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Sikkerhed1. 
Anvendelsesområde1.1 

Wi-Fi Internet-radioen afspiller musik fra Internet-radiostationer, delte foldere 
på en PC eller Mac og FM radio. Urets funktioner inkluderer alarm og et 
soveprogram. Læs håndbogen grundigt inden første brug.

Mærker i denne håndbog1.2 

!
 ADVARSEL  

En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge,  
hvis anvisningerne ikke følges.

!
 FORSIGTIG  

Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret.

i
 En bemærkning giver yderligere information fx om 

fremgangsmåden.

Almindelige sikkerhedsanvisninger1.3 

!
 ADVARSEL  

Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned 
og forårsage alvorlig skade.

!
 FORSIGTIG  

Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.

!
 ADVARSEL  

Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne.

!
 FORSIGTIG  

Man må ikke blokkere ventilationshullerne.

i
 Apparatet er dobbeltisoleret. Der kræves derfor ingen jordforbindelse. 

Tjek altid at netspændingen svarer til den spænding der står på 
specifikationspladen.
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Klargøring til brug2. 
Udpakning2.1 

● Pak apparatet forsigtigt ud.
● Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler 

noget, så kontakt forhandleren.
● Fjern forsigtigt mækerne fra forpanelet, hvis der er nogen.

i
 Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og 

indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere 
produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan 
beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer 
papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt.

Pakkens indhold2.2 

Følgende er inkluderet i den modtagede pakke:
1 Wi-Fi Internet-radio
1 Fjernbetjening
2 Batterier (AAA)
1 AC/DC-adapter + kabel
1 Brugerhåndbog

i
  

Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren.

Installation3. 
● Sæt apparatet på en vandret flad overflade.
● Udvid FM-antennen.
● Slut apparatet til el-nettet.  

Læs afsnittet "Tilslutning til el-nettet".
● Sæt batterierne i fjernbetjeningen.  

Læs afsnittet "Fjernbetjening".
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!
 FORSIGTIG

● Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde.
● Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys.

i
 Apparatet et udstyret med gummifødder for at forhindere det i at 

bevæge sig. Fødderne er fremstillet af ikke-migrerende materiale, 
specielt formuleret så det ikke efterlader mærker eller pletter på 
møblerne. Dog kan visse typer møbelpolish, træimprægnering eller 
møbelspray forårsage at gummiet bliver blødt, så det efterlader 
mærker eller rester på møblet og dermed skaber en risiko for at 
overfladen beskadiges. For at forhindere beskadigelse af 
træoverflader anbefaler vi, at man sætter selvklæbende underlag 
under gummifødderne inden monteringen.

Fjernbetjening3.1 

Sæt batterierne i
● Tag batterilåget af.
● Sæt batterierne i så de passer med  

(+) og (-) polaritetsmarkeringerne.
● Sæt batterilåget på igen.

!
 FORSIGTIG  

Forkert installering kan forårsage 
utæthed i batterierne og korrosion, 
som kan skade apparatet. Korrosion, 
oxidering, batterilækage og andre 
gradvise syredefekter af den slags, 
gør garantien ugyldig.
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Tilslutning til el-nettet3.2 

43 44

● Tilslut hunstikket på den elektriske ledning 
til DC IN 9 V-forbindelsen.

● Sæt stikket i stikkontakten for el-nettet.

Forbindelse til Internet3.3 

Et trådløst access-point (f.eks. en trådløs router) bruges til at forbinde til 
Internet. Det trådløse netværk identificeres med en SSID, navnet på 
netværket. Hvis apparatet bruges første gang, indstilles netværksnavnet for 
at få adgang til Internet.

Automatisk forbindelse til Internet
● Tænd for apparatet.
● Tryk på MENU-knappen (18). Roter eller tryk på VOLUME drejeren (11) 

eller tryk på UP knappen (29) eller DN knappen (28).
● Gå til CONFIGURE og tryk på SELECT knappen (27).
● Gå til NETWORK CONFIG og tryk på SELECT knappen (27).
● Gå til SCAN FOR NETWORKS og tryk på SELECT knappen (27).
● Gå til det ønskede netværksnavn og tryk på SELECT knappen (27).
● Om nødvendigt indtastes password. Læs afsnittet "Generelle funktioner".

Manuel forbindelse til Internet
● Tænd for apparatet.
● Tryk på MENU-knappen (18). Roter eller tryk på VOLUME drejeren (11) 

eller tryk på UP knappen (29) eller DN knappen (28).
● Gå til CONFIGURE og tryk på SELECT knappen (27).
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● Gå til NETWORK CONFIG og tryk på SELECT knappen (27).
● Gå til ENTER NETWORK NAME og tryk på SELECT knappen (27).
● Indtast netværksnavnet. Læs afsnittet "Generelle funktioner".
● Om nødvendigt indtastes password. Læs afsnittet "Generelle funktioner".

Forbindelse til en PC (Windows XP)3.4 

Apparatet kan bruge mediafiler gemt på en PC. Ved Windows Vista, kontroller 
at gæstekontoen er aktiveret og giv gæstekontoen adgang til den delte folder.

Forbindelse til en PC med en delt folder  
med simpel fildeling
● På PC'en, åbn Windows Explorer.
● Klik på FOLDER OPTIONS... i menuen TOOLS.
● Klik på fanebladet VIEW.
● Aktiver oprionen USE SIMPLE FILE SHARING (RECOMMENDED).
● Klik på OK.
● Åbn folderen SHARED DOCUMENTS.
● Opret en ny folder.
● Kopier alle audio-filer til denne folder.
● Højreklik på den nye folder og vælg SHARING AND SECURITY.
● Klik på fanebladet SHARING.
● Aktiver optionen SHARE THIS FOLDER ON THE NETWORK.
● Aktiver optionen ALLOW NETWORK USERS TO CHANGE MY FILES.
● Klik på OK.

Forbindelse til en PC med en delt folder  
og en password-beskyttet konto
● På PC'en, opret en konto med et password.
● På PC'en, åbn Windows Explorer.
● Klik på FOLDER OPTIONS... i menuen TOOLS.
● Klik på fanebladet VIEW.
● Deaktiver optionen USE SIMPLE FILE SHARING (RECOMMENDED).
● Klik på OK.
● Åbn folderen SHARED DOCUMENTS.
● Opret en ny folder.
● Kopier alle audio-filer til denne folder.
● Højreklik på den nye folder og vælg SHARING AND SECURITY.
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● Klik på fanebladet SHARING.
● Altiver optionen SHARE THIS FOLDER.
● Klik på PERMISSIONS.
● Vælg EVERYONE og klik på REMOVE.
● Klik på ADD.
● Klik på ADVANCED... og FIND NOW.
● Vælg brugerkontoen.
● Tilpas indstillinger og klik på OK.

Forbindelse til en PC med en delt folder  
og en konto uden password
● På PC'en, åbn CONTROL PANEL.
● Klik på ADMINISTRATIVE TOOLS.
● Klik på LOCAL SECURITY POLICY, LOCAL POLICIES og SECURITY 

OPTIONS.
● Klik på ACCOUNT: LIMIT LOCAL ACCOUNT USE OF BLANK 

PASSWORDS TO CONSOLE LOGON ONLY.
● Vælg DISABLED og klik på OK.
● Indret en delt folder som beskrevet i forrige afsnit. Las password være tomt.

Forbindelse til en PC med mediadeling (UpnP)
Mediadeling bruger Windows Media Player 11 eller højere som mediaserver. 
PC'en skal indstilles for at tillade apparatet at tilgå audiofilerne.
● Tænd for apparatet.
● På PC'en, åbn Windows Media Player.
● Tilføj audiofilerne til biblioteket.
● Højreklik på LIBRARY og klik på MEDIA SHARING....
● Vælg UNKNOWN DEVICE og klik på ALLOW.
● Klik på OK.
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Forbindelse til en Mac3.5 

The appliance can use media files stored on a Mac. For at tilgå filer gemt på 
en Mac, skal Windows File Sharing aktiveres.

Indretning af Windows fildeling
● På Mac'en, åbn SYSTEM PREFERENCES.
● Klik på INTERNET & NETWORK.
● Klik på SHARING.
● Aktiver optionen PERSONAL FILE SHARING og WINDOWS SHARING  

i afsnittet SERVICES.
● Klik START for begge tjenester.
● Deaktiver FIREWALL i afsnittet FIREWALL.
● Deaktiver INTERNET SHARING i afsnittet INTERNET.
● Åbn FINDER og klik på APPLICATIONS og UTILITIES.
● Tryk på CTRL, hold den nede og klik på DIRECTORY ACCESS.
● Klik på GET INFO og sørg for at READ/WRITE er aktiveret.
● Klik på DIRECTORY ACCESS og aktiver APPLETALK, LDAPv3, SLP  

og SMB/CIFS.
● Klik på SMB/CIFS for at indrette arbejdsgruppen.
● Kopier audiofilerne til DOCUMENTS i FINDER.
● Kontroller at Mac'en er forbundet til det trådløse netværk.

Registrere apparatet3.6 

Du skal registrere online for at tilføje Internet-radiostationer til radiostationslisten 
på apparatet.
● Hent registreringsnøglen og serienummeret fra konfigurationsmenuen. 

Læs afsnittet "Konfigurationsmenubetjening" senere i denne håndbog.
● Gå til www.reciva.com og klik på REGISTER fra hjemmesiden.
● Følg vejledningen for at registrere. Der sendes en bekræftelses-email.
● Log på.
● Klik på MY RADIOS.
● Indtast registreringsnøglen og serienummeret.
● Klik på ADD RADIO.
.
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Funktioner4. 
Wi-Fi Internet-radio4.1 

4

2
1

3

5

6 7 9 10 11 128

1 ON/OFF-knap
2 STOP / P1 knap
3 ALARM-knap
4 SELECT-knap
5 BACK-knap
6 PREV-knap

7 NEXT-knap
8 PLAY/PAUSE / P2 knap
9 Display
10 Fjernbetjeningssensor
11 VOLUME-drejeknap
12 Hovedtelefonstik
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Display

34 35 36 37 38 39 40 41 42

34 SHIFT-modusindikator
35 INTERNET-indikator
36 MEDIA PLAYER-indikator
37 INTERNET RADIO-indikator
38 REPEAT-indikator
39 SHUFFLE-indikator
40 Wi-Fi-styrkeindikator
41 ALARM indikator
42 SLEEP-indikator

Fjernbetjening

14

16

18

22
23

26

25

20

13

15

32

17

21

19

24

33

31

29
30

28
27

13 SNOOZE-knap
14 SOURCE-knap
15 BROWSE/QUEUE-knap
16 STOP-knap
17 NEXT-knap
18 MENU-knap
19 PREV-knap
20 PLAY/PAUSE-knap
21 EQ-knap
22 REPEAT-knap
23 PLAY MODE-knap
24 BACK-knap
25 Talknapper (0-10+)
26 SHIFT-knap
27 SELECT-knap
28 DN-knap
29 UP-knap
30 SLEEP-knap
31 ALARM-knap
32 MUTE-knap
33 ON/OFF-knap
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Betjening5. 
Der er adgang til alle funktioner på apparatet med fjernbetjeningen.  
Alle anvisningerne henviser til betjening med fjernbetjeningen med mindre 
andet er noteret.

i
● Apparatet er designet til at blive betjent med fjernbetjeningen. Ved almindelig 

brug kan det være bekvemt at sætte apparatet på standby efter brug.

Hurtigstart5.1 

Generelle funktioner
● For at tænde for apparatet trykkes på ON/OFF-knappen (33). For vende 

tilbage til standby trykkes ON/OFF-knappen (33) igen.
● For at indtaste tegn, tryk på DN-knappen (28) eller UP-knappen (29) eller 

drej på VOLUME drejeknappen (11). Tryk på SELECT-knappen (27) for at 
bekræfte eller tryk på BACK-knappen (24) for at slette.

● For at vælge kildemodus trykkes SOURCE-knappen (14).
● For at justere lydstyrken trykkes UP-knappen (29) eller DN-knappen (28).
● For at vælge lydmodus (FLAT, BASS, CLASSICAL, JAZZ, POP, ROCK) 

trykkes EQ-knappen (21).
● For tavs eller lyd tilbage trykkes MUTE-knappen (32).

Internet-radiofunktioner
● Tænd for apparatet.
● Vælg Internet-radiomodus.
● Vælg LOCATION eller GENRE for at vælge en Internet-radiostation.
● Vælg MY STUFF for at vælge Internet-radiostationer, som er tilføjet 

manuelt via www.reciva.com.
● For yderligere anvisninger, læs afsnittet "Internet-radiofunktioner" senere  

i denne håndbog.
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FM radiofunktioner
● Tænd for apparatet.
● Vælg tunermodus.
● For yderligere anvisninger, læs afsnittet "Radiofunktioner" senere i denne 

håndbog.

Media player funktioner
● Tænd for apparatet.
● Vælg media player-modus.
● For yderligere anvisninger, læs afsnittet "Media player-funktioner" senere  

i denne håndbog.

Urfunktioner
● Læs afsnittet "Urfunktioner" senere i denne håndbog.

Internet-radiofunktioner5.2 

Audio afspilning
Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:
● For at vælge et spor skal man trykke på PREV-knappen (19) eller NEXT-

knappen (17), indtil det ønskede spor er sat.
● For at spole frem eller tilbage på sporet, skal man trykke på PREV-knappen 

(19) eller NEXT-knappen (17).
● For at sætte afspilningen på pause skal man trykke én gang på PLAY/PAUSE-

knappen (20), og for at genoptage afspilningen trykkes knappen igen.
● Tryk på ciffertasterne for at vælge en forvalgt station (1-10).
● Tryk på SHIFT-knappen (26) og ciffertasterne for at vælge en forvalgt 

station (11-20).

Tilføje Internet-radiostationer
● Log på www.reciva.com.
● Browse for en station fra fanebladet LISTEN.
● Klik på ADD STATION NAME TO MY STATIONS.
● Log af.
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Radiofunktioner5.3 
Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:
● Tryk på ciffertasterne for at vælge en forvalgt station (1-10).
● Tryk på SHIFT-knappen (26) og ciffertasterne for at vælge en forvalgt 

station (11-20).
● For at vælge forvalgte station 1 eller 2, tryk på P1-knappen (2) eller 

P2-knappen (8) på apparatet.
● For at søge en specifik frekvens skal man trykke på PREV-knappen (19) 

eller NEXT-knappen (17) gentagne gange, indtil den ønskede frekvens er sat.
● For at søge automatisk, skal man trykke og holde PREV-knappen (19) eller 

NEXT-knappen (17). Apparatet søger efter den næste tilgængelige station.

Gemme forindstillede radiostationer
● Søg efter en specifik frekvens eller vælg en station.
● For at gemme stationens frekvens som forindstillet station 1, tryk ciffertast 

1 og hold den nede, indtil displayet viser bekræftelsesmeldingen.
● For at gemme forindstillet station 11, truk på SHIFT-knappen (26) og tryk 

og hold på ciffertast 1 indtil displayet viser bekræftelsen.

Media player funktioner5.4 

Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:
● Tryk på PREV-knappen (19) eller NEXT-knappen (17) for at vælge det 

forrige eller næste spor.
● For at sætte afspilningen på pause skal man trykke én gang på PLAY/PAUSE-

knappen (20), og for at genoptage afspilningen trykkes knappen igen.
● For at stoppe afspilningen midlertidigt trykker man én gang på STOP-

knappen (16). Tryk på knappen igen for at stoppe afspilningen permanent, 
eller tryk på PLAY/PAUSE-knappen (20) for at genoptage afspilningen.

Afspilning af lyd fra delte foldere
● På apparatet trykkes på SOURCE-knappen (14).
● Vælg media player-modus.
● Vælg WINDOWS SHARES.
● Vælg SCAN FOR PCS for at vise alle tilgængelige PC'er på netværket.
● Vælg PC'en.
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● Vælg folderen.
● Om nødvendigt indtastes konto og password.
● Om nødvendigt bladres i den delte folder ved at vælge BY ALBUM eller 

BY ARTIST.

Afspilning af lyd fra delte medier
● På apparatet trykkes på SOURCE-knappen (14).
● Vælg media player-modus.
● Vælg WINDOWS SHARES.
● Vælg UPNP SERVERS.
● Vælg folderen.
● Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte og starte afspilning.

Gentagelse og omskiftning af lyd
● På apparatet trykkes på SOURCE-knappen (14).
● Vælg media player-modus.
● Vælg PLAYBACK MODE.
● Vælg REPEAT eller SHUFFLE.
● Tryk på SELECT-knappen (27).
● Tryk på YES for at aktivere SHUFFLE.
● Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.

Tilføje et spor til en kø
● Gå til det ønskede spor og tryk på SELECT-knappen (27).
● Gå til det ønskede album og tryk på SELECT-knappen (27).
● Gå til ADD TO QUEUE og tryk på SELECT-knappen (27).

Bladre gennem spor i en kø
● Tryk på BROWSE/QUEUE-knappen (15) og tryk på UP-knappen (29)  

eller DN-knappen (28) for at bladre gennem listen.
● Tryk på SELECT-knappen (27) for at begynde afspilning.

Fjerne spor fra en kø
● Tryk på BROWSE/QUEUE-knappen (15) og tryk på UP-knappen (29)  

eller DN-knappen (28) for at bladre gennem listen.
● Tryk på STOP-knappen (16) for a vælge et uønsket spor i en kø.
● Vælg YES for at fjerne sporet.
● For at fjerne alle spor fra køen, vælg CLEAR QUEUE i media player-modus.



142

Urfunktioner5.5 

Under urfunktioner kan man sætte følgende parametre:
 - aktuel tid og dato
 - alarmtid (inkl. alarmmodus, slumretid)

Indstilling af aktuel tid og dato
● Tryk på MENU-knappen (18).
● Vælg CONFIGURE.
● Vælg SET TIME/DATE.
● Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at stille ind på den 

ønskede time.
● Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.
● Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at stille ind på de 

ønskede minutter.
● Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.
● Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at indstille den 

ønskede dag.
● Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.
● Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at stille ind på den 

ønskede måned.
● Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.
● Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at stille ind på det 

ønskede år.
● Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.

Indstilling af alarmtiden
● Tryk på MENU-knappen (18).
● Vælg ALARM CLOCK.
● Vælg SET ALARM.
● Vælg alarmen.
● Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at stille ind på den 

ønskede time.
● Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.
● Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at stille ind på de 

ønskede minutter.
● Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.
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● Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at vælge den ønskede 
frekvens. ONCE, EVERY DAY, WEEKLY.

● Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.
● Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at stille ind på den 

ønskede alarmlyd. BUZZER, FM TUNER eller forvalgt station.
● Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.

i
● Ved en strømafbrydelse, eller hvis apparatet trækkes ud af stikket, mister 

man tidsindstillingerne.

Deaktivering af alarmen5.6 

● Tryk på MENU-knappen (18).
● Vælg ALARM CLOCK.
● Vælg SET ALARM.
● Vælg alarmen.
● For at deaktivere alarmen, tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) 

for at vælge NO.
● For at deaktivere alle alarmer, vælg DISABLE ALL efter valg af SET ALARM.

Indstilling af SLEEP-funktionen5.7 

● Tryk på SLEEP-knappen (30).
● Vælg SLEEP TIMER.
● Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at udvælge de 

ønskede indstillinger (15 min - 3 hr).
● Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.

Slumrealarm
Default slumretiden er: 5 minutter.
● For at sætte alarmen til at slumre skal man trykke på SNOOZE-knappen (13).
● For at stoppe alarmen skal man trykke på ON/OFF-knappen (33) eller 

SELECT-knappen (27).
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Betjening af konfigurationsmenu5.8 

● Tryk på MENU-knappen (18).
● Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at navigere til 

CONFIGURE.
● Tryk på SELECT-knappen (27) for at bekræfte.
● Tryk på UP-knappen (29) eller DN-knappen (28) for at vælge en indstilling. 

Hvis valget frenkalder en efterfølgende undermenu, gentages det tidligere 
trin for at vælge en indstilling.

● Tryk på SELECT-knappen (27) for at gemme indstillingen.
● Tryk på MENU-knappen (18) for at forlade.

Generel setupside
● For at navigere gennem menuen, tryk på UP-knappen (29) eller   

DN-knappen (28) eller drej på VOLUME drejeknappen (11).
Følgende menupunkter kan vælges:

 - NETWORK CONFIG: for at indstille netværket.
 - VERSION: for at vise apparatets versions-information.
 - UPGRADE FIRMWARE: for at kontrollere, om nyt firmware er tilgængeligt.
 - LANGUAGE: til at ændre sproget.
 - FACTORY RESET: for at genoprette apparatets defaultindstillinger.
 - REGISTER: for at få en registreringsnøgle til online-registrering på Reciva 

kundeportalen. Læs afsnittet "Registering af apparatet" i denne manual.
 - CLOCK SETUP: for at indstille urets funktioner. Læs afsnittet "Urfunktioner" 

i denne håndbog.
 - WIFI STRENGTH: for at kontrollere signalstyrken for den aktuelle 

forbindelse.

Rengøring og vedligeholdelse6. 

!
 ADVARSEL  

Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk 
for apparatet og træk stikket ud.

● Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget 
snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel.
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Fejlsøgning7. 
Besvær Afhjælpning
Ingen lyd eller Tjek om den korrekt kilde er valgt. 
ufuldstændig lyd Tjek lydstyrke eller tavs indstilling.
 Tjek om der er tændt for ekstraudstyret, og at det er   
 indstillet rigtigt.
 Tjek kabler for problemer med forbindelse.
Ingen strøm Tjek om den elektriske ledning er sat rigtigt i stikkontakten.
Betjeningstasterne Intern fejl.  
fungerer ikke Nulstil apparatet.

Internet-radio
Besvær Afhjælpning
Kan ikke forbinde Kontroller om access-punktet er tændt. 
til Internet Kontroller om en firewall blokerer udgående porte.
 Kontroller om det rigtige password er brugt.
 Kontroller om apparatet er indenfor rækkevidden af det  
 trådløse access-punkt.
 Genopret apparatets netværksindstillinger.
Kan ikke afspille en station Kontroller om stationen stadig sender.
 Kontroller om stationen har nået sit maksimale lytterantal.
 Kontroller om radiostationens link stadig virker.
 Kontroller om Internet-forbindelsen er hurtig nok.
Afbrudt audio Kontroller båndbredden af det trådløse netværk.
 Flyt apparatet tættere på access-punktet

Radio
Besvær Afhjælpning
Støj eller lydforvrængninger Der er ikke tunet rigtigt ind på stationen.  
ved FM-udsendelser  Justering af indstillingen.
 Ledningsantennen er ikke i den rigtige position.  
 Stræk antennen ud.
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Medieafspiller
Besvær Afhjælpning
Kan ikke finde PC'en Aktiver global fildeling
 Kontroller at PC'en er på det samme netværk.
 Kontroller at PC'en har den samme arbejdsgruppe,  
 som serveren, der styrer netværket.
 Kontroller at det trådløse netværk fungerer korrekt.
 Kontroller om en firewall blokerer udgående porte.
Kan ikke finde delte foldere Kontroller at folderen er delt.
 Kontroller at folderen er tilgængelig.
 Kontroller, at der bruges det korrekte password for   
 brugerkontoen
 Kontroller om en firewall blokerer udgående porte.

AUX
Besvær Afhjælpning
Ingen lyd fra enhedssystemet Forøg lydstyrken på audiokildeanordningen.
Intet billede Tjek om der er tændt for tv'et og sat på det rigtige  
 A/V indgangssignal.
 Tjek kabler for problemer med forbindelse.
 Tjek kabler for skader.
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Tekniske data8. 
Parameter Værdi
Spænding 9 V DC
Indgangsspænding 100 ~ 240 VAC / 50 ~ 60 Hz 
Strømforbrug 12 W
Maks. udgangsstrøm 2 x 2 W (RMS)
Radiobånd FM
Dimensioner (B x H x D) 242 x 140 x 120 mm
Vægt 1 kg

Frekvensområde
Parameter Værdi
FM-radio 87,5 MHz - 108 MHz

Fjernbetjening
Parameter Værdi
Strømforbrug 3 V
Batteristørrelse AAA
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Kassering af brugt elektrisk  9. 
 og elektronisk udstyr 

Z
Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, 
at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette 
udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr.  
I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingssystemer 
for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering 
af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for 
miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling 
af produktet. Gengrug af materialer hjælper med til at bevare naturens 
ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud 
sammen med husholdningsaffaldet.

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale 
myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet.

For mere information og garantiforhold, besøg: www.akai.eu
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Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?
Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via:

0900-3555333

Avez-vous des questions après avoir lu ce manual?
Contactez AKAI Benelux par téléphone au :

070-355505

www.akai.eu




