
                                                                                                                                               

 

w w w . a r g o n a u d i o . c o m  

Q u i c k   s t a r t 
Vi bryr oss om miljøet 
Ved å avstå fra å legge ved en utskrevet manual med våre Argon 
Audio-prdodukter, så sparer vi mer enn 20 tonn papir årlig. Du kan 
finne en komplett brukermanual i PDF-format for dette produktet 
på: www.argonaudio.com 
 
Se baksiden av dette vedhenget for en start-guide. 
 
Sikkerhet  
Sikkerhetsinstruksjoner 
 
 
 
 
 
• Ta ut produktets strømledning fra vegguttaket før rengjøring. 

Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann eller fukt. Ikke 
søl væske på produktet. Rengjør kun med en tørr klut. 

• Plasser enheten på en solid og stabil overflate. 
• Plasser ikke produktet i en lukket bokhylle eller et skap som 

kan forhindre luft i å bevege seg gjennom produktets 
ventilasjonsåpninger.  

• Se til at produktet ikke blir plassert i nærheten av varmekilder, 
slik som radiatorer, ovner eller andre enheter som produserer 
varme. 

• Se til at strømkabelen til produktet ikke kan tråkkes på eller få 
knekk, spesielt området hvor kabelen er festet til pluggen.  

• Dra ut strømledningen ved tordenvær, eller hvis produktet 
ikke skal brukes over en lengre periode. Dette vil kunne 
forhindre en eventuell kortslutning i produktet. 

• Forsøk ikke å utføre service/reparasjon på produktet selv. 
Fjerning av deksel kan eksponere deg for skadelig spenning 

eller andre farer. Vennligst kontakt produsenten for å bli 
henvist til et autorisert service-verksted i nærheten av deg.  

• Ikke overbelast vegguttak, skjøteledninger eller interne 
strømkretser, da dette kan føre til en risiko for brann eller 
elektrisk støt.  

• Dytt aldri fremmedlegemer inn i produktets åpninger, da dette 
kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på produktet. 

• Bruk original strømkilde, som beskrevet i bruks- 
instruksjonene eller som det står markert på produktet.  

• Hvis ditt produkt eller tilhørende fjernkontroll bruker batteri, 
eksponer ikke batteriene for overdreven varme, slik som 
sollys, flammer eller lignende. ADVARSEL: Fare for 
eksplosjon hvis batteriene ikke er korrekt plassert.  

 
Erstatt kun med identisk eller tilsvarende type batteri. 
 

Hvis det er et bilde med en likesidet trekant, er det 
for å gjøre brukeren oppmerksom på at det finnes 
ledere med skadelig spenning inne i produktet. 
Denne spenningen kan være tilstrekkelig høy nok 
for at elektriske støt kan forekomme. 

 
Hvis det er et bilde av et utropstegn inne i en 
likesidet trekant, skal dette gjøre brukeren 
oppmerksom på at det finnes viktig instruksjon 
vedrørende bruk og vedlikehold (service) i 
manualen som følger med apparatet. 
 
Hvis det er et dobbelt rektangulært symbol på et 
produkt, betyr det at produktet er dobbels isolert. 
jording er derfor ikke nødvendig.  
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Q u i c k   s t a r t 
Hurtigstart 
Oppstart 

1. Se til at din Wi-Fi-ruter er slått på. 
2. Trekk ut antennen på radioen. 
3. Plugg strømkontakten inn i vegguttaket og den andre 

enden inn i radioen. 
4. Radioen vil straks begynne å søke etter DAB-

stasjoner. Dette kan ta noen minutter, og du vil se 
progresjonen på skjermen.  

5. Nå søket er gjennomført, vil radioen begynne å spille 
den stasjonen den fant først.  

 
Grunnleggende bruk 

1. Stasjoner kan bli valgt ved å vri på “Tuning/Select”-
knappen. 

2. Når ønsket stasjon er funnet, trykk på 
“Tuning/Select” og den valgte stasjonen vil spille.  

3. For å lagre en stasjon på en av forvalgsknappene 1-
5, trykk og hold inne den ønskede knappen i 3 
sekunder mens radioen spiller den ønskede kanalen.  

4. Når en stasjon er lagret, vil skjermen vise "Preset X 
saved" 

5. For å velge mellom DAB, FM, AUX og Bluetooth (gitt 
at enheten din har Bluetooth), trykker du på "Source" 
helt til du kommer til ønsket modus.  

6. For å søke etter stasjoner i FM-modus, trykk og hold 
inne "Autotune"-knappen i 3 sekunder, og radioen vil 
søke etter neste tilgjengelige stasjon. Du kan lagre 
en stasjon som vist under punkt 3.  

7. Bluetooth (Kun hvis ditt produkt har Bluetooth). 
For å finne og parkoble med en Bluetooth-enhet 
(nettbrett, PC, smarttelefon osv.), trykk på Bluetooth-

symbolknappen på radioen, og radioen vil da gå inn i 
Bluetooth-modus. Aktiver Bluetooth på din eksterne 
enhet og la den søke etter andre Bluetooth-enheter. 
Når Argon Audio Radio blir funnet og sammenkoblet, 
kan du begynne å spille av umiddelbart. Hvis din 
eksterne enhet ber om en pin-kode, skriv inn "0000". 
For mer om Bluetooth, se i den komplette manualen 
på: www.argonaudio.com 

 
Andre brukerfunksjoner 
Standby ved inaktivitet 

Som standard er radioen innstilt på å slå seg av 
automatisk om ingen innstilling er gjort på radioen 
under 120 minutter. 

1. Du når innstillingene for Standby ved inaktivitet ved 
å trykke på knappen Tuning/select (3) når <Inactive 
standby> vises på skjermen. 

2. For å deaktivere Standby etter inaktivitet, eller endre 
timeout-perioden, vrir du Tuning/select (3) til du når 
ønsket innstilling. 

3. Trykk inn knappen Tuning/select (3) for å bekrefte 
ditt valg. 
 
Du finner en komplett brukermanual om 
produktet i PDF-format på: www.argonaudio.com 


