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1. Inledning
Tack för att du har köpt QUBO. Denna bruksanvisning och säkerhetsmanualen 

ger all information som krävs för problemfri och säker drift av QUBO. 

• Läs bruksanvisningen och säkerhetsmanualen i sin helhet innan du använder

QUBO.

• Förvara bruksanvisningen och säkerhetsmanualen för framtida referens.

• Om du överlåter enheten vidare till en tredje part, vänligen förse dem

med bruksanvisning och säkerhetsmanualen.

• Underlåtenhet att följa bruksanvisningen och säkerhetsmanualen kan leda

till allvarliga skador eller skador på QUBO.

• Vi påtar oss inget ansvar för skador till följd av underlåtenhet att iaktta denna
bruksanvisning.

Bilderna i denna bruksanvisning är avsedda för illustrationsändamål. 

Njut av din enhet! 

1.1 Kontaktuppgifter 

Adress Sonoro audio GmbH, 
Nordkanalallee 94, 
D-41464 Neuss, Tyskland

Telefon +49 2131 8834-141

Fax +49 2131 7517-599

E-post support@sonoro.de 

Internet www.sonoro.de 
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1.2 Avsedd användning 

QUBO är endast avsedd för personligt bruk. Den är inte avsedd för kommersiellt 

bruk. QUBO är endast avsedd för följande uppgifter: 

• Uppspelning av FM/DAB-radiostationer.

• Uppspelning av CD-uppspelning av ljud och MP3/WMA CD-cd.

• Ljuduppspelning från externa USB-enheter.

• Ljuduppspelning från externa enheter anslutna via AUX.

• Ljuduppspelning från Bluetooth-aktiverade enheter (t.ex. mobiltelefoner).

• Uppspelning av avslappning och meditationsmusik.

• Kontroll av lampor som är anslutna till sonoroLIGHT via Bluetooth®. Följ

bruksanvisningen för SonoroLIGHT.

• Laddningsfunktion för externa enheter som är anslutna via USB. Observera de

specifikationer som beskrivs i tillverkarens bruksanvisning.

All annan användning anses vara felaktig användning och är förbjuden. Vi påtar 

oss inget ansvar för skador från felaktig användning. 

1.3 Rengöring 

• Rengör enheten endast från utsidan med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig vassa

eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel eftersom dessa kan skada enhetens

yta.

• Om enheten är extremt smutsig, torka den med en lätt fuktad trasa och torka

den sedan med en mjuk, torr trasa.

2. Leveransens omfattning
2.1 QUBO 

Ytterligare komponenter som du behöver för att ta emot radiofrekvenser och ansluta 

ytterligare enheter är en del av QUBO: s leveransomfattning. 

• QUBO med skyddsöverdrag

• Fjärrkontroll

• Två knappceller (CR2032, 3 V)
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• Nätadapter med universaladapter (CE och UK)

• FM/DAB stångantenn

• Bruksanvisning

• Instruktionshandbok för säkerhet

För att använda hela funktionernas omfattning och kunna styra en lampa som är 

ansluten via Bluetooth behöver du dimmermodulen sonoroLIGHT. sonoroLIGHT 

kan anslutna till QUBO och den finns tillgänglig från specialbutiker. sonoroLIGHT 

ingår inte i leveransen av QUBO. 

3. Kompatibla format
3.1 Kompatibla CD-format 

• CD-DA med cd-ljud med cd-ljud med cd-skiva-

• CD-R

• CD-RW

3.2 Kompatibla ljudformat 

• CD-DA

• Mp3

• Wma

2.2  sonoroLIGHT (finns som tillval)

Fig, 1: sonoroLIGHT
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Framifrån

Fig, 2: Framifrån

1. Spela upp/Pausa (  )

2. Stopp (  )

3. LC Display

4. SETUP

5. Klickhjul

6. MENY

7. Alarm 2 (   2)

8. Mata ut (  )

9. Alarm 1 (     1)

10. CD-plats

11. Nästa  (  )

12. Ljus  ( )

13. Standby läge (      )

14. Föregående  (    )

4. Kontroller och portar

Sv 



Uppifrån 

Fig, 3: Uppifrån 

4. SNOOZE MUTE

5. SLAPPNA AV

1. Minne 1–6

2. Högtalare

3. SÖMN
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Bakifrån 

Fig, 4: Bakifrån 

5. Nätadapterport

6. USB-laddning och uppspelning

7. Hörlurar

1. DAB/FM-uttag

2. Batterifack

3. Bas reflex

4. Lås 8. AUX IN
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Fjärrkontroll 

Fig, 5: Fjärrkontroll 

12. Alarm 1 (     1)

13. SÖMN

14. Föregående (  )

1. Standby (      )

2. Ljus ( )

3. MUTE/ SNOOZE

4. CD

5. Bluetooth  (  )

6. TREBLE

7. Volym (         )

8. Nästa (  )

9. OK, Spela upp/pausa  (        )

10. Alarm 2 (     2)

11. Minne 1-6

15. Volym ( )

16. BAS

17. USB

18. KOPPLA AV

19. AUX

20. FM

21. (         )

22. INSTÄLLNING



5. Display
Fig, 6: Display 

Objekt Symbol Funktion 

1 Hörlurar Hörlurar är anslutna. 

2 Sömn Sleep Timer är på. 

3 Upprepa CD: upprepa alla spår på CD-skivan. 

4 Koppla Relax-läget är på. 

5 Shuffle CD: Slumpmässig spelordning för enskilda spår 

6 FM/CD/DAB/ AUX/USB Visar det valda driftläget. 

7 AM Tidssuffix i 12-timmarsinställningen. 

8 Alarm 1 Visar den inställda Alarm 1 tid. 

9 Snooze Funktionen Snooze är på. 

10 Alarm 2 Visar den inställda Alarm 2-tiden. 

11 PM Tidssuffix i 12-timmarsinställningen. 

12 Kolon Blinkar för att indikera sekunder. 

13 Punkt För FM-frekvensområdet (utan RDS). 

14 Tid Visar aktuell tid. 

15 Återuppta CD: återuppta uppspelningen. 

16 Upprepa ett CD: upprepa ett spår. 

17 Förinställda Stationsminne 

18 Nedre visningsfält Visning för datum, menyer, frekvenser etc. 

19 Bluetooth Bluetooth är på. 
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6. Uppackning av QUBO och komma igång
Använd endast anslutningskablar och externa enheter som överensstämmer med 

den elektromagnetiska kompatibiliteten och isoleringskvaliteten hos denna enhet.  

6.1 Uppackning av enheten 

Enhetens alla delar levereras i en enda kartong. 

1. Packa upp enheten och alla tillbehör, och kontrollera att innehållet är

komplett och intakt.

2. Placera enheten på en lämplig plats och ta bort skyddsfilmen från

displayen.

6.2 Sätta i batteriet 

Batteriet säkerställer klockfunktionerna vid strömavbrott. 

Fig, 7: Isättning av batteriet 

1. Öppna luckan till batterifacket på enhetens baksida med ett litet mynt.

2. Sätt i det medföljande batteriet med etikettsidan uppåt.

3. Sätt i luckan till batterifacket och stäng med ett litet mynt.

6.3 Ansluta strömförsörjningen 

Strömlevereras till enheten sker via nätadaptern (medföljer).  Nätadaptern med 

universaladapter måste anslutas före användning. 
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Fig, 8: Installation av universaladaptern 

1. Tryck den universala adaptern på nätadaptern tills den klickar på plats.

2. Sätt in nätadapterns kontakt i 15,5 V, 2,9 A DC port bak på enheten.

3. Sätt i nätkontakten i uttaget.

6.4 Ansluta antennen

1. Skruva fast stångantennen, som sitter på baksidan av QUBO, på

FM/DAB-antennuttaget.

2. Om du använder stångantennen, dra isär armarna och vinkla för bästa möjliga

mottagning.

6.5 Förbereda fjärrkontrollen 

Fig, 9: Att sätta i batteriet i fjärrkontrollen 

1. Öppna batterifacket på fjärrkontrollen med ett litet mynt. (Fig.10)
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2. Sätt i den medföljande knappcellsbatteriet (CR2032, 3 V) med etiketten (+) sidan
uppåt.

3. Stäng batterifacket.

6.6 Ansluta sonoroLIGHT 

 För att kunna styra en lampa med Bluetooth-funktionen måste du ansluta 

SonoroLIGHT och QUBO en gång. Anslutna enheter lagras och ansluts senare 

automatiskt. 

Följ bruksanvisningen för SonoroLIGHT. 

1. Koppla in sonoroLIGHT i ett uttag.

2. Se till att sonoroLIGHT och QUBO inte är mer än 10 m från varandra. I annat

fall kan ingen anslutning upprättas.

3. Tryck på knappen på din sonoroLIGHT.

 sonoroLIGHT söker efter en annan Bluetooth-enhet. 

4. Tryck på knappen [Ljus] på din QUBO och håll in den i 3 sekunder.

 Enheterna är anslutna till varandra. Inget lösenord behöver anges.   När 

enheterna har anslutits lyser [Ljus]-knappen vit. 

5. Anslut en lampa till uttaget på din sonoroLIGHT.

6.7 Ansluta hörlurarna

Hörlurarna kan anslutas till enheten med 3,5 mm-stereouttagen (ingår ej i

förpackningen).

1. Vrid klickhjulet åt vänster för att sänka volymen.

2. Sätt i headsetuttaget i headsetporten på baksidan av enheten.

3. Vrid långsamt klickhjulet åt höger för att höja volymen.

© sonoro audio GmbH 2018 8 
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7. Ställa in grundfunktionerna
Med de enskilda menyerna kan du välja enhetens funktioner och inställningar. 

7.1 Slå på enheten för första gången 

När du slår på QUBO för första gången kommer LCD displayen att visa klockan 

och följande meddelande [Tune to FM RDS station to set time and date]. 

7.2 Standby-läge 

Du kan justera följande inställningar i standby läge: 

• Ställ in tiden manuellt.

• Ställ in datumet manuellt.

• Växla datum på displayen på/av.

--> Inställning av larmlampa (endast med sonoroLIGHT). Vänligen se kapitel 7.3

       'Göra de grundläggande inställningarna' på page 66. 

Proceduren för att ställa in de enskilda funktionerna är densamma. 

Ställa in tiden manuellt 

Fig, 10: Ställa in tiden 

1. Tryck på [SETUP]-knappen på enheten eller fjärrkontrollen i Standby-läge
 --> Displayen visar [Set time] (fig. 11) 

2. Tryck på klickhjulet för att ställa in timmarna.

--> Timdisplayen blinkar. 

3. Vrid på klickhjulet för att ställa in timmarna.

4. Tryck på klickhjulet för att bekräfta inställningen.

 --> Minutvisningen blinkar. 

5. Vrid på klickhjulet för att ställa in minuterna.

6. Tryck på klickhjulet för att bekräfta inställningen

 --> Tiden är inställd. 

I FM/DAB-läge ställs tid och datum in automatiskt så länge detta inte har inaktiverats. 
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Ställa in datumet manuellt 

Fig, 11: Ställa in datum 

1. Tryck på [SETUP]-knappen på enheten eller fjärrkontrollen i standby-läge.

 --> Displayen visar [Ställ in tid] (fig. 11) 

2. Tryck på [Nästa] knappen.

 --> I displayen visas menyn [Ange datum]. 

3. Tryck på klickhjulet.

--> Du kan nu ställa in datumet enligt samma procedur som beskrivs i en

      'Ställa in tiden manuellt' på sidan 65. 

Att koppla in datumet till/från 

Fig, 12: Att slå på/av datumet 

1. Tryck på [SETUP]-knappen på enheten eller fjärrkontrollen i standby-läge.

 --> Displayen visar [Display Date] 

2. Tryck två gånger på [Nästa]-knappen.

 --> I displayen visas [Datum]menyn. (Fig. 12) 

3. Tryck på klickhjulet.

      --> Du kan nu växla datum på eller av. 

7.3 Skapa de grundläggande inställningarna 

När enheten är påslagen kan du göra följande konfigurationer i [Inställningar]-

menyn:   

• Ställ in tidsformatet.

• Ställ in datumformatet.

Use the [Next ] or [Previous] button to switch between the hours and minutes 
display.

Efter 10 sekunders inaktivitet går enheten automatiskt i standby-läge utan att 
spara inställningarna.
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• Inställning displaydimmer.

• Ställa in alarmlampa (endast med sonoroLIGHT).

• Ställ in den automatiska uppdateringsfunktionen för tid/datum.

• Ställ in visningsspråket.

• Aktivera/avaktivera Demo Sound.

Återställ enheten till fabriksinställningarna. För att justera inställningarna, fortsätt på följande 
sätt: 

1. Tryck på [SETUP]-knappen på enhetens framsida eller fjärrkontrollen för att

komma in i motsvarande undermeny.

2. Tryck på knappen [Nästa] eller [Föregående] eller vrid klickhjulet för att

bläddra igenom de olika menyalternativen.

3. För att öppna det markerade menyalternativet tryck kort på klickhjulet eller

knappen [OK] på fjärrkontrollen.

4. För att avsluta tryck kort på [SETUP] knappen på enheten eller fjärrkontrollen.

Ställa in tidsformatet 

Fig, 13: Ställa in tidsformatet 

Du kan välja mellan 24-timmars- och 12-timmarsformat. I 12-timmarsformatet 

anges tiden med [AM och [PM].   

Ställa in datumformatet 

Fig, 14: Ställa in datumformat 

Om du inte gör några åtgärder så stängs menyn ned och displayen växlar till 
startläget.
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Du kan ställa in tre olika datumformat (Fig.  14/A, B och C) samt den aktuella dagen. 

Konfigurationsalternativen är: 

• A: Aktuell dag, månad, år.

• B: Aktuell månad, dag, år.

• C: Aktuell månad (i ord), dag, år.

Inställning av displaydimmer 

Fig, 15: Inställning display dimmer 

Beroende på den omgivande ljusstyrkan växlas displayen till ljus eller mörk. Den 

omgivande ljusstyrkan styrs av en sensor bredvid displayen. 

Du kan ställa in önskad ljusstyrka nivå. 

• Display hög: Nivå 08 till 15 (Fig.  16/A)

• Display Låg:  Nivå 01 till 08 (Fig.  16/B)

Ställa in larmlampa 

Fig, 16: Inställning av larmlampa 

Förutom alarmet kan du också väckas på morgnarna av ett ljus som blir gradvis 

ljusare (endast i samband med sonoroLIGHT). 

För detta ändamål kan du gå vidare på följande sätt för att ställa in önskad 

ljusstyrka för alarmlampan och tidsramen inom vilken alarmlampan ska nå denna 

ljusstyrka: 

• Ljusstyrka: 01 till 32 (Fig.16/A)

• Larmlampa:  0 till 60 min (Fig.16/B)

Ställa in den automatiska uppdateringsfunktionen för tid/datum 

Fig, 17: Ställa in den automatiska uppdateringsfunktionen 
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Du kan välja den automatiska uppdateringsfunktionen i undermenyn [Ange tid]. När 

du aktiverar den här funktionen synkroniseras tid och datum i FM-radion och DAB-

radiodriftslägena. (Fig. 17) 

Ställa in visningsspråket   
Fig, 18:  Ställa in språket 

Du kan ställa in språket för menyn och uppspelningsdisplayen (fig.18). Följande språk 

finns: 

• Engelska

• Tyska

• Franska

Slå på/av Demoljud 

Fig, 19: Koppla Demoljud på / av 

Du kan slå på eller av demoljudet (bild 20). 

Återställa enheten till fabriksinställningarna 

Fig, 20: Återställning till fabriksinställningarna 

Om det behövs kan du återställa alla angivna inställningar, till exempel språk- och 

tidsformat och sparade stationer, till fabriksinställningarna (Fig 20). 

7.4 Ställa in ljudet 

Du kan justera ljuduppspelningens ljud med hjälp av inställningarna för bas och diskant. 

Fig, 21: Ställa in ljudet 
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1. Gå till motsvarande undermeny eller tryck på motsvarande knapp på

fjärrkontrollen.

2. Justera basen genom att välja [Bas] (fig. 21/A) och vrida klickhjulet. För att

justera diskanten väljer du [Diskant] (bild 21/B) och vrider klickhjulet.

Alternativt kan du också använda knapparna [Nästa] eller [Föregående] för att justera värdena.

3. Tryck på klickhjulet för att bekräfta inställningarna eller vänta i 10 sekunder.

7.5 Ställa sömntimer

Sömnimer är en automatisk från-funktion som kopplar enheten till Standby-läge 

när den angivna tiden har gått ut. 

Ställa in sömnimer 

Fig, 22: Slå på/stänga av Sömntimer 

1. Tryck på [SLEEP]-knappen på enhetens ovankant eller fjärrkontrollen.

 --> Displayen visar symbolen [SLEEP] (fig. 23/1). 

Stänga av Sömntimer 

2. För att stänga av sömntimern trycker du på knappen [SLEEP] igen

 --> Symbolen på displayen är dold. 

Ställa in tidsintervallet för Sömntimer 

Fig, 23: Ställa in tidsintervallet för Sömntimer 

1. Håll ner [SLEEP]-knappen på enhetens ovankant eller fjärrkontrollen.

--> Sömntimer visas (Fig.23) och Sleep-symbolen blinkar. (Fig.  23/1) 

2. Vrid klickhjulet för att välja önskad tidsintervall. (Fig. 23/2). Det maximala

tidsintervallet är 120 minuter.

Om enheten var avstängd av Sömntimer startar den i det senast lyssnade läget när 
du slår på den igen. 
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3. Tryck klickhjulet för att bekräfta valet. När den valda tiden har gått ut

kommer ljuduppspelningen att tonas ut.

Dimljus (solnedgång)

Förutom en Sömntimer kan du också dämpa eller stänga av en ansluten lampa

(endast i samband med sonoroLIGHT).

1. Se till att sonoroLIGHT är ansluten och att dess dimmerfunktion är
påslagen.

2. Tänd lampan, se kapitel 7.6 'Slå på och släcka lampan' på sidan 71.

3. Programmera en Sleep Timer.

--> Efter att sömntimertiden har gått ut minskar ljuset gradvis och stängs 

av efter 40 sekunder. 

7.6 Tända och släcka lampan 

Du kan slå på och av en ansluten lampa (endast i samband med sonoroLIGHT). 

1. Se till att sonoroLIGHT är ansluten och att dess dimmerfunktion är påslagen.

Fig, 24: Slå på ljuset 

2. Tryck på knappen [Ljus] på enheten eller fjärrkontrollen.

 --> Lampan tänds (ljusstyrkans nivå 8) och displayen visar

       texten [sonoroLIGHT On] (bild 24). 

Fig, 25: Ställa in ljusstyrkan 

3. Vrid klickhjulet inom 4 sekunder för att ställa in ljusstyrkan på ljuset (nivå 00 till 

32). (Fig.  26).

Alternativt kan du också använda knapparna [Nästa] eller [Föregående] för att
justera värdena. 

Om du trycker på [Standby] -knappen under sömntimer förblir lampan tänd. Om du 
trycker på [Ljus] -knappen medan ljuset dämpas släcks ljuset omedelbart.
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4. Tryck på [Ljus]-knappen igen för att stänga av lampan. Om enheten är

avstängd kan du vrida klickhjulet direkt för att slå på lampan och ställa in

ljusstyrkan.

8. Alarmfunktion
Du kan använda enheten för att vakna med FM/DAB-radio, CD, Relax Music eller 

med alarmsignaler. Alarmfunktionerna kan också ställas in i enhetens Standby-

läge.     

Menyn för alarminställning är uppbyggd på följande sätt: 

--> Ställ in Alarmtid  

--> Ställ in Alarmkällan 

--> Ställ in Alarmvolymen

--> Ställ in Alarmrepetitionen 

--> Slut 

8.1 Ställa in alarmtiden 

Fig, 26: Inställning Alarm 1 

1. Håll knappen [Alarm 1] eller [Alarm 2] intryckt.

--> Displayen visar: 

[Ställ in alarm 1] (Fig. 26) eller [Ställ in Alarm 2] meny. 

2. Vrid på klickhjulet för att ställa in timmarna.

3. Tryck på klickhjulet för att bekräfta.

--> Minutvisningen blinkar. 

4. Vrid på klickhjulet för att ställa in minuterna.
5. Tryck på klickhjulet för att bekräfta.

Om enheten är avstängd kan du vänta längre.

Om du inte trycker på någon knapp under cirka 10 sekunder när du ställer in 
alarmet avslutas inställningen utan att det sparas.

Använd [Nästa] eller [Föregående] knappen för att växla mellan timmar och
minuter.
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8.2 Ställa in alarmkällan 

När du har ställt in och bekräftat larmtiden kan du ställa in källan för larmet. 

Fig, 27: Ställa in larmkällan 

1. Vrid klickhjulet för att välja det medium du vill använda: (Fig. 27)

FM Välj en förinställd FM-station från 
stationsminnet som du önskar att starta 
enheten med och vakna till. 

DAB Välj en förinställd DAB-station 
frånstationsminnet som du önskar starta 
enheten med och vakna till. 

CD Välj ett spår från den CD du önskar starta 
enheten med och vakna till. 

Relax Musik Välj ett Relax Music-spår från det minne  
du önskar starta enheten med och vakna 
till. 

Ringsignal Välj en ringsignal från det minne som du 
önskar starta enheten med och vakna till. 

2. Tryck på klickhjulet eller knappen [OK] på fjärrkontrollen för att bekräfta
din inställning.

      --> Alarmkällan är inställd. 

8.3 Ställa in alarmvolymen 

När du har ställt in och bekräftat larmkällan kan du ställa in 

alarmvolymen. Fig, 28: Ställa in larmvolymen 

1. Vrid klickhjulet för att ställa in önskad volym. (Fig. 28)

2. Tryck på klickhjulet eller knappen [OK] på fjärrkontrollen för att bekräfta

din inställning.

 --> Alarmvolymen är inställd. 
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8.4 Ställa in alarmrepetitionen 

När du har ställt in och bekräftat alarmvolymen kan du ställa in alarmrepetitionen. 

Fig, 29: Ställa in alarmrepetitionen 

1. Vrid klickhjulet för att ställa in önskad alarmrepetition (bild 29). Du kan välja

mellan följande inställningar:

• En gång

• Daglig

• På helger

• På vardagar

2. Tryck på klickhjulet eller knappen [OK] på fjärrkontrollen för att bekräfta

din inställning.

      --> Alarmrepetitionen är inställd. 

8.5 Programmera alarmlampan (soluppgång) 

Efter att du har ställt in och bekräftat alarmrepetitionen kan du ställa in om du också 

skulle vilja bli väckt med en larmlampa (endast med sonoroLIGHT). 

1. Se till att sonoroLIGHT är ansluten och att dess dimmerfunktion är påslagen.

Fig, 30: Inställning av larmlampa 

2. Vrid på klickhjulet för att slå på och av alarmlampan. (Fig. 30).

3. Tryck på klickhjulet eller knappen [OK] på fjärrkontrollen för att bekräfta

din inställning.

 --> Alarmlampan är programmerad. 

För att ställa in alarmlampan vänligen se 'Ställa in alarmlampa' på sidan 68. 

Ljuduppspelningen startar alltid med lägsta volym och ökar gradvis till den 
angivna volymnivån.
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.Alarmet stängs av automatiskt efter 60 minuter.

8.6 Slå på/stänga av väckarklockan 

Aktivera väckarklockan 

1. För att aktivera väckarklockan trycker du kort på [Alarm1] eller på [Alarm 2]-

knappen på enhetens framsida eller på fjärrkontrollen. 

Stänga av väckarklockan 

2. För att stänga av väckarklockan trycker du kort på [Alarm 1] eller [Alarm 2] knappen
igen.

8.7 Stänga av väckarklockan efter att alarmsignalen ljuder 
1. För att stänga av alarmet trycker du på någon av följande knappar:

• [Alarm 1]

• [Alarm 2]

• Klicka på hjul

• [STANDBY]

--> Alarmet förblir aktiverat. Detta gäller inte om engångs-

alarminställningen är aktiverad. Alarmljuset förblir på och behåller sin 

nuvarande ljusstyrka. 

2. Tryck på [Ljus] knappen.

3. För att stänga av väckarklockan och få den att aktiveras igen efter en inställd
tidsperiod (Snooze) trycker du på knappen [SNOOZE] på fjärrkontrollen.

--> Den återstående snoozetiden visas. Efter att den inställda tiden gått ut 
kommer larmet att ljuda igen.  

Alternativt kan du vrida klickhjulet när larmet ljuder för att ställa in snooze-tiden.
Tryck på klickhjulet för att bekräfta.

Exempel

Gjorda inställningar:

• Alarmtid: 07:00

• Ljusstyrka: 15

• Tidsram: 30 min

06:30 tänds larmlampan och ljusstyrkan ökar gradvis från nivå 0 till nivå 15 vid 
07:00.

Sv 



8.8 Ställa in Snooze funktionen 

Fig, 31: Ställa in snooze-funktionen 

1. Tryck kort på [SNOOZE]-knappen på fjärrkontrollen i Standby-läge.Om

enheten är påslagen, tryck och håll in [SNOOZE]-knappen på fjärrkontrollen

tills snooze-undermenyn visas  (bild  31).

 --> I displayen visas symbolen [Snooze]. (Fig. 31/1). 

2. Vrid på klickhjulet för att ställa in varaktigheten.

3. Tryck på klickhjulet för att bekräfta.

9. Allmänna ljuduppspelningsfunktioner
9.1 Ställa in volymen 

Fig, 32: Ställa in volymen 

1. Vrid på klickhjulet för att öka eller minska volymen.

9.2 

 Displayen visar en volymkontroll. (Fig. 32) 

Stänga av ljuduppspelningen 

Mute 

Fig, 33: Mute 

1. I uppspelningsläget trycker du kort på [MUTE]-knappen på enhetens övre del

för att stänga av ljudet under uppspelningen. Alternativt kan du även trycka på

[MUTE] knappen på fjärrkontrollen.

--> Texten [Volym Mute] visas på displayen. 
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Aktivera ljudet 

2. För att aktivera ljudet igen tryck på [Mute] knappen på enheten eller

fjärrkontrollen. 

      -->Den inledande skärmen visas. 

9.3 Välja ett uppspelningsläge 

Välj önskat läge för att uppspelning av ljud från olika medier eller externa 

enheter. Fig, 34: Välja ett uppspelningsläge 

1. Slå på enheten.

2. Tryck på knappen [MENU] på enhetens framsida eller på fjärrkontrollen.

 --> I displayen visas det valda läget. (Fig. 34). 

10. Radiouppspelning
 När du har valt radiouppspelning från [FM] eller [DAB] (digital radio) visar 

displayen FM- eller DAB-symbolen, samt följande information:   

• Läge: FM eller DAB.

• Lagrad programkanal, om radiostationen lagras i programminnet.

• Stationsnamn, om stationen sänder RDS-information.

• RDS-information från stationen, om stationen sänder RDS-information.

RDS ("Radiodatasystem") är endast tillgängligt för stationer i FM-
frekvensområdet och endast om motsvarande station överför RDS-data. 

Om stationen inte sänder RDS-information, då visas frekvensen i stället för 

stationens namn. 

Alternativt kan du också rotera klickhjulet efter att du har tryckt på [MENU] -knappen 
för att växla mellan de olika lägena. Bekräfta läget genom att trycka på klickhjulet.
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10.1 FM-Radio 

Hitta FM-stationer 

Automatisk fullständig genomsökning 

Den automatiska fullständiga skanningsfunktionen skapar och sparar automatiskt en 

stationslista med upp till 30 stationer. Stationerna sorteras efter starkast mottagning. 

Förutsättning: 

• Antennen är ansluten.

Fig, 35: FM-station lista 

1. Tryck på [SETUP]-knappen.

 --> Displayen visar [FM Station List] (fig. 35) 

2. Tryck på [Nästa] knappen.

 --> I displayen visas texten [FM Auto Search]. 

3. Tryck på klickhjulet.

 --> I displayen visas texten [Auto Search YES]. 

4. Tryck på klickhjulet igen.

--> Den automatiska fullständiga genomsökningen startas. Efter att sökningen 

är klar kommer enheten att hoppa till den första stationen i listan.

Automatisk sökning 

Förutsättning: 

• Antennen är ansluten

Fig, 36: Automatisk stämning 

1. Tryck på och håll in knappen [Nästa] eller [Föregående] i FM-uppspelningsläge.

--> Displayen visar texten [Auto Tuning] (fig. 36). Enheten kommer att söka 

efter tillgängliga radiostationer och spela upp den första tillgängliga station. 
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Manuell sökning 

Förutsättning: 

• Antennen är ansluten.

Fig, 37: Manuell sökning 

1. Tryck och håll ned klickhjulet för att aktivera den manuella stationssökningsfunktionen.

 --> Displayen visar texten [Manuell tune] (fig.  37) 

2. Vrid klickhjulet eller tryck på knapparna [Nästa] eller [Föregående] för

att ändra frekvensområdet.

3. Tryck på klickhjulet för att bekräfta ditt val.

Lagra FM-stationer som favoriter 

Fig, 38: Lagrande FM-stationer 

1. Ställ in önskad station.

2. Tryck och håll in en av knapparna för stationsförinställning på enheten eller

fjärrkontrollen.

--> I displayen visas stationens förinställda nummer. (Fig. 38). 

Hämta sparade FM-stationer från favoriterna 

1. Tryck kort på någon av stationsförinställningsknapparna 1–6 på enheten eller

fjärrkontrollen. 
 --> Den valda stationen spelas. 

10.2 DAB radio 

Hitta DAB stationer  
Automatisk sökning 

Förutsättning: 

• Antennen är ansluten.

Du kan spara upp till 6 FM-stationer som favoriter. 

Fig, 39: Automatiskt hitta DAB-stationer
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1. Tryck på [SETUP]-knappen i DAB-uppspelningsläge

 --> I displayen visas texten [DAB Full Scan]. (Fig. 39). 

2. Tryck på klickhjulet på enheten eller [OK]-knappen på fjärrkontrollen för att 

aktivera.

 --> Enheten kommer att söka efter tillgängliga radiostationer och spela upp

  den första tillgängliga stationen. 

Manuell justering 

Förutsättning: 

• Antennen är ansluten.

Fig, 40: Manuellt hitta DAB stationer 

1. Tryck på [SETUP]-knappen i DAB-uppspelningsläge.

2. Tryck på [Nästa] knappen.
--> I displayen visas texten [DAB Manual Tune]. (Fig. 40). 

3. Tryck på klickhjulet på enheten eller [OK]-knappen på fjärrkontrollen.

4. Tryck på knappen [Nästa] eller [Föregående] eller vrid klickhjulet för att

bläddra igenom de enskilda stationerna.

5. Tryck på klickhjulet för att bekräfta ditt val.

Ta bort inaktiva stationer – Rensa listan

Om DAB-stationslistan som skapas med hjälp av DAB-funktionen för fullständig

skanning är inaktuell (t.ex. efter en adressändring) kan du ta bort inaktiva stationer

automatiskt.

Fig, 41: Radera inaktiva DAB-stationer

1. Tryck på [SETUP]-knappen i DAB-uppspelningsläge.

 -->I displayen visas texten [DAB Full Scan]. 

2. Vrid klickhjulet tills displayen visar [Prune-list] (bild  41)
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Fig, 42: Rensa 

3. Tryck på klickhjulet för att bekräfta ditt val.

 --> Inaktiva DAB-stationer tas bort. Under tiden visas [Pruning]. 

Lagra DAB-stationer som favoriter 

1. För att lagra en DAB-station som favorit fortsätter du enligt beskrivningen i kapitel

10.1 'FM radio' på sidan 78.

Du kan lagra upp till 6 DAB-stationer som favoriter.

Hämtar DAB-info   

I DAB-uppspelningsläget kan du hitta information om stationen, program etc. 

Informationen visas i följande ordning:   

• Stationsnamn (startpunkt)

• Radioprogram

• DLS ("Tjänsten för dynamisk etikett", programrelaterad information, till

exempel artist, spår osv.)

• Programgenre (t.ex. sport)

• Stationens frekvens

• Signalkvalitet

Förutsättning: 

• Enheten är i DAB-uppspelningsläge. På displayen visas stationsnamnet.

1. Hämta den olika DAB-informationen genom att trycka på [STOP]-knappen

på enheten eller [DAB]-knappen på fjärrkontrollen.

 --> I displayen visas [Broadcaster]-texten. 

2. Tryck på knappen [Stopp] igen.

 --> I displayen visas [DLS]-texten. 

3. Fortsätt därefter att hämta resterande DAB-information.

Ställa in DRC

   DRC ("Dynamic Range Compression") används för att komprimera 

ljudnivån i musikstycken för att möjliggöra en jämn ljudnivå. Mycket höga 

och låga passager utjämnas. 
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3 olika inställningar finns: 

• DRC HÖG: hög grad av kompression

• DRC LÅG: låg grad av kompression

• DRC OFF: ingen

komprimering 

Förutsättning: 

• Enheten är i DAB-läge.

1. Tryck på [SETUP]-knappen.

 --> I displayen visas texten [DAB Full Scan]. 

Fig, 43: Ställa in DRC 

2. Tryck på [Nästa] knappen tills [DRC-setting] texten visas.

3. Tryck på klickhjulet på enheten eller [OK]-knappen på fjärrkontrollen.

4. Välj önskad inställning med knappen [Nästa] eller [Föregående].

5. Tryck på klickhjulet för att bekräfta inställningen.

11. Uppspelning av CD

OBS!

Materialskador från felaktig drift! 
Sätt inte in några inspelningsmedier som avviker från det vanliga CD-formatet (t.ex. 
miniskivor etc.) i CD-spelaren. Sätt endast in en skiva i taget i CD-spelaren. 

1. Slå på enheten.

2. Sätt in CD-skivan i CD-facket med etikettsidan uppåt.

 --> CD-spelaren kommer automatiskt dra in CD-skivan och starta uppspelningen. 

I CD-läge visar displayen följande information: 

Om enheten är i ett annat läge växlar den automatiskt till CD-läge.
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1. Uppspelningssekvens (Repeat, Shuffle, Cd  Resume)

2. CD-läge

3. Tid

4. Förfluten tid i minuter

5. Spårnummer

6. Uppspelningsstatus (Spela upp/Pausa)

Övriga funktioner 

• Om du vill avbryta (pausa) CD-uppspelningen trycker du på knappen [Spela

Upp/Pausa] eller på klickhjulet.

• Om du vill återuppta CD-uppspelningen trycker du på knappen [Spela Upp/Pausa] eller
på klickhjulet.

• Om du vill växla till nästa spår trycker du på [Nästa]-knappen en gång.

• Snabbspolning framåt genom ett spår, tryck och håll ned [Nästa]-knappen.

• Om du vill växla till föregående spår trycker du på knappen [Föregående] en gång.

• Om du snabbt vill backa genom ett spår trycker du och håller ned [Föregående]-knappen.

• Du stoppar CD-uppspelning genom att trycka på [Stop]-knappen.

• Mata ut CD:n genom att trycka på [Mata ut]-knappen.

• Genom att trycka på [CD]-knappen på fjärrkontrollen (endast MP3-CD) kan du

visa ID3-metadata, om det finns tillgängligt. Sekvensen för detta är:

--> Track --> Artist --> Album --> Elapsed time' 

• Tryck på knappen [Memory 2] (endast MP3-CD) för att välja nästa mapp.

• Tryck på knappen [Memory 1] (endast MP3-CD) för att välja föregående mapp.

Fig, 44: Display i CD-läge 
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Justera CD-uppspelning 

Du kan välja olika uppspelningssekvenser för att spela upp spår på en CD. 

1. Tryck på [SETUP]-knappen för att öppna CD-menyn. Detta inkluderar

följande funktioner:

• Upprepa ett enskilt spår

• Upprepa alla spår på CD-skivan

• Shuffle

• CD-meritförteckning

• Ställ in bas

• Ställ in diskant

• Inställningar

2. Vrid klickhjulet för att välja funktion.

3. Tryck på klickhjulet för att bekräfta ditt val.

Upprepa ett enskilt spår 

Det aktuella spåret spelas upprepade gånger. Denna funktion avslutas när du 

växlar läge eller matar ut skivan. 

Upprepa alla spår 

Alla spår på CD spelas upp upprepade gånger. Denna funktion avslutas när du 

växlar läge eller matar ut skivan. 

Shuffle 

Alla spår på CD-skivan spelas upp i slumpmässig ordning. Detta händer också när 

du trycker på knappen [Nästa] eller [Föregående]. Denna funktion avslutas när du 

växlar läge eller matar ut skivan. 

CD-meritförteckning

CD-skivan kommer att återuppta uppspelningen från den senast uppspelade

positionen, även om du har växlat lägen eller växla enheten till Standby-läge.    

Funktionen avslutas när du matar ut CD-skivan. Denna funktion är till exempel 

avsedd för ljudböcker.   
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12. Bluetooth-uppspelning
12.1 Ansluta Bluetooth-enheter 

Mobiltelefoner och andra Bluetooth-aktiverade enheter kan anslutas till radio via 

Bluetooth. 

1. Slå på enheten.

Fig, 45: Söka efter Bluetooth 

2. Tryck på [MENU]-knappen och välj [Bluetooth]-läge eller tryck på

[Bluetooth]-knappen på fjärrkontrollen.

--> Bluetooth-symbolen blinkar och displayen visar [Search]-texten. 

(Fig. 45). 

3. Slå på Bluetooth-funktionen för din mobiltelefon eller enhet och välj

"QUBO" från listan över Bluetooth-enheter som hittas.

 --> De två enheterna är anslutna. 

12.2 Ansluta Bluetooth-enheter 

Lagrade Bluetooth-enheter ansluts automatiskt. 

1. Aktivera Bluetooth-läget.

 --> Bluetooth-symbolen blinkar och displayen visar [Search]-

texten. Fig, 46: Ansluta Bluetooth-enheter 

2. Slå på Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon eller enhet.

 --> Efter parkopplingen visar displayen [Bluetooth]-texten permanent. 

Om det behövs, använd manualen för din mobiltelefon eller din enhet för hjälp.

Radion kan ansluta till upp till 8 enheter och ansluts automatiskt till tidigare 
konfigurerade enheter om Bluetooth är aktiverat.
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12.3 Spela musik via Bluetooth 

• För att starta uppspelningen trycker du på knappen [Spela Upp/Pausa] eller på
klickhjulet.

• Om du vill avbryta (pausa) uppspelningen trycker du på knappen [Spela Upp/Pausa]
eller på klickhjulet.

13. Uppspelning via AUX
Du kan ansluta och spela upp ytterligare ljudenheter via AUX-uttaget på 

baksidan av enheten. 

Fig, 47: Aktiverande AUX-uppspelning 

1. Slå på enheten.

2. Tryck på [MENU]-knappen och välj [AUX]-läge eller tryck på [AUX]-knappen

på  fjärrkontrollen.

 --> I displayen visas [AUX]-symbolen. (Fig. 47). 

3. Anslut den externa enheten till AUX-porten med hjälp av en kabel.

4. Slå på den externa enheten och starta uppspelning på den externa enheten. 

14. USB-uppspelning
Du kan ansluta ytterligare enheter till radion och spela musik via USB-uttaget för 

laddning och uppspelning på baksidan.   

Fig, 48: Ställ in USB-uppspelning 

1. Slå på enheten.

2. Tryck på [MENU]-knappen och välj [USB]-läge eller tryck på [USB]-knappen på 

fjärrkontrollen.

Mp3- och WMA-formaten kan spelas. 

Du kan inte använda en extern enhet med radioknapparna.
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 --> I displayen visas symbolen [USB]. (Fig. 48). 

3. Anslut en extern USB Enhet.

 --> Displayen visar texten [Reading]. 

4. Tryck på knappen [Spela Upp/Pausa] för att påbörja uppspelningen.

Övriga funktioner

• Om du vill avbryta (pausa) uppspelningen trycker du på knappen [Spela Upp/Pausa]
eller på klickhjulet.

• Om du vill fortsätta uppspelningen trycker du på knappen [Spela upp/pausa] eller på
klickhjulet.

• Om du vill växla till nästa spår trycker du på [Nästa]-knappen en gång.

• Om du vill växla till föregående spår trycker du på [Föregående] knappen en gång.

• För att stoppa uppspelningen trycker du på [Stop]-knappen.

• Genom att trycka på [USB]-knappen på fjärrkontrollen kan du visa ID3-

metadata,  om det finns tillgängligt. Sekvensen för detta är:

"--> Spår- Artist- Album- Passerad tid'" 

• Tryck på knappen [Memory 2] för att välja nästa MP3-mapp.

• Tryck på knappen [Minne 1] för att välja den tidigare MP3-mappen.

15. Avslappning och meditationsmusik
Enheten kan erbjuda språkspecifik avkoppling och meditationsmusik, som sorteras i 

olika mappar. 

Språk Mappar Spår Namn 

Tyska 1 – Kurzentspannung 1 Einleitung Kurzentspannung

2 Entspannung durch längeres Ausatmen

3 Entspannung durch Spüren der 
Gegensätze

4 Entspannung durch Da-Sein

5 Entspannung durch Stressabgeben

6 Entspannung durch Loslassen

7 Entspannung durch Spüren Ihres Pulses

2 – Meditative
Entspannung 

1 Einleitung

2 Meditative Atementspannung

3 Meditative   Achtsamkeitsentspannung
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3 – Progressive Muskelent- 
spannung

1 Einleitung

2 - Progressive 
Muskelentspannung

4 – Fantasiereisen 1 Einleitung

2 Fantasiereise Strand & Wärme

3 Fantasiereise Universum

5 – Entspannungsmusik 1 Einleitung Musik

2 Entspannungsmusik 1

3 Entspannungsmusik 2

4 Entspannungsmusik 3

5 Entspannungsmusik 4

6 Entspannungsmusik 5

6 – Naturklänge Brandung

Walgesänge

Vögel

Regen

Windspiel

Kaminfeuer

Språk Mapp Spår Namn

Engelska 1 – Brief relaxation 1 Quick Relaxation Exercise: Relaxing by 
feeling your pulse

2 Quick Relaxation Exercise: Relaxing by 
letting go of stress

2 – Meditative relaxation 1 Relaxing by meditating on our breath

3 – Fantasising 1 A journey of the imagination "Beach and 
Warmth"

4 – Progressive muscle 
relaxa- tion

1 Progressive Muscle Relaxation according 
to Jacobson

5 – Relaxation music 1 Relax Music 1

2 Relax Music 2

3 Relax Music 3
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4 Relax Music 4

5 Relax Music 5

6 – Sounds of nature Ocean Surf

Whales

Birds

Rain

Wind Chimes

Fireplace

Språk Mapp Spår Namn

Franska 1 – Courte relaxation 1 Relaxation courte: Relaxation à travers le 
ressenti de votre pouls

2 Relaxation courte: Relaxation par 
évacuation du stress

2 – Relaxation et 
méditation

1 Relaxation méditative par la respiration

3 – Voyages imaginaires 1 Voyage imaginaire "plage et chaleur"

4 – Relaxation musculaire 
pro- gressive

1 La relaxation musculaire progressive 
selon Jacobson

5 – Musique de relaxation 1 Relax Music 1

2 Relax Music 2

3 Relax Music 3

4 Relax Music 4

5 Relax Music 5

6 – Sons de la nature Surf

Baleines

Oiseaux

Pluie

Carillons

Feu de cheminée
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1. Slå på enheten.

2. Håll ned [RELAX]-knappen på enhetens ovankant eller på fjärrkontrollen.

 --> I displayen visas symbolen 

[RELAX]. 3. Tryck på [SETUP]-knappen.

Fig, 49: Välja språk-menyn 

4. Vrid klickhjulet tills displayen visar [Musikinnehåll].

5. Tryck på klickhjulet för att bekräfta ditt val.

Fig, 50: Välja språk 

6. Vrid klickhjulet för att ställa in önskat språk.

7. Tryck på klickhjulet för att bekräfta ditt val.

8. Tryck på en av minnesknapparna 1–6 för att välja önskad mapp.

 --> Uppspelning av det första spåret i den här mappen 

börjar. Fig, 51: Spårnamn 

9. Tryck på [Nästa] eller [Föregående] knappen för att välja ett spår inom
mappen.

 --> Displayen visar kortfattat numret och sedan namnet på spåret. 

© sonoro audio GmbH 2018                                                                                                                                           37



16. Uppspelning av demoljud
Demoljud kan spelas upp i Standby Läge för att kunna demonstrera i butik. 

Aktivera demoljudläge 

1. Tryck och håll ned klickhjulet i ca. 3 sekunder.

 Demo Sound-läget är aktiverat. 

2. Tryck på 1–6-minnestangenterna som finns på enhetens ovankant eller på

fjärrkontrollen för att välja ett Demospår.

 --> The Demo Sound spåret visas. 

Avsluta demoljudläge 

3. Tryck och håll ned [Vänteläge]-knappen eller tryck och håll ned klickhjulet i ca. 3
sekunder för att avsluta demoljud..

Följande knappar är aktiva:

– Play/Paus.

– Mute.
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17. Felsökning
Funktionsstörningar kan uppstå med elektrisk utrustning. Detta beror 
inte nödvändigtvis på en enhetsdefekt. Testa först att kontrollera följande 
tabell för att försöka eliminera problemet själv. 

Fel Möjlig orsak Eliminering 

Enheten slår inte på NÄTADAPTER med 
universaladapter är inte 
korrekt ansluten 

Anslut nätadaptern på rätt sätt med 
universaladapter (Se kapitlet 7.3 
'Anslutning av nätaggregatet' på 
sidan 62). 

Inget ljud Volymen är inställd på 
minimum 

Öka volymen (Se gärna kapitel 9.1 
'Ställa in volymen' på sidan 76). 

Ljudet är avstängt Slå på ljudet (Se gärna kapitel 9.2 
'Muting the audio playback' på sidan 76). 

Hörlurarna är anslutna Dra ut hörlurarna ur uttaget. 

Ett annat läge är inställt Ställ in rätt läge (Se kapitel 9.3 
'Välja ett spel- bakåtläge' på sidan 77). 

CD-uppspelning
startar inte

CD-formatet är inte
kompatibelt

Sätt in en annan CD-skiva i CD-
facket. 

CD är smutsig Rengör CD-skivan. 

CD är skadad Sätt in en annan CD-skiva i CD-
facket. 

CD är upp och ner i 
skivfacket 

Mata ut CD-skivan och sätt in 
den på rätt sätt i CD-facket.  

USB-uppspelning 
startar inte 

USB-enhet är inte 
inkopplad 

Sätt in USB-enheten i porten på 
baksidan av enheten (Se kapitel 14 
'USB-uppspelning'  
på sidan 86). 

USB-enhet är inte 
kompatibel 

Kontrollera om din USB-enhet är 
kompatibel med radion. 

USB-enhet innehåller inte 
läsbara ljudfiler 

Kontrollera filerna på din USB-enhet. 

Ingen Bluetooth-
anslutning, eller 
Bluetoothanslutningen 
avbruten 

Funktionsstörningar på 
grund av andra 
radiosändare eller 
radioenheter 

Öka avståndet mellan radion och 
din tv. 

Programvara som inte är 
uppdaterad 

Kontrollera att din externa Bluetooth-
enhet har den senaste 
programversionen installerad 

Enheten svarar inte Fel i enheten Slå av och slå på enheten igen. 

Dålig FM/DAB-
mottagning 

FM/DAB-antennen är 
inte korrekt inriktad 

Ändra placeringen av FM/DAB-
antennen. 
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Fel 

Fjärrkontroll fungerar 
inte, eller fungerar 
bara sporadiskt 

Alarmet fungerar inte 

Alarmlampa fungerar 
inte. 

Möjlig orsak 

Avstånd för stor 

Batterier slut 

Funktionsstörningar på 
grund av andra 
radiosändare eller 
radioenheter 

Alarmet är inte påkopplat 

Alarmvolymen är 
inställd på lägsta 

Hörlurarna är anslutna 

sonoroLIGHT inte 
är ansluten. 

sonoroLIGHT är ansluten 
men dimmerfunktionen är 
omkopplad.

Lampan som är ansluten 
till Sonoro- LIGHT är 
avstängd.

Eliminering 

Minska avståndet mellan 
fjärrkontrollen och enheten.

Byt ut batteriet i fjärrkontrollen (Se 
kapitel 6.5 'Förbereda 
fjärrkontrollen' på sidan 63). 

Öka avståndet mellan störningskällan 
och radion. Anslut enheten till ett 
annat uttag så att störningskällan och 
radion ansluts till olika grenströmmar. 

Koppla på larmet (Se kapitel 8.6 
'Slå på/av väckarklockan' på sidan 
75). 

Höj volymen (Se gärna kapitel 8.3 
'Ställa in larmvolymen' på sidan 73). 

Anslut sonoroLIGHT och ställ in 
alarmlampan (Se kapitel 8.5 
'Programmera alarmlampan 
(soluppgång)' på sidan 74).  

Koppla på dimmerfunktionen på 
sonoroLIGHT.

Koppla på den anslutna lampan. 

Dra ut hörlurarna ur uttaget. 

Sv 
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18. Rengöring

19. Tekniska data

Specifikation Värde 

Mått (B x D x H) ca. 210 x 257 x 140 mm 

Vikt ca. 3,4 kg 

Drifttemperatur 0C - 45C 

Frekvensområde, FM 87,50 MHz till 108,00 MHz 

KLICK/DAB+ Band III, 174,928 MHz–239,200 MHz 

Cd-stödformat CD-DA, CD-R*, CD-RW*
Ljud-CD,  MPEG  1  Layer  3  (MP3),  Windows  Media
Audio (WMA,  DRM  stöds  inte)
Samplingsfrekvens 16 KHz~48 KHz, bithastighet max. 320kbps
(* Uppspelning beroende på kvaliteten på inspelning och
medium).

USB-laddning Utgång: DC  5V 1.0A 

USB-uppspelning Kompatibilitetssystem:  FAT  16,  FAT  32  (inte kompatibelt 
med  NTFS eller andra  system) 
MPEG 1  Layer  3  (MP3),  Windows  Media  Audio  (WMA, 
DRM  stöds inte) 
Samplingsfrekvens 16 KHz~48 KHz, bithastighet max. 320kbps 

AUX-IN Port : 3.5mm jack Känslighet: 300 mV 

Bluetooth Version 4.1, Profil : AVRCP v1.0, A2DP 1.0 
2.402GHz-2.480GHz 

Överförd effekt 5dBm 

AC/DC-adapter Tio Pao Industrial Co, Ltd Modell: 
S048CM1550290 
Ingång: 100–240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A 
Utgående: 15,5 V     2,9  A 

Batteri CR2032 

Ström för vänteläge < 1.0W 

OBS!

Materialskador på grund av felaktig rengöring!

Rengör endast enheten från utsidan med en torr, mjuk trasa. Använd aldrig slipande 
eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel eftersom de kan skada enhetens yta.
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20. Garanti
Vid inlämning av garantianspråk gäller följande utan att begränsa dina laglig 

rättigheter: 

• Garantianspråk kan endast hävdas inom en period av max. 2 år (1 år i 

Nordamerika och Australien), räknat från inköpsdatum.

• sonoro audio Gmbh ska efter eget gottfinnande reparera eller byta ut

enheten utan kostnad vid eventuella defekter som orsakas av material- eller

tillverkningsfel inom garantiperioden.

• Vid reklamation, kontakta vår kundtjänstavdelning. Du hittar

kontaktuppgifter under 'Kontaktdata' på sidan 54 eller på www.sonoro.de.

• Ingen ny garantiperiod börjar efter reparation eller utbyte av enheten.

Garantitiden på 2 år (1 år i Nordamerika och Australien) gäller fortfarande från

inköpsdatum.

• Undantagna från garantin är batterier, skador som orsakats av felaktig

användning, normalt slitage, samt defekter som endast minimalt påverkar

enhetens värde eller användbarhet. Garantin upphör också att gälla för

eventuella ändringar/reparationer som inte gjorts av vår auktoriserade

serviceverkstad.

Sv 
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