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Om denne vejledning 
Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem inden du 
tager apparatet i brug for første gang og overhold især alle 
sikkerhedshenvisninger! 

Opbevar denne betjeningsvejledning til senere brug. Hvis du 
en dag skulle give apparatet videre, vedlæg venligst også 
denne betjeningsvejledning. 

Symboler og signalord, der bruges i denne 
vejledning 

 

FARE! 
Advarsel om umiddelbar livsfare! 
ADVARSEL! 
Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, 
uoprettelige kvæstelser! 

 

FORSIGTIG!
Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle 
skader! 
FORSIGTIG! 
Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! 

 

BEMÆRK!
Yderligere oplysninger om brugen af apparatet! 

 

BEMÆRK!
Følg anvisningerne i denne betjeningsvejledning! 

 

ADVARSEL!
Advarsel om fare på grund af elektrisk stød! 
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ADVARSEL! 
Warnung vor Gefahr durch zu hohe Lautstärke! 

  
Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während 
der Bedienung 

  Auszuführende Handlungsanweisung

Bestemmelsesmæssig brug 
Apparatet tjener til afspilning af audiodata, som modtages via 
internettet eller et netværk. Desuden kan du med apparatet også 
gengive audiofiler fra USB-medier samt FM-radiosignaler. 

Brug ikke apparatet til andre formål. Apparatet bør kun bruges 
indendørs. 
Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusiv børn) 
med begrænsede fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller med 
manglende erfaring og/eller manglende viden, med mindre disse står 
under opsyn fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed og som 
har instrueret dem om, hvordan apparatet skal bruges. Børn bør holdes 
under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 
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Sikkerhedshenvisninger 

Elektriske apparater hører ikke hjemme i 
børnehænder 
Lad aldrig børn bruge elektriske apparater, mens de ikke er under 
opsyn. 

Også emballagen holdes udenfor børns rækkevidde. Der kan opstå 
kvælningsfare!  

Opstil apparatet sikkert 
Stil apparatet på en fast, jævn overflade. Det er ikke fremstillet til brug i 
rum med høj luftfugtighed (f.eks. badeværelser). Sørg for at følgende 
betingelser opfyldes af omgivelserne: 
Sørg altid for tilstrækkelig ventilering. Ventileringen må ikke hindres ved 
at ventileringsåbningerne dækkes til med genstande som ugeblade, 
duge, forhæng osv.  
Undgå at direkte varmekilder (f.eks. radiatorer) påvirker apparatet. 
Sørg for at solen ikke skinner direkte på apparatet.   
Udsæt ikke apparatet for vanddråber eller –stænk og undgå at stille 
genstande, der er fyldt med væske – f.eks. vaser – på apparatet.  

Opstil ikke apparatet i den umiddelbare nærhed af magnetfelter (f.eks. 
fjernsynsapparater eller højtalere).  
Åben ild, som f.eks. stearinlys, må ikke stilles i nærheden af apparatet 
eller på apparatet.   

Tilslutning til el-nettet 
Netdelen stikkes udelukkende i en stikdåse (AC 230 V ~ 50 Hz), som er 
nem at nå og som befinder sig i opstillingsstedets umiddelbare nærhed. 
For det tilfælde at apparatet hurtigt skal kunne kobles fra el-nettet, skal 
stikdåsen være frit tilgængelig.  
Brug udelukkende den medleverede netdel. Forsøg aldrig at stikke 
netdelen i andre stikdåser, da der ellers kan opstå skader.  
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Når apparatet flyttes fra et koldt til et varmt rum, bør man vente med at 
tilslutte netdelen. Den opståede kondensering kan muligvis ødelægge 
apparatet.  Når apparatet har nået rumtemperatur, er det ufarligt at 
tage apparatet i brug. 
Sørg for at ingen kan snuble over ledningen. Ledningen må ikke 
klemmes eller mases.  

Tordenvejr 
Under længere tids fravær eller ved tordenvejr trækkes stikket ud. 

Foretag aldrig selv reparationer 
Ved skader på netdel, ledning eller apparat trækkes stikket straks ud af 
stikdåsen. 
Tag ikke apparatet i brug, når apparat eller ledning har synlige skader 
eller apparatet er faldet ned. 
 

ADVARSEL! 
Forsøg under ingen omstændigheder selv at 
åbne/reparere et apparat. Der kan opstå fare for 
elektrisk stød. 

 
Henvend dig i tilfælde af forstyrrelser til vores service-center eller til et 
andet fagværksted. 

Høretelefoner 
ADVARSEL! 
Høj lydstyrke ved brug af høretelefoner kan føre til tab 
af hørelsen. 
Inden du tager en høretelefon på, stil lydstyrken på 
minimum! Din hørelse kan tage skade, hvis den for 
længe eller for pludselig udsættes for høj lydstyrke. 
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Sikker omgang med batterier 
Apparatets fjernbetjening har brug for et knapcelle-batteri. Hertil 
bemærk venligst følgende henvisninger:  

 Hold batterier udenfor børns rækkevidde. Batterier kan være 
livsfarlige, hvis de sluges. Hvis et batteri er blevet slugt, er det 
nødvendigt straks at opsøge lægen.   

 Kast ikke batterierne i ilden, undgå at kortslutte dem og pil dem ikke 
fra hinanden.  

 Rengør om nødvendigt batteri- og apparatkontakterne, inden 
ilægningen.   

 Overhold polariteten (+/–) ved ilægning af batteriet. 

 Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, tages batteriet ud af det. 

 Tomme batterier fjernes straks fra apparatet! Der kan opstå fare for 
at kviksølvet løber ud!  

 Udsæt ikke batteriet for ekstreme betingelser; Stil f.eks. ikke 
apparatet fra dig på radiatorer! Der er øget fare for at batteriet løber 
ud!  

 Forsøg aldrig at genoplade normale batterier! Der vil opstå 
eksplosionsfare!  

 Udløbne batterier tages straks ud af fjernbetjeningen. Rengør 
kontakterne inden du ilægger nye batterier. Der vil kunne opstå fare 
for ætsninger pga. batterisyre!  

 Skulle batterisyre være løbet ud, undgå ubetinget kontakt med hud, 
øjne og slimhinder! Skulle syren alligevel komme i kontakt med 
huden, skylles de ramte steder straks med rigelig rent vand og 
lægen konsulteres straks.  
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Forberedelse 

Kontroller leverancens omfang  
Fjern alt emballagen, også folien på displayet. 
 

FARE! 
Lad ikke små børn lege med folien. Der kan opstå 
kvælningsfare!  
 

Kontroller venligst at leverancen er fuldkommen og kontakt os indenfor 
14 dage efter køb, hvis der mangler dele. Med det af dig købte produkt 
har du modtaget: 

 WLAN internet-radio 

 Fjernbetjening 

 Audiokabel 

 UKW-kasteantenne 

 Netdel (model SSA301F110200EU) 

 Håndbog 

Ilægning af batteri i fjernbetjeningen 
I udleveringstilstanden er batteriet allerede lagt ind i fjernbetjeningen. 
 For at aktivere batteriet fjernes isoleringsstrimlen med påskriften 

„Please remove before use“ fra fjernbetingens bagside. 

Udskiftning af batteri 
Fjernbetjeningen har brug for et knapcelle-batteri 3 V, CR2025. 
 

ADVARSEL! 
Der kan opstå eksplosionsfare ved ikke korrekt 
udskiftning af batteriet. 
Må kun udskiftes med et batteri af samme eller 
tilsvarende type. 
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 Tryk på låsen (1) og tag låget af (2). Fjern det tomme batteri og 

aflever det på et indsamlingssted for gamle batterier.  
 Læg det nye batteri af typen  CR 2025 med pluspolen opad i 

batterirummet. Overhold ubetinget den korrekte polaritet (+/-). 
 Sæt låget tilbage igen.  

Tilslutninger 
Inden du tilslutter radioen, slukkes den via netdelen på apparatets 
bagside. 
 Ved brug i WLAN-modus eller i access point-modus: en WiFi-

antenne er integreret i apparatet.  
 Ved brug i LAN-modus: tilslut et ethernet-kabel til RJ 45-porten. 
 Ved brug af UKW-radioen: tilslut den medleverede kasteantenne til 

3,5 mm antennestikket på apparatets bagside.  
 Netadapter: Forbind den medleverede netadapters apparatstik med 

hunstikket DC IN og netstikket med en stikdåse AC 230 V ~ 50 Hz. 
 LINE OUT: tilslut audio-jackkablet til hunstikkene LINE OUT L/R, for 

at overføre internet-radioens stereolyd til andre audioapparater.  
 USB: tilslut et USB-medie hertil for at gengive det bærbare 

datamedies audiofiler med internet-radioen.   
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Nulstilling ved fejlfunktion 
Hvis dit apparat ikke reagerer, sluk for det ved hjælp af netkontakten på 
apparatets bagside og tænd det igen nogle få sekunder senere.  

Nulstil så menuindstillingerne tilbage til fabriksindstillingerne ved at 
hente menuen System Settings -> Factory Reset og bekræft det 
efterfølgende spørgsmål med YES. 
Det er nu nødvendigt at gennemføre en ny installering. 
 

BEMÆRK! 
Bemærk venligst, at alle indstillinger, f.eks. netværksnøglen, 
går tabt ved en nulstilling og skal indtastes igen. 
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Oversigt 

WLAN-radio 

Overside 

 
 
1) USB-hunstik 
2) FAV: vælg/gem favoritkanal (internetradio) 
3) SKIP: gengiv foregående/næste titel  
4) SNOOZE: indstil slukningstid 

5) MODE: vælg gengivelsesform (FM-radio, internetradio, 
musikgengivelse) 

6) INFO: skift displayvisninger 
7) MENU: hent hovedmenu  
8) BACK: tilbage til foregående menu-niveau 
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Forside 

 
 
9) ON/OFF / VOLUME:  

Tryk – tænd for apparat/skift til standby-modus  
Drej - volumen;  

10) Display 
11) IR-sensor til fjernbetjening 
12) SELECT/OK:  

Drej – vælg menutekst 
Tryk – bekræft menuvalg 

13) Højttaler 
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Bagside 
 

 
 
14) DC POWER: tænd/sluk apparat 
15) DC IN : hunstik til netdelens hanstik 
16) Stik til høretelefoner 3,5 mm TRS 
17) AUDIO: jack-hunstik til audioudgang  

18) FM ANT: 3,5 mm antennestik til FM-antenne 
19) LAN: RJ45 netværks-hunstik 
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 Fjernbetjening 

 
1) IR-sensor 
2) INFO: skift displayvisninger 
3) EQ: tænd for equalizeren 
4) MUTE: sluk for lyden 
5) ALARM: indstil vækkefunktionen 
6) Navigationstaster: vælg emne 

7) OK: bekræft valg 
8) VOLUME +/-: indstil lydstyrke 
9) PLAY/PAUSE: start/afbryd gengivelse 
10) REPEAT: indstil gentagefunktionen 
11) Hent næste titel 
12) Titelsøgning fremad 

13) Tal-/tegntaster: indtast tal og bogstaver 
14) CAP: indtast store bogstaver 
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15) Batterirum (på bagsiden) 
16) FAV: vælg/gem favoritkanal (internetradio) 

17) Titelsøgning bagud 
18) Hent foregående titel 
19) SHUFFLE: indstil tilfældig gengivelse 
20) STOP: stands gengivelse 
21) MENU/BACK: vælg menu, gå et menu-niveau tilbage 
22) SLEEP: indstil slukfunktionen 

23) Vis vejrmelding 
24) Standby: skift til/tænd for standbymodus 
25) MODE: vælg driftsform 
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Menustruktur 
Radioen har følgende menustruktur: 

BEMÆRK! 
Menuerne „Main Menu“ og „System Settings“ kan hentes fra 
enhver driftsform. Desuden kan menuen „System Settings“ 
hentes fra menuen „Main Menu“. 
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Betjening i menuerne  

Betjening via fjernbetjeningen 
Alle funktioner kan betjenes via fjernbetjeningen og via apparatets 
taster. Nogle funktioner betjenes dog lettere og mere direkte via 
fjernbetjeningen: 

 Indtastning af tegn og tal vha. gentagne tryk på tal- og tegntasterne  

 I internet-radio modus hentes vejrmeldingen direkte med tasten . 

 Gengivelsesfunktioner af musikgengivelsen PLAY, STOP, 
foregående/næste titel, titelsøgning 

Navigation i menuerne 
 Tryk på tasten MODE for at hente en driftsmodus. 
 Tryk på tasten MENU, for at hente hovedmenuen til den respektive 

modus.  
 Vælg et emne med drejeknappen SELECT og bekræft valget ved at 

trykke på drejeknappen. Alternativt kan du også bruge 
navigationstasten på fjernbetjeningen og trykke på OK-tasten.   

 Tryk på tasterne MENU eller BACK, for at komme et menuniveau 
tilbage.  
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Konfiguration af internetradioen 
Ved forbindelsen med internettet tilmeldes radioen til Service vTuner 
(se også: www.vtuner.com). Derved modtager du mere end 13000 
radiokanaler fra hele verden. Du kan gemme op til 500 kanaler i en 
favoritliste.   
Du har to muligheder for at forbinde radioen med internettet via et 
Access Point til PC’en:   

 Trådløs i „WLAN-modus“: radioens WiFi-antenne modtager din DSL-
routers signaler.   

 Med kabel via radioens RJ45-LAN-stik i „LAN-modus“, såfremt der 
foreindes et ethernet-netværk. 

For at modtage radiokanalerne er det ikke nødvendigt at der er tændt 
for PC’en. 

BEMÆRK! 
Din internetradios kanalliste leveres af www.vTuner.com. På 
grund af det store antal forespørgsler kan der ind imellem 
forekomme forsinkelser i forbindelsen til internettjenesten. 
Forsøg at oprette forbindelse til internettjenesten igen på et 
senere tidspunkt, hvis du ikke det ikke lykkedes første gang. 

Nødvendige netværksegenskaber  
For at apparatet fungerer som WLAN-radio, skal netværket have 
følgende egenskaber:  

 Den router, der er isat til netværket, skal have en DHCP-server-
funktion, for at den automatisk kan tildele apparatet en IP-adresse i 
netværket.    

 Hvis du allerede bruger en sådan konfigureret router, kan du uden 
videre tilslutte WLAN-radioen til netværket.   
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Konfiguration i WLAN-modus  
Til internet-radioen findes der to muligheder for konfiguration af 
netværket: i WLAN-modus (trådløs) eller i LAN-modus (med ethernet-
kabel).  

Fabriksindstillingen er WLAN-modus. Hvis et ethernet-kabel er tilsluttet, 
starter apparatet automatisk i LAN-modus. Disse indstillinger kan 
efterfølgende også ændres manuelt via setup. 
Hvis du råder over et trådløst 802.11b/g netværk, er WLAN-modussen 
en direkte vej til at forbinde din radio med internettet.  
Tænd simpelthen for radioen, så søger den som trådløs netværks-klient 
automatisk efter alle til rådighed stående AP’er (access points). Når 
apparatet tændes for første gang, skal du bekræfte AP og om 
nødvendigt indtaste nøglen. Derefter griber radioen altid automatisk 
tilbage på dette AP. Hvis AP’et ikke længere findes, vises en tilsvarende 
meddelelse.  

Strømforsyningen  
 Den medleverede adapters hanstik til strømforsyningen 

(modelnummer SSA301F110200EU) stikkes ind i apparatets DC IN-
hunstik. 

 For at tænde for strømforsyningen tændes apparatet med tænd-
/slukkontakten på bagsiden. 
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Første ibrugtagning 

 
 Bekræft spørgsmålet „Start now?“ med Yes, for at starte 

indretningsassistenten.  

Indstilling af klokkeslæt  
BEMÆRK! 
Hvis du vælger No, kan du i det næste vindue oplyse, om 
assistenten skal startes næste gang, der tændes for 
apparatet. 

 Bestem om tiden skal vises i 12- eller 24-timers format.  

 Bestem om tiden skal indstilles automatisk via FM-modtagelse 
(Update from FM) eller automatisk via netværket (Update from 
Network). 

BEMÆRK! 
Hvis du har valgt optionen „Update from Network“, indstil 
din tidszone i det næste vindue med spørgsmål.  
Stil efterfølgende den automatiske indstilling af sommer-
/vintertid på On eller Off.  

 Hvis du har valgt den sidste mulighed (No Update), indstilles tiden 
manuel på følgende måde: 

 
 Talstedet for dag blinker. Indstil dagen med drejeknappen SELECT 

og tryk derefter på drejeknappen for at bekræfte. 
 Talstedet for måned blinker. Indstil måneden med drejeknappen 

SELECT og tryk derefter på drejeknappen for at bekræfte. 
  Talstedet for år blinker. Indstil året med drejeknappen SELECT og 

tryk derefter på drejeknappen for at bekræfte. 
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 Talstedet for time blinker. Indstil timen med drejeknappen SELECT 
og tryk på drejeknappen for at bekræfte. 

 Talstedet for minut blinker. Indstil minutterne med drejeknappen 
SELECT og tryk derefter på drejeknappen for at bekræfte.  

Vælg Wlan region  
 Vælg det land, som du bruger internet-radioen i.  
Derefter starter apparatet søgningen efter de WLAN netværk, som er til 
rådighed. 
Hvis du har tilsluttet et netværkskabel, søges også efter netværk via 
ethernet.  
De fundne netværk vises på en liste med navn (SSID).  
Derunder ser du følgende optioner:  
Rescan: start ny søgning 
Wired: søg efter nye netværk via ethernet  
Manual config: forbindelsesdata indtastes manuelt  

Indtast netværksnøgle 
Vælg et netværk og tryk på drejeknappen SELECT for at bekræfte. 

 
Indtast efterfølgende netværksnøglen for netværket med nummer-
/tegntasterne på fjernbetjeningen. Det er også muligt at indtaste 
netværksnøglen via tasterne på apparatet: 

 Dertil vælges et tegn med drejeknappen SELECT, som trykkes for at 
bekræfte valget. 

 For at slette et tegn, vælg optionen BKSP og tryk på tasten OK eller 
drejeknappen SELECT. 

 Hvis du ønsker at afbryde indtastningen, vælg optionen CANCEL og 
tryk på tasten OK eller drejeknappen SELECT. 

 Når du har indtastet en netværksnøgle, vælg optionen OK og 
bekræft valget med SELECT. 
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Apparatet gemmer denne nøgle, så det ved en ny forbindelse ikke er 
nødvendigt at indtaste den igen. 

Apparatet opbygger nu en forbindelse til netværket. Når forbindelsen 
er etableret, vises en tilsvarende henvisning. 
 Tryk på tasten OK for at bekræfte. 
Apparatet kan nu gengive medier via netværket og modtage internet-
radiokanaler, såfremt der forefindes en forbindelse internettet via 
netværket. 

Konfiguration med kabler  
Hvis du ikke har et trådløst netværk 802.11 b/g til rådighed, men kun et 
kabel-netværk 802.3, så kan du forbinde internet-radioen med dette.  
Sluk for radioen. 
Slut et ethernet-kabel til hunstikket RJ45. Når der tændes for radioen, 
bliver denne automatisk genkendt som kabel-klient.  
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Brug WLAN-radioen som medie-klient 
Din WLAN-radio understøtter UPnP-protokollen „Universal Plug-and-
Play“. Du kan trådløs overføre audiofiler på din PC til WLAN-radioen, 
når der er installeret en UPnP-Software. 
Internetradioen understøtter brugen som Digital Media Renderer 
(DMR). Sådan kan du afspille musikfiler fra computeren på 
internetradioen og også indstille lydstyrken på computeren. 

BEMÆRK! 
UPnP-Protokoll er under Windows XP først til rådighed fra 
versionen WindowsMediaplayer 11. 
Under Windows 7 er det nødvendigt først at bekræfte  UPnP-
forbindelsen på computeren. 

Læs i denne forbindelse også dit styresystems respektive 
dokumentation! 

Forbindelse mellem WLAN-radioen og media serveren 
Radioen forbindes med media serveren på følgende måde: 
 Åbn menuen „Musikgengivelse“ i hovedmenuen (eller tryk flere 

gange på tasten MODE). Vælg emnet Shared Media. Radioen starter 
initialiseringsprocessen. Efter et par sekunder vises navnet på media 
serveren, så fremt denne blev fundet: "PC_navn: Media server-navn" 

 Hvis du ønsker at forbinde den installerede media server med 
radioen, bekræft med drejeknappen SELECT.  

 Hvis du bekræfter emnet "Music", kan du nu vælge din audiofil og 
afspille den. 

 

BEMÆRK! 
Det er muligt at du skal bekræfte og frigive forbindelsen på 
din PC! 
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Hør musik 
Med din internet-radio kan du høre musik fra forskellige kilder: 
Internetradio, UKW-radio, audiofilerne på din computer og audiofilerne 
på bærbare MP3-playere. 

I det følgende beskrives radioens gengivelsesfunktion med de 
forskellige audiokilder. 

Hør internetradio  
For at høre internetradio, vælg emnet "Internet Radio" i hovedmenuen 
og bekræft med SELECT eller tryk flere gange på tasten MODE. 
I det første display finder du ved siden af menuemnerne to yderligere 
emner: 

 
„Last listened“: henter den sidst spillede radiokanal  
"Station list": henter de radiotjenester, der er til rådighed fra internet-
serveren.  

Vælg radiotjenester 
Vælg emnet kanalliste for at kunne vælge følgende tjenester:  
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My Favourites 

Her kan du hente de gemte kanaler.  

Local [Country] 
Her kan du få vist alle de kanaler, der er tilordnet regionen Danmark. 

My weather 
Internetradioen råder over en internetbaseret vejrtjeneste, hvor du kan 
finde vejrdata og –prognoser.   
Hvis du vælger dette menuemne, vises vejrudsigten for din region. Med 
drejeknappen SELECT kan du nu bladre vejrdataerne 4 dage frem og 
tilbage. 
Følgende symboler vises til anskueliggørelse af vejrsituationen: 

Visning for dagen Visning for natten

Sol Klar 

Delvis sol Let skyet 

Diset Diset 

Stærkt overskyet Skyet 

Overskyet Skyet med regn 

Regnbyger Tordenvejr 

Skyet med regn Skyet med sne 

Tordenvejr 

Sne 

Skyet med sne 

Regn og sne 
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Change my location 
Hent dette menuemne for at ændre regionsindstillingerne for 
vejrdataerne: 
Search City: Indtast de første bogstaver eller hele navnet på den by, du 
vil søge efter, her og bekræft med OK. 

Vælg efterfølgende den respektive by fra resultatlisten og bekræft med 
OK. 
Country browse: Vælg her først landet fra en liste og bekræft med OK. 
Vælg efterfølgende en by fra en liste og bekræft med OK. 
 

BEMÆRK! 
Hvis det ikke er muligt at finde din by, vælg en by, der ligger 
i nærheden.  
 

Stations 
Vælg dette emne for at vælge internet-radiokanaler efter følgende 
kriterier:  

Location: vælg kanal efter land 
Genre: vælg kanal efter genre 
Search stations: Søg kanal efter navn 
Popular stations: vælg kanalen fra en liste over populære kanaler  
New stations: vælg kanalen fra en liste over de nyeste kanaler  
Vælg en kanal ved hjælp af søgekriterierne foroven og tryk på 
drejeknappen SELECT. 

Podcasts 
Her kan du vælge podcasts efter følgende kriterier: 

Location: vælg her en region fra en liste og bekræft valget med OK. 
Vælg efterfølgende en podcast og bekræft med OK.   
Genre: vælg her en genre fra en liste og bekræft med OK. Vælg 
efterfølgende en podcast og bekræft valget med OK.   
Search: søg podcasts efter navn  
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My added stations 
Du kan gratis tilmelde dig via websiden 
http://internetradio.medion.com. 
Der kan du registrere din internet-radio vha. adgangskoden. 
Adgangskoden får du som følger: 

Gå i internet-radio modus og vælg der Station list -> Help -> Get access 
code.  

Help 
Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål og her kan du bestille 
adgangskoden til din internet-radio. 
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Forbindelse til en internet-radio/en podcast  
Når du har valgt en kanal/podcast som beskrevet oven for, forbindes 
radioen med internet-radioserveren. I displayet vises følgende tekst:  

 
 

1) Radiostationens navn 
2) Klokkeslæt 
3) Flere informationer vedr. radiokanalen  
4) Display buffer 
5) Hukommelsespladsens nummer 
6) WLAN aktiv (ved ethernetforbindelse vises symbolet ) 

7) WLAN forbindelsesstyrke 
Det lykkedes at forbinde radioen med internet-serveren og den 
modtager nu internet-radiokanaler. 
 

BEMÆRK! 
Hvis der vises en fejlmeddelelse, kan radioen ikke finde 
internet-serveren.  
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Gem radiokanaler 
 Hold tasten FAV trykket ned, indtil listen over hukommelsespladser 

vises i displayet. 
 Vælg en hukommelsesplads fra 1-20 med drejeknappen SELECT og 

tryk den ned. Radiokanalen er gemt. 
 For at hente radiokanalen igen, tryk på tasten FAV og vælg kanalen 

fra listen med drejeknappen SELECT. Tryk på drejeknappen SELECT 
for at gengive kanalen.  
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Høre FM-radio  
 For at høre FM-radio, vælg funktionen "FM-radio" i hovedmenuen 

og bekræft valget med SELECT eller tryk gentagne gange på 
knappen MODE. 

FM-radio displayet viser:  

 
1) Kanalnavn (ved RDS modtagelse)/frekvensvisning 

2) Klokkeslæt 
3) WLAN-modtagelsesstyrke 
4) WLAN aktiv 
5) FM-stereo modtagelse 
6) RDS modtagelse 
7) Frekvens, PTY-information, dato, radiotekst (tryk tasten INFO) 

Indstil radiokanal 
 Drej drejeknappen SELECT mod venstre og højre for at indstille 

radiofrekvensen. 
 Tryk på drejeknappen SELECT, for at starte en automatisk søgning. 

Den automatiske søgning starter enten opad eller nedad – alt efter, 
hvilken retning drejeknappen blev drejet i tidligere.  
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Gem radiokanal 
 Hold tasten FAV trykket ned, indtil listen over hukommelsespladser 

vises i displayet.  
 Vælg en hukommelsesplads fra 1-20 med drejeknappen SELECT og 

tryk på knappen. Radiokanalen er gemt.  
 For at hente radiokanalen igen, tryk på tasten FAV og vælg kanalen 

fra listen med drejeknappen SELECT. Tryk på drejeknappen SELECT, 
for at gengive kanalen.  

Hovedmenu i FM-radiomodus 
 Tryk tasten MENU for at få vist menuen for FM-radiomodussen. 

Scan setting  
Bekræft følgende spørgsmål „Strong stations only?“ med 

 YES, hvis radioen kun skal finde kanaler med et stærkt signal; 

 NO, hvis radioen også skal finde kanaler med et svagt signal. 

Audio setting 
Bekræft følgende spørgsmål „Listen in Mono only?“ med 

 YES, hvis radiokanalen skal gengives i mono. Brug denne indstilling 
ved svagere modtagelse. 

 NO, hvis radiokanalen skal gengives i stereo. 
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Høre audiofiler fra din computer/fra USB  
 For at høre audiofiler fra netværket, vælg funktionen 

„Musikgengivelse“ i hovedmenuen og bekræft valget med SELECT 
eller tryk gentagne gange på tasten MODE. 

 

BEMÆRK! 
For at udgive audiofiler fra netværket via radioen, skal du 
installere en media-server-software (se også: “WLAN-Brug 
radio som media-klient”, side 19). 
For at gengive audiofiler fra et USB-hukommelsesmedie, 
tilsluttes et USB-medie til USB-hunstikket.  
Hvis du tilslutter et USB-medie, skifter apparatet automatisk 
til modussen musikgengivelse og spørgsmålet „USB disk 
attached  Open folder?“ vises.  
Bekræft med YES, for at åbne USB-mediets indhold med det 
samme. 
 

Hvis der ikke er nogen audiofil til rådighed, vises hovedmenuen efter 
forsøget på at hente musikgengivelsen: 
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Shared Media 
Bekræft emnet for at søge direkte i netværket.  
Når en mediaserver er blevet fundet, vises en udvalgsmenu, hvis emner 
overføres fra mediaserveren. Denne udvalgsmenu kan f.eks. se ud på 
følgende måde:   

 

USB playback 
Bekræft emnet for at søge direkte efter audiofiler på USB-mediet. 

My playlist 
Bekræft emnet for direkte at søge efter playlisten i netværket.  

Repeat play 
Stil funktionen på ON, for at gentage den aktuelle mappe. 

Shuffle play  
Stil denne funktion på ON, for at få vist titlerne på den aktuelle 
mappe/playlist i tilfældig rækkefølge.  

Clear my playlist  
Bekræft emnet for at slette emnerne i playlisten. 

Server listings 
Vælg denne indstilling og bekræft den efterfølgende dialog „Display 
and wake up inactive servers?“ med YES, hvis der skal vises inaktive 
medieservere. Du kan efterfølgende vælge og ”vække” en medieserver 
(WOL; Wake on LAN- funktion), for at få vist medieindholdet.  
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Gengivelsesdisplay 

 
1) Titelnavn 
2) Klokkeslæt 
3) WLAN-modtagelses styrke 
4) Shuffle-modus 

5) Repeat-modus 
6) USB visning 
7) Mediegengivelse via server 
8) ID3 dag visning  

(Tryk INFO for at få vist flere informationer) 
 

BEMÆRK! 
Under gengivelsen kan du bruge gengivelsestasten som på 
en normal CD-player.  

Understøttede audioformater er: *.mp3, *.wma, *.wav. 
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Indstillinger i menuen 
systemindstillinger  

Equalizer 
Her kan du vælge forud definerede lydformater eller udarbejde et eget. 
Vælg et af lydformaterne  
Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop  eller News og bekræft 
valget med drejeknappen SELECT. Lydindstillingen overtages direkte. 
My EQ 

 Hvis du har gemt et eget lydformat under det følgende emne, vælg 
My EQ for direkte at overtage lydformatet. 

My EQ Profile Setup 

Her udarbejder du dit eget lydformat til emnet My EQ. 

 Indstil bass, højde og lydstyrke og tryk på tasten MENU.  
 Bekræft følgende spørgsmål med Ja, for at gemme lydformatet.  

Network (Internetindstillinger) 

Internet wizard 
Vælg dette emne for at starte søgningen efter netværk. 
Indtast derefter WEP/WPA nøglen, for at forbinde apparatet med det 
trådløse AP. 

PBC WLAN Setup 
Her kan du opbygge en WPS-forbindelse:  
Aktiver WPS-forbindelsen på apparatet, som understøtter WPS og 
bekræft efterfølgende forbindelsen på internetradioen ved at vælge YES 
og trykke tasten OK. 

View Settings 
Her vises informationer til det netværk, man i øjeblikket er forbundet 
med samt apparatets MAC-adresse.  

Wlan Region 
 Vælg her den WLAN-region, som du bruger apparatet i. 
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Manual settings 
Vælg kabel (ethernet) eller trådløs (WLAN) og sæt DHCP funktionen på 
tænd eller sluk. 

Network profile 
Apparatet gemmer de sidste 4 WLAN netværk, som der har været 
opbygget forbindelse til.  
 Vælg et netværk og tryk på SELECT. Bekræft det efterfølgende 

spørgsmål med YES, for at slette netværket fra listen. 

 

BEMÆRK! 
Det netværk, man aktuelt er forbundet med, kan ikke slettes. 

 

Time/Date 
Indstil tid og dato her, som beskrevet i kapitlet ”Første ibrugtagning”. 

Language 
Her kan du indstille menusproget  

Factory Reset 
Vælg dette emne og bekræft det efterfølgende spørgsmål med YES for 
at sætte apparatet tilbage til fabriksindstillingerne. 

Alle bestående netværksinformationer slettes og skal indtastes igen for 
at man atter kan optage forbindelse til dem. 

Software Update 
Her kan du lede efter softwareaktualiseringer og om nødvendigt 
installere dem.  

Auto check setting 
Vælg JA for regelmæssigt automatisk at søge efter 
softwareaktualiseriner.  

Check now 
Starter direkte søgningen efter softwareaktualiseringer. 
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Setup wizard (Start indretingsassistenten) 
Starter indretningsassistenten som beskrevet i kapitlet ”Første 
ibrugtagning”. 

Info 
Her vises radioens softwareversion og radio-identifikationsnummer.  
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Indstillinger i menuen „Main Menu“ 
Via Main Menu kan du med tasten MODE hente styreformerne: 
Internet Radio 

Music player 

FM 

Desuden kan du her indstille slumre-funktionen og 
vækningsfunktionen. 

Sleep 
 Vælg dette emne og vælg med drejeknappen SELECT følgende 

indstillinger for den automatiske slukning: 
Sleep Off – 15 MINS – 30 MINS – 45 MINS – 60 MINS 

I indstillingen Sleep Off er der ikke indstillet nogen slukningstid. 
Du kan også indstille slukningstiden med gentaget tryk på tasten SLEEP. 

Alarms 
Med din WLAN-internet-radio kan du indstille to vækningstider. 
 

BEMÆRK! 
Inden du indstiller vækningstider, skal du indstille tiden (se 
side 22). 
 

 Vælg vækkeuret og tryk på drejeknappen SELECT. 
 Vælg et af de følgende emner og tryk på drejeknappen SELECT, for 

at foretage indstillinger:  

Enable 
 Vælg Off, for at deaktivere vækkeuret.  
 Vælg Daily, Once, Weekends eller Weekdays, for at aktivere 

vækkeuret. 

Time 
Her indstilles det tidspunkt, hvor vækkeuret skal tænde automatisk. 
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Mode 
Her indstilles vækkeurets modus:  

Buzzer: vækning med vækningslyd 
Internet Radio: vækning med internet-radio 
FM: vækning med FM-radio 

Program 
 Vælg her en kanalhukommelsesplads, hvis du forinden har valgt 

optionen vækning med internet-radio eller vækning med FM-radio. 

Volume 
Her indstilles den lydstyrke, som vækkeuret automatisk skal tændes 
med. 
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Rengøring 
Sluk for apparatet, inden du rengør det.  
Brug en blød, tør klud til at tørre det af med. Brug ingen ru klude, 
ingen kraftige rengøringsmidler, ingen fortynder eller alkoholholdige 
opløsninger til rengøringen. Sådanne midler kan skade apparatet.   
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Bortkastning 

Emballage 

 

Som beskyttelse mod transportskader befinder dit apparat sig i 
en emballage. Emballager er råmaterialer, der kan 
genanvendes eller sendes videre i genbrugskredsløbet. 

Apparat  
Ved slutningen af apparatets levetid må det under ingen 
omstændigheder kastes bort med det normale 
husholdningsaffald. Indhent information fra din lokale 
forvaltning om muligheder for en miljørigtig og korrekt 
bortkastning.  

Batterier  
Brugte batterier hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet.  
Batterierne skal afleveres på et indsamlingssted for gamle 
batterier. 
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Korrigering af fejl 
Hvis der skulle opstå en forstyrrelse, se venligst i følgende liste, om du 
kan finde årsagen:  

Fjernbetjeningen virker ikke. 
Er batterierne lagt korrekt i? 
Befinder du dig længere borte end 7 meter fra apparatet?  
Er afstanden mellem fjernbetjeningen og infrarød-sensoren fri?  
Er fjernbetjeningen rettet mod sensoren?  

Displayet forbliver sort. 
Er netadapteren tilsluttet korrekt i begge ender?  

Den valgte kanal kan ikke høres. 
Du skal bekræfte kanalvalget med SELECT.  
Har du muligvis trykket på MUTE?  
Kontroller indstillingen af lydstyrken.  
Kontroller netværkskonfigurationen.  

Er der eventuelt tilsluttet en høretelefon? Hvis ja, er højtaleren stillet på 
tavs.   

UKW-modtagelsen er forstyrret.  
Vend antennen på en sådan måde, så du modtager et klart signal.  

Ingen adgang til internet-radioen.  
Kontroller Wlan-routeren eller forbindelsen. 

Ingen adgang fra PC’en som AP (media server) til radioen. 
Er din radio muligvis koderet?  
I så fald skal du indtaste nøglen.  
Bemærk i denne forbindelse også frigivnings-indstillingerne på PC’en. 

Vækkeuret tændes ikke. 
Kontroller vækningsindstillingerne.  
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Problem med forbindelsen til routeren. 
Der er ikke aktiveret nogen DHCP-server. Kontroller routerens 
indstillinger. 
Der blev indtastet en forkert koderingsalgoritme for netværket. 
RJ45-porten eller WiFi-modulet er defekt.  

Det er ikke muligt at finde en IP-adresse. 
Intet svar fra DNS (Domain Name Server), kontroller venligst din routers 
DNS-indstillinger. 

Den brugte DNS genkender ikke navnet V-Tuner.com. Brug venligst en 
anden DNS server. 

Ingen forbindelse til vTuner-serveren. 
Internetadgangen er blokkeret. Forsøg igen senere. 
vTuner-serveren er ikke i brug eller er overbelastet.   
Tilmeldingen er slået fejl.  

Radiokanalens streamer er ikke til rådighed eller overbelastet. 
Internetradioen understøtter ikke radiokanalens servicetype. 
Problemer med internet-bufferen.  Båndbredden er ikke stor nok til en 
stabil dataoverførsel.   

Internet-radioen har bootet normalt, men kan ikke 
modtage nogen IP-adresse. 
Ingen DHCP-server aktiveret. Kontroller router-indstillingerne. 
Forkert Wifi-koderingsalgoritme indtastet. 
Netværksinterfacet er ikke i orden. 
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Tekniske data 

Netadapter 
Model: SSA301F110200EU 
Producent: KUANTEN 

Indgangsspænding: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A 

Udgangsspænding: 11 V  2 A  

Fjernbetjening 
Batteri til fjernbetjening: knapcelle-batteri 3 V type CR 2025 

Apparat 
Strømforbrug: 10 W 
Standby-strømforbrug: 1 W 

Hukommelse: 1 MB Flash, 2 MB SD-RAM  
Højtaler: 2 x 7 W RMS 
Mål: ca. 26 x 7,8 x 12 cm 
Vægt: ca. 1,7 kg 

WLAN 
Frekvensområde: 2,4 GHz 

Wifi standard: 802.11 b/g 
Kodering: WEP/WPA 
Rækkevidde: inde ca. 35 – 100 m/ude ca. 100 – 300 m 

Radio 
Frekvensområde FM: 87,5 – 108 MHz 

Stik 
Netadapterindgang: DC 11 V , 2 A  
Ethernet-port (LAN) RJ-45 

Hovedtelefon: 3,5 mm-TRS 
USB-stik: 2.0 
Antennestik: 3,5 mm jack-hunstik 
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Konformitets- og Licensinformationer 
Dette apparat opfylder de basale krav og relevante foreskrifter i 
økodesign retningslinje 2009/125/EG (Forordning 1275/2008). 
Apparatet bruger vejr-informationstjenesten fra Adaptive Navigation 
GmbH. 
Vejrdataerne stilles til rådighed af www.wetter.net. 

Konformitetsinformation ifølge R&TTE 
Herved erklærer MEDION AG, at dette apparat er i overensstemmelse 
med de basale krav og de øvrige relevante bestemmelser i 
retningslinjen 1999/5/EG. Fuldkomne konformitetserklæringer fås 
under www.medion.com/conformity. 
 

I Frankrig må apparatet udelukkende 
bruges indendørs! 
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Slutbrugerlicensaftaler 

Internetradio/tilsluttede audioprodukter  
Dette dokument tilhører MEDION. Det må ikke kopieres, og dets 
indhold må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra MEDION. Alle 
eksterne modtagerorganisationer skal underskrive en 
fortrolighedserklæring. 
Dette dokument erstatter alle tidligere versioner. I overensstemmelse 
med deres politikker for løbende forbedring forbeholder MEDION, 
onlineindholdsudbyderne og aggregatorerne sig retten til at ændre 
produkter, tjenester og dokumentation uden varsel. 

MEDION påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, der hævdes at 
opstå som følge af brugen af dette dokument eller tilknyttede 
produkter. 
MPEG Layer-3 audiokodningsteknologi licenseret fra Fraunhofer IIS og 
Thomson. http://www.iis.fraunhofer.de/en/bf/amm/ 

 
Dette produkt indeholder software. Du har en ikke-eksklusiv, ikke-
overdragelig ret til at bruge softwaren udelukkende i objektkodeform 
og kun til anvendelse af dette produkt. 
De immaterielle rettigheder til softwaren i dette produkt forbliver den 
parts ejendom, der har leveret det (eller den respektive licensgiver), og 
alle deres respektive rettigheder forbeholdes. 
Det er strengt forbudt at ændre, oversætte, foretage reverse 
engineering af, dekompilere, disassemblere eller på anden måde finde 
frem til kildekoden for softwaren i dette produkt eller på anden måde 
reproducere funktionen for softwaren i dette produkt med undtagelse 
af i det omfang, hvori denne begrænsning udtrykkeligt er forbudt i 
henhold til gældende lovgivning. 
Med undtagelse af det omfang, hvori dette ikke er muligt i det område, 
hvor du har købt dette produkt, giver vi ingen garantier i relation til 
softwarens funktion eller ydelse, og hverken vi eller vores leverandører 
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eller licensgivere hæfter over for dig for indirekte skader, specielle 
skader, hændelige skader og følgeskader som f.eks. tabt fortjeneste, der 
opstår som følge af din brug af softwaren i dette produkt. 
Disse betingelser gælder for alle opdateringer af softwaren, som du 
måtte anvende til produktet. 
Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder, der tilhører 
Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette 
produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft. 

Eric Young hævder sin ret til at anerkendes som forfatter af dele i det 
OpenSSL-softwarebibliotek, der anvendes i denne enhed. 
UPnP™ er et varemærke, der tilhører UPnP Implementers Corporation. 
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