
 

 

Bruksanvisning Marine Stereo DAB+ 

Vanntett Stereoreceiver beregnet for utendørs bruk. 

 

 

Dette apparatet har følgende funksjoner 

DAB/FM 

 Bluetooth Audio Streaming 

  USB input 

  AUX input           

 Vanntett front  
 

 Forsterker på 4 x 45 W 
 

 

 



 

 

Bruksanvisning 

 

Trykk powerknapp for å slå apparatet på. Ett lett trykk når apparatet er på 

aktiverer MUTE på og av. For å slå apparatet helt av, hold inne i 2 sekunder. 

Øk volumet 

Demp volumet 

 

Kort trykk velger mellom DAB/FM, USB, Bluetooth og AUX. 
    NB. USB vil ikke vises dersom ikke USB-inngangen er i bruk. 
    I Radio eller USB mode vil et langt trykk med påfølgende trykk, 
              svitsje mellom bass, diskant, balanse, fade, US/EU frekvenser, 
    beep av/på og 12/24 timers klokkevisning. 
    NB. Radioen må settes på EU-frekvenser for å virke godt i Norge 
 
 

I FM mode, et langt trykk med påfølgende >>   <<  for å vise Scansetting, 
  Audio setting eller system setting. 
  I Scansetting: Langt rykk på ENT med påfølgende >>  << for å vise alle        
  stasjoner, eller bare sterke stasjoner.  
  Under Audio setting, samme prosedyre for å velge mellom Stereo/Mono 
  Under System setting, samme prosedyre for å velge mellom forskjellige  
  Språk i displayet. 
  I DAB mode: Langt trykk på ENT med påfølgende >>  << for å velge  

 Mellom: Full Scan eller Manuell tuning. 
 
 

 USB mode, ett kort trykk, deretter brukes volume+/volume- for å søke  
  etter det sporet du ønsker å spille av. Langt trykk på Mode bekrefter. 
  I Radio mode: Kort trykk på APS, auto søkefunksjon. Langt trykk:  
  Auto Pre Set funksjon. 
 
 

   



 

 

   DAB/FM Operasjon  
 

  Trykk MODE for å vise DAB/FM. Trykk deretter langt trykk på APS, 
  Og de 18 sterkeste stasjonene vil automatisk lagres i apparatet. 
  Et kort trykk på APS stopper prosessen. 
  Et kort trykk på APS, og du kan søke manuelt opp og ned ved å trykke 
  >>  << . 

    USB Operasjon 

Denne er beregnet for USB minnekort der MP3 eller WMA format er 
brukt.  Andre applikasjoner må bruke AUX inngangen. 
 Sett et USB minnekort i USB porten og bruk PLAY/PAUSE knappen for å 
starte eller stoppe. Ved å bruke >> eller <<, kan du hoppe fram eller 
tilbake mellom sporene. Ved å holde << eller << nede, kan du spole fram 
eller tilbake. 

BLUETOOTH Operasjon 
Trykk MODE knappen flere ganger til Bluetooth vises i displayet. 
Hold deretter inne APS knappen inntil «Bluetooth discoverable» vises. 
Gå inn på din bluetooth sender(Iphone etc.) og velg «1852DAB+» i listen 
over mottatte bluetoothsignaler. På spørsmål om en eventuell  kode , er 
den «0000» 
Du kan nå styre musikken fra begge apparater. 
 

AUX Operasjon 
Trykk på Mode til Aux vises. Du kan nå spille av musikk fra et hvilket som 
helst apparat med hodetelefonuttak tilkoblet AUX inngangen via en 
minijackkabel. 
 

Innstilling av klokke 
 Hold inne Play/pauseknappen til klokke vises. For å stille klokken, hold  
 Inne en gang til,  til timetall blinker. Still timer med VOL+/VOL- til rett tid 
 vises. Trykk  et kort trykk på Play/pauseknappen og still in minutter på 
 samme måte. 

  
 



 

 

 
Rettelser til bilde over: 

Det gjøres oppmerksom på at AUX input er Minijack, og ikke RCA. Som  
vist på tegningen. Dersom apparatet skal kobles til der det ikke finnes  
DIN- koblinger fra før, kappes Din-koblingen  på apparatet av, og  
kablene kobles direkte som vist på tegning over. Der Din-kobling finnes 
fra før, for eks. i bil, er disse ferdigkoblet og kan bare kobles sammen. 
 

Dimensjoner 
 

  
 


