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/ VIGTIGE SIKKERHEDS-
INSTRUKTIONER

Kontroller kabelspænding før brug
CITATION OASIS er designet til brug med 100-240 volt, 50/60 Hz 
AC-strøm. Tilslutning til en kabelspænding anden end den, som 
produktet er beregnet til, kan forårsage brandfare og beskadige 
enheden. Hvis du har spørgsmål til spændingskravene til din 
specifikke model eller spændingsforsyningen i dit område, 
bedes du kontakte din lokale forhandler, før du slutter enheden 
til en stikkontakt.

Brug ikke forlængerledninger
Forebyg sikkerhedsrisici ved kun at benytte den strømledning, der 
følger med din enhed. Vi anbefaler ikke brug af forlængerledninger 
sammen med dette produkt. Som med alle andre elektriske 
enheder bør du ikke trække strømledninger under tæpper eller 
placere tunge genstande på dem. Beskadigede strømledninger 
skal udskiftes øjeblikkeligt af et autoriseret servicecenter med 
en ledning, der imødekommer fabriksspecifikationerne. 

Håndter AC-strømledningen med forsigtighed
Afbryd altid strømledningen fra en AC-stikkontakt ved at trække 
i strikket og aldrig i ledningen.

Hvis du ikke har planer om at bruge højttaleren igennem længere 
tid, bør du afbryde den fra stikkontakten.

Kabinettet må ikke åbnes
Dette produkt indeholder ingen komponenter, der kan 
serviceres af brugeren. Åbning af kabinettet kan forårsage fare 
for elektrisk stød, og enhver modifikation af produktet annullerer 
garantien. Hvis der ved uheld kommer vand ind i enheden, skal 
du øjeblikkeligt afbryde den fra stikkontakten og opsøge et 
autoriseret servicecenter.
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/ INDLEDNING

Denne manual indeholder information om CITATION OASIS. 
Vi opfordrer dig til at bruge et par minutter på at læse denne 
vejledning, som beskriver produktet og indeholder trinvise 
instruktioner, der hjælper dig med at konfigurere og komme i 
gang.Læs og forstå sikkerhedsinstruktionerne, inden du tager 
produktet i brug. 

Design og specifikationer kan ændres uden varsel. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse produkter, deres 
installation og betjening, bedes du kontakte din Harman 
Kardon-forhandler eller kundeservice eller besøge os på 
www.harmankardon.com
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/ APP

Opsætning af Google Assistent

Google Home
Hent appen Google Home for at sætte Google Assistent op til at 
bruge din stemme til at styre din Citation Oasis.

Alle produktets funktioner vil blive indstillet.
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/ PRODUKTPRÆSENTATION

1 2 3

1. Citation Oasis x1

2. Lokal strømledning (afhænger af det enkelte land) x1

3. FM-antenne x1
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Forside

(Qi-aktiveret telefon)

Trådløs opladning i gang

Kildevælger

 / Søg efter en FM-station

Tjek alarmtidspunkt

FM-forudindstillinger

Lydstyrke ned/op

Udsæt alarm i 10 minutter;  
sæt afspilning på pause eller genoptag

Trådløs opladningsplade

BEMÆRKNINGER:
• Den trådløse opladning kan blive afbrudt af forhindringer mellem 

den Qi-aktiverede enhed og den trådløse opladningsplade, såsom 
et cover af metal, der dækker enheden.

• Telefonens cover kan påvirke opladningens hastighed og ydeevne. 
Hvis din telefon ikke oplades ordentligt, bør du fjerne coveret under 
opladningen.
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Tilbage

5 V      1.0 A

FM

Stik til strømkabel

Kun til serviceteknikere

3.5 mm lydindgang til eksterne enheder

FM-antennestik

Nattilstand (Wi-Fi) 
 : Wi-fi tændt (00:00 - 24:00)

 :  Wi-fi slukkes automatisk mellem kl.00.00 og 
kl. 06.00.

For at ændre varigheden skal du gå til indstillingerne 
for Nat-tilstand i Google Home appen.

Indstilling af skærmens lysstyrke

Slå mikrofonen til / fra

Type A USB-kabel til opladning



/ P
R

O
D

U
K

T
P

R
Æ

S
E

N
T

A
T

IO
N

9

Undersiden

>5s

FM

Fabriksnulstilling

Rum til backup-batteri
(CR2032 x1)

1

2

CR2032 

+

+

3
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Skærmoplysninger

Klokkeslæt

Status oplysninger

Bluetooth-statusindikator

Trådløs opladning i gang

Alarmen er indstillet.

Alarmtidspunkt vises

Wi-fi signalstyrke

Nattetilstand aktiveret, wi-fi frakoblet

FM-kilde er valgt

Mikrofon lydløs



11

/ OPSÆTNING

POWER

12
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Opsætning af wi-fi

(Android/iOS)

Google Home

Google Home

Hent Google Home appen på din smartphone eller tablet, og 
følg appens instruktioner for at gøre Citation Oasis til en del af 
wi-fi-netværket i dit hjem. Log ind med din Google-konto. Hvis 
du ikke har en, skal du oprette en ny.

BEMÆRK:
• Aktivér Bluetooth og placeringstjenester på din Android-enhed; 

aktiver Bluetooth på din iOS-enhed.

• Funktionen Nattetilstand (Wi-Fi) deaktiveres før Wi-fi-opsætning.
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/ AFSPIL

4.1 FM (88 MHz - 108 MHz)

Tryk gentagne gange for at vælge FM-tilstand.

 / 

Tryk kort: Tryk flere gange for at søge efter en 
station eller for finjustering.

Tryk og hold (>3): Søg efter den næste tilgængelige 
station.

Under afspilning: Tryk og hold inde i over tre 
sekunder for at gemme den nuværende station 
som en forudindstilling. Tryk 1 / 2 / 3 / 4 for at 
afspille den forudindstillede station.

Tænd/sluk for FM-radioenr



/ A
F

S
P

IL

14

4.2 Google Assistent

Slå lyd fra/til

Google 
Assistent-LED  
(Statusindikator)

Tal med Google for håndfri hjælp.
Begynd blot med at sige

“Hey Google”

Indstil og håndter dine alarmer

Ønsket handling
Stemmekommando
(Skal du sige “Hey Google” efterfulgt af...)

Indstil ny alarm “Indstil en alarm til kl. 7 i morgen tidlig”

Indstil alarm med navn “Indstil en alarm til kl. 7.00, der hedder medicin” 

Indstil tilbagevendende 
alarm

“Sæt en alarm til kl. 7 om morgenen på hverdage”

Spørg om eksisterende 
alarmer

“Hvornår er min alarm indstillet til?”

Spørg om alle alarmer “Hvilke alarmer er indstillet?”

Annullér eksisterende 
alarmer

“Slet alarmen”
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Indstil FM-kilden som ringetone for alarmen

Tryk og hold (> 5 sek.): Brug FM til alle alarmer; 

Tryk og hold igen (> 5 sek.): Gendan standard-alarmtonen.
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Skift lydstyrke for alarm
1. Sørg for, at din mobile enhed eller tablet er tilsluttet den 

samme Wi-Fi som Citation Oasis.

2. Start Google Home appe .

3.  Vælg Citation Oasis. 

4. Tryk på indstillinger øverst til højre  > Alarmer & Timere.  

5. Flyt skydeknappen for at justere lydstyrken.

BEMÆRK:
• Når FM er indstillet til alarmer, er alarm-lydstyrken den samme som 

lydstyrken for afspilning.

Indstil sleep-timer til musikafspilning

Ønsket handling
Stemmekommando
(Skal du sige “Hey Google” 
efterfulgt af...)

Indstil sleep-timer, mens 
der afspilles musik

“Indstil sleep-timer til 30 minutter” / 
“Indstil sleep-timer til 9.30”

Indstil sleep-timer før 
afspilning af musik

“Spil noget musik i 30 minutter”

BEMÆRK:
• Sleep-timer-funktionen understøtter nu trådløs musikafspilning via 

Chromecast built-in og Bluetooth. For afspilning med FM, AUX- og 
AirPlay- kan denne funktion muligvis blive tilgængelig i fremtiden 
via automatiske softwareopdateringer.
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4.3 Alarmer

Tryk på  (  )  for at udsætte alarmen i 10 minutter.

For at stoppe en igangværende alarm, tryk på .

For at tjekke de alarmer, du har indstillet, tryk gentagne gange på .

Hvis du vil slette en alarm,

1. Tryk  flere gange for at vælge en alarm. 

2. Tryk  for at slette alarmen.

PLAY/PAUSE, 
SNOOZE
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4.4 Chromecast built-in™

Trin 1:  Åben en app, der understøtter Chromecast.

Trin 2: Afspil musik.

Trin 3: Tryk på cast-ikonet og vælg “Citation Oasis”.

f.eks.

Spotify

Pandora

TuneIn

Deezer

Google Play Musik

* Enheden kan understøtte kontrol i flere rum leveret af indbygget 
Chromecast built-in, for yderligere oplysninger kan du se Google 
Home appen.
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4.5 AirPlay

Music

Citation Oasis 

iPhone

1. På en iOS-enhed, gå ind i kontrolcenteret.

2. Tryk på  for at vælge “Citation Oasis” som højttaler.

3. Start trådløs lydafspilning fra en app.
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4.6 Bluetooth

>3s

Settings Bluetooth

Bluetooth

DEVICES

Citation Oasis 

Now Discoverable

Connected

< 10 m / 33 ft

1. Tryk på  gentagne gange for at vælge kilden Bluetooth.

2. Tryk på og hold knappen  inde (> 3s) for at aktivere 
Bluetooth-parringstilstanden.

3. Aktiver Bluetooth på Bluetooth-enheden og søg efter 
“Citation Oasis”.

Når forbindelsen er oprettet, kan du starte lydafspilning på din 
Bluetooth-enhed.
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/ Specifikationer

• Modelnavn: Citation Oasis

• Enheder: 2 x 45 mm (fuldtone)

• Udgangseffekt: 12 W RMS

• Signal til støj-forhold: > 80 dB

• Strømforsyning: 100-240 V ~ 50/60 Hz 

• Bluetooth-version: 4.2

• Frekvensområde for Bluetooth-transmitter: 2402 – 2480 MHz

• Bluetooth-sendeeffekt: < 10 dBm (EIRP)

• Bluetooth-sendemodulation: GFSK,π/4 DQPSK, 8DPSK  

• Trådløst netværk: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)

• Frekvensområde for 2,4G wi-fi-sender: 2412 – 2472MHz 
(2,4 GHz ISM-bånd, USA 11 kanaler, Europa og andre 
steder 13 kanaler) 

• 2.4G wi-fi-sendeeffekt: < 20 dBm (EIRP)

• 2,4G wi-fi-modulation: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, 
BPSK,16QAM, 64QAM

• 5G wi-fi-sendeeffekt:: <23dBm (EIRP)

• 5G wi-fi-modulation: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 
256QAM

• Frekvensområde for 5G wi-fi-sender: 5,15 - 5,35GHz, 
5,470 - 5,725GHz, 5,725 - 5,825GHz

• Teknologi: WPC 
Frekvensbånd: 113.622 kHz - 180.288 kHz   
H-felt 16.68 dBμA/m@3m
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/ VAREMÆRKER

  The Bluetooth® word mark and logos 
are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such 
marks by HARMAN International Industries, 
Incorporated is under license. Other 
trademarks and trade names are those of 
their respective owners.

  The Wi-Fi CERTIFIED Logo is certification 
marks of the Wi-Fi Alliance.

   Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro, 
and iPhone are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries. 
Use of the Works with Apple badge 
means that an accessory has been 
designed to work specifically with the 
technology identified in the badge and 
has been certified by the developer to 
meet Apple performance standards. 
To control this AirPlay 2–enabled speaker, 
iOS 11.4 or later is required.

  Google, Google Play, Chromecast and 
other related marks are trademarks of 
Google LLC. Chromecast built-in may 
require subscription(s). The Google 
Assistant requires an internet connection 
and is not available in certain countries and 
languages. Availability and react of certain 
features and services are device, service, 
and network-dependent and may not be 
available in all areas. Controlling certain 
devices in your home requires compatible 
smart devices. Subscriptions for services 
and applications may be required and 
additional terms, conditions and/or charges 
may apply.
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