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1. Introduktion
Tack för att du har köpt EASY. Denna bruksanvisning och säkerhetsmanual ger all 

information som krävs för en problemfri och säker användning av din EASY. 

• Läs bruksanvisningen och säkerhetsmanualen i sin helhet innan du använder

EASY.

• Förvara bruksanvisningen och säkerhetsmanualen för framtida referens.

• Om du överlåter EASY vidare till tredje part, vänligen förse dem med

bruksanvisningen och säkerhetsmanualen.

• Underlåtenhet att följa bruksanvisningen och säkerhetshandboken kan leda till

allvarliga skador och/eller skador på EASY.

• Vi påtar oss inget ansvar för skador som uppstår på grund av

underlåtenhet att följa instruktionerna i denna bruksanvisning och

säkerhetsmanual.

Bilderna i denna bruksanvisning är avsedda att illustrera de åtgärder som är 

nödvändiga för att hantera EASY.   

Njut av din EASY! 

1.1 Kontaktdata 

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 

mailto:support@sonoro.de
http://www.sonoro.de/
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1.2 Avsedd användning 

EASY är endast avsedd för personligt bruk. Den är inte avsedd för 

industriellt användande. EASY är enbart avsedd för följande uppgifter: 

• Uppspelning av FM/DAB+-radio.

• Ljuduppspelning från externa enheter som är anslutna via AUX.

• Ljuduppspelning från Bluetooth-anslutna enheter (ex. mobiltelefoner).

• Laddning av externa enheter som är anslutna via USB-porten medan extern 

adapter är ansluten.

All annan användning anses vara felaktig och är förbjuden. Vi tar inget ansvar för 

skador till följd av felaktig användning. 

2. Lära känna din EASY
2.1 Leveransens omfattning 

Förutom själva EASY ingår följande tillbehör i leveransen: 

• Nätadapter med universaladapter (VDE och UK)

• Driftshandbok

• Säkerhetshandbok

© sonoro audio GmbH  2018 
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2.2 Kontroller och 

knappar framsida 

1 4 

2 
5 
6 

3 7 

8 

1. Fönster

2. Dimmer-knapp (   )

3. Standby-knapp (   )

4. Vänster knapp, hoppa över föregående (  )

5. Höger knapp, hoppa över nästa (  )

6. Volymratt, OK-knapp (tryck på vredet)

7. MUTE-knapp (      )

8. Alarmknapp (     )

© sonoro audio GmbH  2018 
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Övre vyn 

9   10  11   12  13 

14 

15  16   17   18  19 

9. FM-radio (  )

10. DAB-radioläge   (        )

11. Bluetooth-läge (  )

12. Inmatningsläge för hjälp (  )

13. Nattlampa på/av-knapp (    )

14. Indikator för nattlampa

15. Favoritknapp   1

16. Favoritknapp   2

17. Favoritknapp   3

18. Favoritknapp   4

19. Favoritknapp   5

© sonoro audio GmbH  2018 
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Sidovy 

20 

20. USB-port för enbart laddning

© sonoro audio GmbH  2018 
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Bakifrån 

22 

23 

24 

25 

21. Bärrem

22. LED-nattlampor

23. Batterifack

24. Basreflex öppning

25. Keylock (stöldskydd)

26. DC ström, ingångsuttag

27. Hjälpinmatning (3,5mm)

28. FM/DAB-antenn

26 27 28 

21 
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2.3 Tekniska data 

Specifikation Värde 

Mått (W×D×H) ca. 156 x 118 x 186 mm 

Vikt ca. 1,6 kg 

Drifttemperatur 0C - 45C 

Visa 2,4-tums TFT-färgskärm 

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

KLICK/DAB+ Band III, 174,928 MHz–239,200 MHz 
UPC DAB+-kabel, 174,928 MHz–260,640 MHz 

Bluetooth Max. 
överförd effekt 

Version 4.1 
Profil: AVRCP v1.5, A2DP 
1.2 2.402GHz-2.480GHz 
< 4dBm 

AUX-IN 3,5 mm uttag Känslighet: 300 mV 

USB-laddning, medan AC 
adapter plug-in 

Utgång: DC  5V     2.1A 

Nätadapter, nätaggregat Kingwall Electronic Ltd. 
Modell: AS360-120-
AD250 
Ingång : 100-240V ~ 50/60Hz 1.2A 
Utgång: 12.0V     2.5A 

Batterier 6 x 1,5V AA/LR6 alkaliska batterier, eller 
6 x 1,2 V HR6 uppladdningsbara Ni-MH-batterier 

Ström för vänteläge < 1.0W 

2.4 Godkännandens märken och intyg 

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. 

© sonoro audio GmbH  2018 
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3. Komma igång
3.1 Uppackning av EASY

1. Tag EASY ur förpackningen och kontrollera att EASY och medföljande 

delar inte uppvisar någon skada. Om så är fallet, använd inte EASY. 

Vänligen kontakta din återförsäljare eller sonoro Audio GmbH 

kundsupport omedelbart.

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

3. Placera EASY på lämplig plats.

4. Ta bort skyddsfilmen från fönstret.

3.2 Ansluta strömförsörjningen 

1. Sätt in adapterns övre ände i strömtillförselns övre skåra.

2. Klicka på den nedre änden av adaptern för att låsa den på plats.

3. Ta bort genom att först dra tillbaka fliken på strömförsörjningen.

4. Dra adaptern uppåt för att ta bort den.

1. 

5. Sätt i strömadaptern i DC-ströminmatningsuttaget på baksidan av EASY.

6. Sätt sedan i strömkontakten i ett vägguttag. EASY är redo att slås på.

2. 1. 2.

© sonoro audio GmbH  2018 
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3.3 Batteridrift med hjälp av alkaliska batterier. 

EASY kan drivas via alkaliska batterier. 

1. Ta bort batteriluckan på baksidan av EASY genom att trycka ner knappen

till luckan och lyfta av locket. 

2. Installera 6 1,5V, AA batterier i batterifacket.

3. Batteriindikatorn i fönstret visar aktuell driftstid på batterierna.

Positiv
Pol 

Negativ
Pol 

Om EASY inte ska användas under en längre tid rekommenderas att ta ut 
batterierna ur radion.

Se till att alla batterier sitter åt rätt håll enligt bilden på batterifacket.

© sonoro audio GmbH  2018 
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3.4 Batteridrift av Ni-MH Uppladdningsbara Batterier 

EASY är konstruerad med en Ni-MH batteriladdare. 

1. Vid användning av laddningsbara batterier är det viktigt att ett batteriuttag

skalas av med 1 cm vid minuspolen och installeras i den högra sidan av

batterifacket. Du hittar en liten metallkontakt som behöver anslutas direkt till

batterimetalluttaget.

2. Den använder ett extra stift för denna laddningsfunktion. Stiftet sitter i den

högra sidan på insidan av batterifacket.

Om EASY drivs med batterier kommer displayen att automatiskt stängas av 
efter 60 sekunder för att spara strömmen och förlänga batteriernas driftstid. 

Om EASY endast går på batterier rekommenderas du att inte ansluta några 
mobila enheter för laddning. Detta för att förlänga batteriernas driftstid. Vänligen 
anslut nätadaptern för USB-portladdningsfunktion.

© sonoro audio GmbH  2018 
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3. Anslut EASYs adapterkontakt i DC Power uttaget på baksidan av enheten.

4. Sätt i strömsladden i nätuttaget.

5. Indikatorn för batteriladdning (  )  visas i fönstret. 

3.5 Använda antennen 

1. EASY är försedd med en antenn som sitter på baksidan av enheten.

2. Dra isär antennens stavar och rikta in antennen så att den får bästa möjliga

mottagning.

Brytare för
laddningsbara 
batterier 

För en bättre mottagning, anslut EASY till en lämplig husantenn, skruva den 
externa antennen till EASYs FM/DAB-uttag. 

Se till att alla batterier är nickel-metallhydridbatterier (Ni-MH) och blanda dem inte 
med alkaliska batterier. 

© sonoro audio GmbH  2018 
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3.6 Första gången du använder din radio 

När du sätter på din EASY för första gången går radion automatiskt till DAB-läget. 

För att få DAB-data att ställa in klocka och datum automatiskt, vänligen följ nedan 

instruktioner: 

1. Förläng antennen.

2. Tryck (    ) (på) knappen på din EASY. EASY kommer automatiskt att börja söka

efter en DAB radiosignal. Efter en kort stund kommer den aktuella tiden att visas i

fönstret.

3. Alternativt kan du trycka på (  ) FM -knappen på EASY och tryck/håll ( ) för en 

bra och stark FM-station med RDS-signalsändningen. Vänta ett tag, den aktuella 

tiden kommer att visas i fönstret.

Om din EASY inte hittar signal kan du behöva flytta enheten till en annan position 
för att få bättre mottagning.

© sonoro audio GmbH  2018 
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4. Grundläggande funktioner

För att slå på Tryck  
EASY startar från det senast valda 
uppspelningsläget. 

Om du vill stänga 
av (standby-läge) 

Tryck     
Tid och datum (om inställt) visas. 
EASY stängs automatiskt av utan uppspelning 
efter 15 minuter. 

För att välja ett 
uppspelningsläge 

Tryck på en av knapparna på EASY (  ,      , ) för 
omkoppling från det ena driftläget till det andra. 

För att styra volymen Vrid volymratten på din EASY till önskad volym. 

Om du vill stänga av 
eller återställa 
ljudutgången 

Tryck (  )   på din EASY. 

Så här ställer du in 
sömnstimer 

När som helst tryck och håll in (     ). Välj sedan 
önskad tid genom att vrida på volymratten. Tryck 
sedan ner vredet för att aktivera vald tid. 

Så här ändrar du 
bildskärmens ljusstyrka 

Tryck upprepade gånger på knappen (   )  för att välja 
mellan de 5 olika ljusstyrkorna som visas i fönstret. 
Alternativt kan du använda den (  ) volymratten och 
sedan bekräfta genom att trycka på knappen. 

© sonoro audio GmbH  2018 
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5. Displayikoner
Vänligen se tabellen nedan för de symboler som visas i fönstret. 

Larmet är aktiverat. 

Sömntimer är aktiv. 

En Bluetooth-enhet är ansluten. 

Uppspelningen är pausad. 

Musik spelas. 

Radiosignal tas emot (med signalstyrka). 

Ingen radiosignal tas emot. 

Radiostationen sparas favoritlistan. 

Ljudutgången är avstängd. 

Batteriet är tomt. 

Batteri laddat på en nivå på ca. 25%. 

Batteri laddat på en nivå på ca. 50%. 

Batteri laddat på en nivå på ca. 75%. 

Batteriet är mestadels fulladdat. 

Batteriet laddas. 

© sonoro audio GmbH  2018 
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6. FM-radio-läge
6.1 Drift

Så här kommer du åt 
FM-radioläget     

Tryck på knappen (  ) på din EASY. 

För att manuellt 
ställa in 
frekvensen 

Tryck   eller    knapparna eller tryck och håll in 
volymratten för att aktivera den manuella sökningen 
efter stationer.  

Så här hittar du 
automatiskt till nästa 
tillgängliga station 

Tryck och håll   eller    
eller tryck på volymratten för att starta den automatiska 
sökningen. 

Så här lagrar du en 
radiostation i listan 

Högst 5 radiostationer kan lagras. 
Ställ in en FM- station och tryck sedan på och håll ned 
önskad stationsknapp (1–5) under ca 3 sekunder för att 
direkt lagra den i den förinställda listan. 

Så här väljer du en 
radiostation i den 
förinställda listan   

Tryck på en stationsknapp (1–5) för att komma åt en 
lagrad förinställd FM-station. 

Så här bläddrar du i 
informationen till 
radiostationen (om det 
finns tillgängligt) 

Tryck på knappen (  ) upprepade gånger. 

© sonoro audio GmbH 2018                                                                                                                                           
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7. DAB-Radio-läge
7.1 Drift

Så här kommer du åt 
läget DAB Radio 

Tryck på knappen på EASY. 

Så här söker du efter 
DAB-radiostationer 

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

Så här söker du en station Tryck   eller    för att välja de tillgängliga stationerna. 
Använd volymratten för att välja önskad station från 
listan och bekräfta genom att trycka på vredet. 

Så här tuner du DAB-
frekvensen manuellt 

Tryck på och håll in volymratten för att välja 
DAB-frekvens manuellt.  

För att ta bort ogiltiga 
stationer och göra 
fullständig genomsökning 

Tryck och håll ned 

Så här lagrar du en 
radiostation i favoritlistan 

Högst 5 radiostationer kan lagras. 
Ställ in en FM- station och tryck sedan på och håll 
ned önskad stationsknapp (1–5) under ca 3 
sekunder för att direkt lagra den i den förinställda 
listan. 

Så här väljer du en 
radiostation i 
stationslistan   

Tryck på en stationsknapp (1–5) för att komma åt en 
lagrad station. 

Så här bläddrar du i 
informationen om 
radiostationen* (om det 
finns tillgängligt) 

Tryck upprepade gånger. 

Så här zoomar du in 
bildspelsfoto (om det är 
tillgängligt) 

Tryck och håll ned          knappen. 

eller 

*DAB-information (om tillgängligt) omfattar: Stationsnamn, DLS (Dynamic Label

Segment), Signalstyrka, Programtyp (PTY), Ensemble Name, Frekvens, 

Signalfelfrekvens, Bithastighet och ljudstatus, Codec samt tid och datum.  

© sonoro audio GmbH 2018                                                                                                                                           
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8. Bluetoothläge
EASY kan ansluta till Bluetoothenheter (ex. mobiltelefon) inom en räckvidd på cirka 10 

meter (30 fot). 

8.1 Hopkoppling 

1. Tryck på knappen på din EASY. 

Den lilla Bluetoothikonen blinkar, vilket indikerar att din EASY är redo för hopkoppling.  

2. På din Bluetooth-aktiverade enhet aktiverar du Bluetooth-funktionen och

söker efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

3. Välj "EASY" i listan över tillgängliga Bluetooth-enheter för att starta hopkoppling.

4. Bluetooth-ikonen  slutar blinka när hopkopplingen är klar. 

8.2 Drift 

För att komma åt 
Bluetooth-ljudläget, 

Tryck på knappen på din EASY. 

För att starta 
uppspelningen, 

Välj en ljudfil från din Bluetooth-aktiverade enhet och 
starta uppspelningen.  

Om du vill pausa 
eller återuppta 
uppspelningen, 

Tryck på volymratten. 

Om du vill hoppa till 
föregående eller nästa 
ljudfil, 

Tryck på 

Om du snabbt vill söka 
bakåt eller framåt inom 
en ljudfil, 

Under uppspelningen trycker du och håller ned  eller

För att stänga av 
Bluetooth-anslutningen, 

Växla till ett annat uppspelningsläge eller tryck 
och håll ned 

Om du vill bläddra i 
informationen (om den 
finns tillgänglig) i 
ljudfilen, 

Tryck på knappen upprepade gånger. 

eller

© sonoro audio GmbH 2018                                                                                                                                           
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9. AUX-Läge
9.1 Drift 

Din externa spelare (t.ex. mp3-spelare) måste anslutas till din EASY med en 

ljudkabel (med 3,5mm kontakt, medföljer ej). 

För att komma åt 
hjälpinmatningsläget, 

Tryck på   knappen på din EASY. 

För att starta och styra 
uppspelningen, 

Utför alla uppspelningsåtgärder på den externa 
spelaren. 

© sonoro audio GmbH 2018                                                                                                                                           
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10. Alarm
10.1 Ställa in alarm

Så här ställer du in alarmet. 

1. Tryck och håll in  för att komma åt läget för alarminställning. 

Du kan också komma åt alarminställningsläget när din EASY är i standby-

läge (avst). Gör det genom att trycka och hålla in alarmsymbolen     . 

• Följande alternativ visar hur du ställer in alarmet.

Vrid volymratten eller tryck på navigeringsknapparna för att utföra

inställningarna:

• [Tid]

För att ställa in alarmtiden.

• [Läge]

För att välja alarmljudkällan. Följande alternativ finns:

• [FM-radio]

• [DAB radio]

• [Summer]

• [Förinställning]

För att välja den senast lyssnade stationen eller en förinställd station som

alarmljudkälla. Detta visas bara när DAB eller FM väljs i [Mode].

• [Volym]

För att ställa in volymen på alarmljudet.

• [Spara]

För att spara de aktuella inställningarna.

När [Spara] är markerat kommer alarminställningarna att lagras. Om ett alarm

aktiveras (     ) kommer klockan att visas i fönstret.

© sonoro audio GmbH 2018                                                                                                                                           
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10.2 Att slå på eller stänga av alarmen 

• När din EASY är på eller i standby (av) läge tryck                                      upprepade gånger för att 

växla mellan på/av alarm.

• När ett alarm slås på kommer alarmikonen ( ) att visas. 

10.3 Avaktivera ett alarm 

• Tryck på  eller    för att stänga av ett alarm.

10.4 Snooze 

• Så här inaktiverar du tillfälligt (standard 10 min.) ett hörbart alarm genom att trycka på
volymratten.

• Rotera volymratten för att ändra snooze-perioden (5, 10, 15 eller 30 min).

• Under snoozeperioden blinkar alarmikonen och återstående snoozetid visas.

• Avbryt snooze-funktionen genom att trycka på    .

11. Timer för sömn
Sömntimern ställer in tidslängden innan EASY stängs av automatiskt. 

1. Tryck och håll     ned i valfritt uppspelningsläge.

2. Vrid ratten för att välja tiden på sömntimern från 5 minuter till 120 minuter med 5

minuters intervall.

3. Tryck på volymratten för att bekräfta valet.

När sömntimern aktiveras kommer sömntimerikonen      att visas. För att avsluta

sömntimern, välj [Sleep OFF]

© sonoro audio GmbH 2018                                                                                                                                           
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12. Inställningar
12.1 Tid/datum 

När EASY är i standby-läge, tryck och håll in volymratten för att välja alternativ. 

• [Ange tid/datum]

Så här anger du tid och datum.

• [Automatisk uppdatering]

Om du vill välja en källa (Radio (FM/DAB), eller ingen uppdatering) för automatisk
tidsuppdatering.

• [Ange tidsformat]

Så här anger du 12- eller 24-timmars tidsformat.

• [Ange datumformat]

Att ställa in tre olika datumformat.

• [DDD dd.mm. yyyy]: Aktuell dag, dag månad, år

• [DDD mm.dd. yyyy]: Aktuell dag, månad, dag, år

12.2

• [DDD mm dd. yyyy]: Aktuell dag, månad (i ord), dag, år

Frekvenskorrigering

När din EASY är i något driftläge, tryck och  håll in knappen  för att välja ett av 

ljudalternativen för att justera ljudet efter din smak. 

• [Bas]

Justera basnivån för att skräddarsy ljudet från ljuduppspelningen.

• [Diskant]

Justera diskantnivån för att skräddarsy ljudet från ljuduppspelningen.

• [Loudness]

Loudness på, anpassar diskant- och basnivåerna för att passa den aktuella

volymen, så att känsliga ljud fortfarande kan höras tydligt när du lyssnar på

din musik tyst.

© sonoro audio GmbH 2018                                                                                                                                           
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12.3. Display-dimmer 

För att välja 5 olika ljusstyrkor i fönstret. 

• Tryck på knappen upprepade gånger för att växla mellan hög nivå, 

medelhög nivå, medelnivå, medellåg nivå och låg nivå. 

• Alternativt kan du vrida volymratten för att välja olika inställningar för

ljusstyrka och sedan trycka på ratten för att bekräfta.

12.4. Nattlampa 

Att slå på eller av nattlampan. 

• Tryck på knappen för att slå på eller av nattlampan. 

Om den går på batterier är indikatorn för nattlampan släckt. 

Om din EASY går på batterier, kommer fönstret automatiskt att släckas ner efter 60 
sekunder för att spara ström och förlänga batteriernas livslängd.  

I detta fall tryck på någon av funktionsknapparna och det kommer att aktivera Radio 
till sin ursprungsfunktion.
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13. Särskilda systeminställningar
Om du vill gå in på menyn för EASY avancerade systeminställningar växlar du till standby 

läge. Tryck och håll ner knappen    i ca 2 sekunder, tryck sedan på favoritknapp 5. 

De särskilda systeminställningarna är avsedda att förhindra oavsiktliga ändringar av 

personliga inställningar. 

13.1. Inställning för tid/datum-lås 

• Med det här alternativet ställer du in tillgängligheten för åtkomst till tid/datum i
vänteläge.

• [Nej]: Att tillåta tid/datuminställning.

• [Ja]: Så här inaktiverar du tid/datuminställning.

13.2. Lyssningsläge 

• Med det här alternativet kan du välja lyssningsläge vid nästa uppstart

• [Lyssnade senast]: Att ställa in det sista lyssningsläget vid nästa uppstart.

• [FM-radio]: Att ställa in FM radio vi d nästa uppstart.

• [DAB radio]: Att ställa in DAB radio vid nästa uppstart.

• [Bluetooth]:  Att ställa in Bluetooth vid nästa uppstart.

• [AUX i]: Att ställa in AUX vid nästa uppstart.

13.3. Ställ in lägsta volymnivå 

• Med det här alternativet kan du ställa in din EASY med den lägsta

utmatningen av volymnivån i driftlägen och inställningen av

larmvolym.

13.4. Ställ in maximal volymnivå 

• Med det här alternativet kan du ställa in din EASY med den maximala

volymnivåutgången i driftlägen och alarmvolyminställning.

13.5. Ställ in ström på volymnivå 

• Med det här alternativet kan du ställa in EASY på önskad volymnivå

när det är ström på.
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13.6. Inställning för förinställda stationers lås 

• Detta alternativ tillåts du att aktivera eller inaktivera FM/KLICK förinställda

lagrade funktion genom att förbise.

• [Ja]: Inaktivera funktionen förvalsförinställning för FM/DAB.

• [Nej]: Aktivera förinställd lagringsfunktion.

13.7. Ställ in Bluetooth-automatisk anslutning 

• Med det här alternativet kan du aktivera eller inaktivera

Bluetooth-funktionen för automatiska återanslutningar.

• [Ja]: EASY kommer automatiskt att upprätta anslutningen med den

senast använda Bluetooth-enheten.

• [Nej]:  EASY kommer inte att automatiskt återansluta med den senast

använda Bluetooth-enheten.

13.8. Inaktivt vänteläge 

• Med det här alternativet ställer du in tidslängden innan EASY stängs av

automatiskt. Alternativen inkluderar: Av, 2, 4, 5 och 6 timmar.

13.9. [Fabriksåterställning] 

• Med det här alternativet rensas alla personliga inställningar bort och

ersätts med de ursprungliga standardinställningarna.
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14. Felsökning
Funktionsstörningar kan uppstå med någon elektrisk utrustning. Detta beror inte 

nödvändigtvis på en defekt på. Om problem uppstår kontrollera först följande tabell 

för att se om du kan avhjälpa problemet själv. 

Fel Möjlig orsak Lösning 

Enheten slås inte 
på. 

Nätadaptern är inte 
korrekt ansluten. 

Anslut 
strömadaptern 
ordentligt. 

Batterierna är tomma. Byt till nya batterier. 

Sätt i batterierna i 
korrekt polaritet. 

Inget svar från EASY. Det finns ett fel i EASY. Koppla från och återanslut 
strömkontakten. Slå sedan 
på EASY igen. 

Inget ljud eller dåligt ljud. Ljudet är avstängt. Justera volymen. 

Volymen är 
inställd på 
minimum. 

Öka volymen. 

EASY är inte inställt på 
rätt uppspelningsläge. 

Välj ett annat 
uppspelningsläge. 

FM/ DAB mottagning 
är dålig. 

Förläng/justera FM/ 
DAB-antennen. 

Det finns 
radiostörningar.

Håll EASY borta från 
andra elektroniska 
enheter. 

Ingen eller felaktig 
Bluetooth-anslutning. 

Öka avståndet mellan 
EASY och de andra 
elektroniska apparaterna. 

Batterier sätts i fel 
polaritet. 

Störningar orsakade av 
annan radiosändare 
eller andra enheter.
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Fel Fel Lösning 

Larm fungerar inte. Larmet är inte 
påkopplat. 

Koppla på larmet. 

Larmvolymen är 
inställd på minimum. 

Öka larmvolymnivån. 

USB-enhet fungerar 
inte. 

USB-enhet laddas inte. Kontrollera USB-kabeln. 

Plug-in den 
medföljande 
strömadaptern. 
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Rengöring av fingeravtryck och lätt nedsmutsning 

• Rengör EASY endast på utsidan med en mjuk, torr trasa.

Rengöring av tung nedsmutsning 

• Rengör EASY endast på utsidan med en lätt fuktad trasa och torka
sedan EASY med en mjuk, torr trasa.

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

• Använd aldrig lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel eftersom dessa kan
skada ytan på din EASY.

• Använd aldrig varm eller komprimerad luft för att torka din EASY.
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16. Garanti
     Följande garantianspråk gäller 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.

sonoro audio GmbH ska efter eget gottfinnande reparera eller

kostnadsfritt ersätta EASY om eventuella fel orsakas av material-   eller

tillverkningsfel som sker inom garantitiden.

• Vid reklamation, kontakta vår kundtjänstavdelning. Du hittar kontaktuppgifter

under "Kontaktdata" eller www.sonoro.de.

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

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

från inköpsdatumet.

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

användning, normalt slitage, samt defekter som endast minimalt påverkar

värdet eller användningsområdet av EASY. Garantin upphör också att gälla

vid eventuella reparationer/ändringar som inte gjorts av vår auktoriserade

serviceverkstad.
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