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Tack för att du just köpt en produkt från Lenco.
Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och bildprodukter
under många år.
Här har du nu din nya iPOD tower som kommer att skänka dig många trevliga ljud upplevelse.
Vi rekommenderar att du först innan du börjar njuta läser igenom denna
bruksanvisning.
1. Se till att det är minimum 5cm fri yta mellan din iPOD tower och något föremål. Detta för att
tillgodose bra ventilation.
2. Tillgodose att alla ventilationshål är öppna.
3. Du skall inte ha en öppenlåga i närheten av din iPOD tower.
Ställ inget ljus uppe på din iPOD tower.
4. iPOD tower skall inte utsättas för vatten i form av droppar eller stänk, ej heller
högfuktighetsgrad. Ställ ingen vas eller annat kärl innehållande vätska.
5. När huvudströmsladden är ansluten till 230v nätet bör inte batterierna vara insatta i din iPOD
tower. (Batteriernas effekt försvinner med tiden).
Dessa batterier skall inte vara utsatta för högvärme, öppen eld eller liknande fara.
6. iPOD tower är utrustad med micro-computer chip, därför kan displayen visa
”error” under t.ex. åskväder. Ett åskväder sänder ut stora mängder med statiska
partiklar som kan störa din produkt.
Om detta uppstår kan du bara slå av din iPOD tower med strömbrytaren och låta din iPOD tower
i 10sek. Där efter slår du på din iPOD tower återigen och den är nu nollställd. Och du kan återgå
till att njuta av din iPOD tower.
Tillbehör

Audiokabel
3,5mm hane stereo till
2 st. RCA hanar
Fjärrkontroll

Bruksanvisning

Byta batteri i fjärrkontrollen.
1. Vänd på din fjärrkontroll
Tryck in luckans knapp samtidigt som du drar ut luckan.
2. Sätt in ett batteri av CR2025 på batteri platsen.
Se till at + symbolen är uppåt.
3.Sätt tillbaka luckan.
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Enkel felsökning.
1. Om din fjärrkontroll endast fungerar mycket nära
din iPOD tower är det troligt att batteriet behöver bytas
2.Försök aldrig att återuppladda batteriet.
3. Om du inte tänker använda din fjärrkontroll på ett tag
Tag ut batteriet så förlänger du batteriets livslängd.

Varning
Skydda

Använd endast i 230 volts uttag

Varken vatten eller fukt skall finnas i närheten
av 230 volts uttag
Endast en utbildad
servicetekniker skall öppna din
produkts hölje.
Inga vassa föremål skall
användas

Undvik direkt solljus

Var försiktig och skydda din nätkabel.
Aldrig slit eller dra vårdslöst i kabeln.
Kliv ej heller på den.
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Drag ut nätkabel ur vägguttaget om du
inte ämnar att under en längre tid
använda din iPOD tower.
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1. Fort framåt / Fort bakåt
Fast forward/ Fast rewind
2. Audio ingångs val
3. Sleep funktion
4. iPOD interface kontroll knapp
5. Standby knapp
6. Spela/Paus knapp
7. Stopp knapp
8. Steg knapp nästa stycke/
föregående stycke
9. Volymkontroll +/10. Display
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11. USB Port
12. Multimedia kort
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AC220-240V/50Hz
POWER INPUT
On

Of

LENCO
Power source
AC220-240
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13. Strömkabels anslutning
14. Strömbrytare AV/PÅ

Fjärrkontrollen
Notera
1. Rikta alltid din fjärrkontroll mot IR mottagaren på din iPOD Tower.
2. Fjärrkontrollens räckvidd kan påverkas av hur bra ditt batteri är.
3. Starkt ljus typ solljus eller kraftiga lampor bör inte lysa direkt på fjärrkontrollens ir öga.
Starktljus kan skada fjärrkontrollens ir sändare.
4. Se till att fjärrkontrollen inte har några föremål mellan sig och din iPOD Towers ir sensor.

Menu

Sleep

Standby

Mute

USB / SD
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iPOD
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10+

T/F

Audio input

Nummerknappar

Time / Frekvens
Kanaler +/Föregående /Nästa
Stop

FM
Play/ Paus
Direktions knappar

Tone

Search/Repeat

Volym +

Save
Mono/Stereo

LENCO

Volym -

System anslutningar
Före du ansluter någon yttre ljudkälla till din iPOD Tower studera bilden nedan.
Varje anslutning skall vara säker och ordentligt ansluten.
Koppla ur nätkabeln (230volts kabeln) tills du kopplat färdigt.

PC
DVD Player

Antenn anslutning.

Audio anslutning.

Höger audio anslutning.

Vänster audio anslutning.

FM Antenn

Standard funktioner.
Förberedelser
1. Innan du startar din iPOD Tower var snäll och kontrollera att alla anslutningar är säkert
anslutna. Därefter starta din iPOD Tower
2. Tryck på ON/OFF knappen på baksidan av din iPOD Tower.
3. Tryck på STANBY knappen på din fjärrkontrollen för att kunna använda din iPOD Tower.
Displayen visar
1. I radio läge visar displayen vilken frekvens du lyssnar på samt om det är mono eller stereo
2. I audio och iPOD läge visas vilken funktion du använder samt huvudvolymens läge
Standby Mode
Tryck på standbyknappen på din fjärrkontroll eller den på frontpanelen på din iPOD Tower.
för att ställa din iPOD Tower i av eller på läge
Kontrollera också att strömkabeln är ordentligt insatt i vägg och i iPOD Towern din.
Sleep knappen
I avspelningsläge, tryck på SLEEP knappen på fjärrkontrollen. Du kan ställa in olika sleep tider,
10min 20min 30min 60min 90min 120min.
Som ex. tryck på SLEEP knappen och välj 10minuter. Nu kommer din iPOD Tower att efter
10minuter gå över till SLEEP läge.
Mute knappen
Genom att tryck in MUTE knappen på din fjärrkontroll kommer ljudet (under avspelning) att
tystna. För att återgå till tidigare volym läge tryck på Volume +/- knappen igen.
Fastforward / Fast rewind (Snabbspolning framåt / bakåt)
Vid avspelning tryck på
eller
knappen för att snabbspola framåt eller bakåt.
Tryck återigen på playknappen för att återgå till avspelning.
Dessa kanppar fungerar inte vid audioläge eller fm radioläge
Previous & Next (Föregående och nästa)
Under avspelning tryck på
för att gå till det tidigare stycket, och tryck på
för att gå till nästa stycke.
Dessa knappar fungerar inte vid audioläge eller fm radioläge
Volym kontroll (Volume setting)
Tryck på VOL +/- knappen för att öka eller minska volymen.

Basfuntioner
Menu knappen
Under tiden du spelar iPOD, tryck på Menu knappen för att återgå till huvudmenyn.
Direktionsknappar
Under tiden du spelar iPOD, tryck på direktions knapparna
kan välja funktion.

för att flytta markören så du

iPOD, Audio, FM Knappar
1. Anslut iPOD/iPhone in i din iPOD tower. (Upptill på din iPOD Tower.)tryck på IPOD knappen
på din fjärrkontroll för att kunna spela din iPOD/iPHONE i din iPOD Tower.
2. Anslut på rätt sätt yttre ljudkälla (även PC) och tryck på AUDIO knappen på din fjärrkontroll för
att kunna spela den anslutna enheten.
3. Tryck på FM knappen för att övergå till radio avlyssning.
TONE funktions knappen
När du spelar din iPOD tower kan du trycka på TONE knappen på fjärrkontrollen för att välja
bas eller diskant funktion. Därefter trycker du på VOL +/- för att justera BAS eller DISKANT.
SEARCH/REPEAT knappen
När du använder din iPOD tryck på denna knapp en gång för att återupprepa det stycke du just spelar.
Tryck två gånger för att repeat all stycken, tryck återigen på knappen för att avbryta repeat.
Nummerknapparna
När du lyssnar på radion kan du använda nummerknapparna 0-10+ för att välja förvalda stationer.
Ex. 10+ två gånger och t.ex. 5 för att välja plats 25.
Play/Paus knappen.
När du spelar något media (undantag FM radio) så kan du tryck på Play/Paus knappen för att tillfälligt
pausa det stycke du lyssnar på, tryck åter igen på samma knapp för att återupptaga avlyssningen.
Stoppknappen (Stop)
När du spelar något media (undantag FM radio) så kan du tryck på Stopknappen för att avbryta
avlyssningen. För att återupptaga avlyssningen tryck på PLAY knappen.
Du kan lyssna på ljudfiler via USB eller multimedia kort.(SD MS MMC kort)
1. Sätt in USB minnet eller multimedia kortet.
2. Tryck på USB/SD korts knappen på din fjärrkontroll. Tryck en gång till på knappen för att
välja mellan USB eller SD korts avlyssning.
3. Tryck på
eller
för att snabbspola framåt eller bakåt.
eller
knappen för att hoppa till nästa stycke eller föregående stycke.
4. För att lämna USB/SD läget tryck på iPOD, Audio eller FM knapparna.
Notera
1. USB anslutnings kabel skall inte vara längre än 0,5 meter.
2. Beroende på hur stora mängder data (och hastighet) som skall överföras, kan detta ta längre tid än vanligt. Det kan ta upp till 60 sekunder.
Detta är inget funktionsfel.
3. Till och med om en fil är av en typ som din iPOD Towerstödjer. Kan det hända att på grund av innehåll och inspelning avlyssning inte blir
möjlig.

Radioenheten.
1. Starta FM enheten
När iPOD tower är aktiverad (påslagen) tryck på FM knapen som du finner på fjärrkontrollen.
2.Välj station
a. Direkt val av frekvens: Tryck på T/F på fjärrkontrollen tryck sedan in den önskade frekvensen.
Frekvensområdet för FM är 87,5 <> 108,0 MHz
b. Välj band genom att trycka på TU eller TU+ knapparna: tryck på dessa knappar för att ställa in
frekvensen TU för nedåt TU+ för att stega uppåt i frekvens området. (0,05 MHz per tryckning)
c. Spara vald station (frekvens) T.ex. tryck 10+ tangenten 2 gånger och tangent 5 för att spara
vald station på förprogrammerad plats 25. Tryck på CH eller CH+ knapparna för att gå till föregående eller nästa station.
d. Automatisk frekvens sökning gör du genom att trycka på SEARCH knappen.
Nu söker iPOD tower upp alla radiostationer i ditt område och lagrar dem automatiskt.
Du kan bryta sökningen genom att åter igen trycka på SEARSCH knappen.
3. Spara vald station (frekvens) T.ex. tryck 10+ tangenten 2 gånger och tangent 5 för att spara
vald station på förprogrammerad plats 25. Tryck på CH eller CH+ knapparna för att gå till föregående eller nästa station.
4. Mono stereo val.
För att välja mono eller stereo lägen vid FM lyssnande.
Press MO/ST knappen. När du har valt Stereo läge syns detta på displayen.
Om radio signalen av någon anledning är för låg kommer inte stereo att kunna väljas.
Mono ger i dessa lägen bättre radio avlyssnings kvalitet.
Notera att du kan förändra radiosignalens styrka genom att förändra läget på din antenn på din
iPOD tower.
5. Att gå ur FM läge
a. Tryck på USB/SD knappen på din fjärrkontroll för at lämna FM avlyssning.
för att lyssna på USB/SD inspelat material.
b. Tryck på iPOD knappen på din fjärrkontroll för at lämna FM avlyssning.
för att lyssna på iPOD inspelat material.
c. Tryck på Audio knappen på din fjärrkontroll för at lämna FM avlyssning.
för att lyssna på Audio avlyssning.

Monterings anvisning

Notera:
Tag försiktigt bort den
skyddande plastfilmen.

Ljudkropp/Låda
Basplatta
Chassie skruvens topp
Chassie skruv
Chassie justeringsskruv
Chassie spets
Chassie bricka
Chassie skruv bricka
Bricka
Fästskruv för Basplatta
Om du i framtiden skulle behöva skrota denna produkt notera att:
Elektroniska sopor ej skall läggas bland vanliga hushållssopor.
Var snäll och återvinn denna produkt på en miljöstation.
Anvisningar för hur detta skall ske finns på varje återvinningsstation
( Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

Figuren visar hur iPOD tower ser ut helt monterad.

