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1. Menyknapp

6. Funksjonsknapp

11. Dimmerknapp

16. Info-knapp

2. Tuningkontroll

7. Bluetooth-paringsknapp

12. Auto-tune/spol tilbake-knapp

17. Apple Lightning® -kontakt

3. Velgerknapp

8. Slumreknapp

13. Equalizer (EQ)-knapp

18. Dockingtast

4. Alarm 2/Spol frem-knapp

9. Alarm 1/Spill/Pause-knapp

14. Volumkontroll

5. Knapp for På/standby

10. Hurtigtast

15. Innsovningsknapp
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Kontroller (foran)
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19. Bluetooth-indikator
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20. LCD-skjerm
21. Infrarød sensor
22. Høyttalere x 2
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23. Basshøyttaler
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Kontroller (bak)
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24. Teleskopantenne
25. Likestrømskontakt
26. Ladeuttak
27. Linjeutgang
28. Kontakt for hodetelefoner
Service

29. Aux-inngang
30. USB-kontakt (kun for
servicebruk)
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Kontroller (fjernkontroll)
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1. Knapp for På/standby
2. iPod-tast
3. FM-knapp
4. DAB-knapp
5. Demp lyd-knapp
6. Aux inn-knapp
7. Bluetooth-tast
8. Spill/Pause-knapp
9. Søke nedover/spol tilbake-knapp
10. Menyknapp
11. Innsovningsknapp
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12. Dimmerknapp
13. Slumreknapp
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15

14. Alarmknapp
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12
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15. Equalizer (EQ)-knapp
16. Velgerknapp
17. Info-knapp
18. Søke opp/Hurtig fremover-knapp
19. Hurtigtast
20. Volum opp-/ned-knapper

Merk: Av klarhetsgrunner viser instruksjonene for bruken av kontrollene knappene på klokkeradioen gjennom hele bruksanvisningen. Knappene på
fjernkontrollen kan brukes hvis du foretrekker det. Men demp er bare tilgjengelig når fjernkontrollen brukes.
Vennligst merk: Modus-knappen på radioen vil gi tilgang til modusene DAB, FM, iPod og Aux inn.
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Bytte av batteri i fjernkontrollen
1. Ved hjelp av spissen på en binders skyves fangeren til høyre side.
2. Fjern batteriholderen ved å skyve holderen i vist retning.
3. Fjern batteriet fra holderen.
4. Sett på batteriet på nytt (CR2032 eller tilsvarende), sikre at den positive
siden til batteriet er mot deg, med holderen plassert som vist.
5. Sett på batteriholderen igjen.
Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på en lengre periode, anbefales det
at batteriene tas ut.
VIKTIG: Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, sånn som
sollys, flammer eller lignende. Etter bruk må batteriene om mulig leveres
til resirkulering. Batteriene må under ingen omstendigheter brennes.
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Bruke radioen første gang
1. Plasser radioen på en flat overflate.
2. Trekk teleskopantennen helt ut. Antennen bør forlenges helt og
posisjoneres vertikalt for beste mottak.
Service

3. Sett inn adapterpluggen i likestrømsuttaket på baksiden av radioen.
Plugg inn adapteren i en vanlig veggkontakt. Displayet vil vise «Welcome
to Digital Radio» i noen sekunder og deretter «0:00». Etter kort tid vil
den gjeldende tiden vises på skjermen.
4. Dersom radioen ikke finner noen stasjoner kan det være nødvendig
å flytte radioen for å oppnå bedre mottak. Du kan da fortsette med å
søke for å finne stasjoner som beskrevet på side 10.

Welcome to
Digital Radio

VIKTIG: Strømadapteren brukes for å koble radioen til strømforsyning.
Veggkontakten som brukes til radioen må være tilgjengelig for normal
bruk. For å koble radioen fra strømmen helt, må støpselet trekkes helt
ut av stikkontakten.
Tegn som vises på LCD-skjermen indikerer at radioen er tilkoblet og får
strøm fra strømforsyningen.
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Slik bruker du radioen
1. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio. Radioen
vil være i DAB-funksjon når den slås på første gang. Etter hvert bruk
vil radioen huske forrige funksjon som ble brukt og bytte til denne
modusen neste gang den brukes.
2. Hvis radioen har vært i bruk, velges den sist brukte stasjonen.

DAB Mode
1

Scanning...

24

3. Hvis dette er første gang radioen brukes kan et hurtigsøk etter DABkanaler på bånd III utføres. Den første stasjonen i listen over stasjoner
funnet under søk vil spilles av. Displayet vil vise stasjonsnavnet.
4. I søkeprosessen vil displayet vise fremdriften til stasjonssøket. Tallet
på høyre side av skjermen er antallet stasjoner som ble funnet. Når
søket er fullført vil den første stasjonen (i alfanumerisk rekkefølge
0...9...A...Z) velges.
5. Hvis ingen signaler finnes kan det være nødvendig å plassere radioen
et annet sted for bedre mottak. Du kan da fortsette med å søke for å
finne stasjoner som beskrevet på side 10.
Merk: Når klokkeradioen slås på første gang vil den sette volumet til et
moderat høyt nivå, i tilfelle lydnivået på kringkastingen er veldig lav. Etter
at du har stilt inn inn volumet med Volume-kontrollen, vil radioen huske
på aktiv innstilling neste gang den brukes.

7

Absolute Rad 60s
Now playing on the r

Velge en stasjon – DAB
1. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio. Skjermen
vil vise «Connecting» i et par sekunder.

DAB Mode
2

2. Trykk og slipp Mode-knappen (DAB-knappen på fjernkontrollen) til DABmodus er valgt. Skjermen viser navnet på radiostasjonen som er valgt.

Station List
< BBC Radio 2

3. Roter kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å
bla gjennom listen over tilgjengelige stasjoner.
4. Når ønsket stasjonsnavn vises på displayet, trykkes og slippes Selectknappen for å velge stasjon. Displayet vil vise «Connecting» mens
radioen din finner den nye kanalen.

<

3

BBC Radio 2
Connecting...

5. Juster Volume-kontrollen til ønsket innstilling.

4
Merk: Hvis displayet etter søking etter stasjon viser «Service not available»,
vil det muligens være nødvendig å plassere radioen et annet sted som
gir bedre mottak.

Station List
< BBC Radio 5 Live <<<

Andre tjenester – DAB
1. Enkelte radiostasjoner har en eller flere ekstratjenester tilknyttet.
Hvis stasjonen er tilknyttet en sekundær tjeneste, vil den sekundære
tjenesten vises umiddelbart etter primærtjenesten når du dreier på
Tuning-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen).
2. For å finne den sekundære tjenesten, trykkes og slippes Selectknappen. De fleste ekstratjenester sender ikke uavbrutt, og dersom
den valgte tjenesten ikke er tilgjengelig vil radioen gå tilbake til den
tilknyttede primærtjenesten.

1

Station List
< << BBC R5LiveSportX <
2
8

Visningsvalg – DAB
Radioen har en rekke visningsfunksjoner i DAB-modus:1. Trykk og slipp Info-knappen for å gå gjennom de forskjellige valgene.
Alle skjermer går tilbake til visning av tid og dato etter ca. 30 sekunder.
a. Rulletekst

b. Programtype

c. Multipleksnavn
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1

a

BBC Radio 2
Now playing on the r

b

BBC Radio 2
Pop Music

c

BBC Radio 2
BBC National DAB

d

BBC Radio 2
10:28
18-07-2014

e

BBC Radio 2
12B 225.648MHz

f

BBC Radio 2
128kbps / DAB

Viser rullende tekstmeldinger som artist/
låtnavn, telefonnummer osv.

Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks.
Pop, Classic, News osv.

Viser navnet på DAB-multipleksen som
den gjeldende stasjonen tilhører.

d. Tid og dato

Viser gjeldende klokkeslett og dato.

e. Frekvens og kanal

Viser frekvens og kanalnummer for den
innstilte DAB-stasjonen.

f. Bitrate og lydtype

Viser den digitale audiobitraten og lydtypen
til DAB-stasjonen det nå er stilt inn til.

Visningsalternativer – DAB
g. Signalstyrke

Viser signalstyrken til DAB-stasjonen
det er stilt inn til. Den åpne blokken i
signalstyrke-diagrammet viser minimumssignalstyrken som kreves for godt DABmottak. Signalstolpene vil gå opp eller
ned for å vise endrende signalstyrke
mens du justerer teleskopantennen eller
plasseringen til radioen.

g

BBC Radio 2

Finne nye stasjoner – DAB
Fra en tid til en annen kan det hende at nye DAB-radiostasjoner blir
tilgjengelige. Eller du kan ha flyttet til en annen del av landet. I dette tilfellet
må du kanskje la radioen skanne etter nye stasjoner.

Scanning...

24

1

1. Trykk og slipp opp knappen Auto Tune.
2. Radioen vil utføre et søk etter DAB-kanaler på bånd III. Etter hvert
som den finner nye stasjoner, vil stasjonstelleren på høyre side av
skjermen øke og stasjonene vil legges til listen.
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Manuelt søk – DAB
Manuell innstilling lar deg stille din radio til en gitt DAB-frekvens i Band III.
Alle nye stasjoner som søkes opp legges til stasjonslisten. Denne funksjonen
kan også brukes til å støtte posisjonering av antennen eller radioen for å
optimere mottak for en bestemt kanal eller frekvens.

1

1. Trykk og slipp Menu-knappen for å åpne DAB-menyen.
2. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til displayet
viser «Manual Tune». Trykk og slipp opp Select-knappen for å bruke
den manuelle innstillingsmodus.

DAB
< Manual Tune

<

Manual Tune
< 12B 225.648MHz

<

2,3

3. Vri kontrollen Tuning for å velge ønsket DAB-kanal. Trykk og slipp
opp Select-knappen for å stille inn til ønsket frekvens.
4. Den åpne blokken i signalstyrke-diagrammet viser minimumssignalstyrken som kreves for godt DAB-mottak. Signalstolpene vil
gå opp og ned for å vise endrende signalstyrke mens du justerer
teleskopantennen eller plasseringen til radioen. Alle nye radiostasjoner
som oppdages i det innstilte DAB-multiplekset legges til i listen som
er lagret i radioen. Trykk på og slipp Select-knappen igjen for å gå
tilbake til vanlig DAB-tuningmodus.

2-4

12B 225.648MHz BBC

Signalstyrkevisning – DAB
1. Trykk på Info-knappen og slipp den når signalstyrken vises i displayet.
Den åpne blokken i signalstyrke-diagrammet viser minimumssignalstyrken som kreves for godt DAB-mottak. Signalstolpene vil
gå opp og ned for å vise endrende signalstyrke mens du justerer
teleskopantennen eller plasseringen til radioen.
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BBC Radio 2
1

Dynamic Range Control (DRC) – DAB
DRC-funksjonen kan gjøre det lettere å høre lavere lyder når radioen
brukes i støyende omgivelser.

2

DAB
< DRC Value

<

3

DRC Value
< DRC off

*
<

DRC Value
< DRC high

<

DRC Value
< DRC low

<

Det finnes tre kompresjonsnivåer:
DRC off

Ingen kompresjon brukes. (standard)

DRC high

Maksimum kompresjon brukes.

DRC low

Medium kompresjon brukes.

1. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio.
2. Trykk og slipp opp Mode-knappen (DAB-knappen på fjernkontrollen)
til DAB-modus er valgt.

4,5

3. Trykk og slipp Menu-knappen for å åpne DAB-menyen.
4. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «DRC
Value» vises på displayet. Trykk og slipp Select-knappen. Dokumentet
vil vise nåværende DRC-verdi og den vil markeres med en stjerne.

4-6

5. Vri kontrollen Tuning for å velge ønsket DRC-innstilling (standard er off).
6. Trykk og slipp Select-knappen for å bekrefte innstillingen. Etter en del
sekunder vil displayet gå tilbake til det vanlige radiodisplayet.
Merk: Ikke alle DAB-sendinger kan bruke DRC-funksjonen. Hvis
kringkastingen ikke støtter DRC, vil ikke DRC-innstillingen på radioen
ha noen effekt.
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Stasjonsrekkefølge – DAB
Radioen din har 3 innstillinger for stasjonsrekkefølge som du kan velge
mellom. Innstillinger for stasjonsrekkefølge er alfanumeriske, ensemble
og gyldige.

2

DAB
< Station Order

<

3

Station Order
< Alphanumeric

*
<

Station Order
< Ensemble

<

Station Order
< Valid

<

Merk: Standard-stasjonsrekkefølgen er alfanumerisk.
1. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio.
2. Trykk og slipp Mode-knappen (DAB-knappen på fjernkontrollen) til
DAB-modus er valgt.
3. Trykk og slipp Menu-knappen for å åpne DAB-menyen.
4. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «Station
Order» vises på displayet. Trykk og slipp Select-knappen.

4,5

5. Drei på Tuning-kontrollen for å velge mellom «Alphanumeric»,
«Ensemble» og «Valid». Valgt innstilling vil markeres med stjerne.

4-6
«Alphanumeric» - sortere stasjonene i en alfanumerisk liste 0...9 A...Z.
«Ensemble» - organiserer stasjonslisten etter DAB-multipleks.
«Valid» - viser bare stasjonene som har et gyldig signal.
6. Trykk og slipp Select-knappen for å velge den ønskede
stasjonsrekkefølgen.

13

Fjerne stasjoner – DAB
På sikt kan det hende at enkelte DAB-tjenester avslutter tjenesten eller
bytter stasjon, slik at du ikke kan motta signaler fra stasjonen. Hvis du
vil fjerne slike stasjoner fra listen over DAB-stasjoner, kan du bruke
stasjonsfunksjonen Prune til å slette DAB-stasjoner du ikke lenger mottar
signaler fra.

2

Stasjoner som ikke kan finnes eller som ikke har blitt funnet på veldig lang
tid, blir vist i stasjonslisten med et spørsmålstegn.

3
1. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio.
2. Trykk og slipp Mode-knappen (DAB-knappen på fjernkontrollen) til
DAB-modus er valgt.
3. Trykk og slipp Menu-knappen for å åpne DAB-menyen.

< Prune

DAB

<

Prune?
No <Yes<
Prune?
< No< Yes

4,5

4. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «Prune»
vises på displayet. Trykk og slipp Select-knappen.
5. Roter Tuning-kontrollen for å utheve «Yes». Trykk og slipp Selectknappen for å rydde opp i stasjonslisten og eliminere utilgjengelige
stasjoner.

4-6

6. Hvis du ikke ønsker å rydde opp i stasjonene, velger du «No» i steg 5
og deretter trykker du og slipper Select-knappen. Displayet vil deretter
gå tilbake til forrige visning.
Merk: Hvis du har flyttet radioen din til en annen del av landet bør du
også utføre et søk etter nye stasjoner (se avsnittet «Finne nye stasjoner»
på side 10).
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Bruke radioen - FM autosøk
1. Trekk teleskopantennen helt ut. Antennen bør forlenges helt og
posisjoneres vertikalt for beste mottak.

FM Mode
3

2. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio.
3. Trykk og slipp Mode-knappen (FM-knappen på fjernkontrollen) for å
velge FM-modus.

87.50MHz
Scanning...

4. Vri Tuning-kontrollen med klokken og trykk og slipp deretter Auto
Tune-knappen for å få radioen til å søke gjennom frekvensbåndet fra
lavt til høyt. Systemet stopper automatisk når det finner en stasjon
med tilstrekkelig signalstyrke.

4-7

5. Etter noen sekunder, blir skjermen oppdatert. Skjermen viser frekvensen
på signalet som er funnet. Hvis signalet er sterkt nok og det er RDSdata til stede, vil radioen vise stasjonsnavnet.
6. Trykk og slipp opp knappen Auto Tune som før for å finne andre
stasjoner.
7. Vri Tuning-kontrollen mod klokken og trykk og slipp deretter Auto
Tune-knappen for å få radioen til å søke gjennom frekvensbåndet fra
høyt til lavt. Systemet stopper automatisk når det finner en stasjon
med tilstrekkelig signalstyrke.
8. Når enden på bølgebåndet nås, vil radioen fortsette å søke fra motsatt
ende av bølgebåndet.
9. Juster Volum til ønsket innstilling. For å slå av radioen, trykk og slipp
På/Standby-knappen.
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4-7
Merk:
Trykk og hold inne Tuning opp-knappen på fjernkontrollen for å få radioen
til å søke gjennom frekvensbåndet fra lavt til høyt.
Trykk og hold inne Tuning ned-knappen på fjernkontrollen for å få radioen
til å søke gjennom frekvensbåndet fra høyt til lavt.
Merk:
Dersom FM-mottaket er dårlig, prøv å re-posisjonere teleskopantennen.
Utvid den fullstendig og plasser den vertikalt for optimalt mottak. Hvis du
oppdager at FM-sendingen har mye bakgrunnsstøy, kan dette ofte reduseres
ved å sette radioen i monomottak på den aktuelle FM-stasjonen. Se avsnittet
«Innstillinger for stereo/mono – FM» på side 19 for ytterligere detaljer.

Manuelt søk – FM
1. Trekk teleskopantennen helt ut. Antennen bør forlenges helt og
posisjoneres vertikalt for beste mottak.
2. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio.

FM Mode
3

3. Trykk og slipp Mode-knappen (FM-knappen på fjernkontrollen) for å
velge FM-modus.
4. Vri på Tuning-kontrollen (Tuning opp- eller ned-knappen på
fjernkontrollen) for å stille inn en stasjon. Frekvensen vil endres i
trinn på 50 kHz.

87.50MHz
4

Dersom radioen søker seg frem til en stasjon med tilstrekkelig
signalstyrke og med RDS-informasjon, kan skjermen endres til å vise
stasjonsnavnet.
5. Når enden på bølgebåndet nås vil radioen begynne innstilling fra
andre enden av bølgebåndet.
6. Juster Volum til ønsket innstilling.
7. For å slå av radioen, trykk og slipp På/Standby-knappen.
Merk:
Dersom FM-mottaket er dårlig, prøv å re-posisjonere teleskopantennen.
Utvid den fullstendig og plasser den vertikalt for optimalt mottak.
Hvis du oppdager at FM-sendingen har mye bakgrunnsstøy, kan dette
ofte reduseres ved å sette radioen i monomottak på den aktuelle FMstasjonen. Se avsnittet «Innstillinger for stereo/mono – FM» på side 19
for ytterligere detaljer.
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Visningsvalg – FM
Radioen har en rekke visningsfunksjoner for FM-modus:
Radio Data System (RDS) er et system der lydløs digital informasjon blir
sendt i tillegg til normal FM radioprogram. RDS tilbyr flere nyttige muligheter.
Følgende er tilgjengelig til din radio.
1. Trykk og slipp Info-knappen for å gå gjennom de forskjellige valgene.

1

a

BBC R4
The best variety of

b

BBC R4
Pop Music

c

BBC R4
89.30MHz

d

BBC R4
Mono

e

BBC R4
10:08

Alle skjermer går tilbake til visning av tid og dato etter ca. 30 sekunder.
a. Rulletekst

Viser rullende tekstmeldinger som artist/
låtnavn, telefonnummer osv.

b. Programtype

Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks.
pop, klassisk, nyheter, osv.

c. Navn

Viser stasjonsnavnet til FM-stasjonen som er
stilt inn for øyeblikket.

d. Lydtype

Displayet viser lydtypen for FM-stasjonen
som for øyeblikket er stilt inn.

e. Tid og dato

Viser gjeldende klokkeslett og dato.

Merk: Dersom RDS-informasjon ikke er tilgjengelig, vil ikke radioen kunne
vise stasjonsnavn, rullende tekst og programtypeinformasjon.
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21-07-2014

Innstilling for søkefølsomhet – FM
Din radio har muligheten local/distant for autosøk-funksjonen. Hvis man
stiller radioen til alternativet lokalt søk, overser den svakere signaler fra
sendere lenger unna, slik at det blir enklere å finne de sterkere signalene.

2

FM
< FM Scan Zone

<

3

FM Scan Zone
< Distant

*
<

FM Scan Zone
< Local

<

1. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio.
2. Om nødvendig, trykk og slipp Mode-knappen (FM-knappen på
fjernkontrollen) til FM-båndet er valgt.
3. Trykk og slipp Menu-knappen for å åpne FM-menyen.
4. Roter Tuning-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til
«FM Scan Zone» vises på displayet. Trykk og slipp Select-knappen
for å åpne justeringsmodusen for skanningssensitivitet. Nåværende
innstilling vil markeres med stjerne.
5. Vri på Tuning-kontrollen for å bytte mellom alternativene «Local» (kun
sterke stasjoner) og «Distant» (alle stasjoner) i den nederste linjen i
displayet. Valget Distant gjør at radioen finner svakere signal under søk.

4,5

4-6

6. Trykk og slipp Select-knappen for å bekrefte valget ditt. Innstillingen
Local eller Distant lagres i radioen og forblir i kraft til den endres eller
en systemnullstilling.
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Innstillinger for stereo/mono – FM
Din radio spiller stereo FM-kringkastinger i stereo, dersom mottakssignalet er
tilstrekkelig sterkt. Likevel vil lydsignalet bli dårligere ettersom stereosignalet
blir svakere. Det kan være å foretrekke å tvinge radioen til å spille av
stasjonen i mono, for å kunne redusere bakgrunnsstøyen.

3

FM
< FM Audio

1. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio.

< Mono

2. Søk opp ønsket FM radiostasjon som tidligere beskrevet.
3. Trykk og slipp Menu-knappen for å åpne FM-menyen.

FM Audio

<
*
<

4-6

4. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «FM
Audio» vises på displayet. Trykk og slipp Select-knappen.
5. Du kan bytte til mono for å redusere skurringen fra et svakt FM-signal
ved å dreie Tuning-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen)
til «Mono» vises på displayet. Trykk og slipp Select-knappen for å
bekrefte innstillingen.
Nåværende lydinnstilling vil merkes med en stjerne.
6. For å gå tilbake til stereo vrir du Tuning-kontrollen (Tuning-knappene
på fjernkontrollen) til «Auto» vises i displayet. Trykk og slipp Selectknappen for å bekrefte innstillingen. Radioen vil spille nåværende
stasjon i stereo hvis signalet er sterkt nok.
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4-6

< Auto

FM Audio

<

Forhåndsinnstille stasjoner
Du kan lagre dine foretrukne DAB- og FM-radiostasjoner til de
forhåndsinnstilte stasjonsminnene. Radioen har 20 forhåndsinnstilte
minner, 10 for DAB og 10 for FM. Forhåndsinnstillinger huskes av radioen
dersom et strømbrudd skulle inntreffe.
Prosedyren for å stille inn forhåndsinnstillinger og bruke dem til å søke opp
stasjonen er de samme for FM- og DAB-funksjoner, og beskrives under.

2

BBC Radio 2
Now playing on the r

4

Preset Store
<1: (Empty)

>

1. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio.

Preset 1
stored

2. Trykk og slipp opp Mode-knappen (DAB eller FM-knappen på
fjernkontrollen) for å velge ønsket bølgebånd.
3. Søk opp ønsket radiostasjon som tidligere beskrevet.

5

4. Trykk og hold inne Preset-knappen. Skjermen vil f.eks. vise «1:
(Empty)» dersom ingen stasjon er lagret i den forhåndsinnstillingen.
5. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å velge
ønsket forhåndsinnstilt stasjonsnummer som du vil at stasjonen skal
lagres under.

6

6. Trykk og slipp Select-knappen. Skjermen vil vise, f.eks., «Preset 1
stored». Stasjonen lagres under den valgte forhåndsinnstillingen.
Gjenta denne prosedyren for de gjenværende forhåndsinnstillingene.
7. Stasjoner som lagres i forhåndsinnstilte minner kan overskrives ved
å følge prosedyren ovenfor.
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Hente en forhåndsinnstilt stasjon
1. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio.

Preset Recall
<1:
BBC Radio 2

2. Trykk og slipp opp Mode-knappen (DAB eller FM-knappen på
fjernkontrollen) for å velge ønsket bølgebånd.

2

3. Trykk og slipp opp Preset-knappen. Skjermen vil f.eks. vise «1:
(Empty)» dersom ingen stasjon er lagret i den forhåndsinnstillingen.
Dersom en forhåndsinnstilling har blitt lagret, vil skjermen vise enten
stasjonsnavnet (for DAB-stasjoner) eller frekvensen (for FM-stasjonen).

3

4. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å velge
ønsket forhåndsinnstilt kanal.
5. Trykk og slipp Select-knappen. Din radio vil stilles inn til valgt
forhåndsinnstilt kanal i minnet.

4

5
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>

BBC Radio 2
Now playing on the r

®

®

Docking for iPod®, iPhone og iPad

Radioen har en iPod-dockingstasjon som lar deg spille av digitale lydfiler
og lydspor, fra videoer som er lagret på din iPod, iPhone eller iPad, via
radioens høyttalere.

Apple Lightning-kontakt

Radioen bruker Apple Lightning® -kontakten som ble introdusert av Apple
i 2012.
I dette avsnittet brukes iPod som eksempel, men alle kompatible iPoder,
iPhoner og iPader kan brukes.

Slik bruker du docken med din iPod, iPhone eller iPad
1. For å bruke Lightning-kontakten med iPod skyver du dockingtasten
mot høyre. Luken åpnes slik at du får tilgang til Lightning-kontakten.

1
2. For å lukke døren skyver du den forsiktig ned helt til den klikkes på plass.

Docke med din iPod, iPhone eller iPad
1. Plasser iPoden forsiktig inn i Lightning-kontakten.
Merk: Hvis du docker en iPoden mens radioen spiller, skifter den
automatisk til iPod-modus. Hvis du docker iPoden mens radioen er i
standby-modus, må du trykke inn Mode-knappen (iPod-knappen på
fjernkontrollen) slik det beskrives nedenfor.
2. For å velge iPod-modus, trykk på Mode-knappen (iPod-knappen på
fjernkontrollen) inntil «iPod» vises på skjermen. Dersom den spilte
tidligere, vil iPod-en din slås på og fortsette og spille fra der den
spilte tidligere.

iPod
2

Merk: Radioen kan lade det interne batteriet til en iPod. Din iPod vil bruke
baklysinnstillingene som konfigurert. Dersom du ønsker å endre disse,
bruke menyen Innstillinger på iPod-en din.
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Spille av en fil fra din iPod, iPhone eller iPad

Volume
09

1. Bruk berøringsskjermen på iPoden for å velge hvilket innhold som
skal spilles av.
2. Juster volumet til ønsket innstilling med Volume-kontrollen på din radio.
3. For å sette avspilling i pause trykkes Spill av/Pause-knappen. For å
gjenoppta avspilling trykkes Spill av/Pause-knappen igjen.
4. iPod har ikke noen stoppknapp (den bruker pausefunksjonen). For
å spille av et annet utvalg, brukes iPod-menyene for å foreta valget
med Spill av/Pause-knappen for å slutte å spille av nåværende
element etter behov.

2

3,4

Søkefunksjon
1. Når iPod spiller, trykkes og holdes knappen Spol frem- eller Spol
tilbake- for å hoppe i nåværende fil eller spor. Slipp knappen når du
kommer til det ønskede punktet i filen eller sporet.

1,2

2. Trykk og slipp opp enten Spol frem- eller Spol tilbake- for å begynne
å spille neste eller forrige fil eller spor.

1,2
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Visningsalternativer – iPod-modus
Radioen har en rekke visningsfunksjoner i iPod-modus:1. Trykk og slipp Info-knappen for å gå gjennom de forskjellige valgene.

1

Alle skjermer går tilbake til visning av tid og dato etter ca. 30 sekunder.
a. Tittel

Viser tittelen til sporet som spilles av.

b. Album

Viser navnet på albumet det nåværende sporet
er tatt fra.

c. Artist

d. Tid og dato

a

iPod 01:57
Magic Lantern

b

iPod 01:57
Beyond the Storm

c

iPod 01:57
Edgar Froese

d

iPod 01:57
09:30
22-7-2014

Viser navnet på artisten for det sporet som
spilles av.

Viser gjeldende klokkeslett og dato.

Når radioen viser en informasjonsskjerm, vises fremgangen for avspillingen
av det gjeldende sporet.
Merk: Hvis du må stille alarmen mens du er i iPod-modus, må du bruke
fjernkontrollen siden alarmknappene på radioen brukes til å kontrollere
avspillingen fra iPoden.
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Bluetooth-modus
Bluetooth-modus gjør at radioen din kan bruke radiohøyttalerne til å spille
av lyd, spille av lyd fra videofiler og strømme musikk fra enheter med
Bluetooth, sånn som mobiltelefon, datamaskin, nettbrett osv.
●

Når en Bluetooth-aktivert enhet, for eksempel Blutune 65-radioen,
er satt til «synlig», vil andre Bluetooth-enheter kunne oppdage, pare
eller koble til den.

●

«Bluetooth pairing» opprettes når to Bluetooth-enheter godtar å etablere
en tilkobling og kommunisere med hverandre.

●

Bluetooth-indikatorlyset på radioens frontpanel blinker når den
kan oppdages eller når den prøver å koble seg til en tidligere
paret Bluetooth-enhet. Bluetooth-indikatoren vil fortsette å lyse
når den er paret med og tilkoblet radioen din.

Bluetooth-tilkoblingens kvalitet kan variere avhengig av hvilke Bluetoothenheter som er koblet til. Sjekk enheters Bluetooth-egenskaper før du
kobler dem til radioen din. Det er ikke alle funksjoner som støttes på
enkelte Bluetooth-enheter.
En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å overføre lyd over en avstand på
omtrent 10 meter. Når to Bluetooth-enheter er paret, anbefaler vi at de ikke
står lengre enn 2-3 meter fra hverandre. Det kan oppstå funksjonsproblemer
hvis det er andre aktiverte Bluetooth-enheter i nærheten når enhetene pares.
Bluetooth er et radiokommunikasjonssystem med kort rekkevidde. Derfor
må Bluetooth-enheter vanligvis være i rom eller kontorer av normal størrelse
for å kunne kommunisere. Hvor pålitelig Bluetooth-tilkoblingen er fra rom
til rom avhenger av hvordan bygningen er konstruert.
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Bluetooth-rekkevidden kan bli kraftig redusert hvis signalet passerer
gjennom et fast objekt. Kropper, mursteins- og betongvegger, store
møbler eller bokhyller vil redusere rekkevidden til Bluetooth-enhetene i
varierende grad. Glass, vegger med gips- eller trepanel og kontoravlukker
kan ha en mindre, men likevel merkbar, effekt. Metallrør, foliekledte
gipsplater, metallvindusrammer og ledningsnett kan også ha en effekt. Du
bør plassere Bluetooth-enhetene nærmere hverandre hvis du opplever
kommunikasjonsproblemer.
WiFi-nettverk og trådløse telefoner bruker vanligvis samme radiofrekvens
som Bluetooth, noe som kan føre til interferens. Prøv å flytte radioen eller
en av de andre enhetene hvis det oppstår interferens.
Bluetooth-funksjonen til radioen din gjør at den kan motta lyd fra mange
apparater med Bluetooth, inkludert mobiltelefoner, datamaskiner og
nettbrett. Det er kun mulig å koble til én Bluetooth-enhet om gangen.
Radioen støtter følgende Bluetooth-profiler og -funksjoner.
●

Radioen støtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), en type
stereolyd-forbindelse som strømmer musikk i stereo fra datamaskiner,
mobiltelefoner, etc. Lydkodeksene SBC og AAC støttes.

●

Radioen støtter AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), som
lar radioen styre musikklister fra en tilkoblet enhet.

Merk: Enkelte mobiltelefoner kan koble fra radioen midlertidig når du ringer
eller mottar anrop. Enkelte enheter kan midlertidig dempe strømming av
lyd via Bluetooth når de mottar tekstmeldinger, e-poster osv. av årsaker
som ikke har med strømming av lyd å gjøre. Dette er en funksjon på den
tilkoblede enheten, det har ingenting med radioen å gjøre.

Tilkobling av Bluetooth-enheter
1. Påse at Bluetooth er aktivert på telefonen, nettbrettet eller PC-en. Det
kan være lurt å sjekke bruksanvisningen til den andre enheten, da
tilkoblingsmetoden varierer for hver enhet.

3

Bluetooth
discoverable

2. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio.
3. Trykk og slipp opp Mode-knappen (trykk på Bluetooth-knappen på
fjernkontrollen) på radioen gjentatte ganger, inntil Bluetooth-modus
er valgt. Bluetooth-indikatoren på radioen blinker for å vise at den
er oppdagbar. I tillegg vises «Bluetooth discoverable...» i displayet.
Displayet kan bytte til å vise tid og klokkeslett, en Bluetooth-indikatoren
fortsetter å blinke.

3

BT connected:
Julia’s iPod tou
BT
01:57
Magic Lantern

4. Bruk Bluetooth-innstillingene på telefonen, nettbrettet eller PC-en
til å søke etter «synlige» enheter. Etter noen sekunder skal du se
en enhet som heter «Blutune 65». Av og til kan det ta lenger tid før
enheten finner radioen.
5. Velg «Blutune 65» for å pare telefonen, nettbrettet eller PC-en med
radioen og etablere en tilkobling.
6. Når forbindelsen er opprettet, slutter Bluetooth-indikatoren i displayet
å blinke og forblir tent. En melding vil vises en kort stund for å bekrefte
navnet på den tilkoblede enheten.
Du kan nå begynne å spille av musikk fra smarttelefoner, nettbrett osv.
Enkelte Bluetooth-enheter krever en «tilgangskode» (en
autentiseringsnøkkel) for å kunne pares med andre enheter. En tilgangskode
likner på et passord, men du trenger bare å bruke tilgangskoden én gang
for å etablere en tilkobling. Hvis enheten ber om en tilgangskode for å
koble til radioen din, skriver du koden 0000 (fire nuller).

26

Spille av lydfiler i Bluetooth-modus
Når du har koblet radioen til ønsket Bluetooth-enhet kan du begynne å
spille av musikk med kontrollene på enheten.

Volume
09

1. Når avspillingen starter, justerer du volumet etter ønske med Volumekontrollene på radioen eller den tilkoblede Bluetooth-enheten.

1

2. Volumet fra radioen i Bluetooth-modus påvirkes både av
voluminnstillingen på radioen og på den tilkoblede Bluetooth-enheten.
Hvis du justerer volumet på radioen, men synes at lyden ikke er høy nok,
kan det være fordi volumet på den tilkoblede enheten må skrus opp.
3. Det kan hende at lydavspilleren i telefonen, nettbrettet eller PC-en
støtter bruk av knappene Spill av/pause, Neste spor og Forrige
spor på radioen.

BT
01:57
Magic Lantern
3

BT
01:57
Beyond the Storm

4. Hvis den tilkoblede enheten tilbyr informasjon om sporet som spilles
av, kan du trykke og slippe Info-knappen for å vise tittel, album, artist,
format og tid og dato i displayet.

3

BT
01:57
Edgar Froese

Merk: Hvis du må stille alarmen mens du er i Bluetooth-modus, må
du bruke fjernkontrollen siden alarmknappene på radioen brukes til å
kontrollere avspillingen.

3

BT
01:57
AAC 44100Hz

4

BT
01:57
14:13
22-7-2014

Merk: Ikke alle avspillere eller enheter støtter disse knappene.
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Koble en Bluetooth-enhet til og fra
Radioen kan pares med flere enheter, men du kan likevel kun koble den
til én Bluetooth-enhet om gangen. Etter at Bluetooth-enheten er koblet til
radioen, kan den ikke avbrytes av en annen Bluetooth-enhet med mindre
du først velger å bryte tilkoblingen.

1

Bluetooth
discoverable

1. For å koble til en ny enhet, trykker du på og holder inne Bluetoothparingsknappen (Bluetooth-knappen på fjernkontrollen) til meldingen
«Bluetooth discoverable» vises i displayet. Bluetooth-indikatoren
på frontpanelet blinker, og deretter er radioen oppdagbar for andre
enheter. Radioen forblir oppdagbar så lenge indikatoren fortsatt blinker.

1

Switch to 1:
Julia’s iPod tou

2. Du kan deretter pare radioen med den nye enheten via Bluetoothinnstillingene (radioen vises i enheten som «Blutune 65»). Navnet på
den nylig oppdagede enheten vises et øyeblikk i displayet på radioen.
Deretter kan du spille av musikk fra den nye enheten via radioen.

3,4

Switch to 2:
Janet’s iPod

3. For å koble til en tidligere paret enhet, trykker du på og slipper
Bluetooth-paringsknappen på radioen for å få tilgang til menyen.
Displayet viser navnet til enheten som er paret for øyeblikket.
4. Deretter trykker du på og slipper Bluetooth-paringsknappen på
radioen for å bla gjennom en liste over enheter som har vært tilkoblet
tidligere. For å koble til en tidligere tilkoblet enhet trykker og slipper du
Select-knappen når enhetens navn vises. Radioen oppretter deretter en
forbindelse med enheten. Hvis automatisk gjentilkobling mislykkes, kan
du som oftest koble til ved å velge «Blutune 65»-paringen i enhetens
Bluetooth-innstillinger.

4

BT connected:
Julia’s iPod tou

Merk: Hvis du bruker fjernkontrollen til å koble til en tidligere paret enhet,
trykker du på og slipper Bluetooth-knappen for å få tilgang til nye alternativer
i menyen. Deretter bruker du Tuning Opp eller Ned-knappen for å bla
gjennom en liste over enheter som har vært tilkoblet tidligere. For å koble
til en tidligere tilkoblet enhet, trykker du på og slipper Select-knappen.

5. Hvis du ikke lenger vil at Bluetooth-enheten skal være paret med
radioen, må du slette «Blutune 65» paringen på enheten. Referer til
enhetens Bluetooth-informasjon.
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Alarmer
Radioen har to separate alarmer som kan stilles til å vekke deg med signaler fra DAB, FM-radio eller iPod, eller med alarmklokke. Hver alarm kan
stilles inn til å gå av én gang, daglig, på ukedager eller i helgene. Alarmene kan stilles hvis radioen er på eller i standbymodus. Hvis strømforsyningen
svikter, har radioen innebygget minne som lagrer alarminnstillingene frem til strømforsyningen gjenopprettes.
Måten man får tilgang til alarminnstillingene varierer, avhengig av om du bruker alarmknappene på produktet eller på fjernkontrollen. Alarmknappene
på produktet kan brukes når radioen er i standbymodus og i DAB-, FM-, eller Aux-modus (men ikke i iPod- eller Bluetooth-modus). Alarmknappen på
fjernkontrollen kan brukes når radioen er i bruk, uansett hvilken modus, men de har annen funksjonalitet når radioen er i standbymodus (se side 33).
Etter å ha fått tilgang til innstillingene for den valgte alarmen (1 eller 2), konfigureres innstillingene på samme måte i alle produktets moduser, og du
kan bruke kontrollene på produktet eller knappene på fjernkontrollen på samme måte. Hvis ingen knapper trykkes innen 10 sekunder vil radioen gå
ut av alarminnstilling.

Slik stiller du en alarm
1. For å stille en alarm via knappene på produktet (hvis radioen er i standbymodus
eller i DAB-, FM-, eller Aux-modus), trykker du på og slipper knappen Alarm
1 eller Alarm 2. «Alarm 1 Setup» eller «Alarm 2 Setup» vises på skjermen.
For å stille en alarm via knappene på fjernkontrollen (hvis radioen ikke er i
standbymodus), trykker du på og slipper Alarm-knappen én gang for å åpne
menyen for Alarm 1 og én gang til for å åpne menyen for Alarm 2.

Alarm 1 Setup
1

Alarm 1 Wizard
Alarm On

2. Trykk på og slipp Select-knappen for å åpne menyen for den valgte alarmen.
Alarmens gjeldende status blinker så i displayet.
3. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å velge On eller
Off. Dersom du velger Off vil alle nåværende innstillinger for alarmen avbrytes.

2-5

Alarm 1 Wizard
On time
09:00

4. Mens «On» er valgt, trykker du inn og slipper Select-knappen for å få sifrene
for alarmtimen til å blinke på displayet.
5. Vri på Tuning-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å stille
minutter for alarmen. Trykk deretter på Select-knappen for å få minuttvalget
til å blinke i displayet.

29

3-5

Alarm 1 Wizard
On time
09:30

Hvis radioen har blitt satt til å bruke 12 timers format, vil det også være
et valg her for å angi AM eller PM for alarmtiden.

Alarm 1 Wizard
Duration 60

6. Vri på Tuning-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å stille
minutter for alarmen. Trykk deretter på Select-knappen. Alarmens varighet
blinker så i displayet.
7. Vri på Tuning-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å stille
alarmens varighet. Velg mellom 15, 30, 45, 60 eller 90 minutter.

6-10

8. Trykk på og slipp Select-knappen for å angi alarmens varighet. Alarmens
kildealternativ vil blinke på skjermen.
9. Vri på Tuning-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å velge
kilde for alarmen (DAB, FM, iPod eller alarmklokke). Trykk på Selectknappen når ønsket alarmkilde er uthevet i displayet. Uavhengig av hvilken
radiomodus som velges må radioalarmen stilles inn til radiostasjonene som
er lagret som forhåndsinnstilt eller stasjonen det lyttes mest til.
10. Hvis du velger et radioalternativ, vrir du på Tuning-kontrollen (Tuningknappene på fjernkontrollen) for å velge siste stasjon som ble lyttet til,
eller fra forhåndsinnstilling 1-10. Trykk og slipp Select-knappen for å
bekrefte innstillingen.
Merk: Du kun kan stille inn alarmen til å bruke en forhåndsinnstilling som
allerede er lagret.
11. Alarmens dagvalg vil blinke på skjermen.

6-11

Alarm 1 Wizard
Source Buzzer
Alarm 1 Wizard
Soucre DAB
Alarm 1 Wizard
Last listened
Alarm 1 Wizard
1: BBC Radio 4

12. Alarmen kan stilles til å gå av én gang, daglig, på ukedager eller i helger.
Once

- Går av kun én gang.

Daily

- Aktiveres hver dag.

Weekdays

- Går av kun på ukedager.

Weekends

- Går av kun i helger.
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13. Vri på Tuning-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å
komme til valgt av dag for alarmen. Trykk deretter på og slipp Selectknappen for å bekrefte innstillingen.
•

Alarm 1 Wizard
Once

Hvis du skal stille alarmen til daglig, ukedager eller helger, går du
videre til punkt 18.

14. Hvis du stiller alarmen til én gang, må du stille inn dag, måned og år
slik det beskrives nedenfor.
15. Vri på Tuning-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å
velge ønsket dag. Trykk deretter på Select-knappen for å bekrefte
innstillingen.
16. Vri på Tuning-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å
velge ønsket måned. Trykk deretter på Select-knappen for å bekrefte
innstillingen.
17. Vri på Tuning-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for
å velge ønsket år. Trykk deretter på Select-knappen for å bekrefte
innstillingen.
18. Alarmens volum vises i displayet. Vri på Tuning-kontrollen (Tuningknappene på fjernkontrollen) for å velge ønsket volum. Trykk deretter
på Select-knappen for å bekrefte innstillingen.

13-18

13-18

Alarm 1 Wizard
22- 7-2014
Date
Alarm 1 Wizard
22- 7-2014
Date
Alarm 1 Wizard
22- 7-2014
Date
Alarm 1 Wizard
Volume
07

19. Radioen viser meldingen «Alarm Saved» og avslutter prosedyren for
innstilling av alarm.
Aktive alarmer vises med symbolet « A » i displayet.
Hvis du bruker alarmklokkefunksjonen, kan det hende at alarmen ikke
høres hvis hodetelefoner er koblet til mens radioen ikke er i bruk.
Viktig: Hvis du bruker iPod, iPhone eller iPad som kilde for alarmen må
du passe på å docke din iPod, iPhone eller iPad. Hvis iPod, iPhone eller
iPad ikke oppdages, vil en pipelyd lyde i stedet.
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Alarm
Saved
A

Når alarmen høres
Alarmen vil lyde på valgte tider i opptil 90 minutter hvis den ikke avbrytes.
Alarmens varighet og volum stilles når man stiller inn alarmen. Hvis
radioen ikke klarer å koble til den angitte radiostasjonen eller det angitte
iPod-sporet, brukes alarmklokken i stedet for.

Alarm off

Merk: Hvis radioen skrus på grunn av en radioalarm kan du kontrollere
grunnleggende funksjoner sånn som volum.
Når alarmen aktiveres vil den starte mykt og øke gradvis.
Alarmikonet blinker på skjermen og radioen vil automatisk gå tilbake til
standby-modus når 90 minutter har gått.
For å anullere alarmen, trykker du på På/standby-knappen.
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Kontrollere alarmstatus via produktet
Når radioen er i standbymodus eller spiller av musikk, kan alarmene
kontrolleres via alarmknappene på produktet.

Alarm 1 Setup

1

Merk: Hvis du vil stille alarmen mens du er i iPod- eller Bluetooth-modus,
må du bruke fjernkontrollen. Se nedenfor.

Alarm 1 Setup
Alarm On

1. For å endre status på alarmene trykker du på og slipper knappen
Alarm 1 eller 2. Meldingen «Alarm 1 Setup» eller «Alarm 2 Setup»
vises i displayet.

2

2. Vri på Tuning-kontrollen for å velge On eller Off for alarmen.

Alarm
Saved

3. Trykk på Select-knappen for å bekrefte innstillingen. Radioen viser
meldingen «Alarm Saved».

3

Kontrollere alarmstatus via fjernkontrollen
Når radioen er i standbymodus eller spiller av musikk, kan alarmene
kontrolleres via alarmknappe på fjernkontrollen.

Alarm 1: On
Alarm 2: Off

1,2

1. For å endre statusen til alarmene mens radioen er i standbymodus,
trykker du på og slipper Alarm-knappen på fjernkontrollen gjentatte
ganger. Displayet blar gjennom alle kombinasjonene av alarm på og
av for begge alarmene. For å lagre alarmstatusen du ønsker, trykker
du på og slipper Select-knappen. «Alarm Saved» vil vises på displayet.

1,4

2. For å endre statusen til alarmene med fjernkontrollen mens radioen
spiller av lyd, trykker du på og slipper Alarm-knappen. (Trykk på og
slipp Alarm-knappen én gang for å åpne menyen for Alarm 1 og én
gang til for å åpne menyen for Alarm 2).
3. Trykk på og slippTuning Opp- eller Ned-kontrollen for å velge On
eller Off for alarmen.
4. Trykk på Select-knappen for å bekrefte innstillingen. Radioen viser
meldingen «Alarm Saved».
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3

3

Alarm
Saved
Alarm 1 Setup
Alarm On

Slumrefunksjon
1. Når alarmen lyder, enten det er radio, iPod eller pipelyd, trykkes Snoozeknappen for å slå av alarmen i valgt antall minutter. Varigheten på
innsovningstiden kan justeres mellom 5 og 20 minutter i verdistigninger
på 5 minutter. Standardinnstillingen er 5 minutter.

Z
1

Når slumreknappen har blitt trykt under en alarm, vil slumresymbolet
Z blinke.
2. Snooze-funksjonen avbrytes ved å trykke inn På/standby-knappen
og slippe den opp.

2

Snooze
5 minutes

Angi innsovningstiden
1. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio.
2. For å stille inn slumring til ønsket slumretid, trykkes og slippes Menuknappen.

2

3. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «System
Setting» vises på displayet. Trykk så på og slipp Select-knappen.
4. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «Snooze
Duration» vises på displayet. Trykk så på og slipp Select-knappen.
Den gjeldende varigheten for slumrefunksjonen vises med en stjerne.
5. Vri på Tuning-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å
velge varighet for slumrefunksjonen. Alternativene er 5, 10, 15 eller
20 minutter.

3-5

DAB
< System Setting

<

System Setting
< Snooze Duration

<

Snooze Duration *
<15 mins
>

3-6

6. Trykk og slipp opp Select-knappen for å gå inn i innstilling av ønsket
slumretid. Radioen vil gå ut av menyalternativene og tilbake til normal
radiovisning.
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Innsovningsfunksjon
Radioen kan bli satt til å slås av etter en angitt tid har passert. Søvninnstillingen kan justeres mellom 15 og 90 minutter. Påse at din radio er
slått på.

1-6

1. Trykk på og slipp Sleep-knappen for å angi varigheten på
innsovningstiden.
2. Trykk og slipp knappen Sleep flere ganger for å velge ønsket sovetid.
Velg mellom 15, 30, 45, 60 eller 90 minutter. Dersom du trykker
videre vil innsovningsfunksjonen stilles til «off», noe som vil avbryte
innsovningsfunksjonen.

1-6

Set sleep time
30 minutes
Absolute Rad 60s S
Now playing on the r

Tuning-kontrollene kan også brukes.
3. Trykk og slipp Select-knappen for å bekrefte innstillingen. Displayet
vil gå ut av sovevalgene. Sovesymbolet « S » vil vises på displayet.

Set sleep time
15 minutes

3

4. Radioen slår seg av etter at den forhåndsinnstilte innsovningstiden
har passert.
5. For å avbryte innsovningstimeren og skru av din klokkeradio før ønsket
sovetid er over, kan du trykke På/Standby-knappen.
For å slå av innsovningstimeren uten å skru av din radio, trykker du
Sleep-knappen til «Sleep off» vises.
6. Når innsovningstimeren har blitt innstilt kan du se gjenværende
sovetid. Trykk på Sleep-knappen. Gjenværende innsovningstid vil
vises på displayet.
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5

Set sleep time
Sleep off
Set sleep time
14 minutes

Stille klokkens format
Klokkedisplayet som brukes i standardmodus, og når radioen er av, kan
stilles inn til 12 eller 24 timers timeformat. Klokkeformatet kan kun stilles
inn mens enheten brukes. Det valgte formatet blir også brukt når du stiller
inn alarmene.

2

1. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio.
2. For å stille inn klokkeformat, trykkes og slippes knappen Menu.
3. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «System
Setting» vises på displayet. Trykk så på og slipp Select-knappen.

3-6

4. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «Time»
vises på displayet. Trykk og slipp Select-knappen.
5. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «Set
12/24 hour» vises på displayet. Trykk og slipp Select-knappen.

3-7

DAB
< System Setting

<

System Setting
< Time

<

Time
< Set 12/24 hour

<

Set 12/24 hour *
<
< Set 12 hour

6. Roter Tuning-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å
vise enten 12 eller 24 timers format.
7. Trykk og slipp Select-knappen for å bekrefte innstillingen.
Hvis 12-timers klokkeformat velges, vil radioen bruke 12-timers klokke for
innstilling av alarmer, og vil vise en AM/PM-indikator på displayet.
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Stille klokken manuelt
Vanligvis vil din radio stille inn klokken automatisk vha. DAB radiosignalet.
Dersom et DAB-signal ikke er tilgjengelig og du må stille inn tiden automatisk,
følg prosedyren som vises under.

2

DAB
< System Setting

<

System Setting
< Time

<

Time
< Set Time/Date

<

1. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio.
2. For å stille inn klokketiden, trykkes og slippes Menu-knappen for å
gå inn i oppsettsmeny.
3. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «System
Setting» vises på displayet. Trykk så på og slipp Select-knappen.

3-9

4. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «Time»
vises på displayet. Trykk og slipp Select-knappen.
5. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «Set
Time /Date» vises på displayet.
6. Trykk og slipp opp Select-knappen for å bruke den manuelle
innstillingsmodus. Timetallene vil blinke på skjermen.
7. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å stille
inn til ønsket time.
8. Trykk og slipp opp Select-knappen for å gå inn i timeinnstilling.
9. Minuttallene vil blinke på skjermen. Vri kontrollen Tuning (Tuningknappene på fjernkontrollen) for å stille inn til ønskede minutter.
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3-8

Set time
09:00
Set time
09:30

10. Trykk og slipp opp Select-knappen for å gå inn i minuttinnstilling.
Dagen vil deretter blinke på displayet.
•

Set date
23- 7-2014

Hvis radioen har blitt stilt inn til å bruke tidsformat med 12 timer, kan
du velge om alarmen skal stilles til AM eller PM.

11. Vri på Tuning-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å
stille dag etter ønske.

10-16

12. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i innstilling av dag.
Måned vil blinke på skjermen.
13. Roter Tuning-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å
velge den nåværende måneden.

11-15

Set date
23- 7-2014

14. Trykk og slipp Select-knappen for å starte måneds-innstillingen. Året
vil blinke på skjermen.
15. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for å velge
inneværende år.
16. Trykk på og slipp Select-knappen for å bekrefte. Meldingen «Time
Saved» vises i displayet før det går tilbake til standard radiodisplay.

Set date
23- 7-2014
Time
Saved
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For å gå tilbake til funksjon for automatisk klokkejustering
1. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio.
2. Trykk og slipp opp Menu-knappen for å gå inn i oppsettsmeny.

2

3. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «System
Setting» vises på displayet. Trykk og slipp Select-knappen.
4. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «Time»
vises på displayet. Trykk og slipp Select-knappen.
5. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «Auto
update» vises på displayet. Trykk og slipp Select-knappen.
6. Drei på Tuning-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) for
å velge et oppdateringsalternativ fra «Update from Any», «Update
from DAB», «Update from FM» eller «No update» etter ønske. Det
gjeldende alternativet for oppdatering vises med en stjerne. Trykk og
slipp Select-knappen for å bekrefte valget ditt. Radioen går tilbake til
den foregående menyen.

Merk: Hvis du velger «Update from Any», «Update from DAB» eller
«Update from FM», vises den mottatte tiden. Hvis det ikke oppdages
noen signaler, må du enten flytte radioen eller stille antennen slik at den
mottar signaler. Du kan også stille klokken manuelt (se side 37).
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3-6

3-6

DAB
< System Setting

<

System Setting
< Time

<

Time
< Auto update

<

Auto update
< Update from Any

*
<

Auto update
< Update from DAB

<

Equalizer-funksjon med radioens knapper
Lyden på radioen kan justeres slik at den passer til personlige smak
for det materialet du lytter til. Klokkeradioen har seks forhåndsinnstilte
equalizer-valg. Eventuelt kan du stille inn bass og diskant i henhold til
egne preferanser.
1. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio.
2. Trykk og slipp EQ-knappen.
3. Vri på Tuning-kontrollen for å bla gjennom alternativene helt til du finner
det du ønsker. Trykk og slipp Select-knappen. Etter flere sekunder vil
radioen gå ut av menyen.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
•

1

<

Equaliser
Classic

<

<

Equaliser
Normal

<

2

Normal - ingen toneendring
Jazz
Rock
Classic
Pop
News
Treble – brukes til å justere diskanten
Bass – brukes til å justere bassen

3

For detaljer om innstilling av bass og diskant vises det til neste side.

3
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Diskantkontroll

<

Equaliser
My EQ...

<

<

My EQ...
Treble

<

<

Treble
+3

*
<

1. Følg steg 1-2 på foregående side for å gå inn i oppsettsmenyen for EQ.
2. Vri på Tuning-kontrollen for å bla gjennom alternativene helt til «My
EQ» vises i displayet.
3. Trykk og slipp Select-knappen. Vri kontrollen Tuning til «Treble»
vises på displayet.
4. Trykk og slipp Select-knappen. Den gjeldende innstillingen for diskanten
vises i displayet, markert med en stjerne.

2-5

5. For å justere diskanten vrir du på Tuning-kontrollen til det ønskede
nivået vises.
6. Trykk og slipp Select-knappen for å bekrefte innstillingen.

3-6
Bass-kontroll
1. Følg steg 1-2 på foregående side for å gå inn i oppsettsmenyen for EQ.
2. Vri på Tuning-kontrollen for å bla gjennom alternativene helt til «My
EQ» vises i displayet.

<

Equaliser
My EQ...

<

<

My EQ...
Bass

<

<

Bass
+3

*
<

3. Trykk og slipp Select-knappen. Vri kontrollen Tuning til «Bass» vises
på displayet.
4. Trykk og slipp Select-knappen. Den gjeldende innstillingen for bassen
vises i displayet, markert med en stjerne.

2-5

5. For å justere bassen vrir du på Tuning-kontrollen til det ønskede
nivået vises.
6. Trykk og slipp Select-knappen for å bekrefte innstillingen.

3-6
•
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For å hurtig anullere endringer i innstillingene for diskant eller bass,
vrir du på Tuning-kontrollen helt til «Normal» vises i displayet, og
trykker deretter på Select-knappen. Bass- eller diskantinnstilling vil
huskes neste gang du ønsker å justere dem.

Equalizer-funksjon med fjernkontroll
Lyden på radioen kan justeres slik at den passer til personlige smak for det
materialet du lytter til. Radioen har seks forhåndsinnstilte equalizer-valg.
Alternativt kan du angi diskant- og bassnivåene etter egne preferanser.

1

<

Equaliser
Classic

<

<

Equaliser
Normal

<

<

Equaliser
My EQ...

<

<

My EQ...
Treble

<

<

Treble
+3

*
<

1. Trykk på knappen EQ og deretter på knappen Tuning Opp eller Ned
for å bla gjennom alternativene.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Normal - ingen toneendring
Jazz
Rock
Classic
Pop
News
Treble – brukes til å justere diskanten
Bass – brukes til å justere bassen

1

1

2

2. Trykk inn og slipp opp Select-knappen for å bekrefte valget.

Diskantkontroll

1

1. Trykk på knappen EQ og deretter på knappen Tuning Opp eller Ned
for å bla gjennom alternativene helt til «My EQ» vises i displayet.
2. Trykk og slipp Select-knappen. Trykk og slipp opp knappen Tuning
Opp eller Ned til displayet viser «Treble».
3. Trykk på og slipp Select-knappen. Den gjeldende innstillingen for
diskanten vises i displayet, markert med en stjerne.

1

1

4. For å justere diskantinnstillingen trykkes og slippes knappene Tuning
Opp eller Ned til ønsket nivå vises.
5. Trykk og slipp Select-knappen for å bekrefte innstillingen.

2
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Bass-kontroll
1. Trykk på knappen EQ og deretter på knappen Tuning Opp eller Ned
for å bla gjennom alternativene helt til «My EQ» vises i displayet.

1

2. Trykk og slipp Select-knappen. Trykk og slipp opp knappen Tuning
Opp eller Ned til displayet viser «Bass».

<

Equaliser
My EQ...

<

<

My EQ...
Bass

<

<

Bass
+3

*
<

3. Trykk på og slipp Select-knappen. Den gjeldende innstillingen for
bassen vises i displayet, markert med en stjerne.
4. For å justere bassinnstilling trykkes og slippes knappene Tuning Opp
eller Ned til ønsket nivå vises.

1

1

5. Trykk og slipp Select-knappen for å bekrefte innstillingen.

2

Dempefunksjon (kun fjernkontroll)
Trykk på Mute-knappen for å dempe lyden fra høyttalerne.
1. Trykk Mute-knappen for å dempe lyden.
2. Trykk på Mute-knappen igjen eller en av Volume-knappene for å
skru på lyden igjen.
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2

Volume
Muted

Språkfunksjon
Din radio kan konfigureres til et annet språk.
1. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio.
2. Trykk og slipp opp Menu-knappen.

2

3. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «System
Setting» vises på displayet. Trykk og slipp Select-knappen.
4. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til
«Language» vises på displayet.

3-6

5. Trykk og slipp Select-knappen for å entre menyen for språkjustering.
6. Roter Tuning-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til ønsket
språk vises på displayet.

DAB
< System Setting

<

System Setting
< Language

<

Language
< English

*
<

3-7

7. Trykk og slipp Select-knappen for å bekrefte valget ditt. Displayet vil
endres til valgt språk. Valgt språk vil merkes med en stjerne.

Vis dimmer for baklys
1. For å tilpasse lysstyrken i displayet til bakgrunnsbelysningen i rommet,
trykker du på Dimmer-knappen for å velge lysstyrke blant alternativene
lav, middels, høy eller av. Dimmeren kan stilles når radioen er i standbyeller avspillingsmodus.

1
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Programvareversjon
Programvarevisning kan ikke endres, og er bare for din referanse.
1. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio.

2

2. Trykk og slipp opp Menu-knappen.
3. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «System
Setting» vises på displayet. Trykk og slipp Select-knappen.
4. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «SW
Version» vises på displayet.

3,4

DAB
< System Setting

<

System Setting
< SW Version

<

SW Version
dab-mmi-FS2030-0000-

5. Trykk og slipp Select-knappen. Programvareversjonen vises i displayet.
6. Trykk og slipp opp Menu-knappen for å gå ut av programvareversjonsvisning.

3-5

Visning av klokken
1. Tiden kan vises i 12 eller 24 timers format både når radioen er i
standbymodus og når den er i bruk.

AM
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Nullstilling av systemet
Dersom radioen ikke fungerer på korrekt måte, eller noen av tallene på
skjermen mangler eller er ufullstendige, bruk følgende fremgangsmåte.
1. Trykk og slipp På/Standby-knappen for å skru på din radio.

2

2. Trykk og slipp opp Menu-knappen.
3. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «System
Setting» vises på displayet. Trykk og slipp Select-knappen.

3-5
4. Vri kontrollen Tuning (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til «Factory
Reset» vises på displayet. Trykk og slipp Select-knappen.
5. Drei på Tuning-kontrollen (Tuning-knappene på fjernkontrollen) til
«Yes» utheves i displayet. Hvis du ikke vil utføre systemnullstilling,
merkes «No», trykk deretter knappen Select. Displayet vil deretter
gå tilbake til forrige visning.

DAB
< System Setting

<

System Setting
< Factory Reset

<

Factory Reset?
No <Yes<

3-6

6. Trykk så på og slipp Select-knappen når «Yes» er uthevet. En fullstendig
nullstilling vil utføres. Stasjonslisten og forhåndsinnstillingene vil slettes.
Alarmer blir avbrutt og innstillingene for innsovningstid tilbakestilles til
standardinnstillingene. Meldingen «Welcome to Digital Radio» vises
i displayet, og radioen oppfører seg som den gjorde første gang den
ble skrudd på (se side 6).
Ved funksjonsfeil grunnet elektrostatisk utladning, nullstill produktet ved
å utføre prosedyren ovenfor. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig
å frakoble og deretter tilkoble strømforsyningen for å kunne opprette
normal drift igjen.
Hvis et problem vedvarer, kan du lese garantiavsnittet bakerst i denne
instruksjonshåndboken. Der får du forklart hvordan du får hjelp med
radioen.
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Kontakt for hodetelefoner
Det er et 3,5 mm stereo Hodetelefonuttak som befinner seg på baksiden
av din radio for bruk med hodetelefoner. Å sette inn en kontakt demper
automatisk den innebygde høyttaleren.
Vær klar over at følsomheten til hodetelefoner kan variere svært mye.
Vi anbefaler derfor at du stiller lydstyrken på et lavt nivå før du kopler
hodetelefoner til radioen.

Service

VIKTIG: For høy lyd fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake
hørselsskader.

For å forebygge hørselsskader bør du unngå å lytte med høyt
volum over lengre perioder.

Supplerende innmatingskontakt (linje inn)
En 3,5 mm stereo Aux-inngang er på baksiden av din radio for tilkobling
av lydsignal fra en ekstern lydkilde som iPod, MP3 eller CD-spiller.
1. Koble til en stereo- eller monokilde (for eksempel iPod, MP3 eller
CD-spiller) til Aux-inngangen (merket «Aux In»).

Service

1

2. Trykk på Mode-knappen (Aux-knappen på fjernkontrollen) til «Auxiliary
Input» vises i displayet.
3. Juster volumkontrollen på din iPod/MP3/CD-spiller for å sikre
tilstrekkelig signal og juster volumet på radioen for komfortabel lytting.

2
47

Linjeutgang (3,5 mm kontakt)
Det er en 3,5 mm linjeutgang på baksiden av din radio for å koble
lydsignalet til en ekstern forsterker. Hvis du setter inn en lydkabel i denne
kontakten vil ikke dette dempe lyden til den interne høyttaleren. Still inn
volumkontrollen på radioen til minimum hvis ønskelig.

Service

USB-kontakt for lading av iPhone eller smarttelefoner
Radioen har en USB-kontakt som kan brukes til å lade en iPhone eller
smarttelefon og lignende enheter. Denne kan brukes til å lade enheter
som ikke er kompatible med Lightning-kontakten.
Ladetiden kan variere, og i enkelte tilfeller kan det ta lengre tid å lade opp
enn når du bruker laderen som fulgte med smarttelefonen din.

Service

1. Kontroller at radioen er koblet til strøm.
2. Koble smarttelefonen til i USB-kontakten bakpå radioen.
3. iPhonen eller smarttelefonen vil begynne å lade opp.
4. Fjern USB-kabelen etter at en iPhone eller smarttelefon har blitt ladet.

USB-kontakt for oppgradering av programvare
Når programvareoppdateringer blir tilgjengelig, kan programvare og
informasjon om hvordan du kan oppdatere din radio bli tilgjengelig på
www.robertsradio.com
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Forsiktig
Ikke utsett radioen for vann, damp eller sand. Du må ikke la radioen stå
et sted der overdreven varme kan forårsake skade, som i en parkert
bil. Selv om den utvendige temperaturen ikke er høy, kan solskinnet gi
betydelig varme bak vinduene. Det anbefales at DAB-båndet brukes hvor
det er mulig siden bedre resultater med tanke på kvalitet og for å unngå
interferens vanligvis oppnås enn på FM-båndet.
•

Navneplaten befinner seg på baksiden av enheten.

Spesifikasjoner

Radioen må ikke utsettes for drypp eller sprut, heller ikke må gjenstander
fylt med væske, som for eksempel vaser, settes på radioen.

•

Det anbefales å bruke produktet slik at det er en minimum avstand (10
cm er anbefalt) til nærliggende objekter, for å sikre god ventilasjon.

•

Ventilasjon av produktet må ikke forhindres ved å dekke det eller
ventilasjonsåpningene til med ting som aviser, duker, gardiner osv.

•

Ingen kilder til åpne flammer, som tente stearinlys, må settes oppå
produktet.

•

Det anbefales å unngå å bruke eller lagre produktet i ekstreme
temperaturer. Unngå å forlate enheten i biler, i vinduskarmer, i direkte
sollys osv.

Kretsegenskaper

Strømkrav
Spenning

•

Utgangseffekt
AC 100

2 x 2,5 watt

240 V 50/60 Hz (adapter)

Frekvensdekning
FM

87,5 - 108 MHz

DAB

174,928 - 239,200 MHz

Kontakt for hodetelefoner

3,5 mm dia

Aux-inngang

3,5 mm dia

Linjeutgang

3,5 mm dia

Antennesystem

FM

Teleskopantenne

DAB

Teleskopantenne

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.
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«Made for iPod», «Made for iPhone» og «Made for iPad» betyr at elektronisk tilbehør har blitt laget spesifikt for å kobles til henholdsvis iPod, iPhone
eller iPad, og har dermed blitt sertifisert av utvikler til å overholde Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller
at den overholder sikkerhetsbestemmelser og forskrifter. Vær oppmerksom på at bruken av dette tilbehøret med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke
trådløs ytelse.
iPad, iPhone og iPod er varemerker for Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. Lightning er et varemerke for Apple Inc.
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Garanti
Dette produktet har 12 måneders garanti fra datoen den opprinnelige eieren kjøpte det. Garantien dekker produksjonsfeil eller feil på komponenter,
underlagt vilkårene nedenfor. Skulle en komponent eller del svikte i løpet av denne garantiperioden, vil den bli reparert eller erstattet gratis.
Denne garantien dekker ikke:
1. Skade som følge av uriktig bruk.
2. Følgefeil.
3. Produkter med fjernede eller endrede serienumre.
Merk: Skadd eller brukket teleskopantenne vil ikke dekkes av garantien.
Fremgangsmåte:
Alle krav i henhold til denne garantien skal fremsettes til forhandleren som solgte produktet. Din Roberts-forhandler vil sannsynligvis kunne ta seg av
eventuelle defekter raskt og effektivt. Men ved behov vil forhandleren returnere produktet til selskapets serviceavdeling for undersøkelser.
Disse erklæringene påvirker ikke en forbrukers lovmessige rettigheter.
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