Lenco
IPD-4100 seriens iPod-docka med FM-digitalradio

Bruksanvisning

Läs alla instruktioner noga. Förvara instruktionerna.
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Förpackningens innehåll

3.5 mm stereokabel
Fjärrkontroll
Dockningsstation

Snabbstartguide

Medföljande iPod-adapterurval (7 st)

Dockningsstation
Styrpanel
Dockningsstation

Strömknapp (POWER)

Öppning för minneskort
Stämningsknapp (TUNE)
Pilknapp upp/snabbsökningsknapp bakåt
Insomningstimer/klockknapp(SLEEP/CLOCK)
Alarmknapp
(ALARM)

Pilknapp ned/snabbsökningsknapp framåt
Ekvalisatorknapp (EQ)
Funktionsknapp
(MODE)

Minnesknapp (MEM)

Högtalare
LCD-skärm
Högtalare Volymkontroll
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Batterifack

USB-anslutning
AUX-ingång (höger kanal)
AUXi-ngång (vänster kanal)

Strömomkopplare
Strömkabel
Högtalarport

Antennanslutning (ANT)
Subwoofer-utgång

Fjärrkontroll

Beredskapsknapp (STANDBY)

Ljudets avstängningsknapp
(MUTE)

Minnesknapp (MEM)

Funktionsknapp (MODE)

Pilknapp upp
Volymknapp ned

Volymknapp upp

Godkänningdknapp (OK)
Insomningstimer (SLEEP)
Pilknapp ned

Alarmknapp (ALARM)

Snabbsökning bakåt

Snabbsökning framåt

Avspelnings-/pausknapp
Menyknapp (MENU)

Ljushetsknapp

Ekvaliseringsknapp (EQ)
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Förberedelser
1. Installering av iPod-dockningsstation
Anslut strömkabeln till ett eluttag. Ställ ON/OFF-omkopplaren i ON-position på dockans
bakpanel.
2. Fjärrkontrollens användning
Dockningsstationens funktioner kan styras med fjärrkontrollen. Avlägsna plastfolien innan du
använder fjärrkontrollen.
Plastfolien drages loss enligt nedan visat sätt.

Rikta fjärrkontrollen rakt mot dockans frampanel och tryck på önskade styrknappar.
Obs!
När du byter nya batterier till fjärrkontrollen, säkra dig att de är av samma storlek och typ.
3. iPod-dockning
Vilken som hekst iPod-apparat kan ansutas till dockningsstationen.
Välj lämplig iPod-adapter från urvalet som följer med
dockan.
Anpassa iPod-adaptern i urgropningen ovan på dockningsstationen och placera sedan iPod-apparaten i adaptern.
Obs!
iPod-apparatens batteri laddas när den är i adaptern och
dockningsstationen är i beredskapsläge.
Paina STANDBY-painiketta.
Tryck repeterat på MODE-knappen tills iPod uppenbaras på
LCD-skärmen.
Starta avspelningen med att trycka på PLAY/PAUSE-knappen.
4. Anslutning av yttre apparater
Olika yttre audioapparater kan anslutas till dockningsstationen med den medföljande 3.5 mm
stereokabeln eller RCA-kabel (extra utrustning).
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Dockningsstationens användning
Strömmens påkoppling
1. Koppla strömmen till dockningsstationen genom att trycka på STANDBY-knappen.
2. Slå av strömmen genom att trycka STANDBY-knappen på nytt.
Obs!
Säkra dig, att ON/OFF-omkopplaren är i ON-positionen innan du kopplar strömmen till
dockningsstationen.
Volymjustering
1. Vrid VOLUME-kontrollen medsols för att höja volymen.
2. Vrid VOLUME-kontrollen motsols för att sänka volymen.
3. Ljudet bryts genom att trycka på MUTE-knappen. Ljudet aktiveras igen genom att trycka MUTEknappen på nytt eller med att vrida VOLUME-kontrollen medsols.
Förinställd ekvalisator
Ljudområdet kan justeras för lyssnandet på olika musiktyper. Detta sker genom att justera de förinställda ekvaliseringsinställningarna. De tillgängliga inställningarna är:
• Jazz
• Pop
• Rock
• Classic
• Bass
1. Välj den bästa inställningen genom att trycka på EQ-knappen.
Funktionslägen
iPod-dockningsstationen har tre funktioonslägen.
• iPod
• Tuner
• Aux
Ljushet
1. Tryck på fjärrkontrollens BRIGHTNESS-knapp för att söka upp den bästa ljushetsinställningen (4 st).
Minneskort
Du kan avspela MP3-filer som är lagrade på SD- eller MMC-kort. Skjut frågavarande kort in i kortöppningen ovan på dockningsstationen.
iPod
Du kan ansluta din iPod-apparat till dockningsstationen och lyssna på dina favoritmelodier via
dockningsstationens högtalare. Du kan ocså styra den dockade iPod-apparatens grundfunktioner
med dockningsstationens fjärrkontroll.
Obs!
De i bruksanvisningen förklarade funktionerna kan styras både med dockningsstationens och fjärrkontrollens kontroller.
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Välja iPod-funktion
1. Tryck på STANDBY-knappen.
2. Tryck repeterat på MODE-knappen tills iPod uppenbaras på LCD-skärmen.
3. Ställ iPod-apparaten försiktigt i dockningsstationen (sidan 4).
Obs!
Välj passlig adapter för din iPod. Akta dig för att skada anslutningsstiften.
Obs!
iPod-apparatens batteri laddas automatiskt när dockningsstationen är i beredskapsläge.
4. Starta avspelningen med PLAY/PAUSE-knappen.
Navigering i menyt
Välj iPod-apparatens menysystem med fjärrkontrollen.
1. Aktivera iPod-meysystemet genom att trycka på MENU-knappen.
2. Flytta kursorn till önskas menyoption genom att använda pilknappen UPP eller NED.
3. Tryck på OK-knappen för att godkänna den valda menyoptionen.
MOTTAGNING AV RADIOSÄNDNINGAR
Stämma radiostation
1. Tryck på STANDBY-knappen.
2. Tryck repeterat på MODE-knappen tills Tuner uppenbaras på LCD-skärmen.
3. Starta stationssökningen genom att hålla FWD- eller RWD-knappen nedtryckt.
4. Finstäm den uppsökta radiostationen genom att trycka kort på FWD- eller RWD-knappen.
Obs!
Optimera mottagningen genom att ändra dockningsstationens placering.
Radiostationens lagring användande fjärrkontroll
1. Stäm den önskade radiostationen enligt ovan visat sätt.
2. Tryck på MEM-knappen. Ordet MEM och minnesplatsens nummer uppenbaras på LCD-skärmen.
3. Tryck på pilknappen UPP eller NED för att välja minnesplatsnumret på vilket du vill lagra frågavarande station.
4. Tryck MEM-knappen på nytt för stationens lagrande.
5. Upprepa ovan visade åtgärder för att lagra flere radiostationer.
Tryck repeterat på MODE-knappen tills iPod uppenbaras på LCD-skärmen.
Obs!
Högst 20 stationer kan lagras i apparatens minne.
Flytta en lagrad radiostation till ett annat förinställningsnummer
1. Stäm önskad radiostation enligt ovan visat sätt.
2. Tryck MEM-knappen en gång på dockningsstationen eller fjärrkontrollen för att visa minnesplatsen av den nuvarande lagrade stationen på LCD-skärmen.
3. Välj det nya förinställningsnumret genom att trycka på pilknappen UPP eller NED på fjärrkontrollen.
4. Tryck MEM-knappen på nytt för att lagra stationen på det nya minnesplatsnumret.
Obs!
Åtgärden raderar den tidigare lagrade stationen från den valda minnesplatsen.
Lyssna på lagrad station
1. Larga radiostationen enligt ovan visat sätt.
2. Du kan söka lagrade stationer med att använda pilknapparna UPP och NED.
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AUX-ingång
Också andra audioapparater (till ex. MP3-spelare) kan anslutas till dockningsstationen. En 3.5 mm
stereokabel ingår i dockningsstationens tillbehör. Apparatens bakpanel är försedd med RCA-anslutningar för RCA-kabel (extra tillbehör).
1. Anslut önskad audioapparat.
2. Tryck repeterat på MODE-knappen tills AUX uppenbaras på LCD-skärmen.
3. Justera ljudvolymen till lämplig nivå. Om ljudvolymen fortfarande är för låg, försök justera den
med den anslutna audioapparatens kontroller.
SUB OUT-utgång
En aktiv-subwoofer (extra utrustning) kan anslutas till SUB OUT-anslutningen på dockningsstationens bakpanel till förstärkning av låga frekvenser.
KLOCKA
Backup-batterier
Backup-batterierna användes till att hålla klocktiden under ett eventuellt strömavbrott.
1. Slå av strömmen från dockningsstationen och koppla strömkabeln loss ur eluttaget.
2. Öppna batterifackets lock på dockningsstationens baksida för batteribyte.
3. Installera batteriet (CR2025) med rätt + och - polaritet.
4. Stäng batterifackets lock.
Klockans justering
1. Säkra dig, att strömmen är påkopplad till dockningsstationen innan du justerar klockan.
2. Håll SLEEP/CLOCK-knappen nedtryckt. SET-indikatorn tänds på LCD-skärmen (efter tidsvisningen).
3. Justera minuterna med pilknapparna UPP eller NED.
4. Justera timmarna genom att vrida på VOLUME-kontrollen.
5. Godkänn den inställda nya tiden med att trycka på SLEEP/CLOCK-knappen.
6. Dockningsstationen återvänder automatiskt till funktionsläget som var i bruk före klocksinställningen.
Alarminställning
1. Säkra dig att strömmen är påkopplad till dockningsstationen innan du ställer in alarmet.
2. Håll ALARM-knappen nedtryckt. ALM-indikatorn tänds och alarmtiden visas på LCD-skärmen.
3. Justera minuterna med pilknappen UPP eller NED.
4. Justera timmarna genom att vrida på VOLUME-kontrollen.
5. Godkänn tidsinställningen genom att trycka på ALARM-knappen.
6. Tryck ALARM-knappen på nytt, när alarminställningen är godkänd eller vänta några sekunder,
att dockningsstationen återvänder till det tidigare funktionsläget.
7. Dockningsstationen återvänder automatiskt till funktionsläget som var i bruk före klocksinställningen.
8. Tryck kort på ALARM-knappen för att aktivera eller avkalla alarmet.
Obs!
Alarmet väcker dig med det till sist använda källjudet (till ex. radio eller iPod). Alarmet använder ett
summerljud, on iPod kopplas loss från dockningsstationen. Kom ihåg att justera ljudet till lämplig
nivå för väckningen.
Snusfunktion (SNOOZE)
1. När alarmet har startat, så kan det ändras till ett snusalarm genom att trycka på vilken knapp som
helst (borträknat POWER-knappen).
2. LCD-skärmen visar ordet ”OFF” och alarmet stoppas.
3. Snusalarmet startar på nytt efter 6 minuter. Du kan fortsätta snusfunktionen eller avkalla den med
att trycka på POWER-knappen.
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Obs!
POWER-knappen bryter strömmen också från dockningsstationen. Tryck POWER-knappen på nytt,
när du vill koppla strömmen till dockningsstationen.
Insomningstimer
Dockningsstationen kan programmeras att slå av strömmen efter ett förinställt tidsvärde. Insomningstimen fungerar med 10 minuters steg upp till 90 minuter.
1. Tryck på SLEEP-knappen tills skärmen visar önskat minutvärde.
Dockningsstationens återställning till de fabriksgjorda värden
Dockningsstationen kan vid behov återställas till fabrikens grundinställningar.
1. Slå av strömmen från dockningsstationen och koppla stickproppen loss ur eluttaget.
2. Avlägsna backup-batteriet från batterifacket enligt tidigare visat sätt.
3. Installera backup-batteriet tillbaka efter ca. 2 minuter. Dockningsstationen återställes till fabrikens
grundinställningar.

Felsökning
Problem
Radioljudet förvrängs.

Möjlig orsak
1. Stationen är fel stämd.
2. Sändarsignalen är svag.

Inget ljud hörs från radion.

1.
2.

iPod-avspelningen startar inte. 1.
2.
Inget iPod-ljud.

1.
2.

Korrigeringsåtgärd
1. Finstäm stationen.
2. Flytta dockningsstationen till
en annan plats.
Dockningsstationen är inte i
1. Välj Tuner genom att trycka
Tuner-läget.
på MODE-knappen.
Ljudet är avstängt eller justerat 2. Justera volymnivån.
till minsta nivån.
Dockningsstationen är inte i
1. Välj iPod genom att trycka
iPod-läget.
på MODE-knappen.
Ljudet är avstängt eller justerat 2. Justera volymnivån.
till minsta nivån.
Dockningsstationen är inte i
1. Välj iPod genom att trycka
iPod-läget.
på MODE-knappen.
Ljudet är avstängt eller justerat 2. Justera volymnivån.
till minsta nivån.

Palauta telakointiasema tehtaan asettamille perusasetuksille ellei yllä esitetyt korjaustoimenpiteet
ratkaise ongelmaa.

Tekniset tiedot
Tekniska data
Modellnummer
Strömkälla
Effektförbrukning
Uteffekt
Radions frekvensområde
Mått (BxDxH)

•
•
•
•
•
•

IPD-4100
230 V, 50 Hz växelspänning
26 W
5 W x 2 + 12 W (subwoofer)
FM: 87.5 - 108 MHz
402 x 265 x 140 mm

Tillverkad för: TRUEBELL FINLAND OY
Niittyvillankuja 3, 01510 Vantaa
Service tel. 09 35080060
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