Argon DAB4+
Strävan efter kvalitet har alltid varit vår
drivkraft, och grundandet av Argon Audio
är en naturlig förlängning av denna filosofi.
Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta
fram produkter av hög kvalitet, tillverka
dem och sälja dem vidare till våra kunder,
med valuta för pengarna som främsta
målsättning. Argon Audio är ett märke som
lever upp till dessa värderingar till fullo.
Design-, funktions- och kvalitetsstandard
specificeras i Danmark och tillverkningen
sker i Asien där kvalitetstillverkarna är
väldigt konkurrenskraftiga, vilket innebär
att de bygger produkter som ger enastående
valuta för pengarna
– till glädje för både oss själva och våra kunder!
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Ett par varningar och tips:
Instruktioner: Läs (trots att det är väldigt tråkigt), följ och behåll denna instruktionsbok.
Vatten och fukt: Se till att DAB+ inte utsätts för vatten eller fukt.
Värme: Utsätt inte DAB4+ för värme eller direkt solljus.
Tänk också på att färgen på ytterhöljet kan förändras om radion står i solljus en längre tid.

Batteriförbrukning: Om Battery Power ON/OFF-knappen står kvar i läge ”ON”

fortsätter DAB4+ att förbruka batteriström, även om den är ansluten till ett vägguttag.

Tips: Ljudet från DAB4+ kan påverkas av hur radion placeras. Om den står nära en vägg eller i ett hörn blir
basljuden mer framträdande. Om radion däremot står mer fritt blir ljudet tunnare och klarare. Prova dig fram
och hitta en placering som passar dig.
Tips: Ljudet från DAB-stationer kan variera mycket. Detta beror främst på två saker:
1. Sändningens bithastighet. Ju högre bithastighet en sändning har desto bättre är ljudet.
2. Ljudkomprimering. En del stationer använder sig av signalutjämning och komprimering av ljudet.
Vår erfarenhet av detta är att ljudet förvrängs och vi skulle aldrig använda något sådant. Detta är dock
ingenting vi kan göra något åt, utom att meddela våra användare att signalerna sänds i detta skick. Besök:
www.argonaudio.com om du vill ha mer information om vilka radiostationer som använder komprimering.
Tips: Om du köper ett par aktiva högtalare, till exempel Argon 7340A eller 7350A, får du ett enastående ljud ur
din DAB4+. Om du redan har ett par högtalare som du inte använder, men inte vill koppla in en stor förstärkare,
så kan du köpa en miniförstärkare som Argon DA-1 och sedan koppla in din DAB4+ till denna.
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Volymkontroll
Höj och sänk volymen genom att vrida på
aluminiumringen som sitter runt högtalaren
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Kontroller på framsidan
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Övriga kontroller på fronten
Läs mer på nästa sida

Kontroller på framsidan

Hem-knapp Växlar mellan olika källor:
DAB, FM och AUX.

Av/på-knapp

Favorit-knapp Lagrar:

Pilknapp uppåt

6 DAB-stationer och 6 FM-stationer.

Meny-knapp

Tryck på den här
knappen en gång så ändras vad som visas
på displayen. Håll inne i knappen i 3 sekunder
så öppnas menyn.

Autosök-knapp Tryck på knappen
så görs en snabbsökning. Håll inne
knappen i 3 sekunder så görs en full
sökning efter stationer.

Bläddrar uppåt efter information

Pilknapp nedåt

Bläddrar nedåt efter information

Enter-knapp

Väljer det alternativ som du har
valt med pilknapaprna.
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Anslutningar på baksidan

------------------------------------------ Antenn för DAB och FM
------------------------------------------ Högtalare för pipsignal

---- ---- -------------------------------------------------Batteribrytare av/på
---------- ------------------- ---------------------- Linjeutgång till förstärkare eller hörlurar
---- --------- -------- ------------- ------- Ingång för iPod eller extern signalkälla
-------- Anslutning för nätadapter
---------------------------------------- Batterifack
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Snabbstart – installera och ansluta DAB4+
1. Sätta på DAB4+
Koppla in nätadaptern till radion och vägguttaget eller sätt i 6 AA-batterier. Argon DAB4+ kan använda både
uppladdningsbara batterier och engångsbatterier. När radion både är ansluten till vägguttaget OCH har
batterier, används automatiskt nätadaptern för att spara batterierna. Så fort nätadaptern kopplas ur börjar
batterierna driva radion.
2. Ställa in DAB-stationer
a) Fäll ut antennen.
b) Välj DAB-läge med pilknapparna och Hem-knappen och tryck på Enter-knappen vid ”DAB”.
c) Håll inne Autosök-knappen i 3 sekunder för att göra en full sökning. Det tar ett par minuter.
När sökningen är färdig visas tillgängliga stationer i displayen.
d) När DAB-stationer hittas lagras de automatisk i minnet på DAB4+.
Obs! Om du flyttar din DAB4+ till en annan plats måste du
förmodligen göra en ny sökning för att stationerna ska hittas.
3. Ställa in FM-stationer
a) Fäll ut antennen.
b) Välj FM-läge med pilknapparna och Hem-knappen och tryck på Enter-knappen vid ”FM”.
c) Sök efter stationer med pilknapparna. Varje tryckning flyttar 0,5 på frekvensskalan.
Håll inne knappen så söker radion till nästa station. Fortsätt till nästa station genom att
hålla inne pilknappen i 3 sekunder.
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Snabbstart – installera och ansluta DAB4+
4. Koppla in externa enheter via AUX-ingången
Du kan koppla in en iPod eller en annan extern enhet med hjälp av AUX-ingången
på baksidan av DAB4+. Använd en kabel med minijack-kontakt.
5. Koppla DAB4+ till en extern förstärkare
Du kan koppla DAB4+ till en extern förstärkare med hjälp av LINE OUT-utgången på baksidan.
Använd en kabel med minijack-kontakt
(och ofta vit och röd RCA-kontakt i änden som kopplas till förstärkaren).
6. Batterier och batteritid
Argon DAB4+ kan drivas av batterier. Du behöver 6 stycken AA-batterier.
Både engångsbatterier och uppladdningsbara kan användas.

Viktigt:
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I DAB-läge räcker batterierna i ungefär 5 timmar om du lyssnar i en följd. (beroende av volyminställningen)
I FM-läge räcker batterierna i ungefär 7 timmar om du lyssnar i en följd. (beroende av volyminställningen)
Om du sätter på och stänger av radion ofta kan det hända att batterierna inte räcker riktigt lika länge.
När du växlar mellan nätadapter och batterier kan du lägga märke till att displayens kontrast
sjunker en aning. Detta görs för att spara på batterierna. Om du vill kan du höja kontrasten igen,
men då kan batteritiden påverkas.
1) För att aktivera batteriläget måste du ställa in Battery Power ON/OFF-knappen på baksidan till ”ON”.
Om du växlar tillbaka till att använda ström från ett vägguttag måste du komma ihåg att ändra Battery
Power ON/OFF-knappen till ”OFF”. Om du inte gör detta fortsätter DAB4+ att förbruka batteriström
även den är ansluten till ett vägguttag.
2) Det tar ca. 10 timmar att ladda batteriet fullt. OBS! även om laddningsindikatorn visar att batterier är
fulladdat kommer en laddning ta 10 timmar om batteriet varit hel urladdat.
DAB4+

Använda DAB4+
Laddningsbara batterier
DAB4 + har en unik funktion som tillåter dig att ladda uppladdningsbara batterier direkt i DAB4 +. Med andra ord behöver du
inte ta ut batterierna och ladda dem i en laddningsbox. För att ladda direkt måste du sätta de uppladdningsbara batterierna i
batterifacket och du sätter omkopplaren inne i facket till "charge". Du måste ha radion ansluten till eluttaget och internt måste
Försök ALDRIG att ladda vanliga batterier. Laddningstiden kommer att vara ca. 10 timmar för full laddning.

DAB-läge och ställa in DAB-stationer

Du kan ställa in stationer på 3 olika sätt:
1) Automatisk fullsökning 2) Automatisk snabbsökning 3) Manuell sökning
Om du vill göra en automatisk fullsökning håller du inne Autosök-knappen
i 3 sekunder. DAB4+ börjar söka
efter tillgängliga stationer. Det kan ta ett par minuter. När sökningen är färdig börjar den först hittade stationen att spela.
Du kan visa alla stationer genom att trycka på pilknapparna
Om du vill göra en snabbsökning trycker du på Autosök-knappen
Om du vill göra en manuell sökning så håller du inne
Menyskärmen visas. Välj ”Manual Tune” och ange frekvens.

en gång.

Meny-knappen i 3 sekunder.

Visa ytterligare information
Du kan visa olika information från stationen som sänds. Detta gör du genom att trycka på Meny-knappen upprepade
(i kbit/s), frekvens, sändare, typ av sändning.
.
gånger. Informationen som visas är bland annat sändningskvalitet
DAB4+
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Använda DAB4+
FM-läge och ställa in FM-stationer

Om du vill ställa in FM-stationer börjar du med att välja ”FM”. Tryck på Hem-knappen tills ”FM” visas
och tryck sedan på Enter-knappen.
När radion är i FM-läge kan du söka efter stationer både manuellt och automatiskt.
Manuell sökning görs genom att trycka på pilknapparna.
Varje tryckning ändrar frekvensen uppåt eller nedåt ett steg.
Automatisk sökning gör du genom att hålla inne en pilknapp i 3 sekunder.
DAB4+ söker då efter nästa tillgängliga station. Håll inne knappen en gång till om du vill söka igen.

Visa ytterligare information
Du kan visa olika information från stationen som sänds.
Detta gör du genom att trycka på Meny-knappen upprepade gånger.
Informationen som visas är bland annat Auto (stereo eller mono), sändare, typ av sändning.

Välja stereo eller mono

Håll inne Enter-knappen i 3 sekunder när radion är i FM-läge. En ny display visas.
Välj ”Force mono” och tryck sedan på Enter-knappen en gång till för att bekräfta.
Om du vill gå tillbaka till ”Auto stereo” gör du om proceduren.
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Grundfunktioner i DAB4+
Lagra och hämta stationer
DAB4+ kan lagra 6 DAB-stationer och 6 FM-stationer i minnet.
Du gör på samma sätt när du lagrar DAB- och FM-stationer.
Lagra stationen du lyssnar på genom att trycka på Favorit-knappen. A
nvänd pilknappen för att välja vilken minnesplats du vill lagra stationen på.
När du valt plats håller du inne Favorit-knappen i 3 sekunder för att lagra stationen.
Om du lagrar en station på en redan använd minnesplats så skrivs den gamla stationen över.
Hämta en lagrad station genom att trycka på Favorit-knappen, välja en station med pilknapparna och sedan
trycka på Favorit-knappen.

Sortera stationer

I DAB-läget kan du sortera stationerna i listan, antingen i bokstavsordning eller efter typ.
Håll inne Meny-knappen i 3 sekunder så visas en ny meny. Välj ”Station sort” med pilknapparna
och tryck på Enter-knappen. Välj sedan inställning och bekräfta med Enter-knappen.

Automatisk ”Enter-funktion”

DAB4+ har en automatisk Enter-funktion så att du inte behöver trycka på Enter-knappen varje gång
du ändrar station. Denna funktion aktiveras genom att du håller inne Enter-knappen i 3 sekunder.
Displayen bekräftar aktiveringen. Om du vill ändra tillbaka till manuellt läge upprepar du proceduren.

DAB4+
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Grundfunktioner i DAB4+
Ställa in datum och tid

I DAB-läget ställs datum och tid in automatiskt så du behöver inte göra någonting.
Datum och tid uppdateras oberoende av vilken station du lyssnar på.
Om du däremot använder FM-läget en längre tid (oftast längre tid än 24 timmar)
måste datum och tid anges manuellt eftersom radiosändningarna inte innehåller
några automatiska uppdateringar.
Ange datum och tid genom att hålla inne Meny-knappen i 3 sekunder.
Välj sedan ”Utility” med pilknapparna och tryck på Enter-knappen.
Välj sedan ”Clock Setup” och tryck på Enter-knappen igen. Nu är du i inställningarna för datum och tid.
Ändra inställningarna med hjälp av pilknapparna och bekräfta med Enter-knappen.

Ställa in alarm

DAB4+ har en alarm- och insomningsfunktion.
Ställ in alarmet genom att hålla inne Meny-knappen i 3 sekunder.
Välj sedan ”Utility” med pilknapparna och tryck på Enter-knappen.
Välj sedan ”Alarm Setup” och tryck på Enter-knappen igen. Nu är du i inställningarna för alarm.
DAB4+ har 2 alarmtider. Gå igenom inställningarna med hjälp av pilknapparna och bekräfta med
Enter-knappen, så går radion vidare till nästa steg. När du är färdig med inställningarna återgår
radion till normalt läge.
Obs! Du kan välja mellan att bli väckt av en alarmsignal och radioprogram.
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Grundfunktioner i DAB4+
Ställa in insomningstimer

Ställ in insomningstimern genom att hålla inne Meny-knappen i 3 sekunder.
Välj sedan ”Utility” med pilknapparna och tryck på Enter-knappen.
Välj sedan ”Sleep Setup” och tryck på Enter-knappen igen.
Nu är du i inställningarna för insomningstimern.
Ändra inställningarna med hjälp av pilknapparna och bekräfta med Enter-knappen.
När insomningstimern är aktiverad visar displayen ”zzz”.
Om du vill ändra eller visa inställningarna upprepar du proceduren.

Ställa in snooze

Ställ in snooze-funktionen genom att hålla inne Meny-knappen i 3 sekunder.
Välj sedan ”Utility” med pilknapparna och tryck på Enter-knappen.
Välj sedan ”Snooze Setup” och tryck på Enter-knappen igen. Nu är du i snooze-inställningarna.
Ändra Snooze-tiden med hjälp av pilknapparna och bekräfta med Enter-knappen.

Använda Snooze-funktionen

För snooze alarm, tryck antingen på “Zz”-knappen på fjärrkontrollen, eller vrid på volymknappen på DAB4+

Avaktivera larmet

För att avaktivera larmet sätter du “On/Off” på off

DAB4+
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Grundfunktioner i DAB4+
Återställa DAB4+

Om du vill kan du nollställa alla inställningar i DAB4+, inklusive stationsminnen, alarmtider och inställningstimern.
Håll inne Meny-knappen i 3 sekunder i antingen DAB- eller FM-läge.
Välj sedan ”Set up” med pilknapparna och tryck på Enter-knappen.
Välj sedan ”Factory reset” och tryck på Enter-knappen igen.
DAB4+ återgår till fabriksinställningarna och påbörjar automatiskt en ny snabbsökning efter stationer.

Programvaruversion

Håll inne Meny-knappen i 3 sekunder i antingen DAB- eller FM-läge.
Välj sedan ”Set up” med pilknapparna och tryck på Enter-knappen.
Välj sedan ”Software version” och tryck på Enter-knappen igen.
DAB4+ visar vilken programvara som är installerad.

Kontrast

Du kan ställa in kontrasten på displayen så att den är behaglig att titta på.
Håll inne Meny-knappen i 3 sekunder i antingen DAB- eller FM-läge.
Välj sedan ”Set up” med pilknapparna och tryck på Enter-knappen.
Välj sedan ”Contrast” och tryck på Enter-knappen igen.
Displayen visar kontrastnivån mellan 1 och 8. Ställ in den nivå du föredrar med pilknapparna.
Efter 5 sekunder återgår radion till normalt läge och displayen använder din inställning.

14

DAB4+

Grundfunktioner i DAB4+
Använda AUX-ingången
a) Koppla in en iPod eller en annan extern signalkälla till AUX-ingången på baksidan av DAB4+.
Använd en kabel med minijack-kontakt i ena änden och kontaktar som passar den externa
källan i den andra.
b) Tryck på Hem-knappen och välj AUX-läge med pilknapparna. Bekräfta med Enter-knappen.
c) Du kan ställa in volymen på både DAB4+ och på den externa signalkällan när den spelas
genom DAB4+.

Använda LINE OUT/HEAD PHONE-utgången
a) Koppla DAB4+ till en extern förstärkare med hjälp av LINE OUT-utgången (med en symbol
som ser ut som en hörlur) på baksidan. Använd en kabel med minijack-kontakt (och ofta
vit och röd RCA-kontakt i änden som kopplas till förstärkaren).
b) Koppla RCA-kontakterna till en ingång på förstärkaren, till exempel AUX, TAPE eller CD.
c) Så fort en minijack-kontakt är inkopplad till LINE OUT-utgången slutar DAB4+ att spela
genom den vanliga högtalaren. Ljudet spelar bara genom den externa förstärkaren.
d) Du kan ställa in volymen på både DAB4+ och den externa förstärkaren när ljudet spelar
genom den.
e) Du kan också koppla in hörlurar direkt i LINE OUT-utgången.
Obs! Om du kopplar in DAB4+ till en extern stereoförstärkare så är ljudet i stereo,
även om DAB4+ själv bara kan spela i mono (eftersom den bara har en enda högtalare).

DAB4+
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Specifikationer
Frekvensomfång:
DAB: Band III (174–239,2 MHz), L-bandet (1452–1490,624 MHz)
FM: 87,5–108 MHz i steg om 50 kHz
Frekvensomfång för ljud: 70 Hz – 15 kHz.
Förstärkareffekt: En fullregisterhögtalare på 4 watt (2,75 tum)
OLED-display: Svart bakgrund med gula tecken
Batterifunktion: 6 AA-batterier, engångs eller uppladdningsbara
Ingång: 3,5 mm stereo-minijack till iPod, m m
Utgång: 3,5 mm stereo-minijack till förstärkare
Mått (B x H x D): 102 mm x 160 mm x 108 mm
Vikt: 2,4 kg
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