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ViktiGe sikkerHetsinstrukser
LES FØLGENDE ADVARSLER FØR BRUK:

Les disse instruksene, respekter alle advarsler og ta vare på dem som fremtidig referanse. •
Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann. •
Gjør kun rent med en tørr klut. •
Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Det må være en minsteavstand på 10 mm rundt hele apparatet for å gi tilstrekkelig ventilasjon. •
Plasser ikke åpen ild som for eksempel stearinlys, på eller i nærheten av apparatet. •
Ta hensyn til de miljømessige aspektene ved bytting av batterier.  •
Apparatet må kun brukes i moderat klima. •
Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder som radiatorer, varme skorsteiner, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som avgir varme. •
Ikke omgå sikkerhetsfunksjonen til et polarisert eller jordet støpsel. Et polarisert støpsel har to kontakter der det ene bladet er bredere enn det andre. Et  •
jordet støpsel har to kontaktblader og en tredje jordingspinne. Det brede bladet eller den tredje pinnen er for sikkerhet. Hvis det medfølgende støpslet ikke 
passer i stikkontakten, må man kontakte en elektriker.
Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt i nærheten av støpslet og ved punktet der de kommer ut av apparatet. •
Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten. •
Trekk ut støpslet ved tordenvær eller når apparatet ikke skal brukes over lenger tid. •
Overlat all service til kvalifiserte fagfolk. Det kreves service når apparatet er skadet, som f.eks. ved skade på ledning eller støpsel, når det er sølt væske eller  •
det har falt ting inn i apparatet, når apparatet har vært utsatt for regn og fuktighet, når det ikke fungerer som det skal eller når man har mistet det i gulvet.
For at apparatet skal være fullstendig isolert fra strømforsyningen må støpslet til AC/DC-adapteren trekkes ut av stikkontakten. •
Støpslet til AC/DC-adapteren må ikke dekkes til OG må være lett tilgjengelig under bruk. •
Typeskiltet er plassert på bunnen av apparatet. •
Batteriet må ikke eksponeres til for mye varme som for eksempel direkte sollys, åpen ild eller lignende. •
Apparatet og AC/DC-adapteren må ikke eksponeres til drypp eller sprut og ingen objekter fylt med væsker (vaser og lignende) må plasseres på apparatet  •
eller AC/DC-adapteren.
FOR Å UNNGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØT,  MÅ MAN UNNGÅ Å TA AV DEKSLET (ELLER BAKPLATEN). DET ER INGEN DELER PÅ INNSIDEN SOM  •
BRUKEREN SKAL GJØRE NOE MED. HENVIS ALL SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONAL HOS HARMAN COSUMER GROUP, INC.
Ta aldri av gitterdekslene for å vedlikeholde høyttalersystemet. Høyttalersystemet har ingen deler som brukeren skal vedlikeholde. •

ViktiG merknad om alle elektroniske Produkter:
Før lydkabler plugges inn eller trekkes ut fra kildeenhetens hodetelefon- eller linjeutganger, bør enheten først slås av. Dette vil forlenge enhetens 
levetid, hjelpe til å beskytte apparatet mot statisk elektrisitet og hindre mulig skade.
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adVarsel: FOR Å UNNGÅ FARE FOR 
ELEKTRISKE STØT OG BRANN BØR PRODUKTET 
IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET. 

adVarsel: APPARATET BØR IKKE UT-
SETTES FOR DRYPPING ELLER PLASK, OG INGEN 
OBJEKTER FYLT MED VÆSKE, SOM VASER, BØR 
PLASSERES PÅ APPARATET.

UTROPSTEGNET 
INNENFOR 
TREKANTEN ER ET 
ADVARSELSSYM-
BOL SOM VARSLER 
OM AT VIKTIGE 
INSTRUKSJONER 
ER VEDLAGT 
PRODUKTET.

ADVARSEL FOR Å MINSKE 
FAREN FOR STØT BØR IKKE 
DEKSELET FJERNES. INGEN 
DELER PÅ INNSIDEN BØR 
BEHANDLES AV BRUKER. 
KONTAKT KVALIFISERT 
PERSONELL FOR SERVICE 
PÅ PRODUKTET.

LYNET OG PILSPIS-
SEN INNENFOR 
TREKANTEN ER 
ET ADVARSELS-
SYMBOL SOM 
VARSLER OM HØY 
SPENNING INNE I 
PRODUKTET.

fare for elektrisk 
støt — mÅ ikke ÅPnes

ViktiG: RIKTIG ADAPTER MÅ INSTALLERES FØR DU 
PLASSERER DIN iPod I JBL®-PRODUKTET. FORSIKRE DEG OM 
AT iPod KOPLING ER RIKTIG RETTET INN I FORHOLD TIL JBL-
PRODUKTETS KOPLING FØR INSTALLASJON AV iPod. HVIS IKKE 
RISIKERER MAN PERMANENT SKADE PÅ iPod KOPLING SOM 
VIL GJØRE DEN UBRUKELIG.

ADVARSEL
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jBl on staGe™* 400id
HØyTTALERDOcK FOR iPod mED HØy yTELSE 

JBL On Stage™* 400ID høyttalerdock med høy ytelse er den siste oppfinnelsen fra JBL, en langvarig leder innen produksjon av profesjonelle 
komponentlydsystemer med høy kvalitet. JBLs lydarv, kombinert med vår kontinuerlige forskning, har sørget for de unike teknologiene som er 
innebygd i JBL On Stage 400ID-systemet.

Dette fullstendige dockingsystemet for iPod er det nye midtpunktet i ditt underholdningsområde. Se for deg et system med en kombinert 
subwoofer og satellittlydsystem på ett sted, uten ekstra ledninger over bordet eller pulten. Den kompakte JBL On Stage 400ID lydsentralen 
med høy ytelse kan kontrolleres med en fjernkontroll fra opptil 5 meter unna. Koble til en iPod, MP3-spiller eller annen musikkilde med en 
lydutgang, så produserer systemet klar, kraftig lyd. Ta fullstendig kontroll over musikk og videoer med JBL On Stage 400ID høyttalerdock. 

komPatiBilitet 
JBL On Stage 400ID-systemet er kompatibelt med alle dockingversjoner av iPod. En stereominiutgang lar deg også nyte kvalitetslyd fra 
flere andre enheter, for eksempel iPod shuffle, MP3- og CD-spillere, stasjonære datamaskiner (alle plattformer), satellitt-radio og bærbare 
datamaskiner. 

fjernkontroll 
Berøring av volumkontrollene øker eller reduserer volumet. Med bruk av navigasjonskontrollene, kan du bla gjennom sanger og bilder, 
endre spor eller innstillinger og mer. Med fjernkontrollen til JBL On Stage 400ID har du fullstendig kontroll over iPod, akkurat som om den lå 
i hånden din. 

onePoint-desiGn 
OnePoint iPod-tilkobling gir tilkobling til datamaskinen. Koble en standard USB-kabel (ikke inkludert) til baksiden av JBL On Stage 400ID-
enheten, så får du nødvendig tilkobling for synkronisering og lading hver gang du setter iPod i docken.

eVercHarGe-toPoloGi 
Enheten lader iPod, selv når den ikke er koblet til datamaskinen eller når systemet er av.

komPakt desiGn 
JBL On Stage 400ID høyttalerdock er et fullstendig 2,1-kanalers lydsystem, i et plasseringsvennlig fotprint.

diGital kraft oG dsP 
Systemet leverer lyd med en kraftig tunet digital lydbane. Den rene og kompakte digitale forsterkningen, sammen med DSP-utjevner (digital 
signalbehandling), gir effektivt transdusere med kaldtgående kraft.
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utPakkinG aV jBl on staGe™* 400id
Pakk høyttalersystemet forsiktig opp og identifiser alle komponentene:

HurtiGoPPsett
Plugg strømledningen inn i strømkontakten på utstyret og den andre enden inn i stikkontakten. •
Deretter, trykk på strømbryteren, en grønn lampe lyser og indikerer at enheten har strøm på. •
Finn korrekt adapter for iPod, og sett den godt på plass i dokkingsområdet som vist.  •
Plasser deretter iPod i dokkestasjonen, og påse at iPod sitter godt på plass.  •
Juster volumet med (+) for å øke eller (-) for å redusere. Trykk begge for å dempe JBL On Stage 400ID.   •
Trykk begge igjen for å oppheve dempingen.

JBL On Stage™* 400ID StrømforsyningAdaptere for iPod

IR-fjernkontroll

Lydkabel
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sPesifikasjoner feilsøkinG  
JBL ON STAGE™* 400iD  SOUND QUALITy

Frekvensrespons: 40 Hz – 20kHz 
Strømforbruk: 55 W maks 
JBL On Stage™* 400ID
transduser: En Atlas™ (45 mm) neodymium 

og fire Odyssey® (25 mm)
Kraft: 1 x 30 Watt (woofer) 

2 x 15 Watt (diskanthøyttalere),  
ved 1% THD

Inn-impedans: >10k Ohm
Signal-til-støy-forhold: >85 dB
Inn-følsomhet: 250 mV RMS for 

merkestrømutgang
Strøm (USA/Canada): 120 Volt, 60Hz AC
Strøm: 220 – 240 Volt, 50Hz 
(Europa/Storbritannia)  eller 60Hz AC
Strøm (Japan): 100 Volt, 50Hz eller 60Hz AC
Strøm (Australia): 240 Volt, 50Hz eller 60Hz AC
UL/CUL/CE-godkjent
Mål: 14-1/4" x 7-3/16" x 3-3/4"
(B x D x H) (362 mm x 183 mm x 95 mm)
Vekt: 1,7 kg
Produsent av
strømforsyning: JBL, Inc.
Strømforsyningsmodell: 700-0084

Symptom Mulig problem Løsning Obs! 
Ingen lyd fra JBL On 
Stage™* 400ID-enheten 

Ingen strøm til enheten Forsikre deg om at vegguttaket eller 
forgreineren har strøm. Forsikre 
deg om at alle brytere for uttaket/
forgreineren er på og at alle bryterne 
til høyttalersystemet er på. 

Er LED på? Hvis ikke, 
kommer det ikke strøm til 
til JBL On Stage 
400ID-systemet. Prøv 
de viste løsningene 

Feil kildevalg Forsikre deg om at iPod er riktig docket 
eller at tilbehørs-kabelen er riktig 
koblet til en ekstern lydenhet. 
Skru opp volumet. Kontroller systemet 
med en kjent, fungerende kilde, for 
eksempel iPod. Koble Aux In-kabelen 
til hodetelefonutgangen på iPod. 

Det kommer bare lyd 
fra en side/kanal 

iPod eller lydkabelen er ikke 
plassert riktig 

Forsikre deg om at iPod eller Aux In-
kabelen er satt helt inn i JBL On Stage 
400ID-enheten. 

Hvis du bruker en 
forlengelseskabel eller 
en tredjepartskabel, 
forsikre deg om at det er 
en 3,5 mm stereo hann-
til-hann-kabel. 

Forvrengning (statiske, 
sprakende eller vis-
lende lyder) 

Støy kan være forårsaket 
av interferens fra en skjerm, 
mobiltelefon eller annen 
mottakerenhet 

Slå av skjermen for å se om støyen 
forsvinner. Flytt JBL On Stage 400ID-
enhetens kabler lengre vekk fra 
skjermen. 

For mye bass 
eller diskant 

JBL On Stage 400ID blir 
overdrevet av en forsterket 
lydkilde 

Volumnivået kan være 
for høyt. 

Kontroller EQ-innstillingene 
på iPod eller kildeenheten 

Forsikre deg om at JBL On Stage 
400ID-enheten er koblet til en pas-
sende kildeenhet. 

Forsikre deg om at alle signalkablene 
er satt godt inn i stikkontaktene. 

Kontroller volumet på kildeenheten. 

Noen enheter forvrenger utgangssig-
nalet hvis volumet er satt til maksimalt. 

Vi anbefaler at kildeenhetens 
EQ-innstillinger stilles til Flat eller Av. 

JBL On Stage 400ID-
enheten sender ut 
en høy during eller 
brummende støy 

Inngangskabler er ikke satt 
ordentlig inn 

Kontroller tilkobling av inngangskabler. 

Høyttalersystemet 
opplever radiofrekvens-
interferens eller mottar 
en radiokanal 

Det kan hende at inn-
gangskabelen plukker opp 
interferens 

Rull sammen overskytende inn-
gangskabel, for å gjøre den så kort 
som mulig 
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feilsøkinG  
LADE OG SyNKRONISERE 

Symptom Mulig problem Løsning Obs! 

iPod lader ikke Feil adapter brukes Forsikre deg om adapter for riktig iPod-modell 
blir brukt. 

iPod får ikke full kontakt med dockings-
tasjonen 

Forsikre deg om at iPod sitter godt på dock-
ingstasjonen. 

iPod kjennes ikke igjen av 
datamaskinen når den er 
docket på JBL On Stage 400ID-
enheten, eller det er en feil ved 
dataoverføringen 

Tredjepartstilbehør kan være i konflikt med 
USB-signalet, eller USB-porten støtter 
ikke nok strøm 

Forsikre deg om at JBL On Stage 400ID-enheten 
ikke er koblet til en USB-hub. Koble den direkte 
til datamaskinens USB-port. Prøv å koble USB-
kabelen til en annen port på baksiden av 
datamaskinen. 

N
or

sk

BOrtSkaffeLSe: Apparatet må 
ikke bortskaffes som almindeligt 
usorteret affald. Affald af denne art 
skal indsamles særskilt til særlig 
behandling.
Vigtigt: Brug UM4/AAA/LR03 
alkaline-type ikke-genopladelige 
batterier kun.  



JBL og Odyssey er varemerker for Harman International Industries, Incorporated, registrert i USA og/eller andre land.  
Atlas er et varemerke for Harman International Industries, Incorporated.
Varemerket On Stage brukes med tillatelse fra OSA International, Inc.
iPod er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Shuffle er et varemerke for Apple Inc. “Made for iPod” betyr at et elektronisk tilbehør er utformet for å koble seg 
spesifikt til iPod, og er sertifisert av utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller for å overholde av sikkerhets- og 
forskriftsstandarder.
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