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/ VVIKTIGE SIKKERHET-
SANVISNINGER

Kontroller nettspenning før bruk
CITATION OASIS er designet for bruk med 100–240 volt, 50/60 
Hz vekselstrøm. Tilkobling til en annen nettspenning enn den 
produktet ditt er beregnet for kan skape en sikkerhets- og 
brannfare og kan skade enheten. Hvis du har spørsmål om 
spenningskravene for din spesifikke modell eller om hvilken 
nettspenning du har i ditt område, ta kontakt med din forhandler 
før du plugger enheten til et veggstøpsel.

Ikke bruk skjøteledninger
For å unngå brannfare, bruk kun ledningene som følger med 
enheten. Vi anbefaler ikke bruk av skjøteledninger med dette 
produktet. I likhet med alle elektriske enheter må du ikke føre 
strømledninger under tepper eller plassere tunge gjenstander 
på dem. Skadde strømkabler bør byttes ut øyeblikkelig med 
en ledning som møter fabrikkspesifikasjoner, ved et autorisert 
kundesenter. 

Kabelen for vekselstrøm skal håndteres med 
varsomhet
Når du kobler strømledningen fra en utgang for vekselstrøm, dra 
alltid i pluggen, aldri i ledningen.

Hvis du ikke har tenkt å bruke høyttaleren over lengre tid, må du 
koble pluggen fra utgangen for vekselstrøm.

Ikke åpne kabinettet
Det finnes ingen komponenter i dette produktet som kan 
vedlikeholdes av brukeren. Åpning av kabinettet kan representere 
fare for støt og enhver modifikasjon som utføres på produktet vil 
annullere garantien. Hvis vann utilsiktet kommer inn i enheten, 
koble øyeblikkelig enheten fra strømforsyningen og ta kontakt 
med et autorisert kundesenter.
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/ INNLEDNING

Denne håndboken inkluderer informasjon om CITATION OASIS.
Vi oppfordrer deg til å ta noen minutter på å lese denne 
håndboken, som beskriver produktene og inneholder trinnvise 
instruksjoner for å hjelpe deg med å sette det opp og komme 
i gang. Les og forstå alle sikkerhetsinstruksene før du bruker 
produktet. 

Utforming og spesifikasjoner kan endres uten varsel. 

Hvis du har spørsmål om disse produktene, installasjon eller 
bruk, ber vi deg kontakte Harman Kardon-forhandleren eller 
kundeservice, eller besøke oss på www.harmankardon.com
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/ APP

Oppsett med Google Assistent

Google Home
Last ned appen Google Hjem for å konfigurere Google Assistent til å 
bruke stemmen din til å kontrollere Citation Oasis.

Alle produktmulighetene vil bli satt opp.
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/ INNFØRING

1 2 3

1. Citation Oasis x1

2. Regional strømledning (avhenger av land) x1

3. FM-antenna x1
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Foran

(Qi-aktivert telefon)

Trådløs lading pågår

Kildevalg

 / Søk etter en FM-kanal

Sjekk alarmtid

Forhåndsinnstillinger for FM

Volum ned/opp

Slumre alarm i 10 minutter;  
Sette avspilling på pause eller gjenstarte 
avspilling

Trådløs ladepute

MERKNADER:
• Trådløs lading kan bli avbrutt av hindringer mellom den Qi-aktiverte 

enheten og den trådløse ladeplaten, f.eks. metallhus som dekker 
enheten.

• Telefonetuier kan påvirke ladehastighet og ytelse.Hvis telefonen 
din ikke lades som normalt, bør du ta av etuiet under lading.
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Bak

5 V      1.0 A

FM

Strømledningkontakt

Bare tjeneste

3,5 mm lydinngangskontakt for eksterne enheter

FM-antennekobling

Nattmodus (Wi-Fi) 
 : Wi-Fi på (00:00 - 24:00)

 : Wi-Fi slås av automatisk fra 00:00 til 06:00.

Gå til innstillingene for nattmodus i Google Home-
appen for å endre varighet.

Vis lysstyrkevelger

Mikrofon mute på / av

USB-kontakt type A for lading
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Bunn

>5s

FM

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

Reservebatterirom
(CR2032 x1)

1

2

CR2032 

+

+

3
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Displayinformasjon

Klokketid

Status-informasjon

Indikator for Bluetooth-status

Trådløs lading pågår

Alarminnstilling

Alarmtid vises

Wi-Fi-signalstyrke

Nattmodus (Wi-Fi) aktivert, Wi-Fi frakoblet

FM-kilde valgt

Mikrofon dempet
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/ KONFIGURERING

POWER

12
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Wi-Fi innstilling

(Android/iOS)

Google Home

Google Home

Last ned Google Home-appen på smarttelefonen eller nettbrettet 
ditt og følg app-anvisningene for å registrere Citation Oasis på 
Wi-Fi-nettverket hjemme. Logg inn med Google-kontoen din. 
Hvis du ikke har en konto, opprett en ny.Hvis du ikke har en 
konto, opprett en ny.

MERK:
• Aktiver Bluetooth og lokasjonstjenesten på Android-enheten; 

aktiver Bluetooth på iOS-enheten.

• Nattmodusfunksjonen er deaktivert før Wi-Fi konfigureres.
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/ SPILL AV

4.1 FM (88 MHz - 108 MHz)

Trykk gjentatte ganger for å velge FM-modus.

 / 

Trykk kort: Trykk gjentatte ganger for å søke 
etter en kanal eller for å fininnstille.

Trykk og hold (>3 sek.): Søk etter neste tilgjengelige 
kanal.

Under avspilling kan du trykke og holde inne 
(> 3 s) for å lagre den aktuelle kanalen som 
forhåndstinnstilling.Trykk på 1/2/3/4 for å spille av 
den forhåndsinnstilte kanalen.

Slå på/av FM-radioen.
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4.2 Google Assistent

Google 
Assistent-LED 
(statusindikator)

Lyd av Lyd på

“Hey Google”

Snakk til Google for håndfri hjelp. 
Du begynner ved å si 

Still inn og administrere alarmer

Ønsket handling
Talekommando
(Si “Hey Google” og deretter …)

Set new alarm “Angi en alarm for klokken 7 i morgen tidlig”

Still inn alarm med navn “Still inn en alarm kalt “Medisin” til kl. 07:00” 

Still inn gjentakende alarm “Angi en alarm for klokken 7 på morgenen på ukedager”

Spør om eksisterende alarm “Hvilken tid er alarmen stilt inn på?”

Spør om alle alarmer “Hvilke alarmer er stilt inn?”

Avbryt en eksisterende alarm “Slett alarmen”
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Angi FM-kilden som alarmlyd.

Trykk og hold inne (> 5s): Bruk FM for alle alarmer;   
Trykk og hold inne (> 5s) igjen: Tilbakestill til standard alarmlyd.



/ S
P

IL
L

 A
V

16

Endre alarmvolum
1. Sørg for at mobilen eller nettbrettet ditt er koblet til samme 

Wi-Fi som Citation Oasis.

2. Start Google Hjem- appen .

3. Velg Citation OASIS.

4. Øverst til høyre trykker du på Innstillinger   Alarmer og 
nedtellinger. 

5. Flytt glidebryteren for å justere volumet.

MERK:
• Når FM er valgt som alarm, vil alarmvolumet være det samme som 

systemets avspillingsvolum.

Still inn søvntid for musikkavspilling

Ønsket handling
Talekommando
(Si “Hey Google” og deretter …)

Still inn søvntid under 
musikkavspilling

“Still inn søvntid på 30 minutter” / 
“Still inn en søvntid kl. 09:30”

Still inn søvntid før 
musikkavspilling

“Spill litt musikk i 30 minutter”

MERK:
• Søvntidfunksjonen er nå tilgjengelig for musikkstrømming gjennom 

Chromecast built-in og Bluetooth.For musikkstrømming med FM, 
AUX og AirPlay kan denne funksjonen bli tilgjengelig i fremtiden, 
gjennom automatiske programvareoppdateringer.
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4.3 Alarmer

Trykk på  ( ) for å slumre alarmen i 10 minutter.

Trykk på  for å stoppe den aktive alarmen. 

Trykk gjentatte ganger på  for å sjekke alarmene du har stilt inn.

For å slette en alarm, 

1. Trykk gjentatte ganger på  for å velge en alarm. 

2. Trykk på  for å slette alarmen.

PLAY/PAUSE, 
SNOOZE
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4.4 Chromecast built-in™ 

Trinn 1. Åpne en Chromecast-aktivert app.

Trinn 2. Spill av musikk.

Trinn 3: Trykk på strømmeikonet og velg “Citation Oasis”.

f.eks.

Spotify

Pandora

TuneIn

Deezer

Google Play musikk

* Enheten kan støtte multiroom kontroll levert av innebygget 
Chromecast built-in, se appen Google Hjem for flere detaljer.
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4.5 AirPlay 

Music

Citation Oasis 

iPhone

1. Gå til iOS-enhetens kontrollsenter.

2. Trykk på  for å velge “Citation Oasis” som høyttaler.

3. Begynn strømming av lyd 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.  Trykk på  gjentatte ganger for å velge Bluetooth-kilde.

2. Trykk på og hold inne  (> 3s) for å gå til Bluetooth-
sammenkoblingsmodus.

3. Aktiver Bluetooth på Bluetooth-enheten og søk etter 
“Citation Oasis”.

Etter tilkobling kan du begynne musikkavspilling på Bluetooth-
enheten.
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/ Spesifikasjoner

• Modellnavn: Citation Oasis 

• Høyttalerelement: 2 x 45 mm (full rekkevidde)

• Utgangseffekt: 12 W RMS

• Signal-til-støy-forhold: > 80 dB

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

• Bluetooth-versjon: 4.2

• Bluetooth transmitter frequency range: 2402 – 2480 MHz 

• Bluetooth-sendereffekt: < 10 dBm (EIRP)

• Bluetooth transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 
8DPSK 

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

• 2.4G Wi-Fi transmitter frequency range: 2412 – 2472MHz 
(2.4GHz ISM Band, USA 11 Channels, Europe and others 
13 Channels) 

• 2,4G Wi-Fi-senderens styrke: <20dBm (EIRP)

• 2.4G Wi-Fi-modulering: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, 
BPSK, 16QAM, 64QAM

• 5G Wi-Fi-senderens effekt: <23dBm (EIRP)

• 5 G Wi-Fi modulasjon: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 
256QAM

• 5G Wi-Fi transmitter frequency range: 5.15 - 5.35GHz,  
5.470 - 5.725GHz, 5.725 - 5.825GHz

• Teknologi: WPC 
Frekvensområde: 113,622 til 180,288 kHz 
H-felt 16,68 dBμA/m ved 3m
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/ VAREMERKER

  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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