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Introduktion
Medfølgende dele:
• Octave LP
• Adapter til singler
• Fjernbetjening med batteri
• Kom godt i gang-guide
• Sikkerheds- og garantioplysninger

Teknisk support
Besøg ionaudio.com for at registrere 
produktet og for at finde de nyeste 
oplysninger om dette produkt 
(dokumentation, tekniske data, 
systemkrav og kompatibilitetsoplysninger).
Besøg ionaudio.com/support for yderligere 
teknisk support.

Opsætning
1.  Anbring apparatet på en stabil vandret 

flade på sikker afstand af magnetfelter.
2.  Løft låget for at få adgang til 

pladespilleren. Pladespilleren er 
sikret under transporten med en 
transportskrue. Skru transportskruen 
med uret med en skruetrækker, så 
den sænkes. Det gør det muligt for 
pladespilleren at “flyde”.

3.  Fjern plasthætten over pickuppen.
4.  Fjern clipsen, som holder tonearmen 

fast under transporten.
5.  Valgfrit: Slut højttalere til udgangen 

Line Output og en lydkilde til 
indgangen Aux In.

6.  Valgfrit: Slut en USB-stick til USB-
porten for at afspille og optage.

7.  Sæt stikket i en stikkontakt.
8.  Tryk på knappen POWER for at tænde 

for apparatet.

Tilslutningsdiagram
Dele, som ikke er anført i afsnittet Medfølgende dele, skal købes separat.

Bluetooth-enhed

Aktive højttalere
USB-stick

Smartphone eller tablet

Stikkontakt

FM-antenne
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Oversigt
Front
1.  Power: Tryk på denne knap for at 

tænde for apparatet eller for at sætte 
det på standby. Sluk ikke for apparatet 
under afspilning af medier - det kan 
eventuelt beskadige dine medier.

2.  Source: Tryk på denne knap for at 
vælge lydkilde: CD, USB, pladespiller, 
kassettebånd, DAB, FM eller 
Bluetooth.

3.  Menu: Tryk på denne knap for at få vist 
en menu med yderligere indstillinger 
ved afspilning af FM- eller DAB-radio.

4.  Scan: Tryk på denne knap for at søge 
efter næste radiostation ved afspilning 
af FM-radio.

5.  Info: Tryk på denne knap for at få vist 
yderligere oplysninger om den aktuelle 
radiostation ved afspilning af FM- eller 
DAB-radio.

6.  Preset: Tryk på denne knap for at få 
vist gemte radiostationer ved afspilning 
af FM- eller DAB-radio. Hold knappen 
inde for at gemme den aktuelle 
radiostation i hukommelsen. Der er 10 
programpladser til hhv. FM og DAB.

7.  EQ: Tryk på denne knap for at vælge 
en equalizer-indstilling: Flat, Pop, 
Classic, Rock eller Jazz.

8.  Eject: Tryk på denne knap for at køre 
cd-skuffen ud.

9.  Play/Pause: Tryk på denne knap for 
at starte eller genoptage afspilningen 
eller for at sætte afspilningen på 
pause.

10. Stop: Tryk på denne knap for at 
afbryde afspilningen.

11. Previous/Down: Tryk på denne knap 
for at springe til den forrige sang ved 
afspilning fra cd, USB eller Bluetooth. 
Hold knappen inde for at søge 
baglæns i sangen. Slip knappen for at 
genoptage normal afspilning.

12. Next/Up: Tryk på denne knap for 
at springe til den næste sang ved 
afspilning fra cd, USB eller Bluetooth. 
Hold knappen inde for at søge 
forlæns i sangen. Slip knappen for at 
genoptage normal afspilning.

13. Afspilningsfunktion: Tryk på 
denne knap for at vælge mellem 
gentagen eller vilkårlig afspilning. 
Når afspilningen er stoppet ved 
afspilning fra cd eller USB, kan du 
trykke på denne knap for at gå til 
programmerings funktionen.

14. Record: Tryk på denne knap for at 
optage på USB, hvis du har sat en 
USB-stick i USB-porten på apparatet. 

15. Volume: Drej på denne knap for at 
indstille lydstyrken for de indbyggede 
højttalere.

16. Tuning/Enter: Drej på denne knap for 
at indstille frekvensen ved afspilning 
af FM- eller DAB-radio. Ved brug af 
menuerne kan du dreje på denne knap 
for at se dine valgmuligheder og trykke 
på den for at bekræfte et valg.

17. USB-port: Slut din USB-stick til her for 
at afspille fra den eller optage på den.
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18. CD-skuffe: Læg en cd i skuffen. 
Apparatet kan afspille kommervielt 
indspillede cd’er, brændte cd’er (CD-R 
og CD-RW) samt cd’er med MP3-filer.

19. Aux In (3,5 mm-stik): Brug et lydkabel 
med standard 3,5 mm-jackstik til at 
slutte en ekstern lydkilde til apparatet.

20. Display: Displayet viser apparatets 
aktuelle funktion.

21. Fjernbetjeningssensor: Ret 
fjernbetjeningen mod denne sensor, 
når du bruger den.

Top

Vigtigt: Fjern plasthætten over pickuppen, 
før du bruger pladespilleren.
1. Pladetallerken: Læg pladen her.
2. Holder til adapter til singler: Holder 

adapteren til singler. Når du ikke 
afspiller singler, skal du anbringe 
adapteren i holderen.

3. Tonearm: Tonearmen kan løftes og 
sænkes med hånden eller ved hjælp af 
tonearmsliften.

4. Omskifter mellem 33/45/78 o/min: 
Ændrer pladespillerens hastighed. 
Bemærk: Hvis du vil afspille 78’er-
plader, opnår du det bedste resultat 
med en pickup til denne slags plader 
(skal købes separat). Brug kun en 
78’er-pickup med 78’er-plader. 

5. Tonearmsholder: Tonearmsholderen 
fastholder tonearmen, når den hviler, 
og når pladespilleren ikke er i brug. 
Clipsen er designet, så den holder 
tonearmen oppe, når den ikke er låst.

6. Tonearmslift: Hæver og sænker 
tonearmen.

7. Transportskrue: Denne skrue sikrer 
pladespilleren under transport. Skru 
transportskruen med uret inden brug 
(så den sænkes). Det gør det muligt 
for pladespilleren at “flyde”.

Bagside

1. Line Output: Slut linjeudgangen til 
en receiver, forstærker eller aktive 
højttalere. Bemærk: Den indbyggede 
volumenstyring kan ikke justere 
linjeudgangens lydstyrke. Advarsel: 
Det er en linjeudgang. Den må kun 
tilsluttes en linjeindgang. Hvis du 
slutter den til en pladespillerindgang 
på en receiver, kan receiveren tage 
skade.

2. FM-antenne: Drej FM-antennen, til 
FM-modtagelsen er bedst mulig.

3. Power Input: Slut den medfølgende 
strømledning til her.
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Side

1. Cassette Eject/FF: Tryk denne knap 
helt ind for at føre kassettebåndet ud. 
Tryk denne knap halvt ind for at spole 
kassettebåndet frem.

2. Kassetteåbning: Sæt kassettebåndet 
ind her. 

Fjernbetjening
1. Eject: Tryk på denne knap for at køre 

cd-skuffen ud.
2. Record: Tryk på denne knap for at 

optage på USB, hvis du har sat en 
USB-stick i USB-porten på apparatet. 

3. Source: Tryk på denne knap for at 
vælge lydkilde: CD, USB, pladespiller, 
kassettebånd, DAB, FM eller 
Bluetooth.

4. Vol-/Vol+: Tryk på disse knapper for at 
skrue op eller ned for lydstyrken.

5. Play Mode/Menu: Tryk på denne knap 
for at vælge mellem gentagen eller 
vilkårlig afspilning. Tryk på denne knap 
for at få vist en menu med yderligere 
indstillinger ved afspilning af FM- eller 
DAB-radio.

6. Skip Previous/Next: Tryk på disse 
knapper for at springe til den forrige 
eller næste sang ved afspilning fra 
cd, USB eller Bluetooth. Hold en af 
knapperne inde for at søge i sangen. 
Slip knappen for at genoptage normal 
afspilning.

7. Play/Pause/Enter: Tryk på denne 
knap for at starte eller genoptage 
afspilningen eller for at sætte 
afspilningen på pause. Ved brug af 
menuerne kan du trykke på denne 
knap for at bekræfte et valg.

8. -10 / +10: Tryk på disse knapper for at 
spring 10 sange frem eller tilbage.

9. Stop: Tryk på denne knap for at 
afbryde afspilningen.

10. Info: Tryk på denne knap for at få vist 
yderligere oplysninger om den aktuelle 
radiostation ved afspilning af FM- eller 
DAB-radio.
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11. Preset: Tryk på denne knap for at få 
vist gemte radiostationer ved afspilning 
af FM- eller DAB-radio. Hold knappen 
inde for at gemme den aktuelle 
radiostation i hukommelsen. Der er 10 
programpladser til hhv. FM og DAB.

12. Scan: Tryk på denne knap for at søge 
efter næste radiostation ved afspilning 
af FM-radio.

13. Program: Tryk på denne knap for at 
programmere afspilningsrækkefølgen 
ved afspilning fra cd eller USB.

14. Delete: Tryk på denne knap for at 
slette en USB-fil.

15. EQ: Tryk på denne knap for at vælge 
en equalizer-indstilling: Flat, Pop, 
Classic, Rock eller Jazz.

16. Mute: Tryk på denne knap for at slå 
lyden fra. Tryk på knappen igen for at 
slå lyden til.

Afspilning af cd
Apparatet kan afspille indspillede cd’er, 
brændte cd’er (CD-R/CD-RW) og cd’er 
med MP3-filer. Hvis du bruger data-cd’er, 
skal den indeholde MP3-filer. Apparatet 
kan ikke afspille andre filtyper. 
Bemærk: Hvis en cd indeholder mere 
end 999 filer i en mappe, bliver de 
overskydende filer ikke vist korrekt på 
displayet. Sørg derfor for at arrangere 
dine filer i mapper med maksimalt 999 filer 
pr. mappe.

Ilægning og udtagning af cd
1.  Tryk på knappen Source for at vælge 

afspilning fra cd.
2.  Tryk på knappen Eject for at åbne cd-

skuffen.
3.  Når cd-skuffen er åben, skal du 

forsigtigt lægge cd’en i skuffen med 
den trykte side opad. Anbring mindre 
cd’er midt i cd-skuffen.

4.  Luk cd-skuffen. Det samlede antal 
sange på cd’en vises på displayet, 
og afspilningen starter automatisk. 
Gentagen/vilkårlig afspilning Tryk 
på knappen Play Mode for at ændre 
afspilningsfunktionen. Der skiftes 
mellem følgende afspilningsfunktioner:

• Gentag én sang: Den aktuelle sang 
gentages. Når funktionen er aktiveret, 
vises gentagelsessymbolet ( ) på 
displayet.

• Gentag mappe: Alle sange i den aktive 
mappe gentages. Når funktionen er 
aktiveret, vises Folder ved siden af 
gentagelsessymbolet på displayet
Bemærk: Denne funktion kan kun 
vælges ved afspilning af cd’er med 
MP3-filer.

• Gentag alle: Alle sange gentages. 
Når funktionen er aktiveret, vises All 
ved siden af gentagelsessymbolet på 
displayet.

• Vilkårlig (RDM, Random): Alle sange 
afspilles i vilkårlig rækkefølge.

• Off: Normal afspilning.

Programmering af 
afspilningsrækkefølge
Følg disse anvisninger for at programmere 
afspilningsrækkefølgen ved afspilning fra 
cd.
Bemærk: Afspilningen skal være 
stoppet, inden du kan programmere 
afspilningsrækkefølgen.
1. Når afspilningen er stoppet, skal 

du trykke på knappen Program på 
fjernbetjeningen eller på knappen Play 
Mode på fronten af apparatet.

2. Tryk på knapperne Previous eller 
Next for at vælge den sang, som skal 
gemmes, f.eks. sang 03.

3. Tryk på knappen Program igen. Det 
først programmerede valg gemmes i 
programhukommelsen.
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4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje flere 
sange til programmet.

5. Tryk på knappen Play/Pause for at 
afspille sangene i den programmerede 
rækkefølge. Afspilningen begynder 
fra den første sang på den 
programmerede liste.

6. Tryk to gange på knappen Stop 
under afspilning for at slette den 
programmerede liste.

Spring over/søg i sang
Tryk kort på knappen Previous eller Next 
for at springe til forrige eller næste sang.
Tryk på knappen -10 eller +10 på 
fjernbetjeningen for at springe 10 sange 
tilbage eller frem.
Hold knappen Previous eller Next nede for 
at søge gennem en sang. Slip knappen for 
at genoptage normal afspilning.

Afspilning fra USB 
Afspilning
1.  Tryk på knappen Source for at vælge 

afspilning fra USB.
2.  Slut USB-sticken til USB-porten på 

apparatet.
3.  Det samlede antal sange vises på 

displayet, og afspilningen starter 
automatisk. Bemærk: Sørg for, at 
USB-sticken indeholder MP3-filer. 
Apparatet kan ikke afspille andre 
filtyper.

4.  Tryk på knappen Stop for at stoppe 
afspilningen. Bemærk: Bemærk, 
at apparatet kun kan læse FAT32-
formaterede USB-sticks på maksimalt 
32 GB. 

Bemærk: Hvis en USB-stick indeholder 
mere end 999 filer i en mappe, 
bliver de overskydende filer ikke vist 
korrekt på displayet. Sørg derfor 
for at arrangere dine filer i mapper 
med maksimalt 999 filer pr. mappe. 
Afspilningsfunktionerne for USB-
sticks er de samme som for cd’er som 
beskrevet ovenfor. 

Slette filer
1. Tryk på knappen Delete på 

fjernbetjeningen.
2. Tryk på knappen Previous eller Next 

for at vælge det, du vil slette: En fil (1), 
en mappe (F) eller alt (A).

3. Tryk på knappen Delete igen.
Advarsel: Handlingen kan ikke fortrydes.

Afspilning af plader
Før brug skal du:
•  Sikre dig, at transportskruen er sænket 

så meget, at pladespilleren ikke er låst.
•  Fjerne plasthætten på pickuppen. 

Sæt plasthætten på pickuppen, når 
pladespilleren ikke er i brug.

•  Sørge for, at tonearmen frit kan flyttes 
fra tonearmsholderen. Lås tonearmen 
fast, når pladespilleren ikke er i brug.

1. Tryk på knappen Source for at vælge 
afspilning af plader.

2. Løft låget, og læg en plade på 
pladetallerkenen, så pladens centerhul 
går ned over stiften på pladespilleren.

3. Indstil hastigheden til 33, 45 eller 78 
o/min afhængigt af pladen.

4. Løft tonearmen fra tonearmsholderen 
ved hjælp af tonearmsliften, og 
flyt den langsomt ind på pladen. 
Pladetallerkenen begynder at rotere.
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5. Anbring tonearmen på det ønskede 
sted over pladen.

6. Sænk forsigtigt tonearmen ned på 
pladen for at starte afspilningen.

7. Når pladen er afspillet, løftes 
tonearmen automatisk fra pladen 
og returnerer til tonearmsholderen. 
Pladetallerkenen stopper med at 
rotere.

8.  Du kan også stoppe pladespilleren 
manuelt ved at løfte tonearmen 
fra pladen og sætte den tilbage i 
tonearmsholderen. Bemærk: Stop eller 
drej ikke pladetallerkenen manuelt. 
Hvis du flytter eller støder til apparatet, 
og tonearmen ikke er fastgjort til 
tonearmsholderen, kan tonearmen 
tage skade. 

Afspilning af kassettebånd
1. Tryk på knappen Source for at vælge 

afspilning af kassettebånd.
2. Sæt kassettebåndet ind i afspilleren. 

Kassettebåndets tykke side skal 
vende mod højre i kassetteåbningen. 
Afspilningen starter automatisk.

3. Tryk knappen Eject/FF halvt ind for 
at skifte mellem at afspille båndet og 
spole det fremad. Slip knappen Eject/
FF for at genoptage afspilningen.

4. Tryk knappen Eject/FF helt ind for at 
føre kassettebåndet ud. 

Afspilning af DAB-radio
1. Tryk på knappen Source for at vælge 

afspilning af DAB-radio.
2. Apparatet vil automatisk søge efter 

tilgængelige radiostationer.
3. Når du har valgt en radiostation, 

kan du trykke på knappen Info for 
at få vist følgende oplysninger på 
displayet: Programnavn, programtype, 
programnummer, lydindstillinger, 
klokkeslæt og dato.

4. Tryk på knappen Menu under 
afspilning af DAB-radio for at få 
adgang til følgende valgmuligheder:

• Full Scan: Vælg denne valgmulighed 
for at foretag en fuld søgning efter 
tilgængelige radiostationer.

• Manual Tune: Vælg denne 
valgmulighed for at bruge knappen 
Tuning til manuelt at søge efter DAB-
radiostationer.

• DRC: Vælg denne valgmulighed for at 
indstille Dynamic Range Control til Off 
(fra), Low (lav) eller High (høj).

• Prune: Vælg denne valgmulighed 
for at fjerne radiostationer, som ikke 
længere sender.

• System: Du finder yderligere 
information i afsnittet 
Systemindstillinger.

Gemme og hente radiostationer
Gemme en radiostation:
1.  Hold knappen Preset inde i 2 sekunder 

for at gemme den aktuelle radiostation.
2.  Drej knappen Tuning/Enter for at 

vælge, hvilket programnummer 
radiostationen skal gemmes under. 
Programnumre, som ikke indeholder 
en radiostation vises som “(Empty)” på 
displayet.

3.  Tryk på knappen Tuning/Enter for 
at gemme radiostationen under det 
valgte programnummer. ”Stored” vises 
på displayet.

4.  Gentag disse trin for at gemme op til 
10 af dine yndlingsradiostationer. 

Hente en radiostation:
1.  Tryk kort på knappen Preset.
2. Drej knappen Tuning/Enter for at 

vælge den radiostation, du vil hente. 
3. Tryk på knappen Tuning/Enter for at 

hente radiostationen. Bemærk: FM-
radiostationer gemmes og hentes på 
samme måde. 
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Afspilning af FM-radio
1.  Træk antennen på apparatets bagside 

helt ud for at opnå den bedste 
radiomodtagelse.

2.  Tryk på knappen Source for at vælge 
afspilning af FM-radio.

3.  Drej knappen Tuning/Enter for manuelt 
at vælge en radiostation, eller tryk 
på knappen Scan for at søge efter 
den næste radiostation afhængigt 
af søgeindstillingerne. Tryk på 
knappen Previous eller Next for at 
ændre søgeretning ned eller op ad 
frekvensbåndet. Søgningen sker nu i 
den valgte retning.

4.  Hvis du finder en FM-radiostation, 
som sender i stereo, vises 
stereoindikatoren på displayet. Hvis 
du finder en FM-radiostation med et 
svagere signal, skifter modtagelsen til 
mono.

5.  Når du har valgt en radiostation, 
kan du trykke på knappen Info for 
at få vist følgende oplysninger på 
displayet: Programnavn, programtype, 
programnummer, lydindstillinger, 
klokkeslæt og dato.

6.  Tryk på knappen Menu under 
afspilning af FM-radio for at få adgang 
til følgende valgmuligheder:

•  Scan Setting: Vælg All Stations 
for at søge efter alle radiostationer 
på FM-båndet, eller vælg Strong 
Stations Only for kun at søge efter 
radiostationer med et kraftigt signal.

•  Audio Setting: Vælg Stereo Allowed for 
at afspille i stereo, når det er muligt, 
eller vælg Forced Mono for altid at 
afspille i mono. Du kan også trykke 
på knappen Tuning/Enter for at skifte 
mellem stereo og mono.

•  System: Du finder yderligere 
information i afsnittet System Settings.

Afspilning fra Bluetooth
1.  Tryk på knappen Source for at vælge 

afspilning fra Bluetooth.
2.  Displayet blinker, hvis der ikke er 

oprettet en Bluetooth-forbindelse. Ved 
parring skal enhederne være inden for 
10 meters afstand fra hinanden.

3.  Aktivér Bluetooth på din smartphone 
eller tablet for at parre. Vælg Octave 
LP på listen over Bluetooth-enheder. 
Bemærk: Indtast “0000”, hvis 
din smartphone beder om en 
parringskode.

4.  Når parringen er gennemført, vises 
“BT Connected” på displayet.

5.  Hold knappen Stop inde i 2 sekunder 
for at ophæve den aktuelle Bluetooth-
parring og parre en anden enhed.

Afspilning fra  
ekstern lydkilde
1.  Tryk på knappen Source for at vælge 

afspilning af plader (Phono).
2.  Tilslut den eksterne lydkilde med et 

lydkabel med et standard 3,5 mm-
jackstik (medfølger ikke) til Aux In-
stikket på forsiden af apparatet for at 
afspille musik fra den eksterne lydkilde 
gennem apparatets indbyggede 
højttalere.

3.  Indstil lydstyrken til det ønskede 
niveau.
Bemærk: Hvis du har tilsluttet 
den eksterne lydkilde via en 
linjeudgang, skal du kun indstille 
lydstyrken på apparatet, ikke på 
den eksterne lydkilde. Hvis du har 
tilsluttet den eksterne lydkilde via 
en hovedtelefonudgang, skal du 
sandsynligvis indstille lydstyrken både 
på apparatet og på den eksterne 
lydkilde.
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Optage til USB-stick
Optage fra en lydkilde til USB-stick:
1.  Tryk på knappen Source for at 

vælge afspilning fra cd, pladespiller, 
kassettebånd eller Bluetooth.

2.  Slut USB-sticken til USB-porten på 
apparatet.

3.  Tryk på knappen Record for at optage.
4.  Tryk på knappen Previous eller Next 

for at vælge optagelsestype: En fil (1), 
en mappe (F) eller alt (A).

5.  Tryk på knappen Record igen for at 
starte optagelsen. Under optagelsen 
blinker USB-indikatoren på displayet.
Bemærk: Optagelseshastigheden er 
1:1.

6.  Tryk på knappen Stop for at stoppe 
optagelsen. 

7.  Apparatet opretter en ny mappe på 
USB-sticken, som indeholder alle 
optagelserne. 

Systemindstillinger
1.  Tryk på knappen Menu under 

afspilning af FM- eller DAB-radio for at 
åbne menuen med systemindstillinger.

2.  Vælg System med knappen Tuning/
Enter, og tryk på knappen for at 
bekræfte.

3.  Vælg den ønskede valgmulighed med 
knappen Tuning/Enter, og tryk på 
knappen for at bekræfte.

Time: 
 Vælg denne valgmulighed for at 

indstille klokkeslæt og dato manuelt.
Set Time/Date: 
 Indstil klokkeslæt og dato manuelt. 

Brug knappen Tuning/Enter til at 
tilpasse værdierne på displayet, og 
tryk på knappen for at bekræfte.

Auto Update: 
 Vælg denne valgmulighed for 

at indstille klokkeslæt og dato 
automatisk. Vælg No Update (Off) 
(ingen automatisk indstilling), Update 
from Any (indstil fra FM/DAB), Update 
from FM (indstil fra FM) eller Update 
from DAB (indstil fra DAB).

Set 12/24 Hour: 
 Indstil tidsformatet til 12- eller 24-

timers visning.
Set Date Format: 
 Indstil datoformatet til enten MM-DD-

ÅÅÅÅ eller DD-MM-ÅÅÅÅ.
Language: 
 Vælg mellem sprogene engelsk, tysk, 

fransk eller italiensk.
Software Upgrade: 
 Vælg denne mulighed for at opdatere 

apparatets software.
SW Version: 
 Viser den aktuelle softwareversion.

4.  Tryk på knappen Menu for at gå et trin 
tilbage.


