyttet til.

5 Trykk på ALARM TIME SET +/–  for å justere volumet, og
trykk deretter på A  for å bekrefte.

Når du får et innkommende anrop, pauser avspillingen eller radioen, og en
(anrop)  på systemet og snakk inn i
ringetone høres i systemet. Trykk på
systemet.

Prune

Endre displayet
Under DAB-stasjonsmottak, kan du endre displaymodusen ved å trykke på
DISPLAY .
Tips
ˎˎDen valgte displaymodusen beholdes, selv om du slår av systemet eller skifter stasjon.

1 Trykk på DISPLAY .
Hver gang du trykker på DISPLAY , endres displayet som følger.
Komponentetikett

Dato

Merk
ˎˎVed bruk av en mobiltelefon, holdes denne på 50 cm eller større avstand fra systemet. Hvis
de er for nære hverandre, kan det høres støy.

Avslutte en samtale
Trykk på
(anrop) . Hvis du lyttet til musikk med en hvilken som helst
funksjon da du mottok anropet, fortsetter musikken når samtalen er avsluttet.

Dynamisk
etikett

PTY
(Programtype)

Systemknappfunksjoner under samtale
Tilgjengelige funksjoner kan variere avhengig av BLUETOOTH-mobiltelefonen,
eller profilene som støttes av BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se også
brukerhåndboken som følger med BLUETOOTH-mobiltelefonen.
Status
Standby

Utgående anrop

Innkommende anrop
Under samtale

(anrop) 
ˎˎTrykk én gang for å starte taleanrop (mobiltelefonen
din må støtte det).
ˎˎTrykk og hold i noen sekunder for å ringe opp igjen
telefonnummeret du ringte forrige gang.
ˎˎTrykk én gang for å avbryte et utgående anrop.
ˎˎTrykk og hold i noen sekunder for å bytte ringeenhet
mellom systemet og mobiltelefonen.
ˎˎTrykk én gang for å besvare anropet.
ˎˎTrykk og hold i noen sekunder for å avvise anropet.
ˎˎTrykk én gang for å avslutte samtalen.
ˎˎTrykk og hold i noen sekunder for å bytte ringeenhet
mellom systemet og mobiltelefonen.

Bruke handsfree når du ringer en annen BLUETOOTHmobiltelefon mens du lytter til musikk
Du kan bruke handsfree for å ringe en annen BLUETOOTH-mobiltelefon mens du
lytter til musikk med en BLUETOOTH-musikkspiller.
ˎˎOne-touch connection (NFC) kan ikke brukes i denne prosedyren.
ˎˎOperasjonene kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Denne typen
BLUETOOTH-tilkobling kan kanskje ikke etableres på grunn av kombinasjonen
av BLUETOOTH-enheter. Se også brukerhåndboken som følger med
BLUETOOTH-enhetene.

1 Etabler BLUETOOTH-tilkoblinger mellom systemet og en

Når batteriet blir svakt, lyser "" på displayet.
Hvis et strømbrudd oppstår når batteriet er svakt, vil aktuell tid og alarmen
slettes.
Skift batteriet med et Sony CR2032 litiumbatteri. Bruk av et annet batteri kan
forårsake brann eller eksplosjon.

deretter batterihuset på bunnen av systemet.
1 Løsne skruen helt.

Frekvens

1

5A

174,928

2

5B

176,640

3

5C

178,352

4

5D

180,064

5

6A

181,936

6

6B

183,648

7

6C

185,360

8

6D

187,072

1 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge "Prune", og
trykk deretter på ENTER  for å bekrefte.
Systemet sletter utilgjengelige stasjoner. Når det er
ferdig, vises "Finish!" i omtrent ett sekund. Deretter
går systemet tilbake til den aktuelle stasjonen.

9

7A

188,928

Denne funksjonen viser den aktuelle DAB-sendeprogramtypen, slik som
NYHETER, SPORT osv. slik som vist i PTY-listen nedenfor.
Hvis den aktuelle DAB-sendingen ikke inkluderer programtype, vises "NO PTY
Data".

2 Skyv tappen og
trekk opp lokket.

2 Fjern det gamle batteriet og sett inn et nytt i batterihuset
med -siden vendende opp.

Programtype

Display

Udefinert

None

Nyheter

News

Aktuelle forhold

Affairs

10

7B

190,640

11

7C

192,352

12

7D

194,064

13

8A

195,936

14

8B

197,648

15

8C

199,360

16

8D

201,072

17

9A

202,928

18

9B

204,640

19

9C

206,352

20

9D

208,064

21

10A

209,936

22

10B

211,648

23

10C

213,360

24

10D

215,072

25

11A

216,928

Trykk på ALARM RESET  for å slå av alarmen. Alarmen vil høres igjen på samme
tid neste dag.

Drama

Drama

4 Trykk på FUNCTION, BLUETOOTH eller SNOOZE/

26

11B

218,640

Kultur

Arts

For å slumre i noen minutter lenger – snooze-funksjonen
Alarmlyden slås av, men vil automatisk komme på igjen etter ca. 10 minutter.
Du kan endre slumretiden som følger ved å trykke på SNOOZE  gjentatte
ganger.

Tips
ˎˎ"Dynamiske etiketter" i DAB-sendinger viser nyttig informasjon, slik som programinnhold,
trafikkoppdateringer osv.
En dynamisk etikett kan være inntil 128 tegn lang. Inntil 12 tegn kan vises samtidig.

2 Trykk på og hold DISPLAY .
Samlingsetikett

For å stoppe slumretimeren trykker du på ALARM RESET .

Systemknappfunksjoner for alarmfunksjonen
For å

Gjør dette

Bekrefte en
alarmtidsinnstilling

Trykk på ALARM TIME SET +/– .
Innstillingen vil vises i omtrent 4 sekunder.

Endre en
alarmtidsinnstilling

1 Trykk på og hold ALARM TIME SET +/–  inntil
alarmtidssifrene begynner å endres på displayet.
Du kan endre alarmtiden trinn for trinn ved å trykke
på ALARM TIME SET +/–  gjentatte ganger.

3 Trykk på DISPLAY .
Hver gang du trykker på DISPLAY , endres displayet som følger.
Kanal og frekvens

2 Frigi ALARM TIME SET +/–  når den ønskede
alarmtiden vises.
Slå av alarmlyden én
gang

Trykk på SNOOZE  én gang mens alarmen lyder.

Stoppe alarmen

Trykk på ALARM RESET .

Deaktivere alarmen

Trykk på A  på nytt.
"" slås av på displayet, og alarmfunksjonen
deaktiveres.
For å aktivere alarmen på nytt, trykker du på A  igjen.

Sendingskodek og
bithastighet

Vitenskap

Science

Variert

Talk

Popmusikk

Pop

Rockemusikk

Rock

Easy Listening-musikk

Easy

Lett klassisk

Classics

Alvorlig klassisk

Classics

Annen musikk

Other M

Vær

Weather

Økonomi

Finance

ˎˎSelv om alarmen er deaktivert, vil alarmen aktiveres når du skifter alarminnstillingen.
ˎˎNår "USB" eller "BLUETOOTH" er valgt som alarmmodusen, vil bare buzzer-alarmen lyde
dersom en iPhone/iPod ikke er koblet til via USB, eller en BLUETOOTH-enhet ikke er koblet til,
eller musikk ikke er lagret på enheten, eller enheten er slått av.
ˎˎVolumet på buzzeren er ikke justerbart.
ˎˎHvis samme alarmtid er stilt inn for både alarm A og B, blir alarm A prioritert.
ˎˎHvis ingen operasjon utføres mens alarmen lyder, vil alarmen stoppe etter ca. 60 minutter.

Signal-til-støyforhold

Innstilling av innsovningstimeren
Du kan falle i søvn mens du hører på radio eller musikk fra den tilkoblede enheten
ved bruk av innsovningstimeren. Systemet stopper radio eller avspilling
automatisk etter den forhåndsinnstilte varigheten.

1 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge "Stations",
og trykk deretter på ENTER  for å bekrefte.

"SLEEP" tennes, og innsovningstidsvarigheten begynner å blinke på displayet.

2 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge ønsket
stasjon, og trykk deretter på ENTER  for å bekrefte.

For å deaktivere innsovningstimeren
Trykk på SLEEP  for å velge "OFF".

Oldies-musikk

Oldies

Folkemusikk

Folk

Dokumentar

Document

Merknader
ˎˎMusikkavspilling på en enhet som er tilkoblet AUDIO IN-kontakten stopper ikke automatisk.
For å stoppe avspillingen på den tilkoblede enheten, bruk den tilkoblede enheten.
ˎˎNår alarmtiden stilles inn i løpet av innsovningstimerens varighet, vil innsovningstimeren
automatisk deaktiveres når alarmen lyder.

Høy (standard)
Middels

Av

Kompatible iPhone-/iPad-/iPod-modeller

Lav

Kompatible iPhone-/iPad-/iPod-modeller er som følger.
Oppdater programvaren til iPhone/iPad/iPod til siste versjon før bruk med dette
systemet.

Selv om lysstyrkenivået stilles på Av, vil det endres til Lav mens alarmen lyder.
Trykk på og hold BRIGHTNESS  for å slå av displayet med en gang.

Spesifikasjoner

Referanseutgangseffekt
2 W + 2 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 5 Ω)
Inntak
Stereo miniplugg × 1

USB-del

1 Trykk på SOUND  for å velge lydeffekt.
Lydeffektinnstillingen tennes på displayet.

Du kan endre lydeffekten som følger ved å trykke gjentatte ganger på SOUND
.
Display

Lydeffekt

MEGA BASS

Høykvalitets basslyd vil høres.

MEGA BASS
MEGA Xpand

Både høykvalitets bass og surroundlyd vil høres.

MEGA Xpand

Surroundlyd vil høres.

Av

Lydeffekten er av.

Inntak
USB-port (type A)
Støttede samplingfrekvenser/bit
USB-inngang: Maksimalt 44,1 kHz/16 bit

BLUETOOTH
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjon versjon 3.0
Uttak
BLUETOOTH-spesifikasjon strømklasse 2
Maksimalt kommunikasjonsområde
Synslinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Støttet kodek*3 SBC*4
Overføringsrekkevidde (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (Samplingfrekvens 44,1 kHz)

2 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge ønsket
DAB-kanal, og trykk deretter på ENTER  for å
bekrefte.
Systemet søker etter stasjoner og oppretter deretter
en liste over alle stasjoner som hører til kanalen.
3 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge ønsket
stasjon, og trykk deretter på ENTER  for å bekrefte.
Merk
ˎˎHvis ønsket kanalvalg i trinn 2 ikke kan mottas, trykk på MENU
 for å velge en annen kanal.

Kontroller at den tilkoblede enheten
avspilles.

Kontroller at begge plugger på
tilkoblingsledningen (medfølger ikke)
eller begge kontaktene på USBkabelen (medfølger ikke) er godt satt
inn i systemet og den tilkoblede
enheten.

Hvis du kobler en personlig
datamaskin til systemet, må du sørge
for at lyduttaksinnstillingen på
datamaskinen er innstilt for en
BLUETOOTH-enhet.

Utfør paring mellom dette systemet
og BLUETOOTH-enheten igjen.

Hvis den tilkoblede enheten har
monolyd, vil lyden bare komme fra
venstre høyttaler.

Kontroller at funksjonen for den
tilkoblede enheten ("BLUETOOTH",
"USB" eller "AUDIO IN") er aktivert.

Forvrengt lyd/summing
eller støy i systemets uttak

Skru ned volumet på systemet og den
tilkoblede enheten.

Modeller som er kompatible med trådløs direkteavspilling av
musikk
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad Air
iPad mini med Retina-skjerm
iPad (4. generasjon)
iPad mini
iPad (3. generasjon)
iPad 2
iPad
iPod touch (5. generasjon)
iPod touch (4. generasjon)
iPod touch (3. generasjon)
iPod nano (7. generasjon)
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Kontroller at uttak for BLUETOOTHmobiltelefonen er angitt for systemet.

Velg BLUETOOTH-tilkoblingstypen HFP
eller HSP ved å betjene BLUETOOTHenheten.

Skru opp volumet på systemet og den
tilkoblede enheten.

For BLUETOOTH-enheter:
One-touch connection
(NFC) er ikke mulig

Hold smarttelefonen nær systemet
inntil smarttelefonen svarer. Hvis du
mislykkes, flytter du smarttelefonen
litt på den N-merkede delen av
systemet.

Kontroller at NFC-funksjonen til
smarttelefonen er slått på.

Kontroller at appen "NFC enkel
tilkobling" vises på smarttelefonen.

Ta smarttelefonen ut av en eventuell
holder.

Følsomheten for NFC-mottak
avhenger av telefonen. Hvis du ikke
klarer å koble til en smarttelefon etter
flere forsøk på engangsberøring,
kobler du til systemet via manuell
bruk.

Slå av en eventuell equalizerfunksjon
på den tilkoblede enheten.

Alarmen høres ikke

USB fungerer med
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPod touch (5. generasjon)
iPod touch (4. generasjon)
iPod touch (3. generasjon)
iPod classic
iPod nano (7. generasjon)
iPod nano (6. generasjon)
iPod nano (5. generasjon)
iPod nano (4. generasjon)

Kontroller at både dette systemet og
den tilkoblede enheten er slått på.

Skru opp volumet på systemet og den
tilkoblede enheten.

Hold systemet borte fra
mikrobølgeovn, trådløst LAN, osv.

Bring dette systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre. Fjern
eventuelle hindringer mellom dette
systemet og BLUETOOTH-enheten.
Kontroller at alarmindikasjonen ""
eller "" vises på riktig måte.

Hold systemet borte fra TV-en.

Sett BLUETOOTH-tilkoblingen til A2DP
ved å betjene BLUETOOTH-enheten
når HFP eller HSP er angitt.

Hvis du kobler en enhet med
innebygd radio eller tuner til dette
systemet, vil kringkastinger kanskje
ikke mottas, eller følsomheten kan bli
redusert. Finn systemet lengst borte
fra enheten, og kontroller at du kan
lytte til kringkastinger på et
tilfredsstillende nivå.

For BLUETOOTH-enheter:
Paring er ikke mulig

*3 Kodek: Lydsignalkomprimering og konverteringsformat

Mikrofon
Bring dette systemet og BLUETOOTHenheten innen 1 meter fra hverandre.

Hvis (BLUETOOTH)-indikatoren ikke
blinker hurtig, trykk på og hold
BLUETOOTH PAIRING på systemet
inntil det høres pipesignaler.

Kontroller at enheten som er stilt inn
for alarmen er tilkoblet systemet.

Klokken vises ikke riktig

Når klokken blinker "AM 12:00" eller
"0:00" på grunn av et strømbrudd,
skift ut batteriet med et nytt.

*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon
mellom enheter.

Type:
Electret-kondensator
Retningskjennetegn:
Virker i flere retninger
Effektivt frekvensområde:
200 Hz – 3600 Hz

1 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge "Manual
Tune", og trykk deretter på ENTER  for å bekrefte.

Kontroller at både dette systemet og
den tilkoblede enheten er slått på.

*1 Den faktiske rekkevidden vil variere avhengig av faktorer som hindringer
mellom enheter, magnetfelt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antennekapasitet, operativsystem, programvareapplikasjon,
osv.

Skanner automatisk mottakbare DAB-stasjoner, og
oppretter deretter en liste over disse stasjonene.

Gir deg muligheten til å stille inn og legge til DAB
Band-III-kanaler på stasjonslisten.
Kan brukes som et hjelpemiddel for plasseringen av
systemet eller luftantennen, til å optimalisere mottak
av en spesifikk kanal/frekvens.

237,488
239,200

Nation M

Auto Scan

Manual Tune

13E
13F

Nasjonal musikk

Du kan endre de fire lysstyrkenivåene som følger ved å trykke på BRIGHTNESS
 gjentatte ganger.

*4 Subband-kodek

Merk

37
38

Country

Se "Høre på DAB-stasjoner" og "Høre på
forhåndsinnstilte DAB- eller FM-radiostasjoner".

ˎˎNår Auto Scan utføres, vil en eksisterende liste oppdateres, og
forhåndsinnstilte stasjoner vil slettes. Forhåndsinnstill ønskede
stasjoner på nytt etter behov.

234,208
235,776

Countrymusikk

1 Trykk på BRIGHTNESS .

Tune Mode

Trykk på SLEEP . Du kan endre innsovningstidsvarigheten etter at
innsovningstimeren har blitt aktivert.

13C
13D

Jazz

Se "Manuell forhåndsinnstilling av DAB- eller
FM-radiostasjoner".

2 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge "Yes", og
trykk deretter på ENTER  for å bekrefte.
Systemet begynner å skanne og oppretter deretter
en liste over mottakbare DAB-stasjoner.

35
36

Leisure

Manual Preset

1 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge "Auto
Scan", og trykk deretter på ENTER  for å bekrefte.

230,784
232,496

Jazzmusikk

Trykk gjentatte ganger på FUNCTION  inntil "DAB" lyser på displayet.

1 Trykk på SLEEP  mens du hører på radio eller musikk.

13A
13B

Fritid

DAB-menyen inkluderer flere nyttige funksjoner. For å vise DAB-menyen, gjør du
følgende.

Gir deg muligheten til å velge en stasjon samtidig som
du lytter til en annen.

33
34

Travel

Nyttige DAB-menyfunksjoner

Stations

227,360
229,072

Phone In

Merknader

Funksjon og drift

12C
12D

Reise

Ved å trykke på DISPLAY  mens signal-til-støyforholdet vises, går displayet
tilbake til trinn 1, eller displayet går automatisk tilbake etter noen sekunder.

Menyelement

31
32

Innringing

Forsterkerdel

bekrefte.

223,936
225,648

Strøm
230 V AC, 50 Hz, 18 W
For klokkereserve
3 V DC, CR2032-batteri (1)
Mål
Cirka 281 mm × 126 mm × 80 mm (b/h/d)
Masse
Cirka 1,3 kg inkludert batterier
Medfølgende tilbehør
BLUETOOTH startveiledning (1)
Brukerhåndbok (dette dokumentet) (1)

Høyttalersystem 50 mm
Innkapslingstype Bassrefleks

DAB-menyen vises.

12A
12B

Generelt

Høyttalerdel

2 Trykk på MENU .

29
30

Religion

Veksler mellom 24-timerssystem (standard) og 12-timerssystem.

ˎˎHvis det ikke finnes noen komponentetikett, vises "No Label".
ˎˎHvis det ikke finnes noen samlingsetikett, vises "No Label".
ˎˎHvis det ikke finnes noen programtype, vises "None".
ˎˎHvis det ikke finnes noen dynamisk etikett, er den nedre linjen på displayet blank.
ˎˎTegn som ikke kan vises, vises som "_".
ˎˎAvhengig av sendestasjonen kan det hende at tegnene i de dynamiske etikettene ikke vises
riktig.

220,352
222,064

Factual

Tidsvisning

3 Trykk på PRESET/TUNE +/–  for å velge et element (se
tabell nedenfor), og trykk deretter på ENTER  for å

Innsovningstidsvarigheten blinker i noen sekunder, og deretter går displayet
tilbake til klokken. Innsovningstimerinnstillingen er fullført, og
innsovningstimeren starter.
"SLEEP" lyser på displayet, og systemet vil stoppe radio eller avspilling
automatisk etter innstillingsvarigheten.

Stille inn lysstyrken på displayet

11C
11D

Religion

1 Trykk på FUNCTION  for å velge "DAB".
Høyre side av systemet

Merknader
ˎˎNår du skifter ut batteriet, ikke koble støpselet fra vekselstrømuttaket. Ellers vil aktuell dato,
aktuell tid, alarm og stasjonsforhåndsinnstillinger slettes.
ˎˎHvis du ikke har tenkt å bruke systemet på lang tid, fjern batteriet for å unngå enhver skade
som kan forårsakes av lekkasje eller korrosjon.

27
28

Sosiale forhold

Merknader om alarmen i tilfelle strømbrudd
I tilfelle strømbrudd vil buzzer-alarmen vare i omtrent 5 minutter hvis batteriet ikke er svakt.
Men visse funksjoner vil berøres som følger:
ˎˎBakgrunnslyset vil ikke lyse.
ˎˎHvis alarmmodusen er stilt inn på "USB", "BLUETOOTH", "FM" eller "DAB", vil den automatisk
skifte til buzzer.
ˎˎHvis ALARM RESET  ikke trykkes, vil alarmen lyde i omtrent 5 minutter.
ˎˎHvis "" tennes på displayet, vil alarmen ikke lyde i tilfelle strømbrudd. Skift ut batteriet hvis
"" tennes.
ˎˎSnooze-funksjonen kan ikke stilles inn under strømbrudd.
ˎˎI løpet av strømbrudd vil hver alarm kun lyde én gang ved den innstilte tiden.

BRIGHTNESS på systemet for å slå av "" på displayet.

Children

Bruke lydeffektinnstilling

Merknader

CR2032

Barneprogrammer

Tips

For å endre innstilling av innsovningstimeren

"" og "WAKE UP" tennes, og timen blinker på displayet.

Når batteriet skal skiftes ut

Kanal

3 Sett på igjen batterihuslokket og trekk til skruen.

Trykk på OFF .

displayet.

Nr.

Sletter automatisk stasjoner som ikke lenger er
tilgjengelige.

PTY (programtype)

Ingen lyd/lyd fra bare én
høyttaler/lavt lydnivå

DAB (Bånd-III) frekvenstabell (MHz)

Educate

For å stoppe lyttingen før den forhåndsinnstilte tiden

1 Trykk på og hold A  inntil timen begynner å blinke på

0,05 MHz

Utdannelse

Du kan endre innsovningstidsvarigheten (i minutter) som følger ved å trykke
gjentatte ganger på SLEEP . Det er kun "OFF" som ikke blinker.

Du kan stille inn alarm A og B. For å stille inn alarm A, bruker du A  og ALARM
TIME SET +/– . For å stille inn alarm B, bruker du B  og ALARM TIME SET
+/– .
Følgende forklarer hvordan du stiller inn alarm A.

87,5 MHz - 108 MHz

For å stoppe alarmen

2 Trykk på SLEEP  for å velge innsovningstidsvarigheten.

Høyre side av systemet

174,928 MHz - 239,200 MHz

FM

Sport

ˎˎHvis du vil bruke bare ringefunksjonen på en BLUETOOTH-mobiltelefon som også har
musikkfunksjon, etablerer du BLUETOOTH-tilkoblingen mellom systemet og
mobiltelefonen via HFP eller HSP, ikke via A2DP.
ˎˎAvhengig av BLUETOOTH-mobiltelefonen – mens BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert via
HFP eller HSP, kan den andre BLUETOOTH-tilkoblingen via A2DP også være opptatt av
samme BLUETOOTH-mobiltelefon. En BLUETOOTH-musikkspiller kan i dette tilfellet ikke
være tilkoblet dette systemet.

ˎˎDu kan stille inn alarmmodusen fra følgende.
ˋˋ"DAB", "FM": Still inn radioalarmen.
ˋˋ"USB": Still inn alarmen til å lyde fra en iPhone/iPod via USB-tilkobling.
ˋˋ"BLUETOOTH": Still inn alarmen til å lyde fra en BLUETOOTH-enhet, som en
smarttelefon, iPod, osv., via en BLUETOOTH-tilkobling.
ˋˋ"BUZZER": Still inn buzzer-alarmen.
ˎˎStill inn klokken på aktuell tid før du stiller inn alarmen, slik at alarmen lyder på
korrekt tidspunkt. (Se "Innstilling av klokken for første gang".)

DAB (Bånd-III)

For BLUETOOTHenheter: Ingen tale/lav
tale fra mottaker

Frekvenstrinn

Sport

Tips

Innstilling av alarmen

FORSIKTIG

Frekvens

Info

Hvis du vil ha detaljer om fremgangsmåten for BLUETOOTH-tilkobling, se
"Hvordan etablere en trådløs tilkobling med BLUETOOTH-enheter".
BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet og " (BLUETOOTH)" på displayet holder
seg på.

Merk

Skift ut batteriet

Bånd

Informasjon

BLUETOOTH-musikkspiller via A2DP, og mellom systemet
og en BLUETOOTH-mobiltelefon via HFP eller HSP.

ˎˎHvis du vil etablere den samme forbindelsen med de samme enhetene etter at du har
slått av systemet, følger du denne prosedyren igjen.

Feilsøking

Frekvensområde

PTY-liste

kobler du til en iPhone/iPod via USB eller en BLUETOOTHenhet før alarmen lyder.

Etter bruk
Utfør et av følgende for å avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen.
ˎˎSlå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten. Du finner flere detaljer
i brukerhåndboken som følger med enheten.
ˎˎSlå av BLUETOOTH-enheten.
ˎˎBerør systemet med smarttelefonen igjen for å koble fra (gjelder bare
NFC-kompatible smarttelefoner).

Radio

1 Hold vekselstrømstøpselet tilkoblet vegguttaket, åpne

ˎˎDRC er effektiv kun for sendinger med dynamisk
områdekomprimering.
ˎˎNår du justerer DRC-nivået, kan lyden oppfattes som høyere.

Tips
ˎˎHvis ingen ringetone høres fra systemet når du mottar et innkommende anrop, stopper du
avspillingen eller radioen og trykker på
(anrop)  for å snakke.
ˎˎDu kan bruke handsfree for samtaler når avspillingen er fullført.
ˎˎUnder en samtale, trykk på VOLUME –/+  på systemet for å justere volumet. Volumet til en
samtale og for en avspilling stilles inn separat.

1 (standard)

Merknader

6 Når "USB" eller "BLUETOOTH" er valgt som alarmmodusen,

1 Trykk på SNOOZE  én gang mens alarmen lyder.

Besvare et anrop

2

Alarminnstillingen er fullført. Displayet går tilbake til klokken og "" tennes
på displayet.

Hvis systemet ikke er koblet til BLUETOOTH-enheten, når alarmtiden er inne,
prøver systemet å opprette en BLUETOOTH-tilkobling med BLUETOOTHenheten som ble sist koblet til systemet.
Hvis systemet ikke kan koble til BLUETOOTH-enheten, eller ikke kobler til en
iPhone/iPod via USB, vil alarmen være buzzeren.
Hvis du stiller inn "USB" som alarmmodusen, og en smarttelefon er koblet til
via USB, vil alarmen være buzzeren.
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ÔÔAnnet

