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Side 3 

Kom godt i gang 
 
Produktet indeholder: 

• MINI-enhed 
• Adapter 
• Strømkabel  
• Lydkabel 

 
Tilslut strøm Strømstikket er placeret i bunden af MINI. Skub forsigtigt enden af 
strømkablet i strømstikket (ikke USB-enden), stik derefter USB-enden af kablet i den 
medfølgende adapter. Sæt adapteren i en tændt stikkontakt. 
Bemærk: MINI kan også fungere med fire (4) AA batterier eller ved at forbinde 
strømkablet til en USB-port på en anden, tilsluttet enhed (PC, laptop, osv.). 
 
Tænd MINI Tryk på Power-knappen. Enheden vil begynde at spille efter et sekund 
eller to. Enheden kan slukkes straks med Power-knappen eller slukkes gradvist med 
Sleep Timer-funktionen (se side 6). 
Bemærk: Når den tages ud af boksen, starter enheden i OCEAN-kategorien hvor den 
tredje lyd er valgt, i manuel tilstand og med en forudindstillet volumen. Efterfølgende 
vil enheden vende tilbage til de indstillinger der blev brugt, da du sidst slukkede den 
ved hjælp af Power-knappen. 
 
Tryk på Kategori-knappen for at vælge den ønskede lydkategori. Tryk på Valg-
knappen (Selection) for at vælge den ønskede lyd i denne kategori og juster 
lydstyrken med Volumen-knapperne (Op/Ned). 

 
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 Power-knap  
 Tænd/Sluk 

Kategori-knap 

Volumen-
knapper 
Op & Ned 

Lydindgang 
(3,5 mm 
stik) 

Timer-knap        
30/60/90 minutter 

Hovedtelefonstik   
(3,5 mm) 

Lydvalg-knap 

Kategori lys (6 x) 
Grøn = > øverste række 
Rød = > nederste række 
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Hvad er det særlige ved denne maskine? 
 
Automatisk tilpasning og manuel tilstand 
Med en intern lydkilde (når intet lydkabel er tilsluttet) skifter Adaptive-knappen 
mellem automatisk tilpasning (Adaptive Mode) og manuel tilstand. Der er to 
muligheder for automatisk tilpasning, hurtig og langsom. Lampen ved siden af 
Adaptive-knappen lyser rødt for at indikere hurtig automatisk tilpasning, lyser grønt 
for langsom automatisk tilpasning og slukker når enheden er i manuel tilstand. 
Når automatisk tilpasning er slået til, tilpasser MINI sig til støjen i dit rum. Den lytter 
efter forstyrrende lyde og øger volumen og/eller tilføjer forstærkende sekundære 
lyde til SoundStory, når den registrerer uønsket støj. 
I manuel tilstand lytter enheden stadig men ændrer ikke lydstyrken væsentligt som 
svar på støjen. I stedet opretholder den et forholdsvis konstant lydniveau bestemt af 
Volumen-knapperne (Op/Ned). 
 

 
            
 
                 
 
 

 
 
 
 
  

Adaptive-knap 
(vælger tilstand) 

Rødt lys:  Hurtig automatisk tilpasning 
Grønt lys:  Langsom automatisk tilpasning 
Slukket lys:  Automatisk tilpasning fra 
                     (Manuel tilstand) 
 Mikrofon 
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Brug af tilpasningsfunktioner 
Adaptive-knappen gør det muligt at tilpasse enheden til personlige præferencer og 
forskellige situationer. Du foretrækker måske at bruge manuel tilstand for en stille, 
stabil lyd, særligt hvis støjniveauet i dine omgivelser er lavt eller konstant. Du har dog 
muligvis brug for den ekstra sløring, som tilpasningsfunktionen tilbyder. Hvis du 
oplever, at MINI reagerer for pludseligt på lyde, kan du prøve den langsomme 
tilpasningsfunktion eller slå funktionen fra. Prøv dig frem for at finde de indstillinger, 
du bedst kan lide.  
 
Bemærk: Når du indstiller lydstyrken for automatisk tilpasning, angiver du den 
maksimale lydstyrke den kan nå, når den registrerer en høj lyd. Skru op! 
 

   Aktivitet/omgivelser – 
udgangspunkter 

Automatisk tilpasning Type 

   Sovende, stille værelse, let søvn Slukket - 
Sovende, støjfyldt værelse, 
gennemsnitligsøvn 

Tændt Langsom 

   Sovende, støjfyldt værelse, tung søvn Tændt Hurtig 
   Læsning eller studie, roligt værelse Slukket - 
   Læsning eller studie, støjfyldt værelse Tændt Langsom 
Anvendt som baggrundslyd til 
underholdning 

Slukket - 

   Anvendt til at skabe privatliv (samtale) Tændt Hurtig 
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Nyttige funktioner 
 
Sleep Timer 
Når MINI tændes på Power-knappen, starter en kontinuerlig afspilning, der 
fortsætter indtil Sleep Timeren tændes. Med en intern lydkilde indstiller Sleep 
Timeren MINI til at spille i et antal minutter og derefter gradvist slukke. 
                                       
 
 
 
 
 
 
Ekstern lydkilde 
Når der ikke er et lydkabel forbundet til MINI, bruges en intern lydkilde. Når et 
lydkabel er tilsluttet, skifter enheden automatisk tilstand, og MINI kan bruges til at 
lytte til en ekstern lydkilde. Dette giver dig mulighed for at lytte til en MP3-afspiller, 
PC-lyd, film-soundtrack eller enhver anden lydkilde fra en hvilken som helst enhed 
med et standard hovedtelefonstik eller lydudgang. 
 
Lydindgangen, et standard 3,5 mm stik, er placeret øverst i højre side af MINI 
(lydkabel medfølger). Forbind blot hovedtelefonstikket eller lydudgangen med 
lydindgangen på MINI-enheden ved hjælp af det medfølgende lydkabel og juster 
lydstyrken til din smag. Når du fjerner lydkablet, skifter MINI tilbage til den interne 
lydkilde og afspiller den valgte lyd. Bemærk venligst at lydstyrke og andre indstillinger 
bibeholdes og gemmes separat for henholdsvis eksterne og interne lydkilder samt for 
hver funktionstilstand (automatisk tilpasning og manuel tilstand). 
 
Med en ekstern lydkilde kan Adaptive-knappen bruges til at øge lydniveauet for input 
med 6 dB. Hvis du slår Boost til (grønt lys ud for Adapter-knappen), og lydmaterialet 
virker forvrænget, skal du slå Boost fra. Boost kan deaktiveres automatisk, hvis MINI 
kører på svage batterier. 
                             
 
 
  

Timer 
-knap 

Sleep Timeren kan indstilles til 30, 60 eller 90 
minutter. Tryk på Timer-knappen for at vælge 

Adaptive-knap  
(6 dB Boost) 
- Se teksten 
ovenfor 
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FORSIGTIG: Det er bedst at forbinde lydkilden med omhu: 1) Skru ned for MINI-
enhedens lydstyrke 2) Forbind den ene ende af lydkablet til lydkilden 3) Slut den 
anden ende af lydkablet til MINI-enhedens lydindgang 4) Tænd for 6 dB Boost hvis 
det ønskes 5) Juster MINI-enhedens lydstyrke til det ønskede lydniveau. 
 
Indikatorlamper 
Lysene på frontpanelet tændes hver gang der trykkes på en knap eller lydkablet 
indsættet/fjernes. De slukkes automatisk efter 30 sekunder med en intern lydkilde 
eller 5 sekunder med en ekstern lydkilde. Med en intern lydkilde kan du vælge at have 
lyset tændt hele tiden. For at gøre dette skal du holde Power-knappen nede i ca. 2 
sekunder, når du tænder MINI-enheden. Når Timer-lyset tændes, kan du slippe 
Power-knappen.  
 
Bemærk: Indikatorlampen for Timer-knappen og Valg-knappen lyser hvidt. 
Indikatorlampen for Adaptive-knappen og Kategori-knappen kan lyse rødt eller 
grønt. 
 
 
Indstillinger for strømstyring 
MINI-enheden indeholder et sofistikeret strømstyringssystem. Dette praktiske og 
unikke system tillader dig at bruge MINI med en række forskellige strømkilder, gør 
det muligt at køre udelukkende på batteri, har batteri-backup og forlænger levetiden 
af batterier der anvendes af enheden.  De fire indstillinger er: 
 

1. Brug fire (4) AA batterier (installeret i bunden af MINI-enheden) 
2. Brug det medfølgende strømkabel og adapter 
3. Brug både 1 og 2 ovenfor (vekselstrøm/AC med batteri-backup) 
4. Brug udelukkende det medfølgende strømkabel (forbindelse til laptop, osv.) 

 
Når du tilslutter strømkablet og har batterier installeret, vil systemet udelukkende 
trække strøm fra kablet, medmindre strømmen afbrydes. I så fald vil MINI automatisk 
skifte strømkilde til batterierne for ægte batteri-backup. Lyden fra MINI-enheden vil 
ikke forstyrres under overgangen. Hvis batterierne bliver for svage til at drive 
enheden med den aktuelle lydstyrke, reduceres lydstyrken automatisk og gradvist. 
Dette forlænger levetiden for batterierne og forhindrer i stort set alle tilfælde 
skurrende lyde i at opstå, når batterierne dør. Generelt vil MINI slukkes automatisk og 
lydløst, når batterierne er opbrugt. 
 



 

 
Side 8 

Batteri-Backup 
MINI-enhedens strømstyringssystem bruger AA batterierne i tilfælde af strømsvigt. 
Anvendt til dette formål har batterierne en levetid på op til fire år. ASTI anbefaler 
imidlertid, at du skifter batterierne hvert eller hvert andet år for at minimere 
muligheden for batterilækager der kan beskadige din MINI-enhed. 
 
Bemærk: Når du lader MINI-enheden køre udelukkende på batteri - måske fordi en 
stikkontakt ikke er tilgængelig - vil batterierne levere strøm til MINI-systemet. Deres 
levetid bestemmes i så fald af mange faktorer, herunder driftstilstand, lydstyrke og 
batterikvalitet. 
 
Hovedtelefonstik  
Et standard 3,5 mm hovedtelefonstik er placeret nederst i højre side af MINI-
enheden. Når du forbinder hovedtelefoner til MINI, slås højttaleren fra. 
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Fejlfinding 
Symptom Mulig årsag Løsning 
Mini virker ikke, 
selvom der er tændt 
for strømmen. 

Frakoblet strømkabel. Sikr dig at strømkablet er 
forsvarligt forbundet til bunden af 
Mini, såvel som adapteren. 

Stikkontakten virker 
ikke. 

Prøv med en anden stikkontakt. 

Batterierne er ikke sat i. Sæt batterierne i. 
Mini er tændt, men 
der kommer ingen 
lyd. 

Der er skruet for meget 
ned for lyden. 

Tryk gentagne gange på Volumen 
op knappen indtil du kan høre 
lyden. 

Systemet er sat til 
ekstern lyd, men der 
ikke noget lydinput. 

Afspil lyd fra den eksterne enhed, 
eller fjern lydkablet. 

Det adaptive lys 
bliver ved med at 
blinke. 

Batterierne er løbet tør 
for strøm. 

Fjern strømkablet og batterierne. 
Isæt herefter nye batterier. 

Systemet tænder 
kortvarigt, hvorefter 
det slukker igen. 

Batterierne er næsten 
løbet tør for strøm. 

Udskift batterierne eller sæt 
strømkablet til. 

Anden uforudset 
opførsel. 

Systemet har behov for 
at blive nulstillet. 

1. Fjern batterierne 
2. Sæt strømkablet til 
3. Hold Select Sound knappen 

inde 
4. Tryk på Power knappen 
5. Giv slip på Select Sound 

knappen. 
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Sound Story liste 
Hver kategori har fire forskellige lyde at vælge i mellem. De kan ses her: 
Ocean 

1. Bølger og vand der skvulper 
2. Tilføjer gurglende vand 
3. Tilføjer måger, sæler og klokker fra bøjer 
4. Tilføjer tågehorn 

Rain 
1. Regnvejr 
2. Regnvejr med vind og let torden 
3. Tilføjer mere vind og torden 
4. Tilføjer kraftigere torden 

Lea 
1. Fårekyllinger og vind 
2. Tilføj fuglevinger og splask 
3. Tilføj fuglesang og bier 
4. Tilføj frøer 

Brook 
1. Rindende vand og vind 
2. Tilføj fuglevinger og splask 
3. Tilføj fuglesang og frøer 
4. Tilføj mere af det hele 

Home 
1. Brusebad 
2. Aircondition 
3. Vaskemaskine 
4. Pejs 

Ride 
1. Fly 
2. Bil 
3. Tog 
4. Robåd 

Baby 
1. Hvallyde 1 
2. Hvallyde 2 
3. Hjertelyde 
4. Fuglelyde 

Fan 
1. Bordventilator 
2. Rolig blæser 
3. Loftventilator 
4. Roterende ventilator 

Crowd 
1. Restaurant 
2. Udendørsmarked 
3. Cafe 
4. Stadion 

Brown noise har fire forskellige former for brun støj at vælge i mellem. 
Pink noise har fire forskellige former for brun støj at vælge i mellem. 
White noise har fire forskellige former for brun støj at vælge i mellem. 
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Sikkerhedsinstruktioner 
Læs venligst nedenstående sikkerheds- og operationsinstruktioner før brug. 

1. Advarsel: Betjen ikke tungt maskineri eller køretøjer samtidig med dette produkt. 
2. Du bør rengøre dit produkt regelmæssigt med en tør, blød, klud. Du kan støvsuge 

gitteret for at fjerne støvpartikler. Brug aldrig rengøringsmidler eller andre 
kemikalier til at rengøre dit produkt. 

3. Du skal sikre dig, at der ikke kommer væske eller partikler ind i mikrofonen – det er 
det runde hul til venstre for Adaptive knappen. 

4. Dit produkt kan ikke tåle vand, og kan være strømførende hvis det bliver vådt. 
a. Hvis dit produkt bliver vådt, tag straks strømkablet ud af stikkontakten og 

vend det på hovedet, så det har mulighed for at tørre helt. Det kan tage op 
til en uge. Vi garanterer ikke at produktet virker herefter. 

5. Produktet bør ikke befinde sig i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, ovne 
etc. 

6. Undgå placering i direkte sollys. 
7. Undgå placering i områder med meget støv. 
8. Elektriske apparater eller magnetfelter kan negativt påvirke dit produkt. 
9. Brug kun til medfølgende strømforsyning eller AA batterier. 
10. Tag strømmen fra produktet før du flytter det, eller hvis du ikke skal bruge det i 

en længere periode. 
11. Forsøg ikke at åbne eller reparerer dit produkt. Tag i stedet kontakt til Tonax. 

 



 

Genbrugsdirektiver 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr) er lanceret for at sikre, at produkter, som har nået enden af deres levetid, 
bliver genbrugt på den bedst tænkelige måde. Når dette produkt ikke længere kan 
bruges, må det ikke smides i husholdningsskraldespanden. Brug venligst en af disse 
bortskaffelsesmuligheder:   

 
-Fjern batterierne, og kom dem i en passende genbrugscontainer. Kom 
produktet i en passende genbrugscontainer. 
-Produktet kan også afleveres hos forhandleren. Hvis du køber et nyt 
produkt, bør forhandleren tage imod det gamle.  

 
Hvis du følger disse instruktioner, er du med til at beskytte mennesker og miljø.  
 
 
 
 


