
SV Arbetsplatsradio Bruksanvisning

DMR108



2

1

14

2 3 4 5

6
11

12

13

15 9

10

16

7

8

1

)22()12(

(19)

(20)

)42()32(

F

D
C

B
A

H
I

G

E

2
3 4

5

6

17

18

18 18

18

18



3

2 3

4 5

6 7

14
16

25
26

25
26

25 25



4

8 9

10

27

28

13

1

9

10



13

SVENSKA (Originalanvisningar)
Symboler
Följande symboler används på utrustningen. Se till att du 
förstår innebörden av dem innan du använder apparaten.

VIKTIGA 
SÄKERHETSANVISNINGAR

 VARNING:
Vid användning av elektriska apparater ska 
grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att 
minska risken för brand, elektriska stötar och 
personskador, inklusive följande.
1. Läs denna bruksanvisning och laddarens 

bruksanvisning noggrant före användning.
2. Rengör endast med torr trasa.
3. Installera inte nära värmekällor såsom värmeelement, 

värmespjäll, spisar eller andra apparater (inklusive 
förstärkare) som alstrar värme.

4. Använd endast tillsatser/tillbehör specificerade av 
tillverkaren.

5. Dra ur apparatens sladd vid åska eller när apparaten 
inte används under en längre tid.

6. En batteridriven radio med integrerade batterier eller 
ett separat batteri får endast laddas med angiven 
laddare för batteriet. En laddare som lämpar sig för en 
typ av batteri kan orsaka brand om den används 
tillsammans med en annan typ av batteri.

7. Använd endast särskilt avsedda batterier i den 
batteridrivna radion. Om andra batterier används kan 
risk för brand uppstå.

8. När batteripaketet inte används, håll det borta från 
andra metallföremål såsom: pappersklämmor, mynt, 
nycklar, spikar, skruvar, eller andra små metallföremål 
som kan skapa kontakt från den ena polen till den 
andra. Kortslutning av batteripoolerna kan orsaka 
gnistor, brännskador eller brand.

9. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som till 
exempel rör, element, spisar och kylskåp. Det finns en 
ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.

10. Under hårda förhållande kan det komma vätska ur 
batteriet. Undvik kontakt. Spola med vatten om 
kontakt ändå råkar uppstå. Om du får vätska i ögonen 
ska läkare uppsökas omedelbart. Vätska från batteriet 
kan orsaka hudirritation eller ge brännskador.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

SPECIFIKA 
SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR 
BATTERIKASSETT
1. Läs anvisningarna och varningarna noga på (1) 

batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten som 
använder batteriet innan användning av 
batterikassetten.

2. Ta inte isär batterikassetten.
3. Om drifttiden blir ovanligt kort, upphör då med 

användningen. Det kan annars resultera i 
överhettning, eventuella brännskador och explosion.

4. Om du får elektrolyt i ögonen skölj då noga med rent 
vatten och uppsök omedelbart läkare. Det kan annars 
resultera i förlorad syn.

5. Kortslut inte batterikassetten:
(1) Rör inte plintarna med något ledande material.
(2) Undvik att förvara batterikasseten i en behållare 

med andra metallföremål så som spikar, mynt 
etc.

(3) Utsätt inte batteriet för vatten eller regn. En 
batterikortslutning kan orsaka ett stort 
strömflöde, överhettning, eventuella 
brännskador och maskinhaveri.

6. Förvara inte redskapet eller batterikassetten på en 
plats där temperaturen kan nå eller överstiger 50°C 
(122°F).

7. Elda inte upp batterikassetten även om den är väldigt 
skadad eller helt utsliten. Batterikassetten kan 
explodera vid brand.

8. Var försiktig så att du inte råkar tappa eller slå till 
batteriet. 

9. Använd inte ett skadat batteri. 
10. För att undvika risker ska man i förväg läsa 

handboken för det utbytbara batteriet.
Och batteriets maximala urladdningsström ska vara 
minst 8 A.

 FÖRSIKTIGHET:
• Batteriet kan explodera om det är felaktigt isatt.
• Byt endast ut det mot ett nytt av motsvarande typ.

Beskrivning av översiktsbild 
(Fig. 1)
1. USB-strömförsörjningsport
2. Strömbrytare/Insomningstimer
3. Källknapp
4. Radioalarm
5. Summeralarm
6. Förinställda stationer/förinställningsknapp 1 som 

Bluetooth®-knapp för ihopparning
7. Meny/Info-knapp
8. Volym/Sök/Val-ratt
9. DC IN-uttag
10. AUX-IN 1
11. LCD-fönster
12. Handtag
13. Antenn
14. Batterifacklås

Läs bruksanvisningen.

Gäller endast EU-länder
Elektrisk utrustning eller batteripaket får inte 
kastas i hushållssoporna!
Enligt EU-direktiven som avser förbrukad 
elektrisk och elektronisk utrustning, batterier, 
ackumulatorer, förbrukade batterier och 
ackumulatorer, samt direktivens tillämpning 
enligt nationell lagstiftning, ska uttjänt 
elektrisk utrustning, batterier och batteripaket 
sorteras separat och lämnas till miljövänlig 
återvinning.

Cd
Ni-MH
Li-ion
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15. Högtalare
16. Batterilock
17. Ingång för extern enhet (AUX-IN 2)
18. Batterifack (som täcker huvudbatteri och 

reservbatterier)
19. Upp
20. Vänster
21. Fram
22. Höger
23. Bakåt; Batterilock stängt
24. Bakåt; Batterilock öppet
25. Batterikassett
26. Knapp
27. Indikatorlampor
28. Kontrollknapp

LCD-fönster:
A. Radioalarm
B. Summeralarm
C. Stereosymbol
D. Batteriindikator för nästan tomt batteri
E. Klocka
F. Frekvens
G. RDS (Radiodatasystem)
H. Sovläge
I. AM/PM för klocka

Installation av batteri
Obs:
Genom att alltid ha reservbatterier i batterifacket 
förhindrar du att förinställda data i minnena förloras.

Installation av reservbatteri
1. Dra upp batterifacklåset för att öppna batterifacket. I 

batterifacket finns ett fack för huvudbatteriet och ett 
fack för reservbatterier. (Fig. 2)

2. Avlägsna locket från reservbatterifacket och sätt in 
2 nya UM-3-batterier (storlek AA). Kontrollera att 
batteripolerna är vända enligt markeringen i facket. 
Sätt tillbaka batterilocket. (Fig. 3)

3. Efter att reservbatterierna är på plats, sätt in 
huvudbatteriet i radion. Passande batterier för denna 
radio finns i tabellen nedan.
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Följande tabell visar användningstiden för en enskild laddning i radioläge.

: Klusterbatteri
: Glidbatteri

Obs:
Tabellen ovan, angående användningstiden för batteri, är en referens. Den faktiska användningstiden kan skilja sig 
beroende på typen av batteri, laddningsförhållande eller användningsförhållande.

Installation och avlägsnande av 
glidbatterikassett (Fig. 4 & 5)
• Installera batterikassetten genom att rikta in tungan på 

batterikassetten mot spåret i höljet och skjut den på 
plats. Tryck alltid in batterikassetten ordentligt tills den 
låser fast med ett klick.

• Om du kan se den röda indikatorn på knappens 
ovansida är den inte ordentligt låst. För in den helt tills 
den röda indikatorn inte längre syns. I annat fall kan 
den oväntat falla ur maskinen och skada dig eller 
någon annan.

• Ta inte i för hårt när du sätter i batterikassetten. Om 
kassetten inte lätt glider på plats är den felaktigt införd.

• Ta bort batterikassetten genom att skjuta ner knappen 
på kassettens framsida eller genom att trycka på 
knapparna på båda sidor av kassetten samtidigt som 
du drar ut batterikassetten.

Installation och avlägsnande av 
klusterbatterikassett (Fig. 6 & 7)
• För in batterikassetten genom att rikta in tungan på 

batterikassetten med spåret i höljet och skjut den på 
plats.

• Ta bort batterikassetten, ta ut batteriet från kontakten 
medan du håller in knapparna på kassettens sida.

För tillbaka batterifacklåset till ursprungsläget.
Minskad effekt, förvrängning, “hackande ljud” eller när 
både symbolen för nästan tomt batteri  och 
“POWERFAIL” visas i fönstret är alla tecken på att 
huvudbatteriet behöver bytas. 
Obs:
Det går inte att ladda batteriet via den medföljande AC-
adaptern.
När symbolen för nästan tomt batteri  visas och ett 
“EMPTY” fortsätter att blinka är det dags att byta 
reservbatterierna.

Batterikapacitet
Batterikassettens spänning

Med högtalareffekt 
= 50 mW + 50 mW (enhet: timmar)

(Cirka)

7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V I radio eller AUX I Bluetooth® med 
USB-laddning

1,0 Ah BL7010 7,0 0,8

1,3 Ah
BL1013 8,5 1,5

BL1415 BL1815 9,0 2,0

1,5 Ah

BL0715 10 1,0
BL1015 9,5 1,8

BL1415N
10

2,0
BL1815N 2,5

2,0 Ah
BL1020B 13 2,5

BL1820/
BL1820B 14 3,5

3,0 Ah

BL1430/
BL1430B 20 4,5

BL1830/
BL1830B 21 5,0

4,0 Ah

BL1040B 26 5,0
BL1440 27 6,0

BL1840/ 
BL1840B 28 7,0

5,0 Ah
BL1450 34 8,0

BL1850/
BL1850B 35 8,5

6,0 Ah
BL1460B 37 8,5

BL1860B 42 10
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Indikerar återstående batterikapacitet 
(Fig. 8)
Endast för batterikassetter med “B” i slutet av 
modellnumret
Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att 
indikera återstående batterikapacitet. Indikatorlamporna 
lyser upp några sekunder. 

015658

Obs: 
• Beroende på användningsförhållandena och 

omgivningstemperaturen kan indikeringen skilja sig en 
aning från den faktiska kapaciteten. 

Användning av antennen (Fig. 9)
Räta upp antennen såsom visas i figuren.

Användning av medföljande AC-adapter 
(Fig. 10)
Avlägsna gummiskyddet och stick in adapterns kontakt i 
DC-uttaget på radions vänstersida. Anslut adaptern till ett 
standard vägguttag. När adaptern används kopplas 
batteriet automatiskt ifrån. AC-adapterns kontakt ska 
kopplas bort från vägguttaget när den inte används.

Obs:
Om det uppstår störningar i radion på AM-bandet p.g.a. 
dess adapter flyttar du radion minst 30 centimeter bort 
från från AC-adaptern.

Använda radion – Automatisk 
stationsinställning AM/FM
1. Tryck på strömbrytaren  för att slå på radion.
2. Tryck på källknappen  för att välja radioläge AM 

eller FM.
3. Tryck och håll sökratten  intryckt för att utföra en 

automatisk sökning. Radion söker på AM/FM-bandet 
från aktuell visad frekvens och slutar automatiskt 
sökningen när den hittar en station som är tillräckligt 
stark.

4. Efter några sekunder uppdateras fönstret. Fönstret 
visar frekvensen för den signal som hittats.

5. För att hitta andra stationer trycker och håller du 
sökratten  intryckt som förut.

6. När slutet av våglängdsområdet nåtts börja radion om 
igen att söka från början av våglängdsområdet.

7. Vrid sökratten  för att justera ljudnivån efter behov.
Obs:
• Medan du justerar volymen, kontrollera att FM/AM 

INTE blinkar på skärmen.
• Om AM/FM blinkar på skärmen kan du söka 

stationerna manuellt (se avsnittet “Manuell sökning 
– AM/FM” för mer information).

8. Tryck på strömbrytaren  för att stänga av radion.

Manuell sökning – AM/FM
1. Tryck på strömbrytaren  för att slå på radion.
2. Tryck på källknappen  för att välja radioläge AM 

eller FM.
3. Tryck på sökratten  och du kommer att se att FM 

eller AM blinkar i fönstret.
Obs:
• FM/AM blinkar i cirka 10 sekunder. Endast manuell 

sökning är tillåten under denna period.
• Om volymjustering önskas medan FM/AM blinkar 

ska du trycka på sökratten för att stoppa blinkandet 
och vrida sökratten för att justera ljudnivån.

4. Vrid sökratten  för att ställa in en station.
5. När slutet av våglängdsområdet nåtts börja radion om 

igen att söka från början av våglängdsområdet.
6. Använd sökratten  för att justera ljudnivån efter 

behov.

Förinställda stationer i AM/FM-läge
Det finns 5 förinställbara stationer var för AM- och FM-
radio. De används på samma sätt för varje 
våglängdsområde.
1. Tryck på strömbrytaren  för att slå på radion.
2. Tryck på källknappen  för att välja önskat 

våglängdsområde. Sök önskad radiostation enligt 
tidigare beskrivning.

3. Tryck och håll önskad förinställningsknapp (1 till 5) 
 intryckt tills fönstret visar “P4”, till 

exempel, efter frekvensen. Stationen sparas med den 
förinställda siffran. Upprepa denna procedur för 
kvarvarande förinställningar om så önskas.

4. Förinställda stationer som redan har blivit sparade kan 
skrivas över om det behövs genom att följa 
proceduren ovan.

Indikatorlampor
Återstående 

kapacitet
Tänd Släckt Blinkar

75% till 100%

50% till 75%

25% till 50%

0% till 25%

Ladda batteriet.

Det kan ha 
uppstått fel på 

batteriet.
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Visningslägen – FM
Radion har en rad av visningsalternativ för FM-radioläge.
1. Tryck flera gånger på meny/info-knappen  för att 

visa RDS-informationen för stationen som du lyssnar 
på.

a. Stationsnamn Visar namnet på stationen som du 
lyssnar på.

b. Programtyp Visar typen av station som du lyssnar 
på såsom pop, klassisk, nyheter etc. 

c. Radiotext Visar radiotextmeddelande såsom ny 
information etc.

d. År/Dag Visar året och veckodagen enligt 
datuminställningen i radion.

e. Datum/Dag Visar datumet och veckodagen enligt 
datuminställningen i radion.

f. Frekvens Visar FM-frekvensen för den station 
som du lyssnar på.

FM-stereo (auto)/mono
Om den FM-radiostation som du lyssnar på har en svag 
signal kan visst brus höras. Det går att minska detta brus 
genom att tvinga radion att spela stationen i mono istället 
för stereo.
1. Tryck på strömbrytaren  efter behov för att välja 

FM-band och sök önskad FM-station enligt tidigare 
instruktioner.

2. Tryck och håll meny/info-knappen  intryckt för att 
öppna menyinställningen.

3. Vrid sökratten  tills FM Auto/mono-inställningen 
visas i fönstret. Om inställningen står på Auto, tryck på 
sökratten för att växla till monoläge för att minska 
bruset. Tryck på sökratten för att välja alternativet.

Återkalla ett förinställt AM/FM-läge
1. Tryck på strömbrytaren  för att slå på radion.
2. Tryck på källknappen  för att välja radioläge AM 

eller FM.
3. Tryck kort på erfordrad förinställningsknapp 

 för att få radion att ställa in en av 
stationerna som är lagrade i förinställningsminnet.

Klocka och alarm
Ställ in tids- och datumformatet 
Klockvisningen som används i standbyläge och på 
skärmarna för spelläge, kan ställas in på ett annat format. 
Det valda formatet används också vid inställning av 
alarm.
1. Tryck och håll meny/info-knappen  intryckt för att 

öppna menyinställningen.
2. Vrid sökratten  tills “CLOCK xxH” visas i fönstret 

och tryck på sökratten  för att öppna inställningen. 
Tidsformatet börjar blinka.

3. Vrid sökratten  för att välja antingen 12- eller 
24-timmarsformat. Tryck på sökratten  för att 
bekräfta ditt val av klockformat.
Obs: Om 12-timmarsformatet är valt använder radion 
12-timmarsklocka som inställning.

4. Tryck och håll meny/info-knappen  intryckt för att 
öppna menyinställningen.

5. Vrid sökratten  tills ett datum (t.ex. THU APR 3) 
visas i fönstret och tryck på sökratten  för att öppna 
inställningen. Datumformatet börjar blinka.

6. Vrid sökratten  för att välja önskat datumformat. 
Tryck på sökratten  för att bekräfta ditt val.

Inställning av klockan och datumet
1. Tryck och håll meny/info-knappen  intryckt.
2. Vrid sökratten  tills “CLOCK ADJ” visas i fönstret. 

Tryck på sökratten  för att öppna inställningen.
3. Inställningen för timmar i fönstret börjar blinka. Vrid 

sökratten  för att välja önskad timme och tryck på 
sökratten  för att bekräfta inställningen. Vrid därefter 
sökratten  för att välja önskad minut och tryck på 
sökratten  för att bekräfta inställningen.

4. Vrid sökratten  tills “DATE ADJ” visas i fönstret. 
Tryck på sökratten  för att öppna inställningen.

5. Vrid sökratten  för att välja önskat år och tryck på 
sökratten  för att bekräfta inställningen. Vrid därefter 
på sökratten  för att välja önskad månad och tryck 
på sökratten  för att bekräfta inställningen. Vrid 
därefter på sökratten  för att välja önskat datum och 
tryck på sökratten  för att bekräfta inställningen.

Radiodatasystem (RDS)
När du ställer in klockan med RDS-funktionen, 
synkroniserar radion sin klocka närhelst den ställer in en 
radiostation som använder RDS med CT-signaler.
1. När du söker till en station som sänder RDS-data, 

tryck och håll meny/info-knappen  intryckt.
2. Vrid sökratten  tills “RDS CT” och en klocksymbol 

visas i fönstret. Tryck på sökratten  för att öppna 
inställningen.

3. Vrid sökratten  tills “RDS CT” visas i fönstret. Tryck 
på sökratten  för att bekräfta inställningen. 
Radioklockan kommer automatiskt att ställas in enligt 
de RDS-data som tas emot.

4. När åtgärden är slutförd visas RDS-ikonen i LCD-
fönstret vilket indikerar att radiotiden är RDS-tid. 
Radioklockan är giltig i 5 dagar varje gång som 
radiotiden synkroniseras med RDS CT.

Inställning av alarmklockan
Din radio har två alarm vilka var och en kan ställas in på 
väckning med AM/FM-radio eller summeralarm. Alarmen 
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kan ställas in medan apparaten är i standbyläge eller 
medan den spelar.

a. Inställning av tid för radioalarm:
1. Radion kan ställas in både när radion är påslagen och 

avstängd.
2. Tryck och håll radioalarmknappen  intryckt. 

radioalarmsymbolen och alarmtimmen blinkar 
tillsammans med en signal.

3. Medan radioalarmsymbolen  blinkar, vrid 
sökratten  för att välja timmen och tryck på 
sökratten  för att bekräfta timinställningen. Vrid 
därefter sökratten  för att välja minut och tryck på 
sökratten  för att bekräfta minutinställningen.

4. Vrid sökratten och fönstret visar frekvensalternativen 
för alarmet.
Alarmalternativen är följande:
ONCE – alarmet ljuder en gång
DAILY – alarmet ljuder varje dag
WEEKDAY – alarmet ljuder endast på veckodagar
WEEKEND – alarmet ljuder endast på helger
Tryck på sökratten  för att bekräfta inställningen.

5. Medan radioalarmsymbolen blinkar vrider du 
sökratten för att välja önskat väckningsband och 
station, tryck sedan på sökratten för att bekräfta valet.

6. Vrid sökratten för att välja önskad volym och tryck på 
sökratten för att bekräfta volymen. Inställningen för 
radioalarm är nu klar.

Obs:
Om en ny radioalarmstation inte har valts, väljer radion 
den senaste alarmstationen.

Obs:
Om den valda AM/FM-alarmstationen inte finns tillgänglig 
när alarmet går används summeralarmet istället.

b. Inställning av summeralarm HWS (Humane Wake 
System, humant väckningssystem):
En ljudsignal aktiveras när du väljer HWS-
summeralarmet.
Alarmsignalen kommer att ljuda kortare var 15:e sekund 
under en minut, därpå följt av en minuts tystnad innan 
cykeln upprepas.
1. Summeralarmet kan ställas in antingen när radion är 

påslagen eller avstängd.
2. Tryck och håll summeralarmknappen  intryckt. 

Symbolen och alarmtimmen blinkar samtidigt med en 
signal.

3. Medan summeralarmsymbolen  blinkar, vrid 
sökratten  för att välja timmen och tryck på 
sökratten  igen för att bekräfta timinställningen. Vrid 
därefter sökratten  för att välja minut och tryck på 
sökratten  för att bekräfta minutinställningen.

4. Vrid sökratten och fönstret visar frekvensalternativen 
för alarmet.
Alarmalternativen är följande:
ONCE – alarmet ljuder en gång
DAILY – alarmet ljuder varje dag
WEEKDAY – alarmet ljuder endast på veckodagar
WEEKEND – alarmet ljuder endast på helger
Tryck på sökratten  för att bekräfta inställningen.

Obs:
Det finns ingen volymjustering för summeralarm.

När alarmet ljuder
Tryck på strömbrytaren  för att stänga ett alarm som 
ljuder. 

Inaktivering/borttagning av alarm
För att inaktivera ett aktivt alarm trycker du antingen på 
strömbrytaren  eller trycker och håller motsvarande 
alarmknapp intryckt för att avbryta alarmet. 

Snooze
1. När alarmet ljuder trycker du på valfri knapp förutom 

strömbrytaren  för att tysta alarmet i 5 minuter. 
“SNOOZE” visas i fönstret.

2. För att justera den tysta tiden för snooze-timern ska 
du trycka och hålla meny/info-knappen  intryckt 
för att öppna menyinställningen.

3. Vrid sökratten  tills “SNOOZE X” visas i fönstret och 
tryck sedan på sökratten  för att öppna 
inställningen. Vrid sökratten  för att justera den tysta 
tiden, välj 5, 10, 15 eller 20 minuter för snooze-timern.

4. Tryck på strömbrytaren  för att avbryta snooze-
timern när alarmet tillfälligt är avstängt.

Insomningstimer
Radion kan ställas in så att den stänger av automatiskt 
efter att en förinställd tid har gått. Insomningstimern kan 
justeras mellan 60, 45, 30, 15, 120 och 90 minuter.
1. Tryck och håll strömbrytaren  intryckt för att 

öppna inställningen för insomningstimern. 
“SLEEP XX” visas i fönstret.

2. Fortsätt att hålla strömbrytaren  intryckt och 
alternativen för insomningstimern börjar växla i 
fönstret. Stanna när den önskade inställningen för 
insomningstimer visas i fönstret. Inställningen sparas 
och LCD:n går tillbaka till normal visning.

3. Radion stängs av automatiskt efter att den förinställda 
tiden för insomningstimern har passerat. 
Insomningstimerikonen  visas i fönstret och 
indikerar en aktiv insomningstimer.

4. För att avbryta funktionen för insomningstimern innan 
den förinställda tiden har passerat, trycker du på 
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strömbrytaren  för att stänga av enheten 
manuellt.

Ljudstyrka
Du kan få kompensation på lägre och högre frekvenser för 
din radio genom att justera funktionen för ljudstyrka.
1. Tryck och håll meny/info-knappen  intryckt för att 

öppna menyinställningen.
2. Vrid sökratten  tills “LOUD ON” eller “LOUD OFF” 

visas i fönstret. Tryck på sökratten  för att öppna 
inställningen.

3. Vrid sökratten  för att välja ON för att slå på 
funktionen för ljudstyrka och tryck sedan på sökratten 

 för att bekräfta inställningen.
4. För att stänga av funktionen ljudstyrka väljer du OFF 

och trycker på sökratten  för att bekräfta 
inställningen. 

AUX-ingång (Auxiliary)
Två 3,5 mm stereo-AUX-ingångar finns. En finns på 
framsidan av radion (AUX IN 1) och den andra är 
placerad i batterifacket (AUX IN 2).
1. Anslut en extern ljudkälla (exempelvis, iPod, MP3- 

eller CD-spelare) till AUX-ingången.
2. Tryck flera gånger på källknappen  tills AUX IN 1 

eller 2 visas.
3. Justera volyminställningen på din iPod, MP3- eller 

CD-spelare för att försäkra en adekvat signalnivå från 
spelaren och använd sedan sökratten  på radion för 
att ställa in ett ljud för bekväm lyssning.

Lyssna på Bluetooth®-musik
Du måste para ihop Bluetooth®-enheten med radion innan 
du automatiskt kan länka till uppspelning/strömning av 
Bluetooth®-musik via radion. Ihopparning skapar en 
varaktig anslutning så att två enheter alltid känner av 
varandra. 

Para ihop Bluetooth®-enheten
1. Tryck på källknappen  för att välja önskad 

Bluetooth®-funktion. “BT READY” visas i fönstret och 
“READY” blinkar med 2 sekunders intervall.

2. Aktivera Bluetooth® på din enhet i enlighet med 
enhetens bruksanvisning för att tillåta ihopparning.

3. Tryck på och släpp ihopparningsknappen , 
“BT PAIR” visas i fönstret och blinkar med 1 sekunds 
intervall. Du kan starta sökning av radion på 
Bluetooth®-enheten. När namnet på radion visas på 
Bluetooth®-enheten trycker du på alternativet i 
Bluetooth®-listan.
För vissa gamla mobiltelefoner (äldre versioner än 
BT2.1 Bluetooth®-enhet) kan du behöva ange 
lösenordskoden “0000”.

4. Bluetooth®-enheten länkas med radion.
5. När den är ansluten fortsätter “BLUETOOTH” att visas 

i fönstret och bakgrundsljuset dämpas efter 
10 sekunder.

Du kan nu spela musik på Bluetooth®-enheten via radion.

Spela en Bluetooth®-enhet som redan har 
parats ihop
1. Tryck på källknappen  för att välja önskad 

Bluetooth®-funktion. “BT READY” visas i fönstret och 
“READY” blinkar med 2 sekunders intervall.

2. Sök och länka med radion på Bluetooth®-enheten.
Vissa enheter kan automatiskt länka med radion.

Du kan nu spela musik på Bluetooth®-enheten via radion.

Obs:
a) Radion kan som mest paras ihop med åtta Bluetooth®-

enheter. Om du parar ihop fler än åtta Bluetooth®-
enheter, skrivs den äldsta ihopparningshistoriken över.

b) Om det är två Bluetooth®-enheter som söker efter 
radion visas den tillgänglig på båda enheterna.

c) Om Bluetooth®-enheten tillfälligt kopplas bort från 
radion måste du manuellt återansluta den till radion 
igen.

d) Om namnet på radion visas i listan på Bluetooth®-
enheten men enheten inte kan ansluta till den tar du 
bort namnet på radion från listan och parar ihop 
enheten med radion igen genom att följa stegen som 
beskrivs ovan.

e) Det effektiva funktionsområde mellan radion och den 
ihopparade enheten är cirka 10 meters (30 fot).

f) Alla hinder mellan radion och enheten kan minska 
funktionsområdet.

Koppla bort din Bluetooth®-enhet
Tryck och håll ihopparningsknappen  intryckt i 
2–3 sekunder för att koppla bort Bluetooth®-enheten. 
“BLUETOOTH” försvinner från fönstret vilket indikerar att 
Bluetooth® har inaktiverats.

Laddning med USB-
strömförsörjningsport (Fig. 10)
Det finns en USB-port på radions framsida. Du kan ladda 
en USB-enhet via USB-porten.
1. Anslut USB-enheten, t.ex. en iPod, MP3- eller CD-

spelare med en USB-kabel som finns i handeln.
2. Tryck på strömbrytaren  för att slå på radion.
3. Oavsett om radion drivs med nätström eller batteri kan 

radion ladda USB-enheten när radion slås på och i 
FM-radioläge, BT-läge eller AUX-läge, vilket visas när 
en extern ljudkälla ansluts.

Obs:
Du kan inte ladda USB-enheter under AM-läge eftersom 
radiosignalmottagningen försämras mycket vid laddning 
av USB-enhet.

• Maximal volym för högtalarens uteffekt minskar under 
USB-laddning.
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• USB-kontakten kan ge maximalt 1 A, 5 V med elektrisk 
ström.

Viktigt!
• Innan du ansluter USB-enheten till laddaren ska du 

alltid säkerhetskopiera dina data på USB-enheten. Du 
riskerar i annat fall att förlora dina data.

• Laddaren strömmatar eventuellt inte vissa USB-
enheter.

• Ta bort USB-kabeln och stäng locket om du inte 
använder enheten eller efter laddning.

• Anslut inte en strömkälla till en USB-port. Det finns i 
annat fall risk för brand. USB-porten är endast avsedd 
för laddning av enheter med lägre spänning. Placera 
alltid locket på USB-porten när du inte laddar en enhet 
med lägre spänning.

• För inte in en spik, vajer etc. i USB-
strömförsörjningsporten. Om så sker kan det orsaka 
kortslutning och ge upphov till rök och brand.

• Anslut inte denna USB-kontakt till USB-porten på en 
dator eftersom det är troligt att enheterna går sönder.

UNDERHÅLL
 FÖRSIKTIGHET:

• Använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande. 
Missfärgning, deformering eller sprickor kan uppstå.

Specifikationer:
Strömkrav
AC-adapter 12 V DC/1 200 mA, mittstiftet 

positivt
Batteri UM-3 (AA-storlek) x 2 för reserv

Klusterbatteri: 7,2–10,8 V
Glidbatteri: 10,8–18 V

Frekvensområde FM 87,50–108 MHz 
(0,05 MHz/steg)
AM (MW) 522–1 710 kHz 
(9 kHz/steg)

Bluetooth®

Bluetooth®-version 4.0
Bluetooth®-profiler A2DP/SCMS-T
Överföringseffekt Bluetooth®-specifikation, 

effektklass 2
Överföringsområde Max. 10 m (varierar i enlighet med 

användningsförhållanden)
Kodek som stöds SBC
Kompatibel Bluetooth®-profil

A2DP

Egenskaper
Högtalare 3,5 tum 8 ohm x 2
Uteffekt 7,2 V: 0,5 W x 2

10,8 V:1,2 W x 2 
14,4 V: 2,2 W x 2, 
18 V: 3,5 W x 2

Ingång för extern enhet
3,5 mm dia. (AUX IN1/AUX IN2)

Antennsystem FM-antenn
AM: bygelantenn

Mått (b x h x d) i mm
282 x 294 x 163

Vikt
Batterikassett (kg)
(utan batteri) 4,3

BL0715
4,4

BL7010

BL1013

4,5BL1015

BL1020B

BL1415

4,6

BL1415N

BL1815

BL1815N

BL1820

BL1820B

BL1040B 4,7

BL1430

4,8

BL1430B

BL1440

BL1450

BL1460B

BL1830

4,9

BL1830B

BL1840

BL1840B

BL1850

BL1850B

BL1860B


