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I. Säkerhet

II. Snabbintroduktion

1. Viktigt: Läs och spara bruksanvisningen

1. Elspecfikation och elboxspecifikation

Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder kabinen och
kontrollpanelen. Spara denna bruksanvisning för framtida behov.

Spänning: AC220V (198~242V)
Frekvens: 50Hz/60Hz
Arbetstemperatur: +5 °C ~ +40 °C

2. Varningssymboler
Denna varningssymbol anger att det förekommer hög
strömstyrka.

2. LCD-skärmens innehåll

Mindre symbol/funktionsvariationer kan finnas mellan olika modeller.

Denna varningssymbol anger att det finns viktig driftoch underhållsinformation.

3. Varning

Inuti kontrollpanelen finns elektriska komponenter med hög strömstyrka. Reparation av kontrollpanelen bör enbart utföras av personer
med kvalificerade och professionella elkunskaper.
För att undvika eldsvåda och elektriska stötar, får kontrollpanelen
endast öppnas i torr miljö och när kabinen är bortkopplad från
elnätet.
Modifikationer av den elektriska apparaturen utan tillverkarens godkännande kan ge upphov till fara för personer som använder kabinen
samt även innebära att garantin slutar att gälla.
Om ett barn ska använda kabinen på egen hand, se till att barnet är
väl införstått i kabinens funktioner och kan hantera den korrekt.

Skärmlås

Takbelysning

3. Enheter som styrs via kontrollpanelen
Takbelysning: DC12V/5W
Väggbelysning: DC12V/5W

4. Viktigt: Användning av kabinen och
kontrollpanelen

Högtalare: 8Ω/15 W

Innan kabinen sätts på, se till så att alla kablar är korrekt anslutna.
Strömkällans styrka måste stämma överens med spänningstalet
som anges på elektronikboxen, annars kommer den inte att fungera
alternativt ta skada.
Stäng av kabinen via kontrollpanelen när den inte längre ska användas. Om kabinen och kontrollpanelen inte ska användas under en
längre tid bör kabinen kopplas bort från elnätet.
Om kontrollpanelen låst sig, koppla bort kabinen från elnätet under
cirka tio sekunder. Återanslut och starta därefter om kabinen.
Undvik att utsätta kontrollpanelen för hög värme, direkt solljus,
mekanisk vibration, slag och smuts.

5. Service och reparation

Vid service eller reparation, kontakta din lokala återförsäljare eller
tillverkaren.

Om ett barn ska använda kabinen på egen
hand, se till att barnet är väl införstått i kabinens
funktioner och kan hantera den korrekt.
Om kontrollpanelen låser sig, bryt strömmen
tillfälligt genom att dra ut elkontakten.

!

Väggbelysning

4. Kontrollpanelens utseende

III. Bruksanvisning för kontrollpanel
1. PÅ/AV

Tryck på knappen Power för att sätta på systemet. Taklampan tänds
automatiskt och lampsymbolen
tänds. Tryck på Power igen för att
stänga av.

2. Skärmlås

Skärmlåset aktiveras när kontrollpanelen inte har använts på cirka
3 minuter. Nyckelsymbolen tänds och alla knappar inaktiveras. Håll
inne valfri knapp i cirka 3 sekunder för att låsa upp skärmen.

3. Takbelysning

Tryck på knappen för takbelysning
för att tända takbelysningen.
Symbolen för takbelysning
tänds. Tryck på knappen igen för att
släcka. Takbelysningen tänds automatiskt när kabinen sätts på.

4. Väggbelysning

Tryck på knappen för väggbelysning
för att tända
väggbelysningen. Symbolen för väggbelysning
tänds. Tryck på
knappen igen för att släcka.

5. Media: FM-radio
5.1 PÅ/AV

För att sätta på radion, tryck på knappen Media. Radiofrekvensen
visas på skärmen. För att stänga av radion, tryck på Media igen.
5.2 Ändra radiofrekvens
Tryck på < eller > för att minska respektive öka frekvensen (87,5 –
108,0 MHz). Håll inne < eller > i cirka 2 sekunder för att automatiskt
söka efter nästa radiokanal. Den aktuella radiofrekvensen visas på
skärmen.
5.3 Spara en radiokanal
För att spara en radiokanal på en kanalplats, tryck en eller flera
gånger på knappen Set tillls texten “CH” blinkar på skärmen. Välj en
kanalplats med < eller >. Tryck på knappen Mem för att spara.
5.4 Växla mellan sparade radiokanaler
För att växla mellan sparade radiokanaler, tryck en eller flera gånger
på Set tills texten “CH” lyser med fast sken på skärmen. Tryck på
< eller > för att byta kanal. Bekräfta kanalvalet genom att trycka på
knappen Media eller vänta 5 sekunder.
5.5 Volym
För att ändra volymen, tryck en eller flera gånger på knappen Set
tills texten “VOL” lyser med fast sken på skärmen. Tryck på < eller >
för att minska eller öka volymen. Displayen återgår till föregående
meny 5 sekunder efter att du valt en ny volym.

IV. Rengöring
Vid rengöring av kabinen bör en mjuk trasa samt rengöringsmedel användas. För att inte den glansiga ytan inte ska bli matt, bör
rengöringsmedel som innehåller slipmedel, aceton eller ammoniak ej
användas. Kalkbeläggning kan lösas med kalklösande rengöringsmedel. Avlopp och munstycken bör rengöras regelbundet för att
förhindra igensättning. Förkromade delar bör poleras varsamt.

