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Kontroller (topp)

 1. Dvaleknapp
 2. Velg/Spill av/Pause-knapp:
 3. Alarm 2-knapp:
 4. Alarm 1-knapp:
 5. Søke nedover/spol tilbake-knapp

 6. Innsovningsknapp
 7. Dimmerknapp
 8. Dock-tilkobling for iPod® og iPhone®

 9. Forhåndsinnstillingsknapp
 10. Info-knapp

 11. Søke opp/Hurtig fremover-knapp
 12. Modus-knapp (DAB, FM. Aux inn)
 13. Menyknapp
 14. Av/På/Volumkontroll
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 15. LCD-skjerm
 16. Høyttalere x 2
 17. Infrarød sensor

Kontroller (foran)

Kontroller (bak)

 18. DAB/FM kabelantenne
 19. Ekstra inngangkontakt
 20. Kontakt for hodetelefoner
 21.  USB-kontakt  

(for programvareoppdatering)
 22. Likestrøm i kontakt
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 1. På/av-knapp
 2. iPod og iPhone-knapp
 3. FM-knapp
 4. DAB-knapp
 5. Demp lyd-knapp
 6. Aux inn-knapp
 7. Knapp for å søke oppover
 8. Menyknapp
 9. Spill/Pause-knapp
 10. Raskt bakover-knapp
 11. Knapp for å søke nedover
 12. Innsovningsknapp
 13. Dimmerknapp
 14. Dvaleknapp
 15. Alarmknapp
 16. Equalizer (EQ)-knapp
 17. Info-knapp
 18. Raskt fremover-knapp
 19. Forhåndsinnstillingsknapp
 20. Velgerknapp
 21. Volum opp/ned-knapper

1

Kontroller (fjernkontroll)

Merknad: Av klarhetsgrunner viser instruksjonene for bruken av kontrollene knappene på klokkeradioen gjennom hele bruksanvisningen. Knappene 
på fjernkontrollen kan brukes hvis du foretrekker det. Men kontrollfunksjonene dempe og noen iPod-funksjoner er bare tilgjengelig når fjernkontrollen 
brukes.
Vennligst merk: Modus-knappen på klokkeradioen 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 leveres til et 
gjenbrukstorg. Batteriene må under ingen omstendigheter brennes.
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Bruke klokkeradioen for første gang

1. Plasser klokkeradioen på en flat overflate. 

2. Trekk kabelantennen helt ut bak på klokkeradioen. Plasser 
kabelantennen slik at den er så rett som mulig, og enten over eller 
under radioen.

3. Sett inn adapterpluggen i DC-kontakten bak på klokkeradioen. Plugg 
inn adapteren i en vanlig veggkontakt. Displayet vil vise “Welcome.
Roberts” i noen sekunder.

VIKTIG: Strømadapteren brukes som en måte å koble til klokkeradioen 
til strømmen. Veggkontakten som brukes for klokkeradioen må forbli 
tilgjengelig under vanlig bruk. For å koble fra klokkeradioen fra strømmen 
helt, må strømadapteren trekkes helt ut av stikkontakten.

Hvis tegn vises på LCD-displayet viser det at klokkeradioen er tilkoblet 
strøm.
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Skru på din klokkeradio

Skru på - On / Off-kontrollen i posisjon ned
1. Trykk og slipp opp kontrollen On / Off for å slå på radioen. On / Off-

kontrollen vil nå være i utstående posisjon.
2. Mens klokkeradioen fortsatt er i bruk, trykkes og holdes On / Off-

kontrollen. Dette vil gjøre at radioen vil gå tilbake til stand-by-modus 
og sette kontrollen i posisjon ned.

Skru på - On / Off-kontrollen i posisjon opp
1. Trykk og slipp opp kontrollen On / Off to ganger for å slå på radioen. 

On / Off-kontrollen vil nå være i utstående posisjon.
2. Mens klokkeradioen fortsatt er i bruk, trykkes og holdes On / Off-

kontrollen. Dette vil gjøre at radioen vil gå tilbake til stand-by-modus 
og sette kontrollen i posisjon ned.

Skru på med fjernkontrollen
1. Trykk på og slipp opp On/Off-knappen for å slå på radioen.
2. Trykk på og slipp opp On/Off-knappen for å gå tilbake til stand-by.
 Bruk av fjernkontrollens er ikke påvirket av posisjonen til On / Off-

kontrollen på klokkeradioen.

Volumkontroll
1. Mens klokkeradioen spiller, kan kontrollen Volume roteres mot 

klokken for å øke volumet og mot klokken for å redusere volumet.
2. Trykk eventuelt knappene Volume Opp eller Ned på fjernkontroll 

som påkrevd.

Menyknapp
1. For å gå ut av menysystemet trykkes og slippes knappen Menu når 

ønskelig.
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Styre klokkeradioen

1. Trykk på On / Off-kontrollen for å slå på din klokkeradio. (se side 7).
 Når den først slås på, vil klokkeradioen være i DAB-modus. Etter 

hver gangs bruk vil klokkeradioen huske på sist brukte modus og 
deretter slå seg på i den modusen neste gang den brukes.

2. Hvis radioen har vært i bruk, velges den sist brukte stasjonen.

3. Hvis dette er første gang klokkeradioen brukes vil et hurtigsøk etter 
DAB-kanaler på bånd III utføres. I søkeprosessen vil displayet vise 
fremdriften til stasjonssøket. Nummeret til høyre på displayet er antall 
stasjoner som har blitt funnet.

4. Når søket er fullført vil den første stasjonen (i alfanumerisk rekkefølge 
0...9, A...Z) velges. Den første stasjonen i listen over stasjoner funnet 
under søk vil spilles av. Displayet vil vise stasjonsnavnet.

5. Hvis ingen signaler finnes vil ‘OFF.AIR’ vises i displayet og det vil 
muligens være nødvendig å plassere klokkeradioen et annet sted 
som gir bedre mottak. Du kan da fortsette med å søke for å finne 
stasjoner som beskrevet på side 12.

Merknad: 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 (se side 7), 
vil radioen huske på aktiv innstilling neste gang den brukes.

1
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Velge en stasjon - DAB

1. Trykk på On / Off-kontrollen for å slå på din klokkeradio.

2. Trykk og slipp opp knappen Mode til DAB-modus velges. Skjermen 
viser navnet på radiostasjonen som er valgt.

3. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned for å gå gjennom listen 
over tilgjengelige stasjoner.

4. Når ønsket stasjons navn vises på displayet, trykkes og slippes 
knappen Select for å velge stasjonen. Displayet vil vise “Tuning” 
mens klokkeradioen din finner den nye stasjonen.

5. Juster Volume til ønsket innstilling.

Merknad: Hvis displayet etter søking etter stasjon viser “OFF.AIR”, vil 
det muligens være nødvendig å plassere radioen et annet sted som gir 
bedre mottak.
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Andre tjenester - DAB

1. Enkelte radiostasjoner har en eller flere ekstratjenester tilknyttet. 
Dersom en stasjon har en ekstratjeneste tilknyttet vil ekstratjenesten 
vises øyeblikkelig etter den primære tjenesten når du trykker på 
knappen Tuning Opp.

2. For å gå til ekstratjenesten, trykk inn og slipp Select-knappen. De 
fleste ekstratjenester sender ikke uavbrutt, og dersom den valgte 
tjenesten ikke er tilgjengelig vil radioen gå tilbake til den tilknyttede 
primærtjenesten.

Visningsfunksjoner - DAB

Radioen har en rekke visningsfunksjoner i DAB-modus:

1. Trykk og slipp opp knappen Info for å gå gjennom de forskjellige 
valgene.

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

 d. Dato  Viser gjeldende dato.

 e. Frekvens og kanal  Viser bithastighetsfeil for den valgte DAB-
stasjonen.

 f.  Bitrate og lydtype  Viser digital bitrate og audiotype for DAB-
stasjonen det nå er stilt inn til.

 g. Signalstyrke   Viser en graf med signalstyrken til DAB-
stasjonen det nå er stilt inn til. Rektangelet 
viser minimum påkrevd signalstyrke for 
klart tilfredsstillende mottak.
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Finne nye stasjoner - DAB

Etter hvert kan flere stasjoner bli tilgjengelig. Her er framgangsmåten 
for å finne nye stasjoner:

1. Trykk inn og slipp Menu-knappen. 

2. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned til displayet viser “Scan”.

3. Trykk inn og slipp Select-knappen. Radioen vil utføre en skanning 
av Band III DAB-kanaler. Etter hvert som den finner nye stasjoner, 
vil stasjonstelleren på høyre side av skjermen øke og stasjonene vil 
legges til listen.

1

2 2

3

Signalstyrkevisning - DAB

1. Trykk og slipp knappen Info til nederste linje på displayet viser 
signalstyrke.

2. Plasser klokkeradioen og prøv å justere antennen slik at du får 
maksimalt antall sorte rektangler på signalstyrkevisningen. Vanligvis 
vil beste mottak finnes når antennen er helt strekt ut.

3. Rektangelet viser minimum påkrevd signalstyrke for klart 
tilfredsstillende mottak.

1
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Manuelt søk - DAB

Manuell innstilling lar deg stille din klokkeradio til en gitt DAB-frekvens 
i bånd III. Alle nye stasjoner som søkes opp legges til stasjonslisten. 
Denne funksjonen kan også brukes til å hjelpe plassering av antennen 
eller klokkeradioen for å optimalisere mottak for en spesifikk kanal eller 
frekvens. 

1. Trykk inn og slipp Menu-knappen.

2. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned til displayet viser “Manual”. 
Trykk inn og slipp Select-knappen for å gå til manuelt søkemodus.

3. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket DAB-
kanal.

4. Trykk inn og slipp Select-knappen. Den åpne blokken i signalstyrken 
viser deg minimum påkrevd signalstyrke for godt DAB-mottak. 
Signalstolpene vil gå opp og ned for å vise endrende signalstyrke 
mens du justerer kabelantennen eller plasseringen til klokkeradioen. 
Nye radiostasjoner som blir funnet i det innstilte DAB-multiplekset 
legges til den lagrede listen i radioen.

5. Hold inn og slipp opp knappen Select for å gå tilbake til vanlig 
søkemodus.

1
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Dynamic Range Control (DRC) - DAB

Dynamisk områdekontroll (DRC) kan gjøre at svake lyder blir enklere å 
høre når klokkeradioen din brukes i et støyete miljø. 

Det finnes tre kompresjonsnivåer:
 DRC 0 Ingen kompresjon brukes. (standard)
 DRC 1 Maksimum kompresjon brukes.
 DRC 1/2 Medium kompresjon brukes.

1. Trykk på On / Off-kontrollen for å slå på din klokkeradio.

2. Trykk og slipp opp knappen Mode til DAB-modus velges.

3. Trykk inn og slipp Menu-knappen.

4. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “DRC.Value” vises på 
displayet. Trykk inn og slipp Select-knappen. Skjermen vil vise 
nåværende DRC-verdi.

5. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket DRC-
innstilling (standard er 0).

6.  Trykk inn og slipp Select-knappen for å bekrefte innstillingen. Skjermen 
vil gå tilbake til normal radiovisning. 

Merknad: Ikke alle DAB-sendinger kan bruke DRC-funksjonen. 
Hvis kringkastingen ikke støtter DRC, vil ikke DRC-innstillingen på 
klokkeradioen ha noen effekt.

3
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Oppsett av stasjonsrekkefølge

Din klokkeradio har tre innstillinger for stasjonsrekkefølge du kan velge 
fra. Innstillinger for stasjonsrekkefølge er alfanummeriske, ensemble 
og gyldige.

Merknad: Standard stasjonsrekkefølge på din klokkeradio er 
alfanumerisk.

1. Trykk på On / Off-kontrollen for å slå på din klokkeradio.

2. Trykk og slipp opp knappen Mode til DAB-modus velges.

3. Trykk inn og slipp Menu-knappen.

4. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “Station. Order” vises 
på displayet. Trykk og slipp opp knappen Select for å endre 
stasjonsrekkefølge.

5. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned for å velge mellom 
“Alphanumeric”, “Ensemble” og “Valid”.

 “Alphanumeric” - sortere stasjonene i en alfanummerisk liste 0...9 A...Z.
 “Ensemble” - organiserer stasjonslisten etter DAB-multipleks.
 “Valid” - viser bare stasjonene som har et gyldig signal.

6. Trykk og slipp opp knappen Select for å velge ønsket 
stasjonsrekkefølge.
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Bruke din klokkeradio - FM autoinnstilling

1. Trekk kabelantennen helt ut bak på klokkeradioen. Plasser 
kabelantennen slik at den er så rett som mulig, og enten over eller 
under radioen.

2. Trykk på On / Off-kontrollen for å slå på din klokkeradio.

3. Trykk og slipp opp knappen Mode til et FM-bånd velges.

4. Trykk og hold ned knappen Tuning Opp i 2-3 sekunder slik at radioen 
søker fra lav frekvens til høy frekvens og stopper automatisk når den 
finner en stasjon med tilstrekkelig styrke.

5. Etter noen sekunder, blir skjermen oppdatert. Skjermen viser 
frekvensen på signalet som er funnet. Hvis signalet er sterkt nok, 
og det er RDS-data tilgjengelig, vil radioen vise stasjonsnavnet.

6. For å finne andre stasjoner, trykk og hold ned knappen Tuning Opp 
som tidligere.

7. Trykk og hold ned knappen Tuning Ned i 2-3 sekunder slik at radioen 
søker fra høy frekvens til lav frekvens og stopper automatisk når den 
finner en stasjon med tilstrekkelig styrke.

8. Når enden på bølgebåndet nås, vil radioen fortsette å søke fra motsatt 
ende av bølgebåndet.

9. Juster Volume til ønsket innstilling.

10. For å slå av klokkeradioen din knappen On / Off.

Merknad: 
Hvis FM-mottaket er dårlig, kan du prøve å plassere kabelantennen et 
annet sted. Trekk kabelantennen helt ut bak på klokkeradioen. Plasser 
kabelantennen slik at den er så rett som mulig, og enten over eller under 
radioen. 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 seksjonen “Innstillinger for stereo/mono - FM” på side 
21 for ytterligere detaljer.

2,10
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Manuelt søk - FM

1. Trekk kabelantennen helt ut bak på klokkeradioen. Plasser 
kabelantennen slik at den er så rett som mulig, og enten over eller 
under radioen.

2. Trykk på On / Off-kontrollen for å slå på din klokkeradio.

3. Trykk og slipp opp knappen Mode til et FM-bånd velges.

4. Trykk og slipp opp knappene Tuning Opp eller Ned for å stille inn 
til en stasjon. Frekvensen vil endres i trinn på 50kHz.

 Dersom radioen søker seg frem til en stasjon med tilstrekkelig 
signalstyrke med RDS-informasjon tilstede, kan skjermen endres til 
å vise stasjonsnavnet.

5. Når enden på bølgebåndet nås vil radioen begynne innstilling fra 
andre enden av bølgebåndet.

6. Juster Volume til ønsket innstilling.

7. For å slå av klokkeradioen din knappen On / Off.

Merknad:
Hvis FM-mottaket er dårlig, kan du prøve å plassere kabelantennen et 
annet sted. Trekk kabelantennen helt ut bak på klokkeradioen. Plasser 
kabelantennen slik at den er så rett som mulig, og enten over eller under 
radioen. 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 seksjonen “Innstillinger for stereo/mono - FM” på side 
21 for ytterligere detaljer.

2,7
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Visningsfunksjoner - FM

Klokkeradioen din har et utvalg visningsvalg i 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 tilgjengelige på klokkeradioen.

1. Trykk og slipp opp knappen Info for å gå gjennom de forskjellige 
valgene.

 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. Dato  Viser gjeldende dato.

 d. Frekvens   Viser frekvensen til radiostasjonen som 
er valgt.

1
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 e. Lydmodus  Displayet viser Stereo eller Mono.

 f.  Signalstyrke   Viser signalstyrken til FM-stasjonen 
det er stilt inn til. Rektangelet viser 
minimum påkrevd signalstyrke for klart 
tilfredsstillende mottak.

Merknad: Din radio vil vise “Radio.Text” hvis det ikke er noen rullende 
tekst og “Program.Type” hvis det ikke er noen programtypeinformasjon.

e

f

Forhåndsinnstille stasjoner

Du kan lagre dine foretrukkede DAB- og FM-radiostasjoner til de 
forhåndsinnstilte stasjonsminnene. Det er 20 forhåndsinnstillinger i 
klokkeradioen, 10 for DAB og 10 for FM. Forhåndsinnstillingene lagres 
av klokkeradioen ved strømbrudd.

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. 

1. Trykk på On / Off-kontrollen for å slå på din klokkeradio.

2. Trykk og slipp knappen Mode for å velge DAB eller FM etter ønske.

3. Søk opp ønsket radiostasjon som tidligere beskrevet.

1

2
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4. Trykk inn og slipp Preset-knappen. Displayet vil for eksempel vise 
‘P01.Empty’ hvis ingen kanal har blitt lagret i det minnet.

5. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned for å velge det 
forhåndsinnstilte stasjonsnummeret du ønsker å lagre stasjonen 
under.

6. Trykk på og hold inne Preset-knappen til displayet viser for 
eksempel “Preset. 01. Saved.” 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.

Hente en forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk på On / Off-kontrollen for å slå på din klokkeradio.

2. Trykk og slipp knappen Mode for å velge bølbebång etter ønske.

3. Trykk inn og slipp Preset-knappen. Displayet vil for eksempel 
vise ‘P01. Empty’ hvis ingen kanal har blitt lagret i det minnet. 
Dersom en forhåndsinnstilling har blitt lagret, vil skjermen vise 
enten stasjonsnavnet (for DAB-stasjoner) eller frekvensen (for FM-
stasjonen).

4. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket 
forhåndsinnstilt stasjon.

5. Trykk inn og slipp Select-knappen. Din radio vil stilles inn til valgt 
forhåndsinnstilt kanal i minnet.

5 5
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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.

1. Trykk på On / Off-kontrollen for å slå på radioen.

2. Søk opp ønsket FM radiostasjon som tidligere beskrevet (se sidene 
16 og 17).

3. Trykk og slipp knappen Select slik at displayet viser “Mono.Override:.
On”. Radioen vil spille av FM-stasjoner i mono.

4. Hvis du ønsker å avbryte Mono overstyring mens det lyttes til 
nåværende innstilte radiostasjon, trykkes og slippes knappen Select 
slik at displayet viser “Mono.Override:.Off”. Radioen vil spille av FM-
stasjoner i stereo hvis signalet er sterkt nok.

1

3,4
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Innstilling for søkefølsomhet - FM

Din radio vil normalt søke etter FM-sendinger som er sterke nok til å gi 
godt mottak. Men det kan hende at du ønsker at autosøk-funksjonen også 
vil være i stand til å finne svakere signaler, muligens fra radiosendere 
lengre unna. Din radio har muligheten lokal/fjern for autosøk-funksjonen.

1. Trykk på On / Off-kontrollen for å slå på din klokkeradio.

2. Trykk og slipp opp knappen Mode til et FM-bånd velges hvis nødvendig.

3. Trykk inn og slipp Menu-knappen.

4. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned til displayet viser “Scan.
Zone”..Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i menyen for 
valg av søkesone. 

5. Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å veksle mellom 
valgene lokal og fjern på nedre linje til displayet. Valget ekstern gjør 
at radioen finner svakere signal under søk.

6. Trykk og slipp opp knappen Select for å bekrefte ditt valg. Radioen 
vil deretter gå tilbake til vanlig informasjonsvisning. Innstillingen 
lokal eller fjern lagres i radioen og forblir i kraft til den endres eller 
en systemnullstilling.

Merknad: Opprinnelig innstilling (fra esken, eller etter en systemnullstilling) 
gjør at radioen overser svakere (eller fjernere) signaler.

1

3
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Docking for iPod® og iPhone®

Din klokkeradio har en iPod-docking som lar deg spille digitale lydfiler 
på din iPod eller iPhone med klokkeradioens høyttalere.
Din klokkeradio bruker iPod universaldockingstilkobling utvilket 
for bruk med de fleste iPoder. Noen iPod-modeller leveres med 
universaldockingstilkobling som sørger for at iPoden og den elektriske 
tilkoblingen er riktig satt opp i forhold til hverandre. Dersom du trenger 
en overgang for å bruke din iPod med klokkeradioen, må du ta kontakt 
med en forhandler av iPod-tilbehør.

VIKTIG: For å unngå mulig skade til din iPod eller iPhone, må du 
ikke bruke din iPod eller iPhone med produktet uten at riktig adapter 
er festet til klokkeradioen.

I hele denne delen av boken, vil iPod bety bety iPod eller iPhone.

Docke din iPod eller iPhone

1. Pass på at klokkeradioen er i stand-by.
2. Sett dockingadapteren til iPod (se over) i iPod-dockingens grop slik 

at den sitter godt på plass.
3. Plasser iPod-en på Universal Dock-koplingen.
4. Trykk på On / Off-kontrollen for å slå på din klokkeradio.
5. For å velge iPod-modus trykkes knappen Mode til “iPod” vises på 

displayet. Dersom den spilte tidligere, vil iPod-en din slås på og 
fortsette og spille fra der den spilte tidligere.

Merknad: Din klokkeradio kan lade det interne batteriet til din iPod. Din 
iPod vil bruke baklysinnstillingene som konfigurert. Dersom du ønsker 
å endre disse, bruke menyen Innstillinger på iPod-en din.

4

5

Grop til dockingDock-tilkobling for iPod og iPhone
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Navigere din iPod eller iPhone

Vennligst merk: Noen av kontrollfunksjoner for iPod er bare tilgjengelig 
med fjernkontrollen eller via iPodens egne kontroller. Ikke alle iPoder 
støtter menynavigering via ekstern fjernkontroll (for eksempel, iPod 
nano® 6. generasjon).
1. Bruk knappen Menu på fjernkontrollen for å navigere til høyere nivås 

menyer på din iPod.

2. Bruk knappene Tuning Opp eller Ned som ønsket for å flytte opp 
eller ned i en meny på din iPod.

3. Trykk og slipp opp knappen Select for å velge valget som er uthevet 
i skjemmenyen. Hvis valget er et lavere menys menyvalg, kan du 
navigere videre med knappene Tuning Opp eller Ned og Select.

Spille av en fil fra din iPod eller iPhone

1. Når du har funnet ønsket valg brukes Spill / Pause på klokkeradioen 
for å begynne avspilling fra iPoden. Hvis du akkurat har docket din 
iPod, kan det hende at du må trykke på knappen mer enn én gang 
for å sikre at klokkeradioen kommuniserer med iPoden.

2. Juster volumet til ønsket innstilling med Volume-kontrollen på din 
klokkeradio.

3. For å sette avspillingen på pause, trykk på knappen Spill / Pause. 
For å fortsette avspillingen, trykk på knappen Spill / Pause på nytt.

4. iPod-er har ikke en Stopp-knapp (de bruker pausefunksjonen). For 
å spille et annet utvalg, bruke iPod-menyene for å foreta valget ved 
å bruke knappen Spill / Pause for å stoppe å spille det nåværende 
elementet dersom det er nødvendig.

1-4

3

2,3

2,3

1



25

Søkefunksjon

1. Mens iPod-en spilles av, trykk og hold ned knappen Hurtig fremover 
eller Spol tilbake for å gå gjennom gjeldende fil og spor. Slipp 
knappen når du kommer til det ønskede punktet i filen eller sporet.

2. Trykk og hold ned enten knappen Hurtig fremover eller knappen 
Spol tilbake for å begynne å spille av neste eller forrige fil eller spor.

Stille inn alarmtider

Klokkeradioen har to alarmer som kan stilles inn til å vekke deg til DAB- 
eller FM-radio, iPod-audio, aux.inngang eller en pipelyd. Hver alarm 
kan stilles inn til å utløses én gang, daglig, på ukedager eller i helgene. 
Alarmene kan stilles inn mens enheten er i stand-by eller under avspilling. 
Alarmene vil lagres ved strømbrudd.

Merknad: Hvis ingen knapper trykkes innen 10 sekunder vil klokkeradioen 
gå ut av alarminnstililng.. For å gå ut av alarmoppsett til ethvert tidspunkt 
trykkes og slippes alarmknappen.

1. Trykk inn og slipp opp knappen Alarm 1 eller 2. “Setting” vil blinke 
på displayet. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i 
alarmoppsett.

2. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned for å velge On eller Off. 
Dersom du velger Off vil alle nåværende innstillinger for alarmen 
avbrytes.

3. Trykk og hold inn knappen Select for at tallene for alarmtime skal 
blinke på displayet.

1,2 1,2

1

2 2

1,3
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4. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket alarmtime. 
Trykk og slipp opp knappene Tuning Opp eller Ned for å endre tiden 
hurtig.

5. Trykk og slipp Select-knappen for å angi timeinnstillingen. Alarmens 
minuttall vil blinke på skjermen.

6. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket 
alarmminutt.

7. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i innstilling av minutter. 
Alarmens dagvalg vil blinke på skjermen.

8. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket dagvalg 
for alarmen:

 Once - vil bare lyde én gang
 Daily - vil lyde hver dag
 Weekdays - vil bare lyde på ukedager
 Weekends - vil bare lyde i helgene

• Dersom du stiller inn alarmen til kun én gang, fortsett med trinn 9 
nedenfor. Hvis ikke, gå til trinn 15 på neste side.

9. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i innstillingen. Alarmens 
dag vil blinke på skjermen.

10. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned for å velge dag for alarmen.

11. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i innstilling av alarmdag. 
Alarmens måned vil blinke på skjermen.

4-10 4-10

5-11
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12. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned for å velge måned for 
alarmen.

13. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i innstilling av 
alarmmåned. Alarmens år vil blinke på skjermen.

14. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned for å velge år for alarmen.

15. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i innstillingen. Alarmens 
kildealternativ vil blinke på skjermen. 

16. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket alarmkilde 
(pipelyd, DAB, FM, iPod eller AUX IN). Trykk og slipp opp knappen 
Select for å gå inn i innstillingen. 

• Hvis alarmen stilles inn til radio, kan radioalarmen stilles inn til enhver 
stasjon som har blitt lagret i forhåndsinnstillingene eller til “Last 
Listened” radiostasjonen. 

 Trykk knappene Tuning Opp eller Ned for å velge mellom 
forhåndsinnstilling 1-10 eller “Last Listened” på displayet. Trykk inn 
og slipp Select-knappen.

 Merknad: at alarmen bare kan stilles inn til å bruke en forhåndsinnstilling 
som allerede har blitt lagret.

17. Alarmvolumet vil blinke på displayet. Klokkeradioen bruker lagret 
voluminnstilling for hver alarm når den går av.

18. Trykk på Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket alarmvolum.

19. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i alarmoppsett. ‘Alarm.
Saved’.vil vises på displayet. Klokkeradioen vil gå ut av alarmmenyen.

12-18 12-18

13-19
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Aktive alarmer vises i displayet ved symbolet  og korresponderende 
alarmnummer. 

VIKTIG: Hvis du bruker iPod eller iPhone som kilde for alarmen må 
du passe på å docke din iPod eller iPhone. Hvis iPod eller iPhone ikke 
oppdages, vil en pipelyd lyde i stedet.

Når alarmen høres

Alarmen vil lyde på valgte tider i opptil 60 minutter hvis den ikke 
avbrytes. Volumet som brukes til alarmen vil spesifiseres under 
alarminnstillingsprosedyren. Hvis radioen ikke kan kobles til spesifisert 
radiokanal, vil pipingen lyde i stedet.
Merknad: Hvis radioen skrus på 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 
stand-by-modus når 60 minutter har gått.

For å avbryte alarmen trykkes kontrollen On / Off. Du vil måtte trykke 
på kontrollen mer enn én gang, avhengig av posisjonen til kontrollen.

Hvis alarmen lyder når kontrollen On / Off er i posisjon ned, vil første 
trykk (ned til opp) avbryte alarmen men radioen vil fortsatt spille. Trykk 
en gang till (fra oppe til nede) for å stille radioen i stand-by.

Du kan eventuelt bruke knappen On / Off på fjernkontrollen.
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1
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Kontrollere alarmstatus

Når din klokkeradio er i stand-by eller i bruk, kan alarmene kontrolleres med 
Alarm-knappene. Dette hindrer fare for forstyrrelser for noen som sover.

1. For å endre status til alarmene trykkes og holdes knappene Alarm 
1 eller 2 som ønsket. Displayet vil gå gjennom alarmene av eller på.

2. For å endre alarminnstillingene trykkes og holdes knappene Alarm 
1 eller 2 som ønsket. Dette vil gjøre at alarmmenyen vises (se side 
25 steg 1 og utover).

For å vise alarminnstillingene

1. Trykk knappen Alarm 1 eller 2.

2. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “View” vises på displayet.

3. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i alarmoppsett.

4. Din klokkeradio vil automatisk gå gjennom hver av innstillingene til 
valgt alarm.

1,2
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Dvalefunksjon

1. Når radioen, iPoden, Aux inn eller summealarmen lyder, trykkes 
knappen Snooze for å slå av alarmen i valgt antall minutter. Varigheten 
på dvaletiden kan justeres mellom 5 og 30 minutter i verdistigninger 
på 5 minutter. Standardinnstillingen er 5 minutter. 

 Når slumreknappen har blitt trykt under en alarm, vil slumresymbolet 
SNOOZE blinke. Denne sekvensen kan gjentas i løpet av alarmperioden 
på 60 minutter.

2. For å avbryte slumringen trykkes kontrollen On / Off. Du vil måtte 
trykke på kontrollen mer enn én gang, avhengig av posisjonen til 
kontrollen.

Angi dvaletiden

Slumrevarigheten kan stilles inn mens enheten er i stand-by eller under 
avspilling.

1. For å stille inn slumring til ønsket slumretid, trykkes og slippes knappen 
Menu.

2. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “Snooze.Duration” vises 
på displayet. Trykk inn og slipp Select-knappen.

3. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket 
slumreinnstilling mellom 5, 10, 15, 20, 25 og 30 minutter.

4. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i ønsket slumrevarighet. 
Klokkeradioen vil gå ut av menu.

1

2
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Innsovningsfunksjon

Klokkeradioen kan stilles inn til å slå seg av etter en forhåndsinnstilt tid 
har utløpt. Innsovningsinnstillingen kan justeres mellom 5 og 90 minutter 
i verdistigninger på 5 minutter. Pass på at klokkeradioen er slått på.

1. Når du bruker klokkeradioen trykkes knappen Sleep. ‘Sleep.Time’ 
vil vises på displayet.

2. Trykk på knappen Sleep flere ganger for å velge ønsket sovetid. 
Innsovningsinnstillingen vil øke i verdistigninger på 5 minutter 
fra 5 minutter opp til 90 minutter. Dersom du trykker videre 
vil innsovningsfunksjonen stilles til OFF, noe som vil avbryte 
innsovningsfunksjonen.

 Du kan eventuelt bruke knappene Tuning Opp eller Ned for å velge 
ønsket sovetid.

3. Trykk inn og slipp Select-knappen. Displayet vil gå ut av sovevalgene. 
Innsovningssymbolet  vil vises på skjermen.

4. Klokkeradioen vil slå seg av når den forhåndsinnstilte innsovningstiden 
har utløpt.

5. For å slå av innsovningstimeren og skru av din klokkeradio før ønsket 
sovetid er over, kan du trykke kontrollen On/Off. 

 For å slå av innsovningstimeren uten å skru av din klokkeradio, trykker 
du Sleep-knappen til “OFF” vises på displayet.

6. Når innsovningstimeren har blitt innstilt kan du se gjenværende 
sovetid. Trykk på Sleep-knappen. Gjenværende sovetig vil vises på 
displayet.

1-6

3
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Stille klokkens format

Klokkevisningen brukes i stand-by og når klokkeradioen er i bruk, kan 
den stilles til 12- eller 24-timers format. Klokkeformatet kan stilles inn 
mens enheten er i stand-by eller under avspilling. Det valgte formatet 
blir også brukt når du stiller inn alarmene.

1. For å stille inn klokkeformat, trykkes og slippes knappen Menu.

2. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “Time.Format” vises på 
displayet. Trykk inn og slipp Select-knappen.

3. Trykk på Tuning Opp eller Ned for å vise enten 12- eller 24-timers 
format.

4. Trykk og slipp opp knappen Select 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.

1

2,3 2,3
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Stille klokken manuelt

Vanligvis stiller klokkeradioen klokken automatisk ved hjelp av DAB-
radiosignalet. Dersom et DAB-signal ikke er tilgjengelig og du må stille 
inn tiden automatisk, følg prosedyren som vises under. Klokken kan stilles 
inn mens enheten er i stand-by eller under avspilling.

1. For å stille inn klokketiden, trykkes og slippes knappen Menu.

2. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “Time.Set” vises på displayet. 
Trykk inn og slipp Select-knappen.

3. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “Manual.Clock” vises på 
displayet.

4. Trykk inn og slipp Select-knappen. Timetallene vil blinke på skjermen.

5. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket time.

6. Trykk og slipp Select-knappen for å angi timeinnstillingen. 

7. Minuttallene vil blinke på skjermen. Trykk på knappen Tuning Opp 
eller Ned for å velge ønsket minutt.

8. Trykk inn og slipp Select-knappen for å bekrefte innstillingen. 
Klokkeradioen vil gå ut av menyen.

1
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Manuell innstilling av dato

Vanligvis vil din klokkeradio stille inn datoen automatisk vha. DAB 
radiosignalet. Hvis det ikke er noe DAB-signal tilgjengelig og du må stille 
inn datoen manuelt, følges prosedyren vist under. Datoen kan stilles inn 
mens enheten er i stand-by eller under avspilling.

1. For å stille inn datoen, trykkes og slippes knappen Menu.

2. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “Date.Set” vises på displayet.

3. Trykk inn og slipp Select-knappen. Dagen vil deretter blinke på 
displayet.

4. Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å endre dagen som 
ønsket.

5. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i innstilling av dag. 
Måned vil blinke på skjermen.

6. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned for å velge gjeldende måned.

7. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i innstilling av måned. 
Året vil blinke på skjermen.

8. Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å velge nåværende år.

9. Trykk og slipp opp knappen Select for å bekrefte datooppsettet. 
Klokkeradioen vil gå ut av menyen.

1
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For å gå tilbake til funksjon for automatisk klokkejustering

Automatisk innstilling av klokken kan gjøres mens enheten er i stand-by 
eller under avspilling.

1. Trykk inn og slipp Menu-knappen.

2. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “Time.Set” vises på displayet. 
Trykk inn og slipp Select-knappen.

3. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “Auto.Clock” vises på 
displayet. Trykk inn og slipp Select-knappen.

4. Klokkeradioen vil stille inn tiden i henhold til informasjonen mottatt 
med DAB-senderen når radioen er stilt inn til en DAB-stasjon.

1
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Equalizer-funksjon med klokkeradioens knapper

Lyden på din klokkeradio kan justeres slik at det passer til din personlige 
smak for 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 på On / Off-kontrollen for å slå på din klokkeradio.

2. Trykk inn og slipp Menu-knappen. 

3. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “EQ.Set” vises på displayet.

4. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i oppsettsmenyen for 
EQ.

5. Trykk på Tuning Opp eller Ned for å gå gjennom de forskjellige 
valgene til ønsket valg vises. Etter flere sekunder vil klokkeradioen 
gå ut av menyen.

  a. Normal - ingen toneendring
  b. Jazz
  c. Rock
  d. Pop
  e. Klassisk
  f.  Nyheter
  g. Bassinnstilling kan justeres 
  h. Diskantinnstilling kan justeres

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

2
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Bass-kontroll

1. Følg steg 1-4 på foregående side for å gå inn i oppsettsmenyen for 
EQ.

2. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned for å gå gjennom valgene til 
“User.Set” vises på displayet. 

3. Trykk inn og slipp Select-knappen. Nåværende bassinnstilling vil 
blinke på displayet.

4. For å justere bassinnstilling trykkes og slippes knappene Tuning 
Opp eller Ned til ønsket nivå vises.

5. Trykk inn og slipp Select-knappen. Nåværende diskantinnstilling vil 
blinke på displayet.

Diskantkontroll

6. For å justere diskantinnstilling trykkes og slippes knappene 
Tuning Opp eller Ned til ønsket nivå vises. Etter noen sekunder vil 
klokkeradioen gå ut av menyen.

• For å raskt annullere effekten av diskant- eller bassinnstilling trykkes 
knappene Tuning Opp eller Ned til “Normal” vises på displayet. 
Bass- og diskantinnstilling vil huskes neste gang du ønsker å justere 
dem.

2-6
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Equalizer-funksjon med fjernkontroll

1. Trykk og slipp opp knappen Equalizer for å gå gjennom de forskjellige 
valgene.

  a. Normal - ingen toneendring
  b. Jazz
  c. Rock
  d. Pop
  e. Klassisk
  f.  Nyheter
  g. Bassinnstilling kan justeres
  h. Diskantinnstilling kan justeres

Bass-kontroll

1. Trykk knappene Equalizer for å gå gjennom valgene til “User.Set” 
vises på displayet. 

2. Trykk og slipp opp knappen Select. Nåværende bassinnstilling vil 
vises på displayet.

3. For å justere bassinnstilling trykkes og slippes knappene Tuning 
Opp eller Ned til ønsket nivå vises.

4. Trykk og slipp opp knappen Select. Nåværende diskantinnstilling vil 
vises på displayet.

1
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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.

1,2

Diskantkontroll

5. For å justere diskantinnstillingen trykkes og slippes knappene 
Tuning Opp eller Ned til ønsket nivå vises. Etter noen sekunder vil 
klokkeradioen gå ut av menyen.

• For å raskt annullere effekten av diskant- eller bassinnstilling 
trykkes knappen Equalizer til “Normal” vises på displayet. Bass- og 
diskantinnstilling vil huskes neste gang du ønsker å justere dem.

5

5
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Visning av klokken

1. Når din klokkeradio er i stand-by vil tid og dato vises.

Vis dimmer for baklys

Lysstyrken til displayet kan justeres mens enheten er i stand-by eller 
under avspilling.

1. For å tilpasse intensiteten til displayet slik at den passer belysningen 
i rommet, trykkes knappen Dimmer for å velge dimmerens lysstyrke 
Lav, Medium, Høy og nesten av, “night-time”-innstilling.

1

Kontrast / kontroll for visningsvinkel

Kontrasten til displayet kan justeres mens enheten er i stand-by eller under 
avspilling. Justeringen kan også endre vinkelen hvor skjermen synes best.

1. Trykk inn og slipp Menu-knappen.

2. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “Contrast” vises på displayet. 
Trykk inn og slipp Select-knappen.

3. Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å justere kontrasten. 
Da vil nivåindikasjonen for kontrasten på skjermens endres samtidig.

4.  Trykk inn og slipp Select-knappen for å bekrefte innstillingen.

1
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Programvareversjon

Programvarevisning kan ikke endres, og er bare for din referanse. 

1. Trykk inn og slipp Menu-knappen.

2. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “SW.Version” vises på 
displayet.

3.  Trykk og slipp opp knappen Select for å se programvareinformasjon.

4. Etter noen sekunder vil klokkeradioen gå ut av menyen.

1

2 2

3

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.co.uk
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Tilbakestilling av systemet

Hvis din klokkeradio ikke virker som den skal, eller hvis noen tall på 
displayet mangler eller ikke er komplett, utføres følgende prosedyre. 
Systemnullstilling kan utføres mens enheten er i stand-by eller under 
avspilling.

1. Trykk inn og slipp Menu-knappen.

2. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “Factory.Reset” vises på 
displayet. Trykk inn og slipp Select-knappen. 

3. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “Yes” vises på displayet. 
Hvis du ikke vil utføre systemnullstilling, merkes “No”, trykk deretter 
knappen Select. Displayet vil deretter gå tilbake til forrige visning.

4. Når “Yes” vises, trykkes og slippes knappen Select. En fullstendig 
tilbakestilling vil utføres. Stasjonslisten og forhåndsinnstillingene 
vil slettes. Alarmer vil avbrytes og innstillinger for dvale- og 
innsovningsfunksjonen vil stilles til standardverdiene. Displayet vil 
vise “Welcome.Roberts”, og etter noen sekunder vil et stasjonssøk 
utføres automatisk. Displayet vil vise fremdriften til stasjonssøket. 
Tallet på høyre side av skjermen er antallet stasjoner som ble funnet.

I tilfeller av funksjonsfeil grunnet elektrostatisk utladning, nullstill produktet 
i henhold til beskrivelsen for å fortsette med normal funksjon. Dersom 
du ikke kan utføre nullstillingsoperasjonen som den beskrives ovenfor 
må du kanskje koble fra og koble til strømforsyningen.

1
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Kontakt for hodetelefoner

En 3,5 mm stereo kontakt for hodetelefoner bak på klokkeradioen din 
er beregnet for bruk med enten hodetelefoner eller øretelefoner. Å sette 
inn en plugg, demper automatisk den innebygde høyttaleren.

Vær klar over at følsomheten til hodetelefoner kan variere svært mye. Vi 
anbefaler derfor å stille inn volumet til lavt nivå før hodetelefoner kobles 
til klokkeradioen.

VIKTIG: Utstrakt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake 
hørselsskader.

6

Supplerende innmatingskontakt (linje inn)

En 3,5 mm stereo supplerende innmatingskontakt bak på klokkeradioen 
gjør at et lydsignal kan sendes til enheten fra en ekstern lydenhet slik 
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”).

2. Trykk og slipp opp knappen Mode til ‘AUX.in’ blir valgt  på displayet. 
Aux-inngangen kan bare brukes når en plugg settes inn i Aux-in-
kontakten.

3. Juster Volume på iPod, MP3 eller CD-spiller for å sikre tilstrekkelig 
signal, og juster så volumet på klokkeradioen for komfortabel lytting.

6

1

2
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Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Kretsegenskaper

Høyttaler  57mm
Utgangseffekt  2 x 1,8 watt

Kontakt for hodetelefoner 3,5 mm dia
Ekstra inngangkontakt 3,5 mm dia

Antennesystem FM Kabelantenne
  DAB Kabelantenne

Spesifikasjoner

Strømkrav
Spenning  AC 100  240 V 50/60 Hz (adapter)

Frekvensdekning
  FM 87,5-108 MHz
  DAB 174,928 - 239,200MHz

Forsiktig

Ikke utsett denne klokkeradioen for vann, damp eller sand. Ikke plasser 
klokkeradioen på steder hvor utstrakt varme kan forårsake ødeleggelser, 
slik som i en parkert bil hvor varmen fra solen kan bygges opp selv om 
den utvendige temperaturen ikke føles spesielt høy. 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 er på undersiden av apparatet.

• Klokkeradioen bør ikke utsettes for drypp eller sprut, og objekter 
fylt med vann, som for eksempel vaser, skal ikke plasseres på 
klokkeradioen. 

• 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 den eller 
ventilasjonsåpningene 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 produtet i ekstreme 
temperaturer. Unngå å forlate enheten i biler, i vinduskarmer, i direkte 
sollys osv.
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iPhone, iPod og iPod nano er varemerker for Apple Inc registrert i USA og andre land:

“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyr at elektronisk tilbehør har blitt laget spesifikt for å kobles til henholdsvis iPod eller iPhone, 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 eller iPhone kan påvirke trådløs ytelse.
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Garanti

Dette instrumentet garanteres i tolv måneder fra leveransedatoen til eieren, og gjelder produksjonsfeil eller sammenbrudd av komponenter, gjeldene 
fremgangsmåtene under. Skulle en komponent eller del feile 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. Mottakere med fjernede eller uleselige serienumre.

Fremgangsmåte:
Et krav overfor denne garantien må fremsettes gjennom forhandleren som instrumentet ble kjøpt av. Mest sannsynlig vil din Roberts-forhandler 
være i stand til å ta seg av feil på en rask og effektiv måte, men ved behov vil forhandleren returnere instrumentet til selskapets serviceavdeling 
for reparasjon.

Disse erklæringene påvirker ikke en forbrukers lovmessige rettigheter.
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