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Læs venligst denne manual igennem og gem den til fremtidig reference.  

 

Kom godt i gang 
 

Strømforsyning 
Inden enheden betjenes, så sørg for at spændingen på enheden svarer til spændingen 
for dit lokale område. Sæt stikket i en almindelig stikkontakt. 

1. I tilfølde af fejl på grund af elektrostatisk afladning (ESD), nulstil enheden ved at sætte 
tage strømstikket ud og sæt det i igen. 

2. Når musikanlægget ikke er i brug, så tag strømstikket ud af stikkontakten. 
 

 
Antenne 

For bedst FM modtagelse, så skal FM antennen foldes helt ud. 

 
Højttaler ledningsforbindelse 

Forlæng højttaler ledningerne og forbind dem til ”SPEAKER SOCKET” bagpå 
musikanlægget.   

 
Brug af fjernbetjening 
1. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og den infrarøde 

sensor på musikanlægget. 
2. Brug indenfor 5 meter og en vinkel på 30°. 
3. Fjernbetjeningen kan blive upålidelig, hvis der skinner stærk sol- eller fluorescerende lys 

på apparatets infrarøde sensor. 
4. Udskift batterierne, når du bemærker at rækkevidden på fjernbetjeningen bliver dårlig. 
5. Fjern batterierne hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i en måned eller mere. 
6. Fjern døde batterier korrekt, da de kan lække eller beskadige apparatet. 

 
Gå til www.teknihall.nl for, at finde den nyeste firmware opdatering. 

 
 
 

 
 

http://www.teknihall.nl/
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Knapper 
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Betjeningsvejledning 

 
Indstilling af ur 

Under standby: 
1. Tryk og hold CLOCK_ADJ knappen nede på fjernbetjeningen indtil 24-timers ciffer blinker 

på displayet. 
2. Tryk på SKIP/TUNING(UP or DOWN) knapperne på fjernbetjeningen for at skifte imellem 

12-timers og 24-timers ciffer på displayet. 
3. Tryk på CLOCK_ADJ. Knappen igen og timerne på displayet vil begynde at blinke. Tryk 

på SKIP/TUNING(UP or DOWN) knapperne for at tilpasse timer. Tryk på CLOCK_ADJ. 
Knapperne igen og Minutterne vil blinke på displayet. Tryk på SKIP/TUNING(UP or 
DOWN) knapperne for at justere minutterne. 

4. Tryk på CLOCK-ADJ knappen igen for at bekræfte den indstillede tid. 
5. Når overstående bliver indstillet, så vil musikanlægget automatisk gå ud af ur indstillingen 

uden at gemme, hvis der ikke bliver trykket på nogen knapper i 10 sekunder. 
 
 

Timerindstilling 
Timerindstilling kan bruges til at sætte musikanlægget til at tænde på et  
bestemt tidspunkt, og slukke igen på et andet. 

 
1. Efter at uret er indstillet, så tryk på TIMER knappen på 

fjernbetjeningen, " ON TIME        " vil blive vist i displayet, også 
vil TIME cifre begynde at blinke. 

2. Tryk på SKIP/TUNING(UP or DOWN) knapperne for at justere 
TIMER. 

3. Tryk på TIMER knappen igen, så vil MINUTTER ciffer begynde at 
blinke, juster MINUTTER ved at trykke på SKIP/TUNING(UP or 
DOWN) knapperne. 

4. Tryk på TIMER knappen endnu engang, for at bekræfte ”TIMER 
ON” indstillingen. 

5. Efter indstillingen af "TIMER ON", så vil "OFF TIME      " blive vist 
i displayet, og TIME cifre vil blinke. 

6. Gentag trin 2 til 3 og tryk på TIMER knappen igen for at bekræfte 
indstillingen af TIMER OFF. 
 

7. Nu vil "TUNER" blinke i displayet, og vælg imellem TUNER eller 
CD/MP3 for at vælge hvad der skal spilles når musikanlægget 
tænder. Der vælges imellem TUNER og CD/MP3 ved at trykke 
på SKIP/TUNING(UP or DOWN) knapperne. 

8. Tryk på TIMER for at bekræfte og begynd at indstille lydstyrken 
for musikanlægget når det tænder på det indstillede timer 
tidspunkt. ”VOL” vil nu blinke i displayet, og lydenstyrken kan 
justeres op og ned ved at trykke på SKIP/TUNING(UP or 
DOWN) knapperne. 

9. Indstillinger vil blive slettet hvis der ikke trykkes på nogen knap i 10 sekunder under 
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indstillingen. 
10. Efter indstillingen af "TIMER ON" og "TIMER OFF", så tryk på TIMER knappen, "     " vil 

blive vist i displayet. 
11. Musikanlægget vil nu automatisk tænde ved "TIMER ON" tidspunktet og begynde at spille, 

og musikanlægget vil slukke igen når "TIMER OFF" tidspunktet er nået. 

Sove funktion 
1. Hvis du vil falde i søvn til musik, så tryk på SLEEP knappen på fjernbetjeningen. 
2. Du kan vælge at TUNER eller CD/MP3 skal spille i 90-10 minutter inden musikanlægget 

slukker af sig selv. 
 
 
 
 

Radio 
TUNING 
1. Tryk på STANDBY knappen på musikanlægget eller fjernbetjeningen for at tænde for 

musikanlægget. Tryk nu på FUNCTION knappen for musikanlægget eller fjernbetjeningen 
for at vælge TUNER. 

2. Tyrk på SKIP/TUNING(UP or DOWN) knapperne for at skifte frekvens med 0.05MHz af 
gangen. 

3.  Tryk og hold en af SKIP/TUNING(UP or DOWN) knapperne nede i ca. et sekundt for at 
aktivere automatisk søgning. Automatisk søgning stopper ved den første station som 
bliver fundet med stærkt nok signal. Displayet viser STEREO når musikanlægget 
modtager et stereo signal. 
 
Gem kanal 

Du kan gemme radiostationer og gemme op til 30 FM radiostationer i musikanlæggets 
hukommelse.  

1. Find den ønskede radiostation. 
2. Tryk på PROG knappen på fjernbetjeningen. 

Radiostationsnummeret vil nu blinke i displayet.  
3. Tryk på PRESET/FOLDER(UP or DN) knapperne på 

fjernbetjeningen for at vælge hvad nummer radiostationen skal 
gemmes på. 

4. Tryk på PROG knappen for at gemme radiostationen. 
5. Gentag trin 1-4 for at gemme flere stationer eller ændre allerede gemt station. 

 
Lyt til CD eller MP3 disk 
1. Tryk på OPEN/CLOSE knappen på musikanlægget eller fjernbetjeningen for at åbne CD 

drevet.  
2. Isæt en CD/MP3 disk i CD drevet og tryk på OPEN/CLOSE knappen igen for at lukke CD 

drevet. Musikanlægget vil automatisk læse CD disken.  
3. Tryk på enten VOLUME + eller – knappen på musikanlægget eller fjernbetjeningen for at 

justere lydstyrken. 
 

Afspilning af lyd CD  
1. Når CD drevet er lukket og der er en CD deri, så vil 
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musikanlægget vise antal numre på Cd’en og den total længe af 
sangene. Den første sang på Cd’en vil automatisk blive afspillet. 
Der vil altid blive vist ”CD” på displayet for at indikere at 
musikanlægget er i CD afspilningstidstand. 

2. Hvis der ikke er nogen disk i musikanlægget imens 
musikanlægget er i CD afspilningstilstand, så viser displayet “NO 
DISC” og vil ikke afspille noget. 

3. Hvis CD drevet er åbent, så viser displayet ”OPEN”. 
 

 
Afspilning af MP3 CD 
1. Når CD drevet er lukket og der er en MP3 CD i deri, så vil 

musikanlægget vise antal mapper og sange på Cd’en i displayet. 
Den første sang vil automatisk blive afspillet. Mappe Nr. vil altid 
blive vist på displayet når musikanlægget er i MP3 
afspilningstilstand. 

2. Hvis der ikke er nogen disk i musikanlægget imens 
musikanlægget er i MP3 afspilningstilstand, så viser displayet 
“NO DISC” og vil ikke afspille noget. 

3. Hvis CD drevet er åbent, så viser displayet ”OPEN”. 
4. Tryk på ID3 knappen. Displayet vil nu vise “ID3 ON”. Der vil nu blive vist information om 

den afspillede MP3 fil som titel, artist, album osv. hvis dette er gemt i MP3-filen. 
5. Tryk på ID3 knappen igen og displayet vil vise “ID3 OFF”, og der vil ikke blive vist ekstra 

information i displayet. 
 

AFSPIL/PAUSE  
1. Hvis der trykkes på PLAY/PAUSE knappen når der ikke afspilles nået under CD/MP3 

afspilningstilstand, så vil afspilning af det første musiknummer på Cd’en begynde. Sang 
nummer og afspillet tid vil blive vist i displayet. 

2. For at sætte afspilning på pause, så skal der trykkes på PLAY/PAUSE knappen. 
3. Selvom musikken stopper, så vil disken blive ved med at køre rundt. For at begynde at 

afspille igen, så skal der trykkes på PLAY/PAUSE knappen. Musikmusikanlægget vil 
begynde at afspille musikken fra det punkt man valgte at pause den. 

4. For at stoppe CD/MP3 afspilning, så tryk på STOP knappen under afspilning eller pause. 
5. Tryk på STANYBY knappen på musikmusikanlægget eller fjernbetjeningen for at slukke for 

musikmusikanlægget. 

 
SPRING & SPOLE 
1. Under afspilning eller pause, tryk på  eller   knappen på fjernbetjeningen for at skifte til 

næste eller starte nuværende sang forfra. 
2. Under afspilning, så tryk og hold  eller  knappen nede for at spole frem eller tilbage. 

 
MAPPESKIFT (Kun MP3) 

Når der er MP3 CD i musikanlægget, så tryk på en af PRESET/FOLDER(UP or DN) 
knapperne, og der vil blive skiftet til næste eller forrige mappe. 

 
Gå til www.teknihall.nl for, at finde den nyeste firmware opdatering. 

http://www.teknihall.nl/
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GENTAG & INTRO (CD) 
1. Gentag en:  

Når der afspilles en CD, så tryk på REPEAT/INTRO knappen en 
gang og displayet vil vise ”REPEAT”. Det afspillede 
musiknummer vil blive gentaget. 
 

2. Gentag alle: 
Når der afspilles en CD, så tryk på REPEAT/INTRO knappen for 
anden gang og ”REPEAT ALL” vil blive vist i displayet. Hele 
Cd’en vil nu blive gentaget. 

 
3. Intro 

Når der afspilles en CD, så tryk på REPEAT/INTRO knappen for 
tredje gang og ”INTRO” vil blive vist i displayet. Kun de første 10 
sekunder af hver sang vil nu blive afspillet. 

 
4. For at annullere gentagelse/into 

Tryk på REPEAT/INTRO knappen indtil der ikke bliver indikeret noget i displayet, og 
normal afspilning uden gentagelser eller intro vil blive foretaget. 

 
 

 

 
GENTAG & INTRO (MP3) 
1. Gentag en: 
 Når der afspilles en MP3 CD, så tryk på REPEAT/INTRO 

knappen en gang og displayet vil vise ”REPEAT”. Det afspillede 
musiknummer vil blive gentaget. 

 
2. Gentag album: 
 Når der afspilles en MP3 CD så tryk på REPEAT/INTRO 

 Knappen for anden gang, og ”REPEAT ALBUM” vil blive vist i 
displayet. Nu vil mappen blive gentaget. 

 
3. Gentag alle:  

Når der afspilles en MP3 CD, så tryk på REPEAT/INTRO 
knappen for tredje gang og ”REPEAT ALL” vil blive vist i 
displayet. Hele Cd’en vil nu blive gentaget. 

 
4. Intro 

Når der afspilles en MP3 CD, så tryk på REPEAT/INTRO 
knappen for fjerde gang og ”INTRO” vil blive vist i displayet. Kun 
de første 10 sekunder af hver sang vil nu blive afspillet. 
 

5. For at annullere gentagelse/intro 
Tryk på REPEAT/INTRO knappen indtil der ikke bliver indikeret noget i displayet, og 

normal afspilning uden gentagelser eller intro vil blive foretaget. 
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Gå til www.teknihall.nl for, at finde den nyeste firmware opdatering. 

 

TILFÆLDIG AFSPILNING 
Denne funktion vil afspille sange på Cd’en i en tilfældig rækkefølge.   
 

1. Tyrk på RANDOM knappen. Der vil blive vist ”RANDOM” i 
displayet og alt musik vil blive afspillet i en tilfældig rækkefølge. 

2. For at annullere tilfældig afspilning, så tryk på RANDOM 
knappen igen. ”RANDOM” vil ikke længere blive vist i displayet. 
 

PROGRAM 
1. Når anlægget er i CD afspilningstilstand og der ikke afspillet 

musik, så tryk på PROG. Knappen en gang. Det totale antal 
numre vil blinke og program nr. (fx PR:01) vil blive vist i displayet. 

 
2. Tryk på  eller  knappen for at vælge en sang. Displayet vil 

vise sangnummer. Tryk på PROG knappen igen for at gemme 
sangnummeret i hukommelsen. 

 
3. Gentag overstående procedure indtil alle de ønskede sange er 

programmeret og gemt. 
 
4. For CD afspilning kan der gemmes 20 musiknumre i hukommelsen. For MP3 afspilning 

kan der gemmes 99 musiknumre i hukommelsen. 
 
5. Tryk på PLAY/PAUSE knappen for at begynde programafspilning. 
 
6. For at tjekke det gemte program efter programmeringen, så tryk på PROG knappen og 

displayet vil vise det første musiknummer. Gentag denne procedure for at se alle 
musiknumre der er programmeret i hukommelsen.  

 
7. For at annullere programmeret hukommelse: 
 Når der ikke bliver afspillet noget, så tryk på STOP knappen, eller 
 Åben CD drevet.  
Program indikationen i displayet vil ikke længere blive vist. 
 
EQ kontrol 
Tryk på P.EQ knappen på fjernbetjeningen og lydtonen vil skifte imellem de viste nedenfor: 
 

FLAT, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ 

 
 
 

Gå til www.teknihall.nl for, at finde den nyeste firmware opdatering 

http://www.teknihall.nl/
http://www.teknihall.nl/

