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Tillykke med din nye One Mini.
Denne brugsanvisning indeholder
de oplysninger, du skal bruge for at
komme hurtigt i gang med One Mini,
og den beskriver, hvordan du får mest
muligt ud af de mange funktioner. Hvis
du har brug for hjælp til emner, der ikke
er omfattet af denne brugsanvisning,
kan du besøge Pures supportsider på
www.pure.com.

IT
DANSK
NL
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Sikkerhedsanvisninger
1. Beskyt radioen mod varmekilder.
2. Undlad at bruge radioen i nærheden af vand.
3. Undgå, at genstande og væsker kommer i kontakt med radioen.
4. Du må ikke fjerne skruer fra eller åbne radiokabinettet.
5. Slut strømadapteren til en stikkontakt i nærheden af enheden, og anvend
KUN den medfølgende strømadapter.
6. Sluk altid for enheden, og træk stikket ud af kontakten, før du isætter eller
fjerner ChargePAK.
7. Må ikke nedsænkes i vand, bruges i badet eller på badeværelset, når den
er sluttet til lysnettet.
Garantioplysninger
Imagination Technologies Ltd. garanterer over for slutbrugeren, at dette produkt
er fri for materielle eller konstruktionsmæssige fejl i forbindelse med normal
brug i en periode på to år fra købsdato. Denne garanti dækker sammenbrud
som følge af produktions- eller designmæssige fejl. Garantien gælder ikke i
tilfælde af hændelig skade, uanset hvordan den måtte være opstået, slid og
ælde, uagtsom adfærd, indstillinger, ændringer eller reparationer, som vi ikke
har givet tilladelse til. Hvis der opstår problemer med apparatet, bedes du
kontakte leverandøren eller PURE Support på http://support.pure.com.
Ansvarsfraskrivelse
Imagination Technologies Limited yder ingen garanti i relation til indholdet af dette
dokument og fraskriver sig især implicitte garantier for salgbarhed eller egnethed
til et bestemt formål. Desuden forbeholder Imagination Technologies Limited sig
retten til at revidere dokumentet og foretage ændringer uden forudgående varsel.
Varemærker
One Mini Series 2, textSCAN, ChargePAK, Pure, Pure-logoet, Imagination
Technologies-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
Imagination Technologies Limited.
Ophavsret
Copyright © 2012 Imagination Technologies Limited. Alle rettigheder forbeholdes.
Ingen del af denne publikation må kopieres, distribueres, sendes, transskriberes,
lagres i et søgesystem eller oversættes til menneskeligt sprog eller computersprog,
uanset form og metode, det være sig elektronisk, mekanisk, magnetisk, manuelt
eller på anden måde, eller offentliggøres for tredjemand uden udtrykkelig skriftlig
tilladelse fra Imagination Technologies Limited. 1. udgave, april 2012.
Bortskaffelse af elektrisk affald & elektronisk udstyr
Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et egnet
indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved
at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, er du til med at forhindre
potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers
sundhed, som ellers kan opstå som følge af forkert håndtering af
produktet. Genbrug af materialerne vil hjælpe til bevaring af de
naturlige ressourcer. For mere detaljerede oplysninger om genbrug
af produktet bedes du kontakte dine lokale myndigheder, din
genbrugsstation eller forretningen, hvor du købte produktet.
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Sådan kommer du i gang
Hurtig opsætning
Bemærk: Hvis du har et genopladeligt ChargePAK B1-batteri (sælges
separat), skal det isættes nu, før du tilslutter One Mini. Læs mere på
page 11.
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Hægt antennen af, og rul den helt ud (trin A og B).
Sæt bøsningen på den medfølgende lysnetadapter i indgangsstikket
bag på radioen (C).
Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (D).

B
A

5.5V DC
D
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C

Vent, til radioen har udført automatisk indstilling af alle tilgængelige
stationer. Når den automatiske indstilling er fuldført, vælges en
station.
1

Pure One Mini 25

BBC Radio 2
the latest news

Bemærk: Menuerne på One Mini vises som standard på engelsk.
Hvis du vil anvende et andet sprog (italiensk, tysk eller fransk), ﬁndes
ﬂere oplysninger på page 9.
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Oversigt over betjeningsknapper
DA

BBC
the Radio
late 2
st

news

Nr.

Vare

Beskrivelse

1

Standby

Tænd/standby-knap (lysnet) eller tænd/sluk-knap (ChargePAK).

2

Source

Tryk for at skifte mellem DAB- og FM-radio.

3

Info

Tryk for at skifte mellem rulletekst og dato.

4

Autotune

Tryk for at scanne efter snye stationer og fjerne inaktive stationer.

5

Presets

Gem og vælg faste stationer. Se page 8.

6

Stations

Tryk på drejeknappen for at skifte station. Se page 7.

7

Drejeknap

Drej på knappen for at indstille lydstyrken eller bladre gennem
stationerne. Se page 6.

8

Stik på siden

Stik til USB, hovedtelefoner og aux in. Se page 6.
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Stik på siden

Mini-B USB-stik
Kun til softwareopdateringer.
Line in
Analog stereoindgang til iPod, mp3-afspiller mm.
Bemærk! One Mini skifter automatisk fra DAB eller FM
til Line In, når der kobles tilbehør til Line In-stikket.

3,5 mm stereohovedtelefonstik

Display
Indikator for kilde
Viser den aktuelle radiokilde:
DAB angiver DAB-radio
FM angiver FM
Ur
Lydstyrke/mute
Viser klokkeslæt
Volumenniveau

Stationens
navn

Signalstyrke
Angiver den
aktuelle
signalstyrke

BBC Radio 2
the latest news

Dato/rulletekst

Justering af lydstyrken
Drej på drejeknappen for at indstille lydstyrken.

BBC Radio 2
the latest news
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Volume

Afspilning af radio
Valg af DAB-radio
BBC Radio 2
the latest news

BBC Radio 2
BBC 6Music

Tryk på Source, til "DAB" vises øverst på
skærmen.

DA

Skift DAB-station
1. Tryk på Stations, så rulletekstsymbolerne
vises på displayet.
2. Drej drejeknappen til den station, du vil
lytte til.
3. Tryk på drejeknappen for at stille ind på
stationen.

87.50MHz

Valg af FM-radio
Tryk på Source, til "FM" vises øverst på
skærmen.

Automatisk indstilling
87.5MHz
Turn to seek

1. Tryk på Autotune, så Turn to seek (Drej
for at søge) vises på skærmen.
2. Drej på drejeknappen for at foretage
automatisk scanning efter den næste
station. Søgningen stopper, når der ﬁndes
en station med et kraftigt signal.

87.60MHz
Turn to tune

Manuel indstilling
1. Tryk på Stations, så Turn to tune (Drej for
at indstille) vises på displayet.
2. Drej drejeknappen til den ønskede
frekvens.
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Brug af faste radiostationer
Du kan gemme op til 8 DAB-stationer og 8 FM-stationer, så du nemt
kan ﬁnde dem igen.

BBC Radio 2
the latest news

Sådan gemmer du en fast station
1. Indstil den station, du vil gemme.
2. Tryk på Presets.

Empty preset
Preset 02

3. Drej drejeknappen til det ønskede
stationsnummer.

BBC Radio 2
Preset 2 saved

4. Tryk på drejeknappen, og hold den nede
i to sekunder, for at gemme radiostationen
som en fast station.
Bemærk: Hvis du vil overskrive en fast
station, skal du ﬁnde den station, du vil
gemme, og følge ovenstående trin.

Sådan vælger du en fast station
BBC Radio 2
Preset 02

1. Tryk på knappen Presets.
2. Drej drejeknappen til den station, du vil
lytte til.
3. Tryk på drejeknappen for at stille ind på
stationen.
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Basisindstillinger
Push dial to
confirm autotune

Autotune...
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BBC Radio 2
the latest news

Autotune
Du kan bruge funktionen Autotune
(Automatisk indstilling) til at søge automatisk
efter nye digitale radiostationer og til at fjerne
inaktive stationer.

DA

Bemærk! Automatisk indstilling kan kun
vælges, når du har valgt Digital (DAB) som
radiokilde.
1. Tryk på Autotune.
2. Tryk på drejeknappen.
Det antal stationer, der ﬁndes, vises under
den automatiske indstilling.
3. Når den automatiske indstilling er udført,
indstilles One Mini til den station, du sidst
lyttede til.

BBC Radio 2
news and sport

Brug af textSCAN til at holde
pause i og administrere rulletekst
1. Når teksten Scrolling text (Rulletekst)
vises i DAB- eller FM-radio, skal du trykke
på drejeknappen for at holde pause i
rulleteksten.
2. Drej på drejeknappen igen for at
rulle frem og tilbage gennem teksten.
TextSCAN lukkes ved at trykke på
drejeknappen igen.

English
Language

Ændring af sprog
1. Tryk på Info, til Language (Sprog)
vises på skærmen, og tryk derefter på
drejeknappen.
2. Drej på drejeknappen, til det ønskede
sprog vises.
3. Tryk på drejeknappen for at gemme dine
ændringer.
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Avancerede indstillinger
Opgradering
Kontakt Pures tekniske support
(http://support.pure.com) for at få ﬂere
oplysninger om opgradering af One Mini til
den seneste softwareversion.

Reset
Factory reset

Når One Mini resettes, slettes alle
faste stationer, gemte stationer, og
alle andre indstillinger stilles tilbage til
standardindstillingerne.
1. Sørg for, at antennen er rullet helt ud og
er lodret.
2. Tryk på Info, og hold knappen nede i to
sekunder.
3. Drej drejeknappen til Factory reset
(Fabriksindstillinger).
4. Tryk på drejeknappen for at bekræfte, at
du vil gendanne standardindstillingerne for
One Mini.
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Installation af ChargePAK B1
1. Sluk for One Mini, og træk stikket ud af
kontakten.
2. Åbn batterirummet.
3. Sæt forbindelsesstikket på ChargePAK
i stikket i batterirummet. Sørg for, at
tapperne på hanstikket ﬂugter med
sporene i stikket, så batteriet vender
rigtigt. Batteriet må ikke forceres i.

DA

4. Sæt ChargePAK i batterirummet, så
logosiden vender udad.
5. Sæt batteridækslet på, og tilslut
strømmen til One Mini.
6. ChargePAK begynder at lade op.
Bemærk! Første gang du lader
ChargePAK op eller ved opladning efter
længere tids stilstand, anbefales det
at oplade i cirka 24 timer for at sikre
fuld batterieffekt. Hvis ChargePAK er
meget aﬂadet, kan der gå lidt tid, før
batteriladeindikatoren vises.

5.5V DC

11

Tekniske speciﬁkationer
Radio
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DAB og FM. Produkter i Storbritannien kan
modtage DAB og FM; produkter uden for
Storbritannien modtager DAB/DAB+/DMBradio/FM afhængig af region.

Audio

1,6 W RMS. Full-range 3" drivenheder.

Indgange

Stik til 5,5 V DC-strømadapter
(230 V medfølger), Mini USB-stik til
produktopgraderinger, 3,5 mm Line-in til
tilbehør

Udgange

3,5 mm hovedtelefonstik.

Power

230 V AC til 5,5 V (1,0 A) ekstern
DC-strømadapter eller ChargePAK B1
(ekstraudstyr).

Strømforbrug

Standby: 0,70 W, aktiv: 1,9 W.

Godkendelser

CE-mærket. I overensstemmelse med EMC
og lavspændingsdirektiverne (2004/108/EC
og 2006/95/EC) ETSI EN 300 401. Australsk
C-Tick N1600 og Electrical Safety.
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