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Før du tænder for strømforsyningen
Sikkerhedsinstruktioner!
Bemærk:
- Læs denne side omhyggeligt for at sikre en sikker betjening af enheden.

Læs instruktionerne omhyggeligt!
- Følg alle sikkerheds- og brugervejledninger, når du bruger dette produkt.

Opbevar instruktionerne et sikkert sted!
- Du bør opbevare sikkerheds- og brugervejledningen til fremtidig brug.

Følg advarselsinstruktionerne!
- Du bør nøje følge alle advarsler, der er angivet på produktet, og som er anført i brugervejledningen.

1. Rengør kun med en tør klud!
- Tag strømadapteren på denne enhed ud af stikkontakten, før du rengør dette produkt. Brug aldrig 
flydende rengøringsmidler eller rengøringsspray. Brug kun en fugtig klud til rengøring.
 
2. Tilbehør
- Brug kun det tilbehør, der er angivet af producenten.
 
3. Brug ikke denne enhed i nærheden af   vand
- Enheden må aldrig udsættes for vanddråber eller vandstænk, som findes i nærheden af    badekar, 
håndvask, køkkenvask, vaskemaskine, våd kælder eller swimmingpool. Placer aldrig beholdere fyldt med 
væsker, f.eks. blomstervaser, på enheden.
 
4. Ventilation
- Slidser og åbninger i kabinettet bruges til at ventilere enheden for at sikre pålidelig betjening af enheden 
og for at beskytte enheden mod overophedning og mulig selvantændelse. Bloker ikke ventilationshul-
lerne. Installer enheden i henhold til producentens instruktioner. Bloker aldrig ventilationshullerne ved at 
placere enheden på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende bløde overflader. Denne enhed bør ikke 
installeres i en bogreol eller en indbygget garderobe, medmindre der er sikret tilstrækkelig ventilation.
 
5. Strømforsyning
- Denne enhed må kun tilsluttes den netspænding, der er angivet på enheden. Hvis du er i tvivl om typen 
af   strømforsyning i dit hjem, kan du kontakte din forhandler eller dit elselskab.
 
6. Netledning
- Sørg for, at du ikke kan snuble over kablet, eller at det bøjes i umiddelbar nærhed af en stikkontakt, 
inklusive stikdåser. For tilsluttet udstyr skal stikkontakten installeres i nærheden af   udstyret og være let 
tilgængelig.
 
7. Tordenvejr
- Enheden bør kobles fra lysnettet under tordenvejr, og hvis den ikke bruges i lang tid.
 
8. Overbelastning
- Overbelast aldrig stikkontakter, forlængerledninger eller stikdåser. Ellers er der risiko for brand eller 
elektrisk stød.
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9. Indtrængning af fremmedlegemer og væske
- Pas på ikke at lade fremmedlegemer eller væske at komme ind i denne enhed gennem huller. Ellers 
kan det komme i kontakt med højspændingskomponenter eller kortslutte, der kan resultere i brand eller 
elektrisk stød. Spild aldrig væske af nogen art på denne enhed.
 
10. Vedligeholdelse
- Forsøg aldrig at udføre vedligeholdelse af denne enhed selv, fordi spændingsførende dele kan udsættes 
gennem åbningerne eller ved at fjerne dæksler og komme i kontakt med dem, hvad der kan være far-
ligt. Overlad alt vedligeholdelsesarbejde til kvalificeret servicepersonale.
 
11. Skader, der kræver reparation
- Vedligeholdelses- og reparationsarbejde bør kun udføres af en kvalificeret kundeservice. Vedligeholdelse/
reparation er påkrævet, hvis enheden er blevet beskadiget, hvis væske er kommet ind i enheden, hvis 
genstande er kommet ind i enheden, hvis enheden har været udsat for regn eller fugt, når den holder op 
med at fungere korrekt, eller er faldet ned.
 
12. Reservedele
- Hvis der kræves udskiftning af dele, bør du sørge for, at kundeserviceteknikeren bruger reservedele, der 
er specificeret af producenten, eller som har de samme egenskaber som de originale dele. Uautoriserede 
dele kan forårsage brand, elektrisk stød eller andre ulykker.
 
13. Sikkerhedstest
- Efter at have afsluttet service eller reparation af denne enhed, kan du bede kundeserviceteknikeren om at 
udføre en sikkerhedstest for at afgøre, om udstyret er i god stand.
 
14. Varme
- Installer ikke enheden i nærheden af   varme overflader, som radiatorer, varmeblæsere, komfurer eller 
andre enheder (inklusive forstærkere), der kan være varme. Placer aldrig genstande med åben ild, som 
stearinlys eller lanterner, på eller i nærheden af   enheden. De installerede batterier bør ikke udsættes for 
overdreven varme som direkte sollys, ild eller lignende.
 
15. Batteri og akkumulator
- Hvis du ikke bruger enheden i en måned eller mere, bør du fjerne batteriet fra batterirummet på fjern-
betjeningen for at forhindre lækage. Bortskaf øjeblikkeligt lækkende batterier korrekt og overhold alle 
lovbestemmelser. Lækkende batterier kan forårsage personskade og skade enheden.
 
For at minimere risikoen for elektrisk stød, brand osv.
- fjern ikke skruer, dæksler eller kabinetdele.
- afbryderknappen udkobler ikke strømforsyningen helt i nogen position.
 
For at afbryde enheden helt fra strømmen, skal du tage netledningen ud af stikkontakten og fjerne en evt. 
indbygget akkumulator.
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Advarsel!
Fare for eksplosion i tilfælde af:
- høje eller lave ekstreme temperaturer, som et batteri kan udsættes for under brug, lagring eller transport;
- lavt lufttryk i høj højde;
- udskiftning af et batteri med en forkert type, der kan omgå en sikring (for eksempel nogle litium-batteri-
typer);
- bortskaffelse af et batteri i et bål eller en varm ovn eller ved mekanisk knusning eller opskæring;
- efterlade et batteri i et ekstremt miljø med høj temperatur, der kan forårsage eksplosion eller lækage af 
brændbare væsker eller gasser;
- ekstremt lavt lufttryk, som kan forårsage eksplosion eller lækage af brændbare væsker eller gasser.
 
EU-overensstemmelseserklæring
Herved erklærer JVCKENWOOD Corporation, at radioudstyret type RV-NB200BT og RVNB300DAB er 
i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er 
tilgængelig på følgende internetadresse:
 
http://www3.jvckenwood.com/ecdoc/
 
Producent:
JVCKENWOOD Corporation
3-12. Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN
 
Autoriseret repræsentant (EU):
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, TYSKLAND
 
VIGTIGT OM LASERPRODUKTER
1. KLASSE 1 LASERPRODUKT
2. FORSIGTIG: Åbn ikke kabinettet (bortset fra at få adgang til rummet til akkumulatoren). Enheden inde-
holder ingen brugerudskiftelige dele; Vedligeholdelse bør kun udføres af kvalificeret personale. Åbn kun 
rummet til akkumulatoren, når enheden er slukket og fuldstændigt afbrudt fra lysnettet.
 
Automatisk energibesparende funktion
Stereoanlægget er udstyret med en automatisk energibesparende funktion. Den skifter til standby efter 15 
minutter under følgende forhold:
 
1. Der er ikke isat nogen CD, eller CD-afspilleren startede ikke
2. USB-porten er ikke tildelt, eller afspilningsfunktionen startede ikke
3. STOP eller PAUSE i CD- eller USB-tilstand
4. I AUX-IN-tilstand uden musikafspilning
5. STOP eller PAUSE i AUX-IN-tilstand
6. I BLUETOOTH-tilstand uden tilsluttet enhed
7. Med BLUETOOTH-forbindelse uden lydafspilning



6

Før opstart

Første brug
Når du sætter enheden til DAB+* for første gang, startes en automatisk DAB+ stationssøgning. Vent indtil 
denne proces er afsluttet. For mere information, se afsnittet ”Brug af DAB+ radioer». (*Kun RV-NB-
300DAB model)
 
Håndtering af CD’er
Forholdsregler ved håndtering
Hold CD’en, så du ikke berører signaloverfladen. (Den ikke-trykte side er spillesiden.)
 
Forholdsregler vedrørende CD’er
Brug kun CD’er med          -mærkning. I nogle tilfælde afspilles CD’er med denne markering muligvis ikke 
korrekt.
 
Værd at vide om USB-enheder
Bemærkninger om brug af en USB-enhed.
Denne enhed kan afspille lydfiler, der er gemt i en flashhukommelse eller digital lydafspiller, hvis disse 
enheder har en USB-port (disse enheder kaldes USB-enheder i dette dokument).
Følgende begrænsninger gælder for de brugbare USB-enheder:
 
Brugbare USB-enheder
• USB-enheder, der hører til USB Mass Storage Class.
• USB-enheder, hvis maksimale strømforbrug er 500 mA eller mindre.
• USB Mass Storage Class: USB-enheder, som PC’en genkender som ekstern lagerplads uden behov for en 
speciel driver eller app-software.
• Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker på, om din USB-enhed overholder specifikationerne for 
USB Mass Storage Class.
• Brug af en USB-enhed, der ikke understøttes, kan resultere i fejlagtig afspilning eller visning af lydfilen.
 
Selv hvis du bruger en USB-enhed, der opfylder ovenstående specifikationer, afspilles lydfiler muligvis ikke 
korrekt, afhængigt af USB-enhedens type eller tilstand.
 
Bemærk om brugervejledningen:
Alle data på DAB+ henviser kun til RV-NB300DAB modellen.
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Før opstart

Udpakning
Pak forsigtigt enheden ud, og kontroller, at alt tilbehør er til stede:

Fjernbetjeningen
• Sæt batteriet i fjernbetjeningen og vær opmærksom på korrekt polaritet (+ og –).

• Det medfølgende batteri er beregnet til funktionstest og kan have en begrænset levetid.
• Hvis fjernbetjeningens rækkevidde falder, skal du udskifte det gamle batteri med et nyt.
• Hvis fjernbetjeningssensoren udsættes for direkte sollys eller højfrekvent fluorescerende lys kan det 
forårsage funktionsfejl. I sådanne tilfælde bør du flytte systemet til et andet sted for at undgå en sådan 
funktionsfejl.

• Brugervejledning
• Fjernbetjening
• Batteri LR03/AAA
• Netledning
• Bærerem
• 2 x fastgørelsesspænde til bærerem

 
  1 - Standby/On
  2 - Ur
  3 - Alarm/Sleep-timer 
  4 - Lyseffekter 
  5 - Hukommelse/Program 
  6 - Hurtigt tilbage/Forrige
  7 - Play/Pause
  8 - Mappevalg bagud
  9 - Mappevalg fremad
10 - Bagudsøgning/10 x nummerspring bagud
11 - Fremadsøgning/10 x nummerspring fremad
12 - Sænk lydstyrken
13 - Equalizer
14 - Ekko-mikrofonindgang
15 - Kildevalg
16 - Gentag/Menu
17 - Hurtigt frem/Næste
18 - Information/Random
19 - Stop/Auto Tune
20 - Øg lydstyrken
21 - Muting

2

3

4

1

6

7

8

9

10

5

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Bemærk: Ved et kort tryk på tasten aktiveres funktionen beskrevet over tasten. For at udføre den funktion, 
der er beskrevet på tasten, skal du trykke og holde på tasten.
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Komponenter og funktioner
Forside:

Bagside:

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 159 16

1 - Standby/On
2 - Play/Pause
3 - Kildevalg
4 - Equalizer
5 - Højttaler lyseffekter
6 - Hovedtelefon tilslutningg
7 - AUX-In port
8 - Lydstyrke

  9 - Display
10 - USB-port
11 - Menu
12 - Stop
13 - Forrige
14 - Næste
15 - Ur
16 - Bass

1 2 3 4

 
1 - Strømindtag
2 - Batterirum
3 - Mikrofonindgang
4 - Guitarindgang
5 - Skrue til at åbne batterirum (se side 10)
6 - Antenne
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左右侧盖 黑色注塑，表面蚀纹
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厚度0.6mm，网孔Φ1.8mm，孔间距2.5mm，哑黑色喷粉

黑色注塑，表面晒超细纹

黑色注塑,表面蚀纹

透明镜片，背面四周一圈丝印黑色

黑色注塑，表面蚀细纹，Pantone877C丝印字符

PMMA

SPCC

HIPS

HIPS

大旋钮

CD 仓门

仓门开关帽

LCD镜片

开关按钮 HIPS

左按键 黑色注塑，表面水平横向拉丝+C角高光, 丝印字符Pantone Cool Gray 4C

认证确认

编号审核

VX912V1FP-RV-NB300DAB-S VX912DAB

面板丝印图

B

前喇叭网

德国JVC

3.07.H.X912LA1SER

3.04.H.VX912001ER

3.07.H.VX912A1SER

3.10.3.VX912001ER

3.11.H.VX912001ER

3.05.H.VX912001ER

3.20.4.VX912001ER

2.23.1.VX912001ER

USB

MUTE

PHONES

EQ

CLOCK

AUX IN

MUTE

EQ

CLOCK

右按键

前壳

HIPS

HIPS

HIPS 黑色注塑，表面蚀细纹， 丝印字符Pantone Cool Gray 4C

黑色注塑，表面水平横向拉丝+C角高光, 丝印字符Pantone Cool Gray 4C3.07.H.X912RA1SER

3.01.H.VX912A2SER

MENU

MENU

BASS

BASS

Please see instruction manual

电池盖（外盖） ABS 黑色注塑，表面蚀细纹， 丝印字符Pantone Cool Gray 4C

CD托盘 HIPS 黑色注塑，表面蚀粗纹

3.37.2.VX912001ER

3.22.0.VX912004ER
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黑色注塑,表面蚀纹

透明镜片，背面四周一圈丝印黑色

黑色注塑，表面蚀细纹，Pantone877C丝印字符

PMMA

SPCC

HIPS

HIPS

大旋钮

CD 仓门

仓门开关帽

LCD镜片

开关按钮 HIPS

左按键 黑色注塑，表面水平横向拉丝+C角高光, 丝印字符Pantone Cool Gray 4C

认证确认
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B
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3.07.H.VX912A1SER

3.10.3.VX912001ER

3.11.H.VX912001ER

3.05.H.VX912001ER

3.20.4.VX912001ER

2.23.1.VX912001ER

USB

MUTE

PHONES

EQ

CLOCK

AUX IN

MUTE

EQ

CLOCK

右按键
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BASS
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Please see instruction manual

电池盖（外盖） ABS 黑色注塑，表面蚀细纹， 丝印字符Pantone Cool Gray 4C

CD托盘 HIPS 黑色注塑，表面蚀粗纹

3.37.2.VX912001ER

3.22.0.VX912004ER
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Komponenter og funktioner

Åbn CD-rummet
 
Drej låsen (1) 90 grader mod uret for at åbne CD-rummet.
Luk låget ved at lukke det med hånden, indtil låsen går i 
indgreb igen.
 

1

Montering af bæreremmen

1. Tag den ene ende af remmen med faldet opad, og træk den neden-
fra ind i spændet (1). Vær opmærksom på den korrekte justering af 
spændet. Isæt remmen ovenfra i den anden åbning af spændebåndet 
(2), og træk remmen ud af spændet ca. 20 cm.

2. Enden af   remmen er nu sat i kabinetholderen (3) og 
trækkes ud af den anden kabinetholder (4).

3. Træk remmen tilbage gennem spændet, og skub enden 
hen over den tidligere fald. Stram remmen og sørg for, at 
den ikke kan glide ud af spændet. Fortsæt med den anden 
ende af remmen fra punkt 1.

Fig. B

1
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Et genopladeligt batteri er tilgængeligt til RV-NB200BT og RV-NB300DAB. Gør følgende for at installere 
batteriet i enheden:

Komponenter og funktioner 

Installation af et BN-R5000 batteri (ekstra tilbehør)

OBS: Brug kun batteripakken BN-R5000! Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert 
type.
 
 
• Fjern låseskruen til dækslet til batterirummet (angivet med pilemarkering  5  , se side 8) med en passende 
Phillips stjerneskruetrækker. 
• Tryk ned på venstre og højre lås på låget, og fjern dem.
• Batteriet skal placeres, så tilslutningskablet peger mod venstre og bund med skruen er nede.
• Fastgør tilslutningskablerne, og sæt forsigtigt batteriet ind i batterirummet. Tilslutningskablet placeres i 
venstre side af rummet. Undgå at klemme kablerne.
• Sæt låget tilbage i batterirummet, og sæt de to tappe fast i rummet. Isæt derefter skruen, og spænd 
den.
  
 
Batteriet oplades i enheden. Du kan se opladningsstatus som symboler på displayet.
 
Bemærk: Ved batteridrift kan denne enhed ikke tændes med fjernbetjening. Dette er gjort for at forlænge 
batteriets levetid.
 
Hvis du bortskaffer produktet, bedes du fjerne batteripakken til separat bortskaffelse.
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Grundlæggende funktioner
Tilslut netledningen til enheden og til en passende stikkontakt.
 

Teleskopantenne
1. Teleskopantennen er placeret øverst på enheden til venstre for CD-rummet.
2. Træk alle elementerne helt ud.
3. Juster antennen for at få den bedste modtagelse.
 

Tænd
Tryk på   knappen på fjernbetjeningen eller på enheden. Displayet viser ”JVC Boomblaster”. Tryk på 
knappen igen for at slukke for enheden.
 
Lydstyrke
Drej ”VOL” knappen på enheden eller tryk på ”VOL +/-” knappen på fjernbetjeningen for at øge eller 
reducere lydstyrken. Den valgte lydstyrke vises grafisk.
 
Midlertidig afbrydelse af lyden: For at gøre dette skal du trykke på   knappen på fjernbetjenin-
gen. ”MUTE” blinker i displayet. Næste gang der trykkes på knappen, vender enheden tilbage til den 
tidligere lydstyrke.
 
Kildevalg
Tryk på "   knappen på enheden eller på ”SOURCE” knappen på fjernbetjeningen for at vælge den 
ønskede afspilningskilde.
 
Equalizer
Tryk på    EQ  knappen på fjernbetjeningen for at vælge de følgende indstillinger: ROCK -> JAZZ -> POP 
-> CLASSIC -> FLAT ->
Med ”BASS” knappen på enheden kan en 2-trins basforstærkning aktiveres.
 
Naviger i menuer
For at komme ind i menuen skal du trykke på knappen ”MENU” på enheden. Valget af menupunktet 
eller indstilling af tal sker via Itt eller uuI knapperne, og bekræftelse ved at trykke på uII knappen.
 
Indstilling af menusprog
1. Tænd for enheden, og vælg kilden USB.
2. Tryk på knappen ”MENU”, og menuen ”System” vises i displayet. Bekræft derefter med uII knappen.
3. Ved at trykke på knapperne I tt eller uu I, vælg menuen ”Language” og bekræft derefter.
4. Brug knapperne I tt eller uu I til at vælge og bekræfte det ønskede sprog.
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Grundlæggende funktioner

Indstilling af displaybelysning
Displaybelysningen kan programmeres i 3 lysstyrkeniveauer. De følgende indstillinger er mulige i menuen 
”Backlight”:

”Dim Level”: Displayets lysstyrke, når radioen tændes.
Valg: ”High”/”Medium”/”Low”

”On Level”: Lysstyrkejustering til drift og standby.
Valg: ”High”/”Medium”/”Low”

”Timeout”: Tid, indtil displayet sættes til lysniveauet i ”Dim setting”.
Valg: ”On/10 sec/20 sec/30 sec/45 sec/60 sec/90 sec/120 sec/180 sec”
”On” betyder, at radioen altid forbliver i lysstyrkeniveauet for ”On setting”.

For justering skal du gøre som følger:
1. Tænd for enheden, og vælg kilden USB.
2. Tryk på knappen ”MENU” og brug uII til at vælge menuen ”System”.
3. Brug knapperne I tt eller uu I til at vælge menuen ”Backlight” og bekræft.
4. Vælg funktioner i de enkelte menuer ”On Level”/”Dim Level”/”Timeout” og bekræft med uII knap-
pen. 

Indstilling af Sleep-timer
Sleep-timeren bruges til automatisk at slukke enheden efter et forindstillet tidsrum. For justering skal du 
gøre som følger:
1. Tænd for enheden, og vælg kilden USB.
2. Tryk på ”MENU”, brug uII til at vælge menuen ”System” og bekræft med uII knappen.
3. Brug knapperne I tt eller uu I til at vælge menuen ”Sleep” og bekræft.
4. I den følgende menu skal du vælge det ønskede tidsrum. Bekræft med uII knappen.
5. Displayet viser ”SL” i den midterste linje til venstre for at indikere en aktiv Sleep-timer. Hvis du vil 
deaktivere Sleep-timeren, skal du vælge tidsindstillingen ”Off”. 

Indstilling af tid
Når enheden modtager en DAB+ eller FM-station i tilstrækkelig kvalitet, indstilles uret automatisk. Afhæn-
gigt af modtagestyrken kan denne proces tage nogen tid. Hvis en brugbar station ikke er tilgængelig, kan 
du også indstille tiden manuelt:

1. Tænd for enheden, og vælg kilden USB.
2. Tryk på knappen ”MENU”, brug uII knappen for at vælge ”System”, og tryk på denne knap igen. Al-
ternativt kan du bruge knappen ”CLOCK” på fjernbetjeningen.
3. Brug knappen I tt eller uu I til at vælge ”Time” og brug play/pause knappen til at bekræfte.
4. Vælg ”Set Time /Date” og bekræft. Vælg, indstil og bekræft derefter timer, minutter, dag, måned og 
år.
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Grundlæggende funktioner

Flere indstillinger i menuen ”Time”
De følgende funktioner kan indstilles i menuen ”Time”:
”Auto Update”: Indstilling fra hvilken kilde tidspunktet hentes automatisk.
Valg: ”Update all”/”Update DAB”/”Update FM”/”No update”
”Set 12/24 hours”: Indstilling af tidsformat.
Valg: ”Set 24 hours”/”Set 12 hours”
”Set date format”: Indstilling af datoformat
Valg: ”DD-MM-YYYY”/”MM-DD-YYYY” 

Effektbelysning af højttalerne
Denne Boomblaster er udstyret med LED-effekter i fronthøjttalerne. Med knappen ”LIGHT” kan du vælge 
vælge mellem 5 forskellige indstillinger på din Boomblaster.
 

Brug af CD og USB

Forberedelse

Isæt en CD
1. Åbn CD-rummet som beskrevet på side 9 i denne manual.
2. Placer en CD med den trykte side opad i CD-rummet.
3. Luk CD-rummet.
 
Tilslutning af USB-enheder
1. Tryk på “Source” knappen for at vælge USB.
2. Tilslut USB-enheden til USB-porten på frontpanelet.
 
Fjern USB-enheden
1. Tryk på knappen   for at vælge standby.
2. Fjern USB-enheden fra USB-porten.
 
• Vent altid, indtil enheden har læst CD/USB-enheden fuldstændigt, før du fortsætter.
• Hvis der ikke er lagt nogen CD i disc-skuffen, vises ”NO DISC”.
• Hvis der ikke er en spilbar lydfil på USB-enheden, vises ”NO FILE” i displayet.
• For lydfiler kan læsetiden overstige 10 sekunder, hvis der er meget musik på en CD eller USB-enhed.
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Afspilning af en CD eller lydfil (USB, CD)

På fjernbetjeningen: Brug ”SOURCE” knappen til at vælge kilden, og tryk på uII knappen for at starte 
afspilningen.
 
På enheden: Brug knappen "  til at vælge den ønskede kilde, og tryk på uII knappen for at starte 
afspilningen
 
For USB-enheder eller CD’er, der indeholder lydfiler (som MP3), vises antallet af eksisterende mapper og 
filer som følger:
 
 F--xx t--XXX

Tallet efter ”F” står for antallet af mapper, og det andet tal viser det samlede antal numre.
 
For audio-CD’er vises information om antallet af numre og den samlede spilletid som følger:
 

 XX XX:XX
 
Den første talblok står for antallet af numre og den anden for den samlede spilletid på CD’en.

Grundlæggende betjeningsfunktioner
Stop afspilning: Tryk på   knappen på enheden eller på fjernbetjeningen for at stoppe afspilningen.
 
Afbryd afspilning: Tryk på uII knappen på enheden eller på fjernbetjeningen for at afbryde afspilnin-
gen. Signalet blinker på displayet. Endnu et tryk på knappen genoptager afspilningen.
 
Søgning efter en bestemt passage under afspilning: Tryk og hold på I tt eller uu I knappen på 
enheden eller på fjernbetjeningen i mere end 2 sekunder for at aktivere hurtigt bagud eller hurtigt frem-
ad. Når den ønskede position er nået, slip den tilsvarende knap.
 
Vælg et bestemt nummer: Tryk på Itt eller uuI på enheden eller på fjernbetjeningen under stop, 
afspilning eller pause.
 
Spring 10 numre: Tryk på +10  eller  -10    knappen på fjernbetjeningen under afspilning, pause eller 
stop.
 
Vælg en bestemt mappe (kun lydfiler): Tryk på   Fold+  eller Fold-   på fjernbetjeningen for at vælge 
en mappe.
 
Vis ID3-information: Tryk på knappen ”INFO” på fjernbetjeningen for at få vist ID3-tags.
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Programmering af numre og filer

Du kan bruge fjernbetjeningen til at programmere numre på en audio-CD eller filer i en rækkefølge, som 
du selv vælger. Det følgende antal lagerpladser er tilgængelige:
 
 Audio-CD: 20 hukommelsespladser Filer: 99 hukommelsespladser

Procedure til audio-CD
1. Kilden ”CD” skal være i stop, ellers er ingen programmering mulig.
2. Tryk på  PRG  knappen for at starte programmeringstilstand.
3. Displayet viser nu ”P01 T--001”. Den første talblok viser den aktuelle hukommelsesplads, den anden 
talblok det aktuelle nummer.
4. Brug knappen I tt eller uu I til at vælge det nummer, du vil gemme på den aktuelle hukommelses-
plads.
5. Tryk på  PRG  knappen for at bekræfte handlingen.
6. Derefter vises den næste hukommelsesplads. Gentag trin 4 og 5, indtil dit valg er fuldført, eller antallet 
af hukommelsespladser er fuldt. I dette tilfælde vises ”Full” i displayet.
7. Brug uII knappen til at starte afspilningen af   de programmerede numre.
8. Tryk på      knappen to gange for at slette programmeringen.

Procedure til lydfiler
1. Kilden ”USB” skal være i stop, ellers er ingen programmering mulig.
2. Tryk på  PRG  knappen for at starte programmeringstilstand.
3. Displayet viser nu ”P01 F--01 001”. Den første talblok viser den aktuelle hukommelsesplads, den anden 
talblok den aktuelle mappe og den tredje det aktuelle musiknummer.
4. Ved hjælp af Fold+  eller Fold-  knappen kan du vælge en mappe eller beholde den aktuelle mappe.
5. Brug I tt eller uu I knappen til at vælge det nummer, du vil gemme på den aktuelle hukommelses-
plads.
6. Tryk på  PRG  knappen for at bekræfte handlingen.
7. Derefter vises den næste hukommelsesplads. Gentag trin 4 og 6, indtil dit valg er fuldført, eller antallet 
af hukommelsespladser er fuldt. I dette tilfælde vises ”FULL” i displayet.
8. Brug uII knappen til at starte afspilningen af   de programmerede numre.
9. Tryk på      knappen to gange for at slette programmeringen.
 
• Hvis der trykkes på      knappen under programmeringen, afbrydes processen. Når du slukker for 
enheden, slettes et eksisterende program.
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Random Play og gentagefunktion
 

Procedure til audio-CD
• Tryk på knappen ”RANDOM” på fjernbetjeningen for at starte afspilning i tilfældig rækkefølge. Tryk på 
”RANDOM” eller      knappen for at annullere Random Play.
• Tryk på knappen ”REPEAT” på fjernbetjeningen for at aktivere gentagefunktionen. Gentaget tryk skifter 
følgende funktioner:
 
Gentag det aktuelle nummer (Displayet viser ”REP-1”)
Gentag alle numre (Displayet viser ”REP-ALL”)
 
Tryk på uII knappen for at starte afspilningen.
Tryk på      knappen for at annullere gentagefunktionen.
 

Procedure til lydfiler
• Tryk på knappen ”RANDOM” på fjernbetjeningen for at starte afspilning i tilfældig rækkefølge. Tryk på 
”RANDOM” eller      knappen for at annullere Random Play.
• Tryk på knappen ”REPEAT” på fjernbetjeningen for at aktivere gentagefunktionen. Gentaget tryk skifter 
følgende funktioner:
 
Gentag det aktuelle nummer (Displayet viser ”REP-1”)
Gentag den aktuelle mappe (Displayet viser ”REP-DIR”)
Gentag alle numre (Display viser ”REP-ALL”)

Tryk på uII knappen for at starte afspilningen.
Tryk på      knappen for at annullere gentagefunktionen.
 

Brug af DAB+ radio (RV-NB300DAB)
  

Start den automatiske stationssøgning
Tryk på ” SOURCE ” knappen på fjernbetjeningen eller  "   knappen på enheden, indtil ”DAB” vises i 
displayet.

• Tryk på knappen ”MENU” på enheden for at åbne DAB-menuen.
Displayet viser ”Full search”. Start søgningen med knappen uII .
• Under søgningen viser antallet af stationer, der foreløbig er fundet.
Hvis der ikke findes nogen stationer, vises ”No DAB Station” i ca. 2 sekunder, og enheden skifter derefter 
til ”Full scan”.
Kontroller antennens korrekte retning, eller prøv at finde et andet sted til enheden, hvor modtagelsen er 
bedre.
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Manuel indstilling af ensembler
• Tryk på knappen ”MENU” på enheden for at åbne DAB-menuen.
• Tryk på knappen uu I, indtil ”Manual tune” vises i displayet.
• Ved at trykke på uII knappen bekræftes funktionen, og den aktuelt indstillede kanal med den tilsvaren-
de frekvens vises på displayet.
• Tryk på knappen uu I for manuelt at vælge en anden kanal.
• Tryk på uII for at bekræfte valget. Derefter vises signalniveauet i displayet, og endnu et tryk indlæser det 
aktuelle ensemble.
 

Valg af en DAB+ -station
De stationer, der er gemt alfabetisk på stationslisten, kan åbnes som følger:

• Tryk på   TUN+   eller   TUN-    knappen på fjernbetjeningen for at rulle tilbage eller fremad på 
stationslisten.
• Når den ønskede station vælges, skal du trykke på uII knappen på fjernbetjeningen for at starte afspil-
ningen. Displayet viser ”Playing”.
• Hvis modtagelsesniveauet på den valgte station er utilstrækkeligt til problemfri afspilning, vises ”Service 
not available” i displayet. I dette tilfælde skal du vælge en anden station.
 

Lagring af stationer i stationshukommelsen
For at gemme DAB-stationer, så de er nemmere at vælge, er 30 hukommelsespladser tilgængelige. For at 
tildele hukommelsen skal du fortsætte som følger:
• Vælg en station, der skal gemmes
• Tryk på   PRG   knappen, indtil ”Preset Store” og en hukommelsesplads vises i displayet. En tom 
hukommelsesplads vises med ”Empty”, en tildelt hukommelsesplads med navnet på senderen. Du kan 
også tildele en allerede tildelt hukommelse igen.
• Brug knapperne I tt eller uu I til at vælge en hukommelsesplads.
• Tryk kort på uII knappen for at gemme stationen. Displayet viser kort ”Preset X Stored”.
• Stationerne kan nu vælges ved hjælp af I tt eller uu I knappen på enheden.
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Udvidet DAB+ information
 
Med DAB+ overføres yderligere information ud over musiksignalet. Denne information kan tilgås som 
følger.
 
Tryk på knappen ”INFO” på fjernbetjeningen for at tilgå den følgende information i rækkefølge:
• Signal level: Displayet viser niveauet ved hjælp af ikoner fra venstre mod højre. Jo flere ikoner der vises, 
desto bedre er modtagelsen.
• PTY (Program Type): Dette angiver klassificering af stationerne efter genre, f.eks. Pop, Nyheder, Religion, 
Info, Klassisk osv.
• Ensemblets navn, fx DR Danmark
• Visning af kanal og frekvens for den indstillede station
• ERR XX: Denne information viser fejlraten for den digitale modtagelse. Dette er også afhængigt af 
signalniveauet og kan desuden bruges til at justere antennen.
• XX kbps: Visning af datahastigheden for stationen, f.eks. 80 kbit/s. Datahastigheden kan variere fra 
station til station.
• DABPLUS: Angiver modtagelsestilstanden ” DAB+”.
• Aktuel dato
 

Menufunktioner DAB+
Ved at trykke og holde på ”MENU” knappen åbnes en menu, hvor du kan indstille forskellige funktioner til 
DAB+. Brug knappen I tt eller uu I for at rulle gennem menuen. Følgende funktioner er tilgængelige:
• Full scan: En ny automatisk stationssøgning. Bekræft funktionen med uII knappen.
• Manual tune: Giver dig mulighed for manuelt at indstille en bestemt station til modtagelse. Brug 
af uII knappen bekræfter funktionen og viser den aktuelt indstillede station med den tilhørende frekvens.
• Tryk på knappen I tt eller uu I for manuelt at vælge en anden kanal. Ved hjælp af uII knappen kan 
du bekræfte valget. Derefter vises signalniveauet i displayet, og endnu et tryk skifter det aktuelle ensemble.
• DRC (Dynamic Range Control): Hvis det understøttes af den valgte station, er det muligt at justere 
dynamikområdet. Mulige indstillinger er ”Off”, ”Low” og ”High”. Valget foretages med I tt eller uu I 
knappen, og valget bekræftes med f knappen.
• PRUNE: Sletter ugyldige stationer fra stationslisten. Vælg ”Yes/No” med knapperne I tt eller uu I og 
bekræft valget med uII knappen.
• SYSTEM: Indstillinger for Sleep-timer, tid, baggrundsbelysning, sprog og fabriksindstillinger, softwareop-
gradering og softwareversion.
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Brug af FM-radio

Tryk på knappen ”SOURCE” på fjernbetjeningen eller på "   knappen på enheden, indtil ”FM” vises i 
displayet.
 

Indstilling af en FM-station

• Tryk på   TUN+   knappen på fjernbetjeningen for at øge modtagefrekvensen.

• Tryk på   TUN-    knappen på fjernbetjeningen for at reducere modtagefrekvensen.

• Hvis du trykker og holder på TUN+   eller  TUN-   knappen, starter en automatisk stationssøgning, 
som stopper ved den næste fundne station.
 

Brug af RDS (Radio Data System)
RDS er et transmissionssystem, hvor FM-stationer sender nyttig information sammen med det aktuelle 
radiosignal. Disse data kan udtrækkes fra det normale radiosignal og bruges til en række ekstra funktioner.
 

RDS-funktioner
Den følgende information kan tilgås ved gentagne gange at trykke på ”INFO” tasten:
 
• PTY (Program Type) - Hvis der ikke sendes noget PTY-signal fra stationen, vises ”None”.
• Frekvens og hukommelsesplads for den modtagne station
• Stereo/Mono display
• Dato - Hvis der ikke sendes noget datosignal fra stationen, vises «1-1-2019».
I tilfælde af utilstrækkelige modtageforhold kan modtagelsen af   signalerne blive afbrudt eller være umulig.
 

Lagring af stationer i stationshukommelsen
For at gemme FM-stationer, så de er nemmere at vælge, er 30 hukommelsespladser tilgængelige. For at 
tildele hukommelsen skal du fortsætte som følger:
• Vælg en station, der skal gemmes
• Tryk og hold på   PRG   knappen, indtil ”Preset Store” og en hukommelsesplads vises i displayet. En 
tom hukommelsesplads vises med ”Empty”, en tildelt hukommelsesplads med navnet på senderen. Du 
kan også tildele en allerede tildelt hukommelse igen.
• Brug knapperne I tt eller uu I til at vælge en hukommelsesplads.
• Tryk kort på uII knappen for at gemme stationen. Displayet viser kort ”Preset X Stored”.
• Eller tryk på knappen ”AUTO” på fjernbetjeningen for at starte en kanalsøgning med automatisk 
lagring af de fundne stationer.
• Stationerne kan nu vælges ved hjælp af I tt eller uu I knappen.
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Menufunktioner FM
Ved at trykke og holde på ”MENU” knappen åbnes en menu, hvor du kan indstille forskellige funktioner til 
FM. Brug knappen I tt eller uu I for at rulle gennem menuen. Følgende funktioner er tilgængelige:
• Scan settings: Giver dig mulighed for at indstille, hvilke stationer der skal overvejes, når du søger efter 
automatisk lagring. Mulige indstillinger er ”All stations” eller ”Strong stations only” (Kun stærke statio-
ner). Bekræft funktionen med uII knappen.
• Audio Settings: Indstilling for ”Mono” eller ”Stereo” modtagelse. Valget foretages ved hjælp af knapper-
ne I tt eller uu I og bekræftes med uII knappen.
• SYSTEM: Indstillinger for Sleep-timer, tid, baggrundsbelysning, sprog og fabriksindstillinger, softwareop-
gradering og softwareversion.
 

Brug af BLUETOOTH
 
Tryk på ”SOURCE” knappen på fjernbetjeningen eller  •  knappen på enheden, indtil «Bluetooth» vises i 
displayet. Hvis der ikke er nogen parret enhed i nærheden, blinker ”Not Connected” i displayet.
 
Par BLUETOOTH-enheder
BLUETOOTH-funktionen giver mulighed for trådløs transmission af musikfiler (audiostreaming) til syste-
met. For at parre enheder, f.eks. Smartphones, skal du gøre som følger:
 
1. Åbn parringsfunktionen på din BLUETOOTH-enhed, og afhængigt af enheden søg efter ”Boomblaster”.
2. Vælg den ønskede enhed til parring, og vent, indtil ”Connected” vises i displayet. Parringen er nu 
fuldført.
3. Hvis din BLUETOOTH-enhed beder om en 4-cifret PIN-kode, skal du indtaste ”0000”.
4. BLUETOOTH-enheden er nu gemt og vil automatisk blive parret i fremtiden.
5. Gentag trin 1 - 3 for at tilslutte endnu en BLUETOOTH-enhed.
 
Afspilning via BLUETOOTH
For at overføre musik via audiostreaming skal du bruge en musikafspiller efter eget valg som BLUETOO-
TH-enhed.
 
Følgende kontrolindstillinger er nu tilgængelige:
• Tryk på uII for at pause eller genoptage afspilningen.
• Tryk på knappen I tt eller uu I for at springe til forrige eller næste nummer.
• Hvis du skifter til en anden kilde, mistes BLUETOOTH-forbindelsen. Gå tilbage til BLUETOOTH for at 
oprette forbindelse igen.
 
Hvis Bluetooth-forbindelsen bliver afbrudt på grund af længere afstande, vil en automatisk forbindelse ske, 
så snart afstanden igen bliver reduceret.
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Brug af Line-In
 
Spil fra eksterne komponenter
For at afspille musik forbinder du eksterne enheder som MP3-afspillere, DVD-afspillere eller spilkonsoller til 
Line-In porten.

For at vælge denne kilde skal du trykke på ”SOURCE” knappen på fjernbetjeningen eller på  •  knappen 
på enheden, indtil «AUX IN» vises i displayet.
 
Guitar og mikrofonindgang
Denne model har en guitar- og mikrofonindgang på bagsiden. Mono-kilder med 6,35 mm jackstik kan 
tilsluttes til disse regulerbare indgange. De tilførte signaler mixes ind i den valgte lydkilde. En ekkofunktion 
kan aktiveres til mikrofonindgangen. For at bruge den skal du trykke på knappen ”ECHO” på fjernbetje-
ningen.
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Vedligeholdelse og pleje
Rengøring af kabinettet: Brug en klud let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke rengørings-
midler indeholdende sprit, ammoniak eller skurepulver.
 
Rengøring af CD’er
• Rengør snavsede discs med en speciel rengøringsklud. Aftør discen i en lige linje fra centrum til kan-
ten. Aftør den ikke med cirkulære bevægelser.
• Brug ikke opløsningsmidler som rensebenzin, fortyndere, almindelige rengøringsmidler eller antistatisk 
spray til LP-plader.
 
Advarsler ved kondens
Der kan dannes kondens (dug) inde i enheden, hvis der er en betydelig forskel mellem enhedens tempe-
ratur og den omgivende temperatur. Hvis der opstår kondens inde i enheden, garanteres korrekt funktion 
ikke længere. I dette tilfælde skal du vente et par timer. Når fugten er forsvundet, kan enheden bruges 
igen.
 
Der bør udvises særlig omhu under følgende omstændigheder
Når enheden flyttes fra et sted til et andet ved en meget højere eller lavere temperatur, eller når luftfugtig-
heden på installationsstedet stiger osv.
 

Bortskaffelse
Bortskaffelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier.

 
Symbolet med et kryds over en affaldsspand på produktet eller dets emballage indikerer, at dette produkt 
ikke må behandles som normalt husholdningsaffald, men skal returneres til et opsamlingssted for genbrug 
af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier. Ved at hjælpe med at bortskaffe dette produkt korrekt 
beskytter du miljøet og sundheden for dine medmennesker. Forkert eller forkert bortskaffelse bringer 
miljøet og sundheden i fare. For mere information om genanvendelse af dette produkt, bedes du kontakte 
din lokale myndighed eller din kommunale bortskaffelsesservice. Opmærksomhed: ”Pb” skiltet under 
batterisymbolet indikerer, at dette batteri indeholder bly.
 
Hvis du bortskaffer produktet, bedes du fjerne det ekstra batteri, hvis det er installeret, og bortskaffe 
det for sig.

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG Inc., og enhver 
brug af sådanne mærker hos Guangzhou Changjia Electronics Co, Ltd. finder sted under licens. Andre 
varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
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Strømforsyning AC spænding 100 – 240 V 50/60 Hz

Effektforbrug 60 W

Effektforbrug i standby <0,5 W

CD-afspiller

Signal/støj-forhold (A filter) ≥ 68 dB

Dynamikområde ≥ 60 dB

Tuner FM/DAB+

DAB-frekvensområde BÅND III (kun RV-NB300DAB) 174,928 MHz – 239,200 MHz

FM-frekvensområde 87,50 MHz – 108,00 MHz

BLUETOOTH 

BLUETOOTH version BT Version 5.0

Effektklasse Klasse 2

Transmissionseffekt 5,42dbm

Rækkevidde Ca. 10 meter (kan variere afhængigt af omgivelserne)

Frekvensbånd 2,402 GHz – 2.480 GHz

BLUETOOTH-profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, AVRCP 

(Audio/Video Remote Control Profile)

USB-enheder Afspilbare filer: MP3
Kompatibel med USB1.1 Full Speed
Kompatibel med FAT16, FAT32
Maks. 500 mA
Bit-rater: 32 kbit/s til 320 kbit/s

Line-In 3,5 mm jack-bøsning

Mikrofon/Guitarindgang 6,35 mm jack-bøsning

Forstærkersektion

Udgangseffekt 2 x 30 W

Båndbredde 30 Hz – 20 kHz ( + 3 dB)

Temperaturområde 0 °C til 40 °C

Mål og vægt 696 x 261,5 x 265 mm, Vægt 7,235 kg

Temperaturområde 0 °C til 40 °C

Technical data RV-NB200BT / RV-NB300DAB

Tekniske ændringer forbeholdt
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Garanti
 
Kære Kunde,

Vi vil gerne takke dig for at have købt dette JVC produkt. Hvis det viser sig, at dette produkt er defekt i materiale eller udførelse under normale 
driftsbetingelser, i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende garanti, afhjælper vi disse fejl gratis eller udskifter enheden.
 
Opbevar dette garantikort på et sikkert sted.
 
JVC yder en 2-års garanti for denne enhed fra købsdatoen i henhold til faktura eller købskvittering fra JVC forhandleren.
Denne garanti dækker defekter i materialer eller udførelse. Vi forbeholder os retten til at udskifte produktet, hvis økonomisk reparation ikke 
længere er mulig. Omkostninger til emballering og installation og risici forbundet med den faktiske reparation er ikke inkluderet i garantidæk-
ningen og vil blive faktureret.

Betingelser
A. Ud over fremvisning af   dette garantikort kræves følgende information for at gøre et krav gældende:
(a) Dit navn med komplet adresse
(b) Kvittering eller faktura fra en detailhandler etableret i et EU-land, hvorfra den oprindelige købsdato kan udledes.
(c) Det fulde navn og adresse på den forhandler, som produktet blev købt fra.
(d) Produktets serienummer og model.
 
JVC forbeholder sig ret til at nægte garantidækning, hvis ovennævnte information mangler, eller hvis der er foretaget ændringer i produktet 
efter dets første køb.
 
B. På tidspunktet for levering af dette produkt til forhandleren overholdt dette produkt alle standarder og sikkerhedsforskrifter, der gælder i 
bestemmelseslandet. Ændringer, der kræves for at betjene denne enhed i lande uden for bestemmelseslandet, falder ikke ind under oven-
nævnte garantibestemmelser. Derudover accepterer vi ikke ansvar for arbejdet forbundet med denne, eller for skade på produktet, der opstår 
på grund af et sådant arbejde.
 
Hvis produktet anvendes i et land, hvortil det ikke er konstrueret og produceret, vil garantiarbejde derefter kun gennemføres, hvis omkost-
ningerne for at konvertere enheden til nationalt gældende standarder og sikkerhedsforskrifter bæres af brugeren. Hvis produktet adskiller 
sig fra de produkter, der distribueres af den officielle importør, og hvis der ikke er reservedele til rådighed til reparation af denne enhed, 
skal brugeren bære omkostningerne til transport af enheden til og fra købslandet. Det samme gælder, hvis der ikke kan tilbydes nogen 
garantidækning i det aktuelle land på grund af andre, berettigede årsager.
 
C. Undtagelser fra garantidækning er:
(a) Ændringer af produktet samt normalt service- og justeringsarbejde, inklusive de regelmæssige kontroller, der er nævnt i brugervejlednin-
gen.
(b) Skade på produktet, der er opstået som følge af mangelfuldt eller ukorrekt arbejde, hvis dette arbejde er blevet udført af tredjemand, der 
ikke er autoriseret til at udføre garantiservice på vegne af producenten.
(c) Skade på grund af uagtsomhed, ulykker, ændringer, forkert montering, mangelfuld emballering, forkert betjening eller brug af forkerte 
reservedele under en reparation.
(d) Skade på grund af brand, vandskade, tordenvejr, jordskælv, utilstrækkelig ventilation, force majeure, tilslutning til forkert spænding eller 
andre årsager uden for JVC.
(e) Skade på højttalere på grund af betjening ved højere effekt end angivet. Skade på plader, bånd og videokassetter, CD Compact Discs og 
andre artikler, som ikke er en del af dette produkt.
(f) Forbrugsstoffer og sliddele, der skal udskiftes i løbet af normal kundeservice, som f.eks.: Pickup-systemer, nåle, drivremme, tonehoveder, 
slots, konsoller, tørbatterier, genopladelige batterier, radiorør osv.
(g) Alle produkter, hvorpå serienummeret/numrene er/er blevet helt eller delvist fjernet, ændret eller gjort ukendeligt.
 
Denne garanti kan påberåbes af alle, der har købt produktet lovligt.
 
I overensstemmelse med ovennævnte garantibestemmelser repareres eller udskiftes produktet gratis. Denne ret begrænser på ingen måde 
brugerens andre rettigheder inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser.
 
Reparation eller udskiftning medfører ikke nogen forlængelse af garantiperioden.
Eventuelle yderligere krav udelukkes, især krav om annullering af ordrer, prisnedsættelse eller erstatning for skade.
 
Kontaktadresse:
JVCKENWOOD UK Limited
12 Priestley Way, London, NW2 7BA
E-mail: Enquiries@uk.jvckenwood.com www.jvc.co.uk


