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Enhets framsida 

1.       LCD display  
2.  Hörlursuttag 
3.       Fjärrkontrollsensor 
 

4. INFO/POWER  
• Tryck och håll ned för att 
  sätta på radion eller av. 
• Tryck på för att bläddra station 
  info i DAB och FM-läge.  
  
5. SCROLL/SELECT vred 
• Vrid för att justera volymen.  
• I inställningsmenyn, vrid för att bläddra  
 alternativ, tryck för att bekräfta valet.  
  
6. PRESETS knappen 
• Tryck och håll nere för att lagra stationer.  
• Tryck på för att hämta förinställda stationer.  
  
7. AUX IN1-uttaget 
 Anslut till en 3,5 mm ljudkabel (ej medföljer).  
8. BACK-knapp  
 Tryck för att återgå till föregående menyskärm.  
9. MODE / MENU  
• Tryck på för att växla mellan DAB, FM, Hjälp In 1, AUX In 2  
 och Bluetooth-läge.  
• Tryck och håll ned för att komma åt menyn.  
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Enhets baksida 

1. AUX OUT  

 Anslut till en 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej).  

2. AUX IN 2st uttag  

 Anslut till en 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej).  

3. SERVICE port  

 För uppgradering av mjukvaran, port för service personal. 
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Remote Contorl overview 

1.MODE-knappen  
 Tryck på för att växla mellan DAB, FM, AUX  
 in 1, AUX in 2 och Bluetooth-läget.  
2. POWER-knapp  
 Tryck på för att slå på radion eller b 
 yta radio till standy.  
3. SCAN-knappen  
 Tryck på för att söka efter DAB / DAB + 
 eller FM stationer. 
  
4. PRESET  
• Tryck och håll för att lagra förinställda stationer.  
• Tryck för att hämta förinställda stationer.  
5  BASS + / -. Knappar  
• Tryck för att justera bas värde.  
6 VOLUME + / -. Knappar  
• Tryck för att justera volymen.  
7. MUTE  
• Tryck för att stänga radio.  
• Tryck igen för att plocka upp ljud.  
8. ▲, ▼, ◄, ► och SELECT-tangenterna  
• Tryck på ◄ eller ► för att bläddra åt vänster och höger.  
• Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra uppåt och nedåt.  
• Tryck på VÄLJ för att bekräfta valet.  

 

9. INFO-knapp  
 Tryck för att bläddra station info i DAB och FM-läge.  
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10. TREBLE + / -. Knappar 
 Tryck för att justera diskant värde.  
 
11. ,           och          knappar (i Bluetooth läge)  

 
•Tryck  för föregående spår, tryck på intryckt för 
 att spola fram ström spelas.  
•Tryck  för nästa spår, tryck och håll för att spola 
 tillbaka aktuella spel spår. 
•Tryck            för att spela / pausa. 

 



Komma igång  

 Ta försiktigt ut radion ur lådan. Du kanske vill spara emballaget för framtida bruk.  

  Vad du kan hitta inne i ditt paket  

 • Huvudenhet  

 • Instruktions manual  

 • Fjärrkontroll+hållare 

 • Antenn 

  

  

Justera antenn  

 Dra ut antennen för att se till att du får bästa mottagning möjlig i både DAB och FM 
radioläge. Det kan vara nödvändigt att ändra läget av radio-och / eller antenn för att 
uppnå den bästa signalen.  

  

Använda hörlurar  

 Du kommer att krävas hörlurar som är utrustade med en 3,5 mm diameter stereo 
plugg. Hörlurskontakten är placerad på framsidan av enheten. Hörlurar medföljer 
inte den här radion.  

  

Slå På / av  

 Sätt i kontakten på nätsladden i vägguttaget. Tryck och håll INFO / POWER för att 
slå på enheten, tryck och håll INFO / Power igen för att växla radion till standby-
läge. Att stänga av helt apparaten, dra ut kontakten ur vägguttaget. 

  

Volymkontroll  

 Justera radiovolymen genom att vrida SCROLL / SELECT vredet. 
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DAB Mode   

 När du slår på radion kommer den automatiskt söka och lagra alla tillgängliga kanaler. 
Du bör göra en extra Full Scan att se alla stationer plockas upp och lagras. Det 
rekommenderas också varannan månad för att köra en ny sökning för att plocka upp 
någon ny DAB / DAB + som kan ha börjat sända efter att köpa din DAB-radio.  

1. För första användningen, kommer radion genomföra en fullständig genomsökning och 
lagra stationer listan i minnet.  

 
 
 
 
 
 

2. När skanningen är klar kommer DAB / DAB +-stationer att visas i alfanumerisk ordning. 
Den första stationen i listan väljs ut för att spela.  

 OBS: a. DAB / DAB +-stationer kommer att visas och lagras i alfanumerisk ordning.  
 b. Om ingen DAB / DAB +-signal hittas, kan det vara nödvändigt för dig att                                   

flytta din radio.  
Välja annat DAB / DAB + station  
 

 Även om ett program spelas upp, tryck och håll MODE / MENU för att välja Station 
listan menyn och tryck på SCROLL / SELECT för att bekräfta. Eller håll SCROLL / SELECT 
vredet för att aktivera Station listmenyn.  

 Vrid SCROLL / SELECT vredet för att gå igenom tillgängliga kanaler, och sedan på 
SCROLL / SELECT vredet för att spela station den station du valt.  

Att uppdatera stationslistan  
 

   Tryck och håll inne MODE / MENU, vrid SCROLL / SELECT vredet för att välja Full meny 
skanning och tryck på SCROLL / SELECT för att bekräfta.  

Visar signalstyrkan  
 

 Under uppspelning av en DAB / DAB +-programmet, tryck flera gånger på INFO tills 
LCD-displayen visar en signal bar med styrkan i den aktuella stationen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Indikatorn på signalfältet visar den minsta acceptabla signalnivån.  
• OBS: Stationer med signalstyrka under minimisignalnivån får inte ge en stadig ström 

av ljud. 
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DRC (Dynamic Range Control) värde 

 Du kan ställa in komprimeringsnivån stationer för att eliminera 
skillnaderna i dynamiskt omfång eller ljudnivå mellan radiostationer.  

 OBS:  Ställ in DRC off indikerar ingen komprimering;  
  Ställ in DRC low indikerar lite komprimering;  
  Ställ in DRC high föreställningar maximal kompression.  
1.  Tryck och håll inne MODE / MENU, vrid SCROLL / SELECT vredet för att 

välja DRC menyn  
      tryck på SCROLL / SELECT för att bekräfta.  
2  Vrid SCROLL / SELECT vredet för att gå igenom: "high", "low" och "off", 

tryck  SCROLL / SELECT för att bekräfta alternativet du valt.  
   
 
 
 
 
Prune  
 Denna funktion gör att din radio för att ta bort inaktiva stationer från 

stationslistan.  
1.  Tryck och håll inne MODE / MENU, vrid SCROLL / SELECT vredet för att 

välja Prune menyn   och tryck på SCROLL / SELECT för att bekräfta.  
2. Vrid SCROLL / SELECT vredet för att välja "Ja" och tryck sedan på     

SCROLL / SELECT för att bekräfta. 
  
Stationsinformation  
 
 Det finns en mängd olika stations informationen från sändningen, och 

denna radio erbjuder ett bekvämt sätt för dig att se dem.  
 Om du vill visa för tillfället spelas station, tryck på INFO / POWER-

knappen flera gånger kommer displayen att visa informationen genom 
DLS (Dynamic Label Segment), signalstyrka, Programtyp, Ensemble, 
Program Frekvens, signalkvalitet, Bit rate, Tid och datum. 

  
 

10 Sound Player 2 



FM Mode 

Val av FM-läge  
 
1.  Tryck på MODE / MENU-knappen upprepade gånger för att välja FM-läge.  
2.  För första användningen, kommer den att starta i början av FM-frekvensområdet 

(87,50 MHz). Eller det kommer att spela den FM-station du lyssnade på. 
   
 
 
 
 
 
 
 
3.  För att ändra manuellt i FM-frekvensen, så att ingen annan ordning 

/systeminställning pågår håller du SCROLL / SELECT vredet i 3 sekunder och slå 
sedan på den för att ändra frekvensen med 0,05 MHz per steg. 

4.  För att automatiskt sökning, medan FM-frekvens dyker upp, tryck på SCROLL / 
SELECT vredet för att söka efter nästa tillgängliga station. 

Scan Setting 
 
 Som standard FM skannar stannar vid alla tillgängliga station. Detta kan resultera i 

en dålig signal-till-brus-förhållande (väsande) från svaga stationer. 
1.  Om du vill ändra skanningsinställningarna för att endast stanna vid stationer med 

bra signalstyrka, tryck och håll inne MODE / MENU, vrid SCROLL / SELECT vredet för 
att välja Skanna inställningsmenyn och tryck på SCROLL / SELECT för att bekräfta. 

2. Vrid SCROLL / SELECT knappen för att välja "Starka stationer bara", och tryck på 
SCROLL / SELECT för att bekräfta. 

 
Ljudinställning 
 
 Som standard är alla stereo stationer återges i stereo. För svaga stationer, kan detta 

resultera i en dålig signal-till-brus-förhållande (hiss). 
1.  För att spela svaga stationer i mono, tryck och håll inne MODE / MENU, vrid SCROLL 

/ SELECT knappen för att välja ljudinställningsmenyn och tryck på SCROLL / SELECT 
för att bekräfta. 

2.  Vrid SCROLL / SELECT vredet till "Forced mono", tryck på SCROLL / SELECT för att 
bekräfta. 
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Aux in Mode  

Aux in läge  
 
 AUX IN möjliggör snabb och enkel anslutning till en MP3-spelare eller andra externa 

ljudkällor.  
1.  Innan du ansluter till eluttaget, använd en 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej) för att 

ansluta till extern ljudenhet via AUX IN1-uttaget på framsidan av enheten eller AUX 
IN2-uttaget på baksidan av enheten  

2.  Anslut strömadaptern till vägguttaget, tryck och håll INFO / POWER för att slå på 
enheten.  

3.  Tryck på MODE / MENU-knappen för att välja AUX In 1 läge om ljudenheten är 
ansluten via AUX IN1-uttaget.  

   
 
 
 
 
 4.  Tryck på MODE / MENU-knappen flera gånger för att välja AUX In 2 läge om 

ljudenheten är ansluten via AUX IN2-uttaget. 
  
   
 
 
 
5.  I Aux in läge, kan du använda din ljudenhet direkt till uppspelningsfunktioner.  
6.  För att få optimala volymnivåer, justera den utgående volymen på ljudenheten och 

rekommenderas.  
• Obs: Om enheten är inaktiv i ca 30 minuter i Aux i lägen, kommer den att 

automatiskt växla till standbyläge.  
  

Stations information  
Det finns en mångfald av stations informationen från sändningen, och denna radio erbjuder 
också en genväg för dig att se dem.  
Om du vill visa för tillfället spelas station, tryck på INFO / POWER-knappen flera gånger 
kommer displayen att visa informationen via radiotext, Programtyp, Programinfo, ljud info, 
tid och datum. 
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Bluetooth Mode  

 Enheten har en Bluetooth-funktion som kan ta emot en signal inom 10 meter. 

 Para ihop enheten med en Bluetooth-enhet för att lyssna på musik:  
 

1. Tryck på MODE / MENU-knappen för att välja Bluetooth-läge.  
 

2. Displayen blinkar          och      upprepade gånger.  
 

3. Aktivera Bluetooth-enhet och välj sökläge.  
 

4. "ELKO Sound Player" kommer att visas på din Bluetooth-enhet.  
 

5. Välj "ELKO Sound Player" och skriv in "0000" som lösenord om det behövs. 
 

6. Displayen visar ◄ när anslutningen är framgångsrik.  
 

7. För att koppla bort Bluetooth-funktionen, byta till en annan funktion på enheten 
eller inaktivera funktionen från din Bluetooth-enhet.  

 

• Obs: Om enheten är inaktiv i cirka 15min i Bluetooth-läge, kommer den att 
automatiskt växla till standby.  
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Allmän användning 

Lagra/spara stationer  
 

– OBS: Detta är samma för DAB / DAB + och FM-radiostationer.  

 Radion kan lagra upp till 12 av dina favorit DAB / DAB + och FM-stationer som 
förinställda stationer. Detta gör att du kan komma åt dina favoritstationer  
snabbt och enkelt.  

1. Tryck och håll knappen PRESETS nere tills displayen visar "Preset Store <1: (Empty)>". 
 
 
 
 

   
2. Vrid SCROLL / SELECT vredet för att gå igenom de förinställda numren 1-12. 
 
3. Välj en förvalsnummer och tryck på SCROLL / SELECT vredet, kommer displayen visa 

"Preset # stored". 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
Inställning Sleep 
 
 Den här funktionen gör det möjligt för enheten att växla till standby-läge av sig själv 

efter en inställd sovtid 
1.  Tryck och håll inne MODE / MENU, vrid SCROLL / SELECT vredet för  att välja Sleep-

menyn, och sedan på SCROLL /  SELECT för att bekräfta. 
2.  Vrid SCROLL / SELECT vredet för att visa alternativ Sleep Off, 15, 30, 45 och 60 

minuter, tryck på SCROLL / SELECT för att bekräfta. Sleep -ikonen       visas på 
displayen. 

3.  Om du vill visa den inställda sovtid, gör om steg 1 ovan. 
4.  För att stänga av sleep funktionen medan insomningstimern är fortfarande räknar 

ner, välj "Sleep" alternativet, vrid SCROLL / SELECT vredet för att välja "Sleep off".  
 

Att spela en förinställd station 
 

•OBS: Detta är samma för DAB / DAB + och FM-radiostationer. 
1. Tryck på MODE / MENU-knappen flera gånger för att välja DAB eller FM-läge. 
2. Tryck PRESETS knappen för att visa de sparade förinställda stationerna. 
3. Vrid SCROLL / SELECT vredet för att välja den förinställda station du vill spela  

 och tryck på SCROLL / SELECT för att bekräfta. 
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1. Tryck och håll inne MODE / MENU, vrid SCROLL / SELECT vredet för att välja menyn 

Tid och tryck på SCROLL /SELECT vredet för att visa alternativ enligt nedan 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sedan sätta tid enligt dina egna önskemål. 
 

Inställning av larm  
 
Radion har dubbla larm. Ställa in larm, se till att inställningstiden i början.  
 
1. Tryck och håll inne MODE / MENU, vrid SCROLL / SELECT vredet för att välja menyn 

larm och tryck på SCROLL / SELECT för att bekräfta.  
2. Tryck på SCROLL / SELECT knappen för att välja "Alarm 1" eller "Alarm 2", tryck på 

SCROLL / SELECT för att bekräfta.  
3. Tryck på SCROLL / SELECT vredet till larm guiden, och slå sedan SCROLL / SELECT 

vredet för att välja alternativ, tryck på den för att bekräfta inställningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. När displayen visar ”Larm Saved", är framgångsrik larminställningen. 
 
5. För att tillfälligt stänga av larmet, tryck på SCROLL / SELECT vredet för att aktivera 

snooze-funktionen när larmet ljuder. Tryck SCROLL / SELECT vredet upprepade gånger 
kan ställa snooze tidsperiod av 5, 10, 15 eller 30 minuter i tur och ordning. 
Uppsättningen snoozetid kommer visas som "snooze MM: SS" på displayen. 

 
• OBS: Olika Snooze period tidsalternativ du kan välja när du valt olika larmtiden tid. 

 
6. För att stänga av larmet, tryck och håll INFO / POWER när alarmet ljuder. 
 
7. För att avbryta Larm, se steg 1-3 för att ställa in larmtillstånd på "Av". 
 

Ställ in tid / datum: Manuellt ställa in både tid och datum 

Automatisk uppdatering:  Uppdatering från DAB" eller "Ingen uppdatering 

12/24 timmarsformat:  Set 24 timmars" eller "Set 12 timmar 

Ange datumformat: DD-MM-ÅÅÅÅ" eller "MM-DD-ÅÅÅÅ 

Larm status:  On or Off  

Larmtid:  00:00 (manuellt ställa in tid) 

Larm varaktighet tid: 15/30/45/60/90 MINS 

Larmkälla:  DAB, FM eller summer (om du valt DAB eller FM som larmkälla, 

markerar sist lyssnade eller sparade förinställda station för att 

spela när larmet ljuder behövs) 

Larm aktiv dag: Dagligen, En gång, helger eller vardagar 

Larm volym: vrid SCROLL / SELECT vredet för att ställa in larmvolym 

Inställning av tid 
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Inställning av display ljus  

 
1. Tryck och håll inne MODE / MENU, vrid SCROLL / SELECT vredet för att välja 

Bakgrundsbelysning-menyn, och sedan på SCROLL / SELECT för att bekräfta.  
2. Vrid SCROLL / SELECT knappen för att välja "Power on" eller "Standby", tryck på 

SCROLL / SELECT för att bekräfta.  
3. Vrid SCROLL / SELECT vredet och tryck sedan på den för att ställa in 

bakgrundsbelysningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Inställning av språk  
 
1. Tryck och håll inne MODE / MENU, vrid SCROLL / SELECT vredet för att välja menyn 

Språk och tryck på SCROLL / SELECT för att bekräfta.  
2. Vrid SCROLL / SELECT vredet och tryck sedan på den för att välja språk.  
 
Fabriksåterställning  
 
En fabriks återställning återställer alla användarinställningar till standardvärden, så att  
tid / datum, larminställningar, förinställningar och Bluetooth-minnet går förlorade.  
 
1. Tryck och håll inne MODE / MENU, vrid SCROLL / SELECT vredet för att välja 

Fabriksåterställning menyn och tryck på SCROLL / SELECT för att bekräfta.  
2. Vrid SCROLL / SELECT vredet till "Ja" och tryck på SCROLL / SELECT för att bekräfta.  
 
SW version  
Tryck och håll inne MODE / MENU, vrid SCROLL / SELECT vredet för att välja SW version 
menyn och tryck på SCROLL / SELECT för att bekräfta. Program varuversionen visas på 
displayen.  
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Power On  High  

 Medium  

 Low  

Standby  High  

 Medium  

 Low  



  

Artikel Beskrivning 

Specifikation: DAB/DAB+ and FM Digital radio med Bluetooth  

Frekvensområden: FM: 87.5-108MHz  

DAB/DAB+: 174.928 – 239.200MHz  

LCD-skärm: Högupplöst skärm 

Strömförsörjning:  6Vdc, 500mA 

Mått (B x H x D): 157 x 49 x 86 mm 

PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD 

Inget ljud Hörlurar kanske ansluten Volymen 

inte inställd Nätsladden är inte 

korrekt ansluten  

Koppla bort hörlurarna, Justera 

volymen, Anslut nätsladden 

ordentligt   

Enhets Knappar fungerar inte Elektrostatisk urladdning Stäng av enheten, dra ur kontakten 

och anslut efter några sekunder  

Radio dålig mottagning Svag radioantennsignal. Störningar 

orsakade av närheten av elektrisk 

utrustning som TV-apparater, 

videobandspelare, dator, 

termostater, lysrör (TL) motorer 

osv 

Rikta antennen för bästa 

mottagning, och se till att den är 

inkopplad. Håll enheten på avstånd 

från annan elektrisk utrustning  

Kan inte hitta "ELKO Sound Player" 

på Bluetooth-enhet 

Bluetooth-funktionen är 

inaktiverad på din Bluetooth-

enhet. Anslutningen kopplas bort 

Se till att Bluetooth är aktiverad på 

din Bluetooth-enhet.  

Återkoppla  enheten med din 

Bluetooth-enhet. 

Specifikation  

       

.  
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Felsökning 



  

 
Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att elektrisk och elektronisk  
utrustning ska kasseras i slutet av sitt liv separat från hushållsavfall.  
Det finns separata insamlingssystem för återvinning i EU.  
För mer information, kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare där du köpt 
produkten.  

  
ELKO AS, Eyvind Lyches vei 10, 1338 Sandvika, NORWAY.  
Phone 004767215459. www.elko.no.  
ELKO AB, Hammarby Kaj 14, 121 17 Johanneshov.  
Phone 0046 8 449 27 27. www.elko.se 
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