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OPSÆTNINGOGSIKKERHED_____________________________

Bemærk	følgende	instruktioner,	når	du	opsætter	
apparatet:
7  Dette	apparat	er	beregnet	til	afspilning	af	lyd-

signaler.	Enhver	anden	anvendelse	er	udtryk-
keligt	forbudt.

7  Sørg	for,	at	der	er	tilstrækkelig	ventilation,	der	
hvor	apparatet	placeres.	Der	skal	være	et	frit	
rum	på	mindst	10	cm	bag	apparatet.	Anbring	
ikke	genstande	på	ventilationsåbningerne.

7  Undlad	at	dække	apparatet	med	aviser,	duge,	
gardiner	osv.

7  Når	 det	 besluttes,	 hvor	 apparatet	 skal	 pla-
ceres,	 skal	 det	 bemærkes,	 at	 møblementets	
overflader	 er	 dækket	 af	 forskellige	 typer	 lak	
og	plastic,	hvoraf	de	fleste	indeholder	kemiske	
tilsætningsstoffer.	Dette	kan	forårsage	korrosi-
on	på	apparatets	fødder	og	dermed	resultere	i	
pletter	på	møblernes	overflade,	som	kan	være	
svære	eller	umulige	at	fjerne.

7  Hvis	udstyret	udsættes	 for	pludselig	 tempera-
turskift,	f.eks.	hvis	det	kommer	fra	et	koldt	til	et	
varmt	rum,	skal	du	vente	mindst	 to	 timer	med	
at	bruge	det.

7  Apparatet	 er	 beregnet	 til	 anvendelse	 i	 tørre	
rum.	Beskyt	apparatet	mod	 regn,	 fugt	 (vand-
dråber	eller	-stænk)	og	varme	(varmeappara-
ter	eller	direkte	sollys,	mm.).

7  Brug	kun	apparatet	i	et	moderat	klima.
7  Undlad	at	placere	beholdere	med	væske,	som	

f.eks.	vaser,	oven	på	apparatet.	

7  Undlad	at	placere	genstande,	som	f.eks.	bræn-
dende	stearinlys,	oven	på	apparatet.

7  Du	 må	 aldrig	 åbne	 apparatets	 kabinet.	 Ga-
rantikrav	 accepteres	 ikke	 i	 tilfælde	 af	 skader	
forårsaget	af	forkert	behandling.

7  Undlad	at	anvende	nogen	form	for	rengørings-
middel,	da	det	kan	skade	beklædningen.	Ren-
gør	enheden	med	et	rent,	fugtigt	vaskeskind.

7  Tordenvejr	er	farligt	for	alle	elektriske	appara-
ter.	Selvom	apparatet	er	slukket,	kan	det	stadig	
beskadiges	 af	 et	 lynnedslag	 i	 lysnettet.	 Fjern	
altid	netstikket	 fra	stikkontakten	under	 torden-
vejr.

Bemærk:
7  	Tilslut	 ikke	andet	udstyr	mens	apparatet	er	

tændt.	Sluk	også	for	det	andet	apparat	før	
de	kobles	sammen.

7 	Sæt	 først	 apparatets	 netstik	 i	 stikkontakten,	
når	 du	 har	 tilsluttet	 de	 eksterne	 apparater.	
Sørg	for,	at	strømadapteren	er	let	at	komme	
til.

RFeksponeringsadvarsel
7    Dette	udstyr	skal	installeres	og	betjenes	i	over-

ensstemmelse	 med	 den	 medfølgende	 brugs-
vejledning	og	en	antenne(r)	anvendt	til	denne	
sender	 skal	 installeres	 for	 at	 give	 en	 afstand	
på	 mindst	 20	 cm	 fra	 alle	 personer,	 og	 må	
ikke	placeres	sammen	med	eller	være	i	forbin-
delse	med	nogen	anden	antenne	eller	sender.	
Slutbrugere	og	installatører	skal	få	antennein-
stallationsvejledning	 og	 transmitter-driftsbetin-
gelser	for	at	overholde		RF	eksponering.

Vigtigeoplysningerogad-
varslerombatteri
7    Dit	 produkt	 indeholder	 et	 batteri-	 og	 ladesy-

stem,	der	er	designet	til	at	arbejde	i	temperatu-
rer,	der	ikke	overstiger	50	°C.	Hvis	produktet	
efterlades	 i	en	 lukket	bil	eller	bilens	bagage-
rum,	hvor	temperaturen	kan	overstige	50	°C,	
kan	det	resultere	i	permanent	beskadigelse	af	
batteriet,	brand	eller	eksplosion.	Tag	produk-
tet	med,	når	du	forlader	bilen,	og	anbring	ikke	
produktet	i	bagagerummet	på	din	bil.

7    Brug	ikke	eller	efterlad	produktet	et	sted,	hvor	
temperaturen	kan	overstige	50	°C.
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KompabilitetafBluetooth-
enhed
Dit	 GBS	 120	 forbinder	 med	 alle	 Bluetooth-en-
heder,	 som	 understøtter	 A2DP-profil,	 herunder	
de	 fleste	 smartphone,	 bærbare	 computere	 og	
tablets.

OVERSIGT_______________________________________________________________

Knapperogstik
Se	tegningen	på	side	3.

8 Tænder	og	slukker	for	appara-
tet.

	 	Afspilning	starter	og	sættes	på	
pause.

	 	Tænder	og	slukker	det	håndfrie	
apparat.	

–	 	Sænket	lydstyrke.

+	 	Øget	lydstyrke.

●(rød)	 	Opladningsindikator.

A 	 	Mikrofon	til	det	håndfrie	udstyr.

●(blå)	 	Bluetooth-indikator.
	 	Blinker	–	søger	Bluetooth	ekstra	

enhed;	
	 	Lyser	–	Bluetooth	ekstra	enhed	

er	“registreret”.

AUXIN	 	AUX	IN-stik		(Ø	3,5	mm)	til	
tilslutning	af	en	ekstern	enhed.

DCIN9V	 	DC	IN-stik	til	strømadapter.

LED-indikatorer
Opladningsindikator
7 Lyser	rødt	–	oplader.
7 Rødt	lys	forsvinder	–	fuld	opladet.

Bluetooth-indikator
7 Intet	lys	–	Enheden	er	slukket.
7 Blinker	blåt	–	Bluetooth-parringstilstand.
7 Lyser	blåt	–	Bluetooth-forbindelsestilstand.
7 Lyser	rødt	–	batteriet	er	fladt.
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Tilslutningafstrømadapter
Bemærk:
7  Kontrollér,	om	forsyningsspændingen	på	ty-

peskiltet	i	bunden	af	apparatet	svarer	til	den	
lokale	forsyningsspænding.

  Hvis	 det	 ikke	 er	 tilfældet,	 skal	 du	 kon-
takte	din	forhandler.

1	Slut	det	enkelte	stik	af	strømadapteren		
til	»DCIN9V«-stikket.

2	Sæt	strømadapteren	i	stikket	i	væggen.
Forsigtig:
7   Apparatet	 er	 tilsluttet	 strømmen	 med	 en	

strømadapter.	 Tag	 strømadapteren	 ud	 af	
kontakten,	 hvis	 du	 vil	 afbryde	 apparatet	
fuldstændigt	fra	lysnettet.

7   Sørg	for,	at	strømadapteren	er	nem	at	kom-
me	til	under	drift	og	ikke	er	gemt	bag	andre	
genstande.

Opladningafapparatet
1	Apparatets	strømadapter	oplader	automatisk	

det	indre	genopladelige	batteri.
–		The	 Opladningsindikatoren	 blinker	 "oran-

ge",	 når	 apparatet	 oplades,	 og	 skifter	 til	
"grøn",	når	apparatet	er	opladet	helt.

Bemærk:
7  Apparatet	skal	oplades	i	ca.	4	timer.
7  Når	 apparatet	 er	 tændt	 og	 ikke	 sluttet	 til	

lystnettet	vis	netværksadapteren,	viser	Blue-
tooth-displayet,	 når	 batteriet	 er	 fladt	 (viser	
rødt).

Brugogvedligeholdelseaf
genopladeligtbatteri
7  Batteriet	skal	oplades	i	mindst	4	timer,	før	den	

første	ibrugtagning.
7  Hvis	apparatet	ikke	bruges	i	længere	tidsperi-

ode,	skal	batteriet	oplades	mindst	hver	anden	
måned	for	at	holde	batteriet	i	optimal	stand.

7  Når	batteriet	er	fuldt	afladet,	skal	det	oplades	
omgående	uanset,	om	du	vil	bruge	apparatet	
eller	ej,	for	at	øge	batteriets	levetid.

TILSLUTNINGOGFORBEREDELSE_______________________

7  Effektiviteten	af	opladning	mindskes,	når	den	
omgivende	temperatur	falder	under	5	°C	eller	
stiger	over	35	°C.
Advarsel:
7   Undlad	at	udsætte	batteriet	 for	 temperatur	

over	45	C.

Tilslutningafeksterntudstyr
Bemærk:
7  Sluk	 for	apparatet	 før	du	 tilslutter	 eksterne	

enheder.

1	 		Brug	en	 standard	 lydadapter	 til	at	 slutte	 lyd-
outputs	af	den	eksterne	enhed	til	»AUXIN«		
(Ø	3,5	mm)-stik.
Bemærk:
7  GSB	 120	 skifter	 automatisk	 til	 AUX	 IN-

tilstand	 fra	 Bluetooth-tilstand,	 når	 AUX	 IN-
kabel	sluttes	til	apparatet.

7  Hvis	du	vil	gå	 tilbage	 til	Bluetooth-tilstand,	
skal	du	fjerne	AUX	IN-kablet	fra	»AUXIN«-
stikket.
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Bluetooth-funktion
ParringafBluetooth-enhed

Bemærk:
7  Sørg	 for,	 at	 AUX	 IN-kablet	 er	 fjernet	 fra	

»AUXIN«-stikket.	Ellers	kan	du	ikke	komme	
ind	i	parringstilstand.

1	 		Tryk	og	hold	»8«-knappen	i	2	sekunder	for	at	
tænde	for	apparatet.
–		Den	blå	indikator	begynder	at	blinke.
–				Nu	er	du	klar	til	at	parre	dit	apparat	med	

enheden.

2	Aktivér	 Bluetooth-funktionen	 på	 Bluetooth-en-
heden.

3	Start	søgefunktionen	på	Bluetooth-enheden.
Bemærk:
7  Indtast	 »0000«,	 når	 din	 Bluetooth-enhed	

beder	dig	om	PIN-koden.

4	Når	parringen	er	 slut,	 vil	enheden	bippe	og	
den	blå	indikator	vil	lyse	konstant.
Bemærk:
7  Selv	om	apparatet	kan	kun	streame	lyd	fra	

en	enhed	ad	gangen,	kan	den	pares	med	
op	til	otte	enheder.	Det	betyder,	at	du	kun	
skal	 indtaste	 PIN-koden	 én	 gang	 for	 hver	
enhed.

IDRIFT_____________________________________________________________________

TilslutningafenparretBluetooth-
enhed

Bemærk:
	 7   	Ekstra	Bluetooth-enheder	skal	kun	parres	én	

gang	 (afhængig	 af	 den	 ekstra	 Bluetooth-
enhed).

	 7		Når	du	forlader	og	derefter	vender	tilbage	
til	 modtagelsesrækkevidden	 af	 GSB	 120,	
vil	den	ekstra	Bluetooth-enhed	blive	parret	
automatisk.

	 7		GSB	 120	 vil	 kun	 skabe	 automatisk	 forbin-
delse	med	den	sidst	parrede	ekstra	Blueto-
oth-enhed.

	 7   	Hvis	den	ekstra	Bluetooth-enhed	ikke	er	re-
gistreret,	skal	den	aktiveres	på	ny	via	dens	
menu.

Afspilningaflydsignalfra
Bluetooth-enheden
1	Start	afspilning	på	Bluetooth-enheden.

2	 		Tryk	på	»–«	eller	»+«	for	at	justere	lydstyrken.
Bemærk:

	 7		Lydstyrken	kan	også	justeres	fra	den	ekstra	
Bluetooth-enhed.

3	 		Tryk	på	»8«	for	at	sætte	afspilning	på	pause.
	 Tryk	igen	på	»8«	for	at	fortsætte	afspilning.

Bemærk:
7  Husk,	at	enheden	har	en	Bluetooth	 trådløs	

rækkevidde	på	9	m.
7  Justering	 af	 lydstyrke	 på	 din	 Bluetooth-en-

hed	 fungerer	 uafhængigt	 af	 justeringen	 af	
lydstyre	på	enheden.

FrakoblingafBluetooth-enhed
1	Sluk	den	tilsluttede	Bluetooth-enhed	eller	 tryk	

samtidigt	på	»+«	og	»–«	for	at	frakoble	Blue-
tooth-enheden.
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IDRIFT_____________________________________________________________________

Afspilningaflydsignalfra
eksternenheden
Du	kan	også	lytte	til	lyden	af	en	tilsluttet	ekstern	
enhed	(f.eks.	en	MP3-afspiller)	gennem	dit	
apparat.

Bemærk:
7  Enheden	 skifter	 automatisk	 til	 AUX	 IN-

tilstand	 fra	 Bluetooth-tilstand,	 når	 AUX	 IN-
kabel	sluttes	til	apparatet.

7  Hvis	du	vil	gå	 tilbage	 til	Bluetooth-tilstand,	
skal	du	fjerne	AUX	IN-kablet	fra	»AUXIN«-
stikket.

1	Brug	en	 standard	 lydadapter	 til	at	 slutte	 lyd-
outputs	af	den	eksterne	enhed	til	»AUXIN«	
(Ø	3,5	mm)-stik.

2	 		Tryk	og	hold	»8«-knappen	i	2	sekunder	for	at	
tænde	for	apparatet.

3	Tænd	 for	den	eksterne	enhed	og	start	afspil-
ning.

4	 		Tryk	på	»8«	for	at	starte	afspilning.

5	 		Tryk	 igen	 på	 »8«	 for	 at	 sætte	 afspilning	 på	
pause.

6	 		Tryk	på	»–«	eller	»+«	for	at	justere	lydstyrken.

Højttaler
Du	kan	bruger	din	GSB	120	som	en	højttaler	til	
telefonsamtaler.

1	Tryk	på	»8«	for	at	modtage	et	opkald.

2	Tryk	igen	på	»8«	for	at	afslutte	et	opkald.

Sparpåbatteri
Apparatet	 vil	 komme	 i	 strømsparetilstand,	 hvis	
intet	lydsignal	afspilles	i	30	minutter.

1	Tryk	og	hold	strømknappen	»8«	i	2	sekunder	
for	at	vække	apparatet.

Slukning
1	 		Tryk	og	hold	»8«-knappen	i	2	sekunder	for	at	

slukke	apparatet.
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Tekniskedata

Denne	 enhed	 er	 radiostøjdæmpet	 i	 henhold	 til	
de	 gældende	 EU-direktiver.	 Dette	 produkt	 op-
fylder	 de	 europæiske	 direktiver	 1999/5/EF,	
2009/125/EF,	og	2011/65/EU.
Typepladen	er	placeret	på	apparatets	bund.

Strømforsyning
Strømadapter:	 	 	Input:	Vekselstrøm	100-

240	V~	50/60	Hz
	 	 Udgang:	9	V	>, 670	mA

Maks.strømforbrug
Drift:		 	 5	W
Standby:		 	 <	0,5	W

Udgangseffekt
DIN	45324,	10	%	THD
Udgangseffekt:			 2	x	5	W

Dimensionerogvægt
L	x	B	x	H:		 		 170	x	70	x	70	mm	
Vægt:	 	 450	g

Ret	til	tekniske	og	designmæssige	ændringer	
forbeholdes.

INFORMATION______________________________________________________

Miljømæssigbemærkning
Dette	 produkt	 er	 fremstillet	 af	
dele	 og	 materialer	 af	 høj	 kva-
litet,	 som	kan	genbruges	og	er	
velegnede	til	recirkulering.

Derfor	bør	du	ikke	bortskaffe	apparatet	sammen	
med	 almindelig	 husholdningsaffald,	 når	 leveti-
den	er	slut.
Tag	det	med	til	et	indsamlingssted	til	recirkulering	
af	elektrisk	og	elektronisk	udstyr.	Det	er	vist	med	
dette	symbol	på	produktet,	i	brugervejledningen	
og	på	indpakningen.

Kontakt	venligst	dine	lokale	myndigheder	for	at	
finde	det	nærmeste	indsamlingssted.

Hjælp	med	at	beskytte	miljøet	ved	at	recirkulere	
produkter

0890
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