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1 Inledning
Tack för att du köpt en sonoro STREAM. Denna bruksanvisning och 
säkerhetsanvisningarna ger all information som krävs för problemfri 
och säker drift av enheten. 

Bilderna i denna bruksanvisning är avsedda att illustrera de 
åtgärder som är nödvändiga för att manövrera enheten.

Njut av din enhet!

1.1 Kontaktdata  

Adress sonoro audio GmbH, Nordkanalallee 
94, 41464 Neuss, TYSKLAND 

Telefon +49 2131 8834-141
Fax +49 2131 7517-599
E-post support@sonoro.de 
Internet www.sonoro.de 

Läs hela bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionen innan du 
använder enheten.

Behåll bruksanvisningen för framtida referens. 

Om du skickar enheten vidare till en tredje part, vänligen förse 
dem även med bruksanvisning och säkerhetsinstruktioner.  

Om inte bruksanvisningen följs kan detta resultera i allvarlig 
skada på enheten.

Vi tar inget ansvar för skador till följd av att instruktionerna i 
denna bruksanvisning inte följs.

ooooo
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Varning! 

Anger en potentiellt farlig situation som kan leda till dödlig 
eller allvarlig skada.

Försiktighet!

Indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till mindre 
eller måttliga skador.

OBS!

Anger en potentiellt farlig situation som kan leda till materiella 
skador och miljöskador.

2 För din egen säkerhet
2.1 Symboler i denna handbok

Säkerhetsanvisningar
Viktig information för din säkerhet framhävs i enlighet med detta. Var 
alltid noga med att beakta dessa anvisningar för att undvika olyckor 
och skador på enheten: 

Användbara tips och rekommendationer  

2.2 Avsedd användning

Enheten är endast avsedd för personligt bruk. Den är inte avsedd för 
kommersiellt bruk. Enheten är enbart avsedd för följande uppgifter: 

Uppspelning av FM/DAB+/internetradio och Spotify streaming service

Ljuduppspelning från externa enheter som är anslutna via AUX In eller USB-port.

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

Laddning av externa enheter som är anslutna via USB-porten.

I 
Belyser information och användbara rekommendationer. 
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All annan användning anses vara felaktig användning och är förbjuden. 
Vi tar inget ansvar för skador till följd av felaktig användning.

2.3 Barn och personer med begränsade kognitiva förmågor

2.4 Strömförsörjning
Enheten drivs elektriskt, så det finns alltid risk för elektriska stötar. 
Därför ägna särskild uppmärksamhet åt följande instruktioner:

Rör aldrig vid strömkontakten med våta händer.

a
Personer (inkl. barn) som inte på ett säkert sätt kan sköta enheten på
grund av deras fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller 
bristen på erfarenhet eller kunskap avseende enheten bör inte 
använda denna enhet utan ordentlig övervakning eller instruktion 
från ansvarig person. Vänligen förvara den säkert utom räckhåll.

Lämna inte enheten utan uppsikt och använd den inte när barn
eller personer som inte kan bedöma risker finns i närheten

Håll batterier utom räckhåll för barn. Risk för att svälja! Om du ser eller 
misstänker att någon har svart ett batteri, sök genast upp meicinsk hjälp. 

Kom ihåg att förpackningsmaterial inte ska lekas med. Risk för kvävning!

När du vill dra strömkontakten från vägguttaget, dra alltid direkt på själva 
kontakten. Dra aldrig i strömkabeln, eftersom det kan skada den.

Säkerställ fri yta till eluttaget så att elkontakten kan dras ut omedelbart vid 
en nödsituation.

Se till att strömkabeln inte är böjd, klämd eller överkörd. Lägg 
strömkabeln på ett sådant sätt att den inte är en snubbelrisk eller inom 
räckhåll för barn.

Håll enheten borta från regn, fukt och eventuella värmekällor.

Endast handskas med enheten om den elektriska spänning som anges på 
enhetens namnskylt och strömkontakten matchar spänningen i ditt eluttag.

Felaktig spänning kan skada enheten

För att förhindra brandrisker, koppla helt bort enheten från 
strömförsörjningen när du inte kommer att använda enheten under en
längre tid. Gör detta genom att koppla ur strömkontakten från AC-uttaget.

aaaaaa
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Strömadaptern används som en frånkopplad anordning, 
frånkopplingsanordningen ska vara lättåtkomlig.

Använd endast strömadapter som anges i den här handboken.

2.5 Batterier 
Försök aldrig att ladda om eller öppna batteriet.  Explosionsrisk!

Skada aldrig batteriet.

Kasta aldrig batterier i öppen eld och utsätt dem aldrig för höga
temperaturer.

Om dessa riktlinjer inte följs kan det leda till att vätska kommer ut ur 
batteriet, vilket kan orsaka hudirritation. Vid kontakt:

- Tvätta bort vätskan med mycket klart vatten
- Gnugga inte ögonen. Skölj istället ögonen med mycket rent vatten
i 10 minuter och uppsök omedelbar läkarvård.

Använd endast batterier av samma eller likvärdig typ. Explosionsrisk!

Ta ut batterierna ur batterifacket så snart de är tomma, eller om du inte 
tänker använda enheten under en längre tid.

Om batterifacket inte stängs ordentligt, sluta använda produkten och hålla 
den borta från barn.

Uppmärksamma miljöaspekterna vid batteriåtervinning.

2.6 Transport/frakt 
Felaktig transport/frakt kan leda till skador på enhetens yta eller media 
inuti den, och på så sätt förhindras att den fungerar som den ska.

Personlig säkerhet
När du kör i ett fordon förvarar du enheten på ett sådant sätt att den inte 
äventyrar medpassagerare.

Förhindra skador på enheten
Enhetens framsida, kanter och hörn är alla sårbara för tryck. Skydda 
dessa områden för att förhindra att de utsätts för alltför stora 
belastningar. Luta aldrig enheten över dess hörn eller kanter. Placera 
aldrig enheten med framsidan nedåt.
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Skydda media inuti enheten

För att undvika skador på media inuti enheten, ta bort den innan 
transport/frakt.

2.7 Omgivningsförhållanden
För att säkerställa att anordningen kan manövreras säkert måste 
vissa omständigheter iakttas.

Väder, fukt och temperaturer

Skydda enheten och fjärrkontrollen mot väderförhållanden såsom 
fukt och höga temperaturer. Använd aldrig enheten utomhus, och 
placera den aldrig i områden med ökad exponering för solljus. 

Installationsyta

Ventilation 

För att transportera eller skicka enheten, vänligen packa i den i en stängd 
och skyddande förpackning och förvara den i dess originalförpackning. 
Behåll originalförpackningen i detta syfte.

Om du tappar bort originalförpackningen så använd en annan förpackning 
av tillräcklig storlek för transport. Fyll detta utrymme med polystyren.

Skydda enheten från vätskor. Placera aldrig objekt som innehåller 
vätskor bredvid eller på enheten.

Installationsplats

Använd aldrig enheten i områden med hög luftfuktighet. Skydda från 
kraftig nedsmutsning, t.ex. stänk, fett och orenad frånluft i köket.

Placera aldrig enheten på eller i direkt närhet av eld och värmekällor 
som brinnande ljus, på spisen eller radiatorer.

Placera enheten på en stadig yta för att förhindra allvarliga mekaniska 
vibrationer.

Placera inte enheten på ytor som den kan sjunka ned i då detta 
kommer hindra ventilationsöppningarna. Detta förhindrar att värme 
byggs upp inuti enheten.

Placera enheten på ett sådant sätt att tillräcklig ventilation säkerställs 
för att förhindra att värmeform byggs upp inuti enheten.

Placera alltid minst 10 cm från andra objekt eller väggar.
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2.8 Drift
Enhetens gummifötter kan ge fläckar på vissa ytor. Använd 
en lämplig yta.

2.9 Vid fel
Om enheten utvecklar en defekt, försök inte att reparera den på egen hand.

Om den här enhetens nätkontakt, adapter eller strömkabel är 
skadad måste de bytas ut av tillverkaren eller tillverkarens 
kundtjänstavdelning för att förhindra risk för elektriska stötar.

2.10 Förfogande i slutet av nyttjandeperiod  

Kasta inte i  
hushållsavfall

Enheter som är märkta med den här 
symbolen (se figur) inte ska kastas i 
hushållsavfall. De måste lämnas till en 
återvinningsstation för återvinning av 
elektriska och elektrotekniska anordningar.

Information avseende bortskaffande av gammal utrustning kan erhållas 
från din kommun, lokala avfallshanteringsföretag och butiken där du 
köpte denna apparat. Korrekt bortskaffande av gamla enheter 
förhindrar skada på miljön och riskerar inte din hälsa. 

Använd ingen annan media än de som anges i denna manual.

Använd aldrig andra strömkablar än de som är tillåtna. Vid användning av fel 
strömförsörjning kommer din enhet att skadas.
För att upprätthålla överensstämmelsen med WiFi RF exponeringskravet, 
placera produkten minst 20 cm från personer i närheten, utom när du 
använder kontrollerna

Om enheten fått vätska på sig eller om enheten har tappats eller på annat 
sätt skadas, få den kontrollerad av en auktoriserad återförsäljare. 
Omedelbart koppla ur enheten från strömförsörjningen och kontakta en 
auktoriserad återförsäljare så snart som möjligt.

Batterier kan innehålla giftiga tunga metaller och sorteras som farligt 
avfall. Lämna in batterierna på en kommunal återvinningspunkt eller få 
dem bortskaffade av ett specialistföretag.



© sonoro audio GmbH 2016 7 

3  Lär känna din sonoro STREAM
3.1 Leveransens omfattning
Förutom själva sonoro STREAM ingår även följande tillbehör i 
leveransomfattningen:

Fjärrkontroll

Strömadapter (med strömkabel)

Snabbstartsguide

Miljö! 

Miljöfara till följd av felaktig bortskaffning!
Felaktig bortskaffande kan vara miljöfarligt. 

Använd auktoriserade,  specialistföretag för att göra dig av med 
elektriskt skrot och elektriska komponenter.

Om du är osäker, kontakta din lokala kommunmyndighet eller 
specialist inom återvinning  för information om miljömedvetet 
bortskaffande.

En knappcell (CR2032,3 V)

Bruksanvisning

Spotify broschyr
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1 2 3 

9
4

8 5

6 

7

3.2 Kontroller och portar 
Framifrån

6. Tillbaka
7. Infraröd sensor och sensor för

omgivningsljus (bakom logotypen)
8. Standby
9. Förinställning

1. Display

2. Inställningsknapp (SETUP)

3. Menyknapp (MENU)

4. Volymratt, navigeringsvrede,
OK-knapp (tryck på vredet)

5. Knappen spela upp/pausa ( )

)

)
)
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Bak- och sidovyer

10. FM/DAB-antenn

11. Wi-Fi-antenn

12. USB-port

13. Keylock, stöldskydd port

14. AUX ingångsuttag (3.5 mm)

15. DC ingångsuttag
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16. Alarmknapp (    )

17. Volym upp  (+)*

18. Standby (     )

19. Höger (    )*

20. Meny (MENY)

21. Infraröd sändare

22. Hål till rem

23. Batterifack

*Navigationsknappar (    ,   ,+, -)

24. Informationsknapp (INFO)

25. Förinställda stationsknappar (1-5)

26. Inställningsknapp (SETUP)

27. Förinställning (     )

28. Volym ned (-)*

29. Vänster (    )*

30. Spela upp/pausa (     )
OK-knapp

Fjärrkontroll
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3.3 Tekniska data

Specifikation 
Mått 
(B × D × H) 

148.6 × 101.45 × 171.1 mm 

Vikt 1.113 kg 

Display 2,4-tums TFT-färgskärm  

Frekvensområde 
FM

Frekvensområde 
DAB/DAB+

Internetradio Mer än 25 000 stationer världen över

Förinställningar för 
stationer

10 för varje FM-| DAB+ | Internetradio

Filformat

USB-laddning 

USB uppspelning Kompatibilitetssystem: FAT 16, FAT 32 (inte 
kompatibelt med NTFS eller andra system)

AUX-IN 

Streaming Bluetooth | Spotify | DLNA | UPnP 
Stöd nätverk IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4 & 5GHz band 

Krypterad nyckel WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS 

Funktion för 
multirum

Högst 5 högtalare i en grupp (4 klient och 1 
server)

Nätadapter, ström Ten Pao Power Industrial Co., Ltd. 

Output: 12,0V                 2000mA 

Batteri CR2025 (fjärrkontroll) 

Värd 

87,50 Mhz - 108,00 MHz

Band III, 174,928 MHz-239,200 MHz

Max. 16 bitar, 2 kanaler, provhastighet 48KHz
AAC, AAC+, MP3, WAV, WMA, FLAC

Output: DC 5V         2,1A

Port: 3,5 mm jack
Sensitivitet: 300mV

Standby ström 
Standby nätverk 

Model: S024AMV1200200

Input: 100-240V~50/60Hz 600mA

<1,0W
<2,0W
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3.4 Typgodkännande- och intygsmarkeringar

Bluetooth® ordmärke och logotyper är 
registrerade varumärken som ägs av Bluetooth 
SIG, Inc. och  all användning av sådana märken 
av  Sonoro  Audio GmbH är under licens. Andra 
varumärken och varunamn är de som tillhör 
respektive ägare. 

3.5 Försäkran om överensstämmelse

Produkt: sonoroSTREAM 

Modell: SO-410 

Tillverkare: sonoro audio GmbH 

Adress: Nordkanalallee 94, 41464 Neuss, Tyskland

Vi förklarar härmed att på grundval av dess utformning och konstruktion 
uppfyller sonoroSTREAM  smartradio de   grundläggande kraven i EMC-
direktivet 2014/30/EU, lågspänningsdirektivet  2014/35/EU,  direktivet 
om radioutrustning  2014/53/EU,  direktivet om miljödesign 2009/125/
EG, och begränsningen av användningen av vissa farliga ämnen i 
direktiv 2011/65/EU för elektriska och elektroniska produkter, inklusive 
eventuella ändringar som gäller vid tidpunkten för denna deklaration.

Denna produkt innehåller Spotify-programvara 
som omfattas av licens från tredje part som 
finns här:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

UPnP™ är ett varumärke som tillhör UPnP™ Forum. 

http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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Varning! 

Risk för kvävning!
Felaktig hantering av batterier kan öka risken för att barn sväljer 

dessa!

Notera! 

Risk för skador!

Felaktig hantering av enheten kan orsaka skada. 

4 Komma igång 

4.1 Uppackning av enheten
1. Ta ut enheten ur förpackningen och kontrollera om enheten eller de

enskilda delarna uppvisar skador. Om så är fallet, använd inte
enheten. Skulle du upptäcka några skador, kontakta din återförsäljare
eller sonoro Audio GmbH kundsupport omedelbart.

2. Kontrollera att leveransen är komplett (se kapitlet
"Leveransomfattning").

3. Placera enheten på en lämplig plats (se kapitlet
"Omgivningsförhållanden").

4. Ta bort skyddsfilmen från displayen.

Observera så att rätt polaritet på batteriet sätts i  fjärrkontrollen.

Håll batterierna utom räckhåll för barn. Sök omedelbart medicinsk 
hjälp om du ser eller misstänker att någon har svalt ett batteri.

Använd alltid den medföljande strömadaptern.

Använd endast enheten om den angivna elektriska spänningen 

matchar spänningen i ditt eluttag.
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4.2 Ansluta strömförsörjningen  

4.3 Att sätta i batteriet i fjärrkontrollen  

4.4 Använda antennerna

4.5 Utföra inledande inställning
När enheten är påt startad för första gången visas "Installationsguiden" 
på displayen. Följ instruktionerna nedan för att konfigurera några 
grundläggande inställningar.

1. Sätt i kontakten på nätadaptern i likströmsingången på enhetens
baksida.

2. Sätt i strömkontakten i ett vägguttag.
Enheten är påslagen.

*Ta bort skyddskåpan innan du sätter i kontakten.

.
1. Öppna batterifackets lucka på fjärrkontrollens baksida genom att

vrida den moturs med hjälp av ett litet mynt.

2. Sätt i medföljande batterier (CR2025, 3V) med etikett (+) sidan uppåt.

3. Byt ut och stäng batterifackets lucka genom att vrida på locket
medurs med hjälp av ett litet mynt.

I
Blockera inte den infraröda sensorn på enheten och den
infraröda sändaren på fjärrkontrollen under användning.

1. Lösgör FM/DAB-antennen från fångsten på enhetens baksida.

2. Lyft både FM/DAB-antenn och Wi-Fi-antenn uppåt.

3. Utöka FM/DAB-antennen för bättre mottagning.

1. När "konfigurera guiden" visas trycker du på    eller    på
fjärrkontrollen (eller rotera navigeringsvredet) för att välja "JA" och
tryck sedan OK för att starta installationsprogrammet.
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I 
Om du vill köra installationsguiden igen går du till [Systeminställningar] 
och väljer sedan [Installationsguiden] (Se "systeminställningar").

2. Du uppmanas sedan att välja:

Språk  (som ska användas i displayen)

Tidsformat (12 eller  24-timmars),

Källa till automatisk uppdatering (Uppdatera från radio, Internet  eller
ingen uppdatering).

Följ anvisningarna på displayen för att ytterligare ställa in datum och
tid, tidszon, sommartid eller trådlöst nätverk beroende på vilket val du
har gjort. Rotera navigeringsratten på enheten eller tryck på
navigeringsknapparna på fjärrkontrollen för att göra val och tryck
sedan på OK för att bekräfta (se kapitlet "Använda menyerna").

När uppdatering från Internet väljs måste Wi-Fi-anslutning först
upprättas. När du anger tangenten i ditt trådlösa nätverk roterar du
navigeringsratten på enheten eller trycker på navigeringsknapparna
på fjärrkontrollen för att välja ett tecken och sedan trycka på OK för
att bekräfta. Om du vill ta bort den senaste posten väljer du [BKSP].
Om du vill avbryta tangenten väljer du [AVBRYT]. Bekräfta den inst
inst in tagna nyckeln genom att välja [OK].

3. När "Installationsguiden har slutförts" visas trycker du på OK för att
avsluta inställningen.
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5 Grundläggande användning
För att slå på Tryck .  

Om du vill stänga 
av (standby-läge)

Tryck . 

För att välja ett 
uppspelningsläge

För att styra 
volymen

6 Använda menyerna 
Det finns tre typer av menyer i enheten. 

För att komma åt 
menyerna

Tryck på SETUP.
Innehållet i menyerna kan skilja sig åt i olika 
uppspelningslägen.

För att välja ett 
alternativ i 
menyerna,

Rotera navigeringsvredet på enheten eller
tryck på navigeringsknapparna på 
fjärrkontrollen.

Enheten startar från det senast valda 
uppspelningsläget.

Tiden och datumet visas (om det är inställt)
Enheten kommer automatiskt att stängas 
av inget gjorts på 15 minuter.

Tryck på MENU en gång, sedan    eller    (eller vrid på 
navigeringsratten) för att välja ett uppspelningsläge. 
Tryck sedan på OK för att bekräfta.

Lägessekvens: FM-radio > DAB-radio > 
Internetradio > Spotify > Musikspelare >
Hjälpinmatning > Bluetooth-ljud.Tryck + eller - på fjärrkontrollen eller 
rotera volymvredet på enheten.

Installationsmeny (för specifika inställningar i uppspelningsläge,
t.ex. [manuell melodi] i FM-läget). ...Systeminställningar (För generella inställningar, t.ex. datum/tid, språk osv.

Huvudmeny (För tillgång till uppspelningslägen, sömntimer och alarm)
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För att bekräfta en
markering i 
menyerna,

Tryck på OK.

(På enheten trycker du på navigeringsvredet)

För att gå tillbaka 
en nivå i menyn,

Tryck eller . 

7 Display ikoner
Refer to the table below for the meanings of the display icons when 
they show on the display. 

Wi-Fi-anslutning upprättas (med signalstyrka).

Wi-Fi-anslutningen kopplas från.

En Bluetooth-enhet är ansluten.

Alarm 1 är aktiverat.

Alarm 2 är aktiverat.

Radiostationen finns i den förinställda listan.

FM RDS information tas emot.

Radiosignal tas emot (med signalstyrka).

Upprepa allt uppspelningsläge är aktivt.

Upprepa ett uppspelningsläge är aktivt

Blanda uppspelningsläget är aktivt.

Upprepa alla och blanda uppspelningsläge är aktiv.

Sovtimer är aktiv.

Stereoljudssändning finns tillgänglig.

Ljudutgången är avstängd.

En USB-enhet är ansluten.

Uppspelningen är pausad.
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8 FM radio mode 
8.1 Operation 

För att komma åt 
FM-radioläget

Tryck på MENY en gång, sedan    eller    (eller 
vrid navigeringsratten) för att välja FM-
radioläge. Tryck sedan OK för att bekräfta.

För att manuellt 
stämma frekvensen

För att automatiskt 
ställa in till nästa 
tillgängliga station

Tryck och håll ned   eller

Om du vill lagra en 
radiostation i den 
förinställda listan

Högst 10 radiostationer kan lagras.

1. Tryck och håll kvar       tills förinställningslistan
 visas.

2. Tryck + eller - (eller vrid på navigeringsratten)
för att välja ett förinställt nummer. Tryck sedan
OK för att bekräfta.

För att direkt lagra en 
radiostation i 
förinställningslista (1-5)

Om du vill återkalla 
en radiostation i 
den förinställda 
listan

1. Tryck .
2. Tryck + eller - (eller vrid på navigeringsratten)

för att välja en radiostation i förvalslistan och
tryck sedan på OK för att bekräfta.

Bläddra i radion 
stationsinformation
(om sådan finns),

Tryck på INFO upprepade gånger.

Stänga av eller 
återställa ljudutgången 

Tryck . 

Tryck      eller    
Eller välj [manuell melodi] i inställningsmenyn 
och vrid navigeringsratten.

Eller tryck på navigeringsratten för att starta 
automatisk inställning.

Ställ in en station och håll sedan ned en förinställd 
stationsknapp för att lagra den direkt i förvalslistan.

Eller, tryck på en förinställd stationsknapp (1-5) för 
direkt åtkomst till en förinställd station (1-5).
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8.2 Inställningsmeny
Tryck på SETUP i FM-läget för att komma åt inställningsmenyn (se 
kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella 
inställningarna (om tillämpliga) är markerade med en asterisk  (*).

[Manuell melodi] 

För att aktivera manuell justering av frekvens. 

9 DAB-radioläge 
9.1 Drift

För att komma åt 
DAB-radioläget

Tryck på MENY en  gång, sedan     eller 
(eller vrid navigeringsratten) för att välja DAB-
radioläget. Tryck sedan på OK för att bekräfta.

För att söka efter 
DAB-radiostationer

Första gången du väljer DAB-läget, eller om 
stationslistan är tom, kommer enheten
automatiskt en fullständig skanning och lagra 
alla tillgängliga stationer i stationslistan.

För att ställa in en 
station,

Tryck  eller

Om du vill lagra en 
radiostation i den 
förinställda listan

[Skanningsinställning] 

För att avgöra om endast stationer med starka signaler skannas vid 

automatisk inställning.

[Systeminställningar] 

Se kapitel "Systeminställningar". 

[Huvudmenyn] 

För att komma åt andra uppspelningslägen, sovtimer eller alarm.

Högst 10 radiostationer kan lagras.

1. Tryck och håll kvar       tills förinställningslistan
 visas.

2. Tryck + eller - (eller vrid på navigeringsratten)
för att välja ett förinställt nummer. Tryck sedan
OK för att bekräfta.

För att direkt lagra en 
radiostation i 
förinställningslista (1-5)

Vrid till en station, tryck och håll in en förinställd 
stationsknapp (1-5) för att direkt spara den i den 
förinställda listan.
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Om du vill återkalla 
en radiostation i 
den förinställda 
listan,

Tryck på INFO upprepade gånger

Stäng av eller
återställ ljudutgången

Tryck 

9.2 Inställningsmeny
Tryck på SETUP i DAB-läget för att komma åt inställningsmenyn (se 
kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella 
inställningarna (om tillämpliga) är markerade med en asterisk  (*).

1. Tryck .
2. Tryck + eller - (eller vrid på navigeringsratten)

för att välja en radiostation i förvalslistan och
tryck sedan på OK för att bekräfta.

Eller, tryck på en förinställd stationsknapp (1-5) för 
direkt åtkomst till en förinställd station (1-5).

För att bläddra i 
radiostationens 
information 

*DAB informationen inkluderar: stationsnamn, dynamiskt etikettsegment

(DLS), Signalstyrka, Programtyp (PTY), Namn på ensemble, Frekvens,

Signalfelfrekvens, Bithastighet och ljudstatus, Codec och Tid och datum.

[Stationslista] 

För att visa alla tillgängliga stationer.  

[Skanna] 

För att skanna och lagra alla tillgängliga stationer. 

[Manuell melodi] 

För att manuellt stämma frekvensen. Listan över tillgängliga digitala 

radioensemblen visas.

[Prune ogiltlig] 

Att ta bort alla ogiltiga stationer från stationslistan.

[DRC] 

Vissa DAB-sändningar erbjuder dynamisk räckviddskomprimering (DRC). 

Om du komprimerar det dynamiska omfånget för en radiosignal kan 

volymen av tysta ljud ökas och volymen av höga ljud minskas. Du kan välja 

hög, låg eller av nivå. Hög nivå rekommenderas för bullrig miljö.
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10 Internetradio 
10.1 Drift
Wi-Fi Internetanslutning måste först upprättas för att använda Internet-
radion (se kapitel "Utföra inledande installation" och "Nätverk").

För att komma åt 
internetradioläget

Tryck på MENY en gång, sedan     eller 

(eller vrid navigeringsratten) för att välja 
internetradioläget. Tryck sedan på OK för att bekräfta.

Enheten börjar ansluta till det tidigare anslutna 
nätverket och sedan till den senast lyssnade stationen.

Ställa in på en 
radiostation eller 
poddsändning

Se kapitel "Stationslista".

Om du vill lagra en 
radiostation i den 
förinställda listan

[Stationsorder] 

För att definiera hur stationerna listas när du bläddrar i stationslistan. 

Alternativen är:
[Alfanumerisk]: ordna stationerna i alfabetisk ordning.

[Helhet]: lista grupper av stationer som sänds tillsammans på 

samma ensemble.

[Giltiga]: lista först giltiga stationer och sedan off-air-stationer.

[Systeminställningar] 

Se kapitel "Systeminställningar". 

[Huvudmenyn] 

För att komma åt andra uppspelningslägen, sovtimer eller alarm.

Högst 10 radiostationer kan lagras.

1. Tryck och håll kvar       tills förinställningslistan
 visas.

2. Tryck + eller - (eller vrid på navigeringsratten)
för att välja ett förinställt nummer. Tryck sedan
OK för att bekräfta.

För att direkt lagra en 
radiostation i 
förinställningslista (1-5)

Vrid till en station, tryck och håll in en förinställd 
stationsknapp (1-5) för att direkt spara den i den 
förinställda listan.
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10.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i DAB-läget för att komma åt inställningsmenyn (se 
kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella 
inställningarna (om tillämpliga) är markerade med en asterisk  (*). 

10.3 Stationslista 
Följande menyer och undermenyer finns i [Stationslistan]:  

Om du vill återkalla 
en radiostation i 
den förinställda 
listan,

1. Tryck .
2. Tryck + eller - (eller vrid på navigeringsratten)

för att välja en radiostation i förvalslistan och
tryck sedan på OK för att bekräfta.

Eller, tryck på en förinställd stationsknapp (1-5) för 
direkt åtkomst till en förinställd station (1-5).

Tryck på INFO upprepade gånger

Stäng av eller
återställ ljudutgången

Tryck 

För att bläddra i 
stationens 
information 

*Stationsinformation inkluderar: artist och sångnamn, stationsbeskrivning,

stationsgenre och plats, signaltillförlitlighet, sodec och samplingsfrekvens,

uppspelningsbuffert och Datum.

[Lyssnade senaste] 

För att ställa in dina senast lyssnade radiostationer.  

[Stationslista] 

För att ställa in alla tillgängliga Internet-radiostationer (Se kapitel 

"Station lista").

[Systeminställningar] 

Se kapitel "Systeminställningar".

[Huvudmenyn] 

För att komma åt andra uppspelningslägen, sovtimer eller alarm.

[Mina favoriter] 

För att bläddra och ställa in de Internetradiostationer som du har 

lagt till "Mina favoriter" på webbportalen (Se kapitel "Använda 

webbportalen").
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10.4 Använda webbportalen 
På portalens webbplats Frontier Silicon Internet Radio kan du organisera 
dina "Mina favoriter" och lägga till nya Internetradiostationer på en dator. 
För att göra det måste du först registrera dig på webbportalen.

1. I internetradioläget trycker du på SETUP och går sedan till [Stationslista]
> [Hjälp] > [Hämta åtkomstkod]. Skriv ner åtkomstkoden.

[Lokal (namn på din plats)] 

För att bläddra och ställa in eventuella radiostationer som finns i ditt 

område. Stationerna är grupperade i flera kategorier.

[Plats]: Att bläddra och ställa in på radiostationer efter plats.

[Genre]: Att bläddra och ställa in på radiostationer efter genre. 

[Sök station]: För att söka efter tillgängliga radiostationer genom att 

ange nyckelord.

[Populära stationer]: För att bläddra och ställa in de mest populära 

Internetradiostationerna.

[Nya stationer]: för att bläddra och ställa in de senaste 

Internetradiostationerna.

[Podcasts] 

Se kapitel "Systeminställningar". 

[Stationer] 

[Plats]: För att bläddra och ställa in podcasts efter plats.

[Genre]: Att bläddra och ställa in podcaster efter genre.

[Sök podcasts]: Att söka efter tillgängliga podcasts genom att ange 

nyckelord.

[Mina tillagda stationer] 

Att bläddra och ställa in på de radiostationer som du har lagt till i "Mina 

tillagda stationer" på webbportalen (Se kapitlet "Använda 

webbportalen").

[Hjälp]
[Få åtkomstkod]: För att få enhetens åtkomstkod.

[FAQ]: För att få hjälp när Internet-radion inte fungerar korrekt.
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I 
För att spela upp musik som är tillgänglig från "Spotify" måste du 
installera "Spotify"-applikationen på din mobiltelefon, konfigurera ett 
konto och köpa premiumversionen (avgiftsbelagd). Även  din 
mobiltelefon måste vara registrerad i samma Wi-Fi-nätverk som den 
här enheten.

För de mest aktuella anvisningarna om hur du ställer in Spotify: 
www.spotify.com/connect

2. Gå till www.wifiradio-frontier.com i webbläsaren på datorn.

3. Registrera ett nytt konto med åtkomstkoden.

4. Efter instruktionerna i webbportalen använder du funktionerna "Mina
favoriter"och "Mina tillagda stationer" för att lägga till  radiostationer.
De tillagda stationerna i "Mina favoriter" kan nås via [Mina favoriter ] i
enhetens internetradioläge.
De tillagda stationerna i "Mina tillagda stationer" kan nås via [Mina tillagda
stationer] i enhetens internetradioläge.

11 Spotify läge

11.1 Drift
Din mobiltelefon med Spotify måste vara ansluten till samma Wi-Fi-
nätverk som enheten.

För att komma åt 
Spotify-läget

Tryck på MENU en gång, sedan   eller
(eller vrid navigeringsratten) för att välja 
spotifyläge. Tryck sedan på OK för att bekräfta.

För att välja ett objekt 
(låt, album etc.) och 
starta uppspelningen i 
Spotify

För att spela upp 
Spotify via enheten

Markera högtalarsymbolen (    ) bredvid 
uppspelningsobjektet på Spotify. Välj 
sedan "sonoroSTREAM" från listan över  
tillgängliga enheter.

Använd Spotify-programmet på din 
mobiltelefon för att bläddra och välja ett 
uppspelningsobjekt.

http://www.spotify.com/connect
http://www.wifiradio-frontier.com/
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Pausa eller återuppta 
uppspelningen

Tryck 

Hoppa  till
föregående eller nästa 
uppspelningsobjekt,

Tryck     eller 

Lagra ett 
uppspelningsobjekt i 
den förinställda listan

11.2 Inställningsmeny 
Tryck på SETUP i Spotify-läget för att komma till inställningsmenyn (se 
kapitel "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella 
inställningarna (om tillämpliga) är markerade med en asterisk  (*). 

Högst 10 uppspelningar kan lagras.

1. Tryck och håll kvar       tills förinställningslistan
 visas.

2. Tryck + eller - (eller vrid på navigeringsratten)
för att välja ett förinställt nummer. Tryck sedan
OK för att bekräfta.

För att direkt lagra ett 
uppspelningsobjekt i 
förinställningslista (1-5)

Välj ett uppspelningsobjekt, tryck och håll in en 
förinställd stationsknapp (1-5) för att direkt spara 
den i den förinställda listan.

Om du vill återkalla 
ett 
uppspelningsobjekt 
i den förinställda 
listan,

1. Tryck .
2. Tryck + eller - (eller vrid på navigeringsratten)

för att välja en uppspelningsobjekt i förvalslistan
och tryck sedan på OK för att bekräfta.

Eller, tryck på en förinställd stationsknapp (1-5) för 
direkt åtkomst till ett förinställt 
uppspelningsobjekt (1-5).

Tryck på INFO upprepade gångerFör att bläddra i  
information för 
uppspelningsobjekt 

[Systeminställningar] 

Se avsnitt "systeminställningar".

[Huvudmenyn] 

För att komma åt andra uppspelningslägen, sovtimer eller alarm.
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Notera! 

Risk för skador! 
Felaktig hantering av enheten kan orsaka skada. 

Anslut inte enheten direkt till USB-porten på en dator eller andra 
externa lagringsmedier som extern hårddisk.

I  
Musikspelarläget kan spela upp ljudfiler som är lagrade på ett 
anslutet USB-minne eller från en mediaserver (UPnP) som delar 
samma Wi-Fi-nätverk med enheten.

12 Läge för musikspelare

12.1 Drift 

För att komma åt 
musikspelarläget

Tryck på MENU en gång, sedan    eller
(eller rotera navigeringsratten) för att välja 
musikspelarläget. Tryck sedan OK för att bekräfta.

Spela upp ljudfiler 
som är lagrade på 
ett USB-minne

Anslut USB-minnet till USB-uttag* på enheten. Tryck 
sedan SETUP och välj [USB-uppspelning] på 
inställningsmenyn (se kapitlet "inställningsmeny" på 
nästa sida).
*Ta bort skyddet innan anslutning av USB-minnet.

Pausa eller återuppta 
uppspelningen

Tryck 

Hoppa till föregående 
eller nästa ljudfil

Tryck eller 

Sök snabbt bakåt 
eller framåt
inom en ljudfil

Under uppspelningen tryck och håll ned

eller 
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Lägga till en ljudfil i 
"Min spellista" Tryck och håll ned  eller navigeringsvredet  

när filen är markerad i markeringsmenyn.

För att välja ett 
uppspelningsläge

Tryck      upprepade gånger. 
 = Upprepa alla   

 = Upprepa en

 = Blanda

Bläddra i 
informationen (om 
tillgänglig )  för
ljudfil

Tryck på INFO upprepade gånger.

12.2 Inställningsmeny
Tryck på SETUP i musikspelarläget för att komma åt inställningsmenyn 
(se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de 
aktuella inställningarna (om tillämpliga) är markerade med en asterisk  (*). 

[Delad media]

Så här söker du efter ljudfiler i Wi-Fi-nätverket.

När en mediaserver har hittats, kommer en markeringsmeny att visa 
förval av ljudfiler för uppspelning från enheten.
[USB-uppspelning]

Så här söker du efter ljudfiler på det anslutna USB-minnet.  

När en USB-minne har hittats, kommer en urval meny  att visa val av 
ljudfiler för uppspelning från enheten.
[Min spellista]

Att bläddra och spela upp ljudfiler som lagras i "Min spellista".

[Upprepa spela]

För att sätta på eller stänga av läget för upprepad uppspelning av 
den aktuella mappen/ spellistan.
[Blanda spela]
För att slå på eller stänga av shuffle-uppspelningsläget för den 
aktuella mappen/ spellistan.

... = Upprepa alla och blanda 
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[Rensa min spellista]

För att rensa poster från "Min spellista".

[Prune servrar] 

Om den här inställningen är inställd på "JA" kommer inaktiva medieservrar 
att visas. Du kan sedan välja en mediaserver och "vakna upp" (WOL "wake 
on LAN"-funktion) för att kunna spela upp ljudfiler från enheten.

[Systeminställningar] 

Se kapitel "Systeminställningar".

[Huvudmeny] 

För att komma åt andra uppspelningslägen, sovtimer eller alarm.

13 AUX ingångsläge
13.1 Drift
Din externa spelare (t ex mp3-spelare) måste anslutas till AUX-uttaget* på 
enheten via en ljudsladd (med 3,5mm kontakt, medföljer inte). 

13.2 Inställningsmeny
Tryck på SETUP i hjälpinmatningsläget för att komma åt inställningsmenyn (se 
kapitlet "Använda menyerna").  Följande alternativ finns och de aktuella 
inställningarna (om tillämpliga) är markerade med en asterisk  (*).

Komma åt AUX-läget Tryck PÅ MENY en gång, sedan     eller
 (eller  rotera  navigeringsratten) för att AUX-läge. 
Tryck sedan OK för att bekräfta.

Starta och styra 
uppspelningen

Utför alla uppspelningsåtgärder på 
den externa spelaren.

Stänga av eller 
återställa 
ljudutmatningen

Tryck 

*Ta bort skyddet innan anslutning till extern spelare.

[Systeminställningar] 

Se avsnitt "systeminställningar".

[Huvudmenyn] 

För att komma åt andra uppspelningslägen, sovtimer eller alarm.
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14 Bluetooth-ljudläge
Enheten kan ansluta till spelare kapabla för Bluetooth (t.ex.  mobiltelefon) 
inom en räckvidd på cirka 10 meter (30 fot).

14.1 Parkoppling 
1. Tryck PÅ MENY en gång, sedan eller      (eller rotera 

navigeringsratten) för att välja Bluetooth-ljudläget. Tryck sedan på OK 
för att bekräfta.  
Den mindre Bluetooth-ikonen (     ) blinkar, vilket visar att enheten är 
redo för parkoppling.  

2. På din Bluetooth-spelare aktiverar du Bluetooth och söker efter
tillgängliga Bluetooth-enheter.

3. Välj "sonoroSTREAM" i listan över tillgängliga Bluetooth-enheter för att
starta parkopplingen.
Bluetooth-ikonen (      ) slutar blinka när parkopplingen är klar.

14.2 Drift 

För att komma åt 
Bluetooth-läget

Tryck på MENY en gång, sedan     eller 
(eller rotera navigeringsratten) för att välja 
Bluetooth-läget. Tryck OK för att bekräfta.

Starta uppspelningen Välj en ljudfil från din Bluetooth-spelare och 
starta uppspelningen.

Pausa eller återuppta 
uppspelningen

Tryck 

Hoppa till 
föregående eller 
nästa ljudfil

Tryck eller 

Koppla bort 
Bluetooth-
anslutningen

Växla till ett annat uppspelningsläge, eller

Välj [BT-nedkoppling] på inställningsmenyn 
(se nedan), eller

Tryck och håll ned 
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14.3 Inställningsmeny
Tryck på SETUP i Bluetooth-ljudläget för att komma åt inställningsmenyn 
(se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella 
inställningarna (om tillämpliga) är markerade med en asterisk  (*).

15 Alarm
15.1 Ställa in alarm
Du kan ställa in två alarm. 

1. Tryck och håll ned     för att komma till läget för alarminställning.
Alternativt tryck på SETUP i samtliga uppspelningslägen, välj sedan
[huvudmeny] därefter [alarm].
Du kan också få tillgång till alarminställningar när enheten är i
standby (av) läge. För att göra detta, tryck och håll ned     eller tryck
SETUP.

2. Välj vilket alarm du vill ha (Alarm 1 eller 2) , tryck sedan OK.

3. Följande alternativ visas för att ställa in alarmet. Vrid
navigeringsknappen eller tryck ned navigeringsknappen för att
utföra inställningen (Se kapitlet "använda menyerna").

[Aktivera]

För att slå på eller av och ställa in alarmfrekvensen finns
följande alternativ:

[Av]: För att stänga av alarmet. 

[Dagligen]: Alarmet aktiveras varje dag. 

[En gång]: Alarmet aktiveras endast en gång.

[Helger]: Alarmet aktiveras på lördagar och söndagar.  

[Vardagar]: Alarmet aktiveras från måndag till fredag.

[BT koppla bort] 

För att koppla bort Bluetooth-anslutningen.

[Systeminställningar] 

Se avsnitt "systeminställningar".

[Huvudmenyn] 

För att komma åt andra uppspelningslägen, sovtimer eller alarm.
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[Tid] 

För att ställa in alarmtiden.

[Läge] 

För att välja alarmljudkällan. Följande alternativ finns:

[Buzzer] 

[Internetradio] 

[DAB] 

[FM] 

[Förinställning] 

För att välja den senast lyssnade stationen eller en förinställd 
station som alarmljudkälla. Detta visar bara när Internet-radio, DAB 
eller FM är valt i [Läge].

[Volym] 

För att ställa in volymen på alarmljudet.

[Spara] 

För att spara de nuvarande inställningarna.

När [Spara] har valts sparas alarminställningarna. Om ett alarm är 
aktiverat visas motsvarande larmikon (     /    ).

15.2 Slå på eller stänga av alarmen i standby-läge   

Tryck på Alarm 1 Alarm 2 

1× På Av 

2× Av På 

3× På På 

4× Av Av 

När alarmet slås på kommer motsvarande larikon att visas (     /     ).

15.3 Stänga av låtande alarm 
Tryck     eller  för att stoppa ett låtande alarm.

När enheten är i standby (av) läge, tryck     upprepade för att 
bläddra igenom eller stänga av alarminställningarna.
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15.4 Snooze 
För att tillfälligt tysta (standard: 10 min) ett alarm, tryck  eller
navigeringsknappen.

Tryck + eller - (eller vrid navigeringsknappen) för att ändra 
snoozeperiod (5, 10, 15 eller 30 min).

Under snoozeperioden kommer alarmikonen blinka och 
återstående snoozetid kommer synas.

För att stänga av snoozefunktionen, tryck     eller     .

16 Sömntimer
Sömntimer ställer in tidslängden innan enheten stängs av 
automatiskt.

1. Tryck på SETUP i valfritt uppspelningsläge och välj sedan [Huvudmeny] och
därefter [Sömn].

2. Tryck + eller - (eller vrid på navigeringsknappen) för att välja sömntimer (5, 10,
15, 30, 45, 60, 90, 105 eller 120 min).

3. Tryck på OK för att bekräfta valet.
När sleep timern är aktiv, kommer ikonen för sömntimer (      ) och den
återstående tiden att visas. Vill du avbryta sömntimern trycker du på    .

17 Systeminställningar
17.1 Åtkomst till systeminställningarna

17.2 Equalizer 

Tryck på SETUP i valfritt uppspelningsläge och välj sedan [Systeminställningar]. 

Se kapitlen nedan för detaljer om varje inställningsalternativ. De nuvarande 
inställningarna (om tillämpliga) är markerade med en asterisk  (*).

Se kapitel "använda menyerna" för att bläddra och göra val i i 
systeminställningarna.

Välj ett av alternativen för equalisern: [normal], [bad], [jazz], [rock], [film], 
[klassisk], [pop], [nyheter], [min EQ] och [min EQ profil inställning].

[Min EQ profil inställning] låter dig själv reglera bas- och diskantnivå.
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17.3 Nätverk 

17.4 Tid/datum 
[Ange tid/datum] 

Ange tid och datum. 

[Auto uppdatering] 

För att välja en källa (Radio, Internet-nätverk eller ingen 
uppdatering) för automatisk tidsuppdatering.

Om du uppdaterar tiden från en källa (Radio - FM/DAB), har 
inställningen för sommartid ingen effekt.

Om du uppdaterar tiden från internetnätverket, ställ in din 
tidszon.

.

[Nätverksguiden] 
För att upprätta nätverksanslutning. 

[PBC Wlan-inställning] 
Välj det här alternativet om den trådlösa routern stöder både WPS- och 
PBC-inställningsmetoder

[Visa inställningar] 
Visa aktuell nätverksinformation.

[Wlan region] 
Välja Wlan region.

[Manuella inställningar] 
Under alternativet [Trådlöst] väljer du [DHCP-aktiverat] för att tilldela 
IP-adress automatiskt eller [DHCP inaktivera] för att göra det manuellt.

[PIN-inställning för NetRemote] 
Så här konfigurerar du en NetRemote Pinkod.

[Nätverksprofil] 
För att visa en lista över de nätverk som sparats av enheten.

[Rensa nätverksinställningar] 
För att rensa alla nätverksinställningar.

[Hålla nätverket anslutet] 
För att hålla nätverket anslutet. På så sätt kan du väcka enheten från 
vänteläge med hjälp av en fjärrapp.
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[Ange format] 
Så här anger du 12- eller 24-timmars tidsformat.

[Ange tidszon] 
För att ställa in en tidszon. 

[Sommartid] 
Så här aktiverar eller inaktiverar du sommartid.

17.5 Inaktivt vänteläge 

17.6 Språk 

17.7 Fabriksåterställning 

17.8 Programuppdatering 
[Inställning för autokontroll]
Ställa in för att regelbundet kontrollera uppdateringar.

[Kontrollera nu] 
För att kontrollera om uppdatering omedelbart.
Om det finns en ny programvara kommer enheten fråga om du vill 
fortsätta med en uppdatering.
Innan uppgradering av programvara, se till att enheten är ansluten 
till en stabil strömanslutning. Om strömmen kopplas från under en 
programuppdatering kan enheten skadas. 

17.9 Installationsguide 

Detta alternativ ställer in varaktigheten av tiden innan enheten 
automatiskt stängs av. Alternativ inkluderar: av, 2, 4, 5 och 6 timmar.

Detta alternativ ställer in språket på menyn. Alternativ inkluderade: 
Engelska, Tyska, danska, spanska, franska, italienska, holländska, 
norska, polska, portugisiska, finska, svenska och turkiska.

Detta alternativ rensar alla inställningar definierade av användaren 
och ersätter dem med de ursprungliga standardinställningarna.

För att utföra första installationen (se kapitel "utföra första 
installationen").
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[Dimmernivå] 
För att välja ljusstyrkan för displayen. Alternativen omfattar: [Hög], 
[Medium], [Låg] eller [Auto].
Om [Auto] är valt, justeras ljusstyrkan automatiskt enligt sensorn för 
omgivande ljus på enhetens framsida.

Din enhet kan användas tillsammans med andra kompatibla produkter 
som en del av ett system med flera rum. Produkter under samma Wi-Fi-
nätverk och som synkroniserade i samma grupp för multirum kan spela 
upp samma innehåll i hela ditt hem. Du kan också skapa flera grupper 
för olika områden i hemmet eller för olika användare.

Du kan konfigurera grupperna i systeminställningarna med följande 
alternativ:

[Se detaljer]
För att se nuvarande status för multirum:

[Ogrupperad]: Enheten är inte en del av en grupp.

[Server]: Enheten skickar ljudinnehåll till andra 
gruppmedlemmar.

[Klient]: Enheten tar emot ljudinnehåll från en annan 
produkt i gruppen.

[Skapa ny grupp] 

Att skapa en ny grupp för multirum. 

[Lägg till i grupp] 

Så här lägger du till andra kompatibla produkter i en aktuell grupp.

[Lista aktuella klienter] 

Om du vill se listan över kompatibla produkter som tar emot 

ljudinnehåll från enheten.

Detta visar den nuvarande versionen på mjukvaran, 
spotify, radio ID och vänligt namn.

.17.10 Info 

17.11 Bakgrundsbelysning 

17.11 Multirum
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[Lämna grupp] 

Ta bort kompatibla produkter från en grupp med flera rum.

[Lös upp gruppen] 

För att lösa upp en grupp med flera rum. Varje produkt i gruppen 

kommer sedan att drivas individuellt.

18 Styr enheten med UNDOKTM app 
Enheten är kompatibel med Frontier Silicons ™ app. Appen erbjuder 
omfattande funktion via fjärrkontroll för FS-baserade ljudmoduler med 
en iOS- eller Android-enhet.

Så här installerar och använder du UNDOK™ appen: 

1. Ladda ned UNDOK™ appen från "App Store" eller "Google play"
och installera den på din iOS- eller Android-smarta enhet.

2. Anslut din enhet till samma WiFi som enheten.

3. Starta UNDOK™ appen på din enhet. Appen kommer söka efter
kompatibla ljudsystem. Du kan också trycka på "Konfigurera
ljudsystem" för att börja söka efter ljudsystem.

4. Välj “sonoroSTREAM” från listan över tillgängliga ljudsystem.
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1. Tryck på redigera gruppikonen (      ) i listan över tillgängliga ljudsystem.

5. Styr enheten genom UNDOK™ appen.

Din enhet kan användas tillsammans med andra kompatibla produkter som en del 
av ett system med flera rum. Du kan använda UNDOK™ appen för att hantera 
grupperna för multirum. För att göra det:

2. Lägg till eller ta bort enheten till eller från flerrumsgrupper, ändra ett
gruppnamn eller ta bort en grupp enligt behov.

Slå på eller av enheten

Välj en ljudkälla

Kontrollera volymen
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19 Felsökning
Funktionsstörningar kan uppstå med elektrisk utrustning. Detta beror 
inte nödvändigtvis på en enhetsdefekt. Du bör därför kontrollera 
följande tabell för att se om du kan eliminera problemet själv. 

Fel Möjlig orsak Lösning 

Ingen ström Strömkabeln är inte 
korrekt ansluten.

Anslut strömkabeln 
ordentligt.

Inget svar från 
enheten

Det finns ett fel i 
enheten.

Koppla från och 
återanslut 
strömkontakten. Slå 
sedan på enheten igen.

Fjärrkontroll fungerar 
inte, eller fungerar 
bara sporadiskt

Avståndet till 
enheten är för stort

Minska avståndet 
mellan fjärrkontrollen 
och enheten.

Batteriet är tomt. Byt ut batteriet.

Inget eller dåligt 
ljud

Ljudet är avstängt.

Enheten är inte 
inställd på rätt 
uppspelningsläge.

Välj ett annat 
uppspelningsläge.

FM/ DAB eller 
Internetmottagning är 
dålig.

Förläng/justera FM/
DAB-antenn eller 
kontrollera Wi-Fi-
Anslutning.

Det finns 
radiostörningar.

Håll enheten borta från 
andra elektroniska
enheter.

Alarm fungerar inte. Alarmet aktiveras inte. Aktivera alarmet.

Alarmet aktiveras 
inte. 

Aktivera alarmet.

Otillräcklig Wi-
Fi-signalstyrka

Routern är för långt 
bort eller blockerad.

Placera enheten 
närmare routern eller 
justera positionen på 
WiFi-antennen.

Justera volymen
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OBS! 

Materialskador på grund av felaktig rengöring!
Felaktig rengöring kan leda till skador på enheten eller att vissa 
funktioner slutar fungera. 

Använd aldrig vassa eller lösningsmedelsbaserade 
rengöringsprodukter, eftersom dessa kan skada enhetens yta.
Använd aldrig varm eller tryckluft för att torka enheten.
Enhetens kanter och hörn är sårbara för tryck. Skydda dessa 
områden för att förebygga att de utsätts för högt tryck.

Det går inte att 
ansluta till ditt Wi-
Fi-nätverk

Routern är inte 
påslagen eller
Fungerar.

Slå på routern eller 
kontrollera
routerförhållanden

Inställningsmetoden 
är felaktig.

Kontrollera om routern 
stöder WPS och 
använder rätt 
inställningsmetod (PBC
eller PIN-kod).

Konfigurera Wi-Fi-
inställningarna igen.

Internetradiostation 
fungerar inte ibland.

Vissa stationer
stödjer endast ett 
begränsat antal lyssnare.

Försök igen senare.

Stationen 
sänder inte.

Försök igen senare.

Vissa 
Internetradiokanaler 
försvinner från 
stationslistan.

Stationen tas bort 
från listan när den 
slutar sända. 

Kolla igen senare. Om 
stationen sänder igen, 
så kommer att föras 
tillbaka till listan.

20 Rengöring 

Fel Möjlig orsak Lösning 
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Rengöring av fingeravtryck och lätt nedsmutsning

Rengöring av tung nedsmutsning

Rengör enheten endast på utsidan med en lätt fuktig trasa. Torka 
sedan enheten med en mjuk och torr trasa.

21 Garanti
Vid inlämning av garantianspråk gäller följande utan att 
begränsa dina lagliga rättigheter:

Garantianspråk kan endast hävdas inom en period av max. 2 år (1 år i 
Nordamerika och Australien), räknat från inköpsdatum.
material- eller tillverkningsfel inom garantiperioden.

sonoro audio GmbH ska, efter eget gottfinnande, reparera eller byta 
ut enheten kostnadsfritt vid alla fel som orsakats av material- eller 
tillverkningsfel inom garantiperioden.

Kontakta vår kundserviceavdelning vid klagomål. Kontaktinformation 
hittas under "kontaktdata" 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) från 
inköpsdatum förblir gällande.

Exkluderat från garanti är batterier, skador på grund av felaktig 
användning, normalt slitage samt defekter som endast minimalt 
påverkar enhetens värde eller användbarhet. Garantin upphör också 
vid ändringar som inte görs av vårt auktoriserade servicecenter.

Rengör endast enheten från utsidan med en mjuk och torr trasa.

http://www.sonoro.de/
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