
Hurtigguide for EGi Domos2 kontrollpanel, 40281
 Et roms lydsystem

Audiokanal/ Preset
Meny

AV / PÅ
Exit Meny

Vol - Vol + / Ok

Grunnleggende funksjoner:

Venstre knapp:
- Kort trykk: Volum ned
Høyre knapp:
- Kort trykk: Volum opp

Søke og lagre radio stasjoner:
- Aktiver "Adgang til instilling menyer"
- Display viser AUDIO og trykk VOL +/OK
- Trykk VOL +/OK til display viser PROG  L
- Trykk MENY til display viser SEARCH
- Hold VOL +/OK inne i 2 sek. Radioen søker til første tilgjengelige stasjon
  (Repeter dette punktet hvis dette ikke er ønsket stasjon)
- For å lagre stasjon, trykk MENY til display viser SAVE
- Trykk VOL +/OK eller VOL -  til ønsket kanalnummer (1-9), blinker i display
- Hold VOL +/OK inne til display viser SAVEd. Trykk EXIT MENY
- Gjenta fra første punkt for å stille inn flere radiokanaler

OBS !  Alle punktene i hver innstilling må gjøres i rask rekkefølge.
Hvis ikke vil panelet gå ut av meny og man må starte fra første punkt igjen.

Bruk og betjening
Grunnleggende funksjoner:
- Slå av/på panel: Trykk øverste knapp
- Volum opp: Trykk høyre knapp
- Volum ned: Trykk venstre knapp

Lytte på radio:
- Trykk nederste knapp til display viser L nederst i høyre hjørne
Valg av forhåndsinnstilt radiokanal
- Kort trykk på nederste knapp gir valg av forhåndinnstilte radiokanaler (1-9)
og valg av audiokanal 1,2,3 og L (Radio).
 Trykk antall ganger til du får ønsket audiokanal eller radiostasjon 1..9
- Det forutsettes at radiokanalene er lagret på forhånd. (Se "Søke og lagre radio stasjoner")

Valg av lydkilde:
- Trykk nederste knapp
  PROG  L = Radio.
  PROG  1* - PROG  3* = Audiokanal 1-3 gir ekstern lyd fra CD/MP3/PC m.m.
  * Krever tilkoblingspanel 40070, 40140 eller 40200

For andre innstillinger henvises det til komplett brukermanual som kan lastes ned på våre nettsider, www.egiaudio.no
Denne manualen er kun tilgjengelig på Engelsk og Spansk

NB ! Klokke, calling, babysitter og noen andre funksjoner krever sentralutstyr.
Disse funksjonene er ikke tilgjengelige når systemet er koblet som "Et rom lydsystem."

Installasjon og innstilling.
Stille inn språk:
- Aktiver "Adgang til instilling menyer"
- Trykk MENY til display viser VARIOS og trykk VOL +/OK
- Trykk MENY til display viser AJUStES
- Hold VOL +/OK inne i 2 sek , du er nå inne i installasjon s meny
- Trykk MENY til display viser IdIOMA
- Hold VOL +/OK inne i 2 sek og trykk så VOL +/OK til display viser ENGLISH
- Vent noen sekunder, og display vil gå ut av installasjonsmeny

Øverste knapp:
- Kort trykk: AV/PÅ
Nederste knapp:
- Kort trykk: Valg av forhåndinnstilte radiokanaler (1-9),
 og valg av audiokanal, 1,2,3 og L (Radio).
- Dobbelt langt trykk: Adgang til instilling menyer
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