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Læs venligst denne manual før brug
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1. Regulering af lydstyrke

7. DAB / FM / AUX knap

13. Tuning Nedad - knap

2. Diskant-knap

8. Menu-knap

14. Knapper til forudindstilling af station

3. Lysdæmper-knap

9. Vælger-knap

15. 5 + knap

4. LCD display

10. Tuning Opad - knap

16. Bas-knap

5. Info-knap

11. Tænd/Sluk-knap

17.		Indikator for lavt batteri

6. Auto-Tuning-knap

12. Tuning / Vælger-knap
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Kontrolknapper
(Bagsiden)

18
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18. Teleskopantenne
19. DC indgangsstik
20. Batterirum
21. Høretelefonsindgang
22. Ekstra input-stik
23. USB-stik (kun til serviceindgreb)
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Navigation
På denne side beskrives de generelle måder at anvende din Ecologic 7
på. Detaljerede vejledninger om betjening findes i senere afsnit i denne
brugsanvisning.
1. Tryk på On/Off for at bringe din internet radio ud af tilstanden standby,
hvis den kører på lysnettet, eller tænde for den ved brug af batterier.

1

Ved at trykke på On/Off knappen, mens radioen er i brug, vil få den til
at vende tilbage til tilstanden standby med ur-displayet, når den kører
på lysnettet, eller slukke den, når den bruges med batterier.
2. Hvis du trykker på DAB/FM/AUX knappen, får du adgang til hver
betjeningsfunktion i rækkefølge: DAB, FM og AUX indgang.

2

3. Tryk og slip Menu knappen for at gå ind i menusystemet for hver
funktion.
4. Hvis du trykker på Menu knappen en eller to gange, efter behov, får
du adgang til radioens hovedmenu, hvor du kan gå ind i indstillingerne
for DAB, FM og AUX, Værktøjer og Opsætning.

3-5

5. Hvis du begår en fejl under navigation i menuerne, er det som regel
muligt at gå tilbage til et højere niveau ved at trykke og slippe Menu
knappen.
6. I mange tilfælde vil brugeren skulle foretage et valg i menuen. Dette
gøres ved at anvende enten Tuning/Select knappen eller Tuning Up/
Down knapperne. Drej knappen med eller mod uret for at markere
det ønskede menupunkt, og tryk derefter på kontrollen for at vælge
punktet.
Alternativt kan du trykke på Tuning Up eller Down knapperne for at
markere det ønskede menupunkt og herefter trykke på Select knappen
for at vælge det pågældende punkt.

6
6

6
6
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Funktion med batteri
1. Fjern batteridækslet på bagsiden af radioen ved at presse
batteridækslet indad og nedad.
2. Indsæt seks LR20 (D-størrelse) batterier på deres pladser i
batterirummet. Sørg for at alle batterier er indsat med den rette polaritet
som vist på siden af batterirummet. Sæt batteridækslet på plads igen.
3. Hvis indikatorlampen til lavt batteri tændes, ydelsen er reduceret, man
hører forvrænget lyd, eller radioen slukker af sig selv, er det tegn på
at batterierne skal udskiftes.
4. Hvis radioen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det at
fjerne batterierne fra radioen.
Af energisparehensyn tilråder vi, at Ecologic 7 om muligt bruges med
AC-adapteren og kun bruges med batterierne i enkelte tilfælde. Når
adapterens stik sættes i en stikkontakt afbrydes batterierne.
Ved brug af batterier, bør der kun bruges alkaline typer. Batteriernes levetid
varierer afhængig af, hvordan radioen bruges, men det skulle være muligt
at få op til 150 timers levetid afhængig af funktion, lydstyrke, lysdæmpning
og toneindstillinger.
Genopladelige Nikkel Metal Hydrid (NiMH) batterier kan bruges i radioen,
men skal oplades uden for radioen ved at bruge en ekstern oplader. Bemærk
at D størrelse NiMH batterier har en kapacitet, som kun er en brøkdel af
den, som D størrelse Alkaline batterier yder og vil kun forsyne radioen i
nogle timer, før den har brug for genopladning. Bland aldrig forskellige
typer batterier, forskellige kapaciteter eller mærker i radioen.
VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for høj varme, som solskin,
brand eller lignende. Efter brug skal flade batterier om muligt indleveres
til et egnet genbrugscenter. Batterier må under ingen omstændigheder
bortskaffes ved afbrænding.
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1

Brug af radioen for første gang
1. Placér din radio på en plan overflade.
2. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket
helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse.
3. Sæt kablet fra lysnetadapteren i DC indgangsstikket på bagsiden
af din radio (markeret ”DC In”) og sørg for at stikket sættes helt ind
i fatningen. Tilslut lysnetadapteren til en stikkontakt og tænd for
stikkontakten. Displayet viser ”ROBERTS RADIO” i nogle få sekunder
og viser derefter ”SET CLOCK”. Samtidigt skanner radioen efter de
tilgængelige DAB-radiostationer. Når stationerne er fundet, vises den
aktuelle tid og dato på displayet.
Bemærket at displayet ikke viser eventuelle scanningsmeddelelser
ved denne første scanning.
4. Hvis der ikke er fundet nogen stationer, viser displayet som standard
tid og dato. Det kan være nødvendigt at flytte din radio til et sted med
bedre radiosignal. Herefter bør du udføre en scanning for at finde
stationerne, som beskrevet på side 12.
VIGTIGT: Hovedadapteren bruges til at forbinde radioen med
hovedstikkontakten. Hovedstikkene som anvendes til radioen skal holdes
fri til adgang under normal brug. For at afbryde radioen fra lysnettet, skal
lysnetadapteren tages helt ud af stikkontakten.
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Betjening af din radio - DAB
1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. Displayet viser ”Now
tuning” i et par sekunder.
Første gang radioen tændes, vil den være i DAB-tilstand. Efter hver
anvendelse vil radioen huske den funktion, der bliver brugt, og derefter
tænde i den samme funktion, næste gang den bliver brugt.
2. Hvis radioen har været brugt før, vælger den automatisk den sidst
brugte station.
3. Hvis det er første gang radioen bliver brugt, vil den først fundne station
i listen over radiostationer fundet under skanningen, blive afspillet.
Displayet viser så navnet på radiostationen.
4. Hvis der ikke blev fundet nogen stationer, viser displayet ”Station not
available”, og det kan være nødvendigt at flytte din radio til et sted
med bedre modtageforhold. Herefter bør du udføre en scanning for
at finde stationerne, som beskrevet på side 12.
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1

Valg af station - DAB
1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.
2. Tryk på DAB/FM/AUX knappen for at vælge DAB-funktionen.
Displayet viser ”Now tuning” i et par sekunder, hvorefter det viser
radiostationens navn.

1

3. Drej knappen Tuning/Select for at gennemse listen over tilgængelige
radiostationer.
4. Når det ønskede stationsnavn vises på displayet, tryk og slip Tuning/
Select knappen for at vælge stationen. Displayet viser ”Now tuning”,
mens din radio finder den nye station.

2

5. Tilpas Volume og Tone knapperne til den ønskede indstilling.
Bemærk: Hvis displayet viser ”Station not available”, efter du har valgt
en station, kan det være nødvendigt at flytte din radio til et sted med
bedre radiosignal.

3,4

5

5

5

8

Sekundære serviceenheder - DAB
1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære servicer tilknyttet.
Hvis en station har en sekundær service tilknyttet, viser displayet ”>>”
ved siden at stationens navn på listen over stationer. Den sekundære
service vises straks efter den primære service, når du drejer på Tuning/
Select knappen.
2. For at tune ind på den sekundære service, tryk og slip Tuning/Select
knappen. De fleste sekundære servicer sender ikke hele tiden, og hvis
den valgte service ikke er tilgængelig, vil radioen genindstille til den
tilhørende primære service.

9

1,2

Display-måder - DAB
Din radio har et udvalg af visningsmuligheder i tilstanden DAB:
1. Tryk på Info knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.
a. Scroll-tekst 		Viser scroll-tekst meddelelser som
f.eks. sangerens/musikkens navn,
telefonnummer, osv.

a

1

b. Programtype		Viser hvilken type station, der lyttes til,
som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv.

b

c. Multiplex-navn 		Viser navnet på det DAB-multipleks den
aktuelle station tilhører.

c

d. Frekvens		Viser frekvensen for den aktuelt indstillede
DAB-station.

d
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Visningsmåder - DAB fortsat
e. Bitrate & lydtype		Viser den digitale bitrate & lydtype for den
aktuelt indstillede DAB-station.

f.

Signalstyrke		Viser signalstyrke for den station der lyttes
til. Det gennemsigtige rektangel viser den
mindst krævede signalstyrke for at få en
tydelig klar DAB-modtagelse.

g. Tid		

Viser den aktuelle tid.

h. Dato		

Viser den aktuelle dato.
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f

g

h

Sådan finder du nye stationer - DAB
Som tiden går bliver nye radiostationer tilgængelige. For at finde nye
stationer følger du denne fremgangsmåde:1. Indstil radioen i DAB-funktion (se side 8) og tryk og slip Auto
Tune knappen, så viser displayet ”Scanning”. Din radio scanner
Bånd III DAB-kanalerne. Efterhånden som nye stationer findes, vil
stationstælleren på højre side af displayet øge antallet og stationer
bliver tilføjet til listen.

1

Manuel tuning - DAB
Manuel tuning giver dig mulighed for at tune direkte ind på de forskellige
Band III DAB-kanaler.

1

1. Tryk og slip Menu knappen så displayet viser ”Manual tune”. Tryk og
slip Tuning/Select knappen.
2. Drej Tuning/Select knappen for at vælge den ønskede DAB kanal.
3. Tryk og slip Tuning/Select knappen. Den åbne boks i signalstyrkegrafen
viser den mindste signalstyrke, der er nødvendig for god DABmodtagelse. Signalmarkørerne går op og ned og viser den skiftende
signalstyrke, når du justerer antennen eller placeringen af din radio.
Eventuelle nye radiostationer fundet ved hjælp af den tunede DAB
multiplex vil blive tilføjet til listen, som er lagret i radioen.

1-4

4. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at vende tilbage til almindelig
tuning.
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Indstillinger af Dynamic Range Control (DRC) - DAB
DRC-funktionen kan gøre det lettere at høre stille lyde, når din radio
bliver anvendt i støjfyldte omgivelser. Denne funktion kan kun anvendes
i DAB bølgelængde.

2

1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip Menu knappen så displayet viser ”Manual tune”.
3. Drej på Tuning/Select knappen, indtil der står ”DRC value” på
displayet. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at gå ind i DRC
justeringsfunktionen.
4. Drej på Tuning/Select knappen for at vælge den ønskede DRC
indstilling (standard er 0).
		

DRC 0

		

DRC 1/2	DRC-niveauet er indstillet til det halve af, hvad
radiostationen udsender.

DRC er slukket, DRC-udsendelser ignoreres.

		

DRC 1	DRC er indstillet svarende til hvad radiostationen
udsender.

5. Tryk på Tuning/Select knappen for at bekræfte indstillingen. Displayet
vender tilbage til normal tuningsfunktion.
Bemærk: Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen.
Hvis udsendelsen ikke supporterer DRC, så vil radioens DRC-indstilling
ikke have nogen effekt.
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Betjening af din radio - FM auto-tuning
1. Træk forsigtigt teleskopantennen ud og tryk på On/Off knappen for
at tænde for din radio.

1,9

2

2. Tryk på DAB/FM/AUX knappen for at vælge FM-bølgelængde.
3. Tryk og slip Auto Tune knappen for at få radioen til at scanne i samme
retning som den forrige scanning og til at standse automatisk, når den
finder en station med tilstrækkelig signalstyrke.

3,5,6

4. Efter et par sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen
af det fundne signal. Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data
til stede, så viser radioen også stationens navn.
5. For at finde yderligere stationer, tryk og slip Auto Tune knappen som
beskrevet tidligere.

6

6. For at scanne FM-båndet i den modsatte retning skal du enten dreje
på Tuning/Select knappen i urets retning eller bruge Tuning Up
knappen (for at scanne fra lav frekvens til høj frekvens) eller dreje
den modsat urets retning eller bruge Tuning Down knappen (for at
scanne fra høj frekvens til lav frekvens), og herefter trykker du på
Auto Tune knappen igen.
7. Når båndets afslutning er nået, begynder radioen sin tuning igen fra
den modsatte ende af båndet.
8. Tilpas Volume og Tone knapperne til den ønskede indstilling.
9. Tryk på On/Off knappen for at slukke for din radio.

8

8

8
Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan
dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad
angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet ”Stereo / Mono
indstilling - FM” på side 17 for yderligere detaljer.
14

Manuel tuning - FM
1. Træk teleskopantennen helt ud og tryk på On/Off knappen for at
tænde for din radio.
2. Tryk på DAB/FM/AUX knappen for at vælge FM-bølgelængde.

1,6

3. Drej på Tuning/Select knappen eller tryk på Tuning Up eller Down
knapperne for at tune ind på en station. Frekvensen skifter i trin på
50 kHz.
4. Når båndets afslutning er nået, begynder radioen sin tuning igen fra
den modsatte ende af båndet.

2

5. Indstil Volume og Tone knapperne til den ønskede indstilling.
6. Tryk på On/Off knappen for at slukke for din radio.
Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan
dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse, hvad
angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet ”Stereo / Mono
indstilling - FM” på side 17 for yderligere detaljer.

3

5
5
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5

Display-måder - FM
Din radio har en række displaymuligheder for FM-funktionen:
Radio Date Systemet (RDS) er et system, der videresender hørbar digital
information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder en
lang række nyttige funktioner. Det følgende findes i din radio.
1. Tryk og slip Info knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.
a. Scroll-tekst		Viser scroll-tekst meddelelser som
f.eks. sangerens/musikkens navn,
telefonnummer, osv.

b. Programtype		Viser hvilken type station der lyttes til, som
f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv.

c. Tid			

1

a

b

Viser den aktuelle tid. (24 timers urformat)
c

d. Dato			

Viser den aktuelle dato.

e. Frekvens		

Viser FM signalets frekvens.

d

Bemærk: Hvis ingen RDS-data er til stede, kan radioen ikke vise information
om stationsnavn, scroll-tekst og programtype.
e
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Stereo / Mono indstilling - FM
Din radio afspiller stereo FM-udsendelser i stereo, hvis det modtagne
signal er tilstrækkeligt stærkt. Men hvis stereosignalet bliver svagere, vil
lyden blive dårligere. Det kan til tider være ønskeligt at indstille radioen til
at afspille i mono for at reducere baggrundsstøjen.
1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.
2. Indstil den ønskede FM-station som tidligere beskrevet (se siderne
14-15)
3. Tryk på Menu knappen og drej på Tuning/Select knappen, indtil
displayet viser ”Mono”. Hvis du trykker på Tuning/Select knappen,
afspilles den aktuelle radiostation i mono.

1

3,4

Indstillingen til at afspille stationen i mono er kun midlertidig og gælder
kun for den aktuelt valgte station. Den annulleres automatisk ved at
tune ind på en anden radiostation.
4. Hvis du ønsker at annullere monoindstillingen, mens du lytter til den
aktuelle radiostation, tryk på Menu knappen og drej på Tuning/
Select knappen, indtil displayet viser ”Auto”. Tryk på Tuning/Select
knappen, så spiller radioen derefter den aktuelle station i stereo, hvis
signalet er stærkt nok.
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3,4

Forindstilling af stationer - DAB og FM
Du kan lagre dine foretrukne DAB og FM radiostationer på den
forudindstillede stationshukommelse. Der findes 20 hukommelses
forindstillinger ialt, 10 for DAB og 10 for FM. Forindstillingerne huskes af
din radio, også selv om der skulle ske en strømafbrydelse.

1

2

Fremgangsmåden for forindstilling af stationer og brug af dem er den
samme for FM og DAB-funktionen, og er beskrevet nedenfor.
1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.
2. Tryk på DAB/FM/AUX knappen for at vælge DAB eller FM bølgelængde.

4

3. Stil ind på den ønskede station, som beskrevet tidligere.
4. Tryk og hold Preset knappen inde, indtil displayet f.eks. viser ”Preset
01 saved”. Den aktuelt valgte station bliver lagret under den valgte
forindstillingsknap. Gentag denne fremgangsmåde for de resterende
forindstillinger.

5

5. Forindstillingerne 6 til 10 kan anvendes ved at trykke og holde på 5+
knappen samtidig med Preset knappen 1 to 5, f.eks. kan forindstilling
7 indstilles ved at trykke og holde 5+ knappen samtidig med Preset
knappen 2, indtil displayet viser ”Preset 07 Saved”.

5
6. Stationer som er forindstillet kan overskrives ved at følge den
ovenstående fremgangsmåde.
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Genkald af en forindstillet station - DAB og FM
1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.
2. Tryk på DAB/FM/AUX knappen for at vælge den ønskede
bølgelængde.

1

2

3. Tryk og slip den ønskede Preset knap. Displayet viser f.eks. ”Empty
preset”, hvis der ikke er lagret nogen station i den indstilling. Hvis
der allerede er lagret en forindstillet station, så viser displayet f.eks.
”Preset 01 Loaded”.
4. Forindstillingerne 6 til 10 kan anvendes ved at trykke og holde på 5+
knappen samtidig med Preset knappen 1 to 5, f.eks. kan forindstilling
7 genkaldes ved at trykke og holde 5+ knappen og derefter trykke på
Preset knappen 2, hvorefter begge knapper slippes.

3

5. Din radio vil stille ind på den valgte forindstillede station lagret i
forindstillingshukommelsen.

4

4
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Manuel indstilling af uret
Normalt vil din radio indstille uret automatisk ved hjælp af DAB-radiosignalet.
Hvis der ikke er noget DAB-signal til stede og du skal indstille uret manuelt,
følg venligst vejledningen som vist nedenfor.
1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.
2. For at indstille uret trykker du på Menu knappen en eller to gange
efter behov, indtil displayet viser ”Main Menu”. Drej på Tuning/Select
knappen, indtil der står ”Set up” på displayet.
3. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at gå ind i opsætningsmenuen
og drej, indtil displayet viser ”Clock”. Tryk og slip Tuning/Select
knappen for at gå ind i indstilling af uret.

1

2

4. Drej på Tuning/Select knappen, indtil der står ”Manual clock” på
displayet.
5. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at gå ind i manuel indstilling
af uret. Timetallene blinker nu på displayet.
6. Drej på Tuning/Select knappen for at indstille det ønskede timetal.
7. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at lagre indstilling af timetal.
Minuttallene blinker nu på displayet.

2-8

8. Drej på Tuning/Select knappen for at indstille det ønskede minuttal.

20

9. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at lagre indstilling af minutter.
Dagen i måneden blinker nu på displayet.
10. Drej på Tuning/Select knappen for at ændre dagen til den ønskede.
11. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at lagre indstilling af dagen.
Måneden blinker nu på displayet.
12. Drej Tuning/Select knappen for at vælge den korrekte måned.
13. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at lagre indstilling af måneden.
Året blinker nu på displayet.
14. Drej knappen Tuning/Select for at vælge det aktuelle år.
15. Tryk på Tuning/Select knappen for at bekræfte indstilling af uret og
vende tilbage til det normale radiodisplay.

21

9-15

Tilbagevenden til automatisk urindstilling
1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. Hvis nødvendigt, tryk
og slip DAB/FM/AUX knappen for at skifte til DAB-funktion.
2. For at indstille uret trykker du på Menu knappen en eller to gange
efter behov, indtil displayet viser ”Main Menu”. Drej på Tuning/Select
knappen, indtil der står ”Set up” på displayet.
3. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at gå ind i opsætningsmenuen
og drej, indtil displayet viser ”Clock”. Tryk og slip Tuning/Select
knappen for at gå ind i indstilling af uret.

1

1

4. Drej på Tuning/Select knappen, indtil der står ”Auto clock” på displayet.
5. Tryk og slip Tuning/Select knappen.
6. Radioen vil straks stille tiden efter den information den modtager med
DAB-udsendelsen. Radioen vender tilbage til normal radioafspilning.

2

Bemærk: Hvis du har valgt ”Auto clock”, og der ikke findes noget DAB
signal, skal du placere enten radioen eller antennen på en sådan måde,
at signalet kan modtages, eller også vende tilbage til manuel indstilling
af ur (se side 20).

2-5

22

Indstilling af alarmtid
Din radio har en alarm, der kan indstilles til at vække dig med DAB, FMradio eller bip-alarm. Alarmen kan indstilles til at aktiveres på Hverdage,
i Weekender, Dagligt eller En gang. Alarmen kan indstilles, når din
radio er tændt eller står i stand-by. I tilfælde af en strømafbrydelse, har
din radio en indbygget hukommelse som gemmer dine alarmindstillinger.
Alarmfunktionen bør kun bruges, når radio får strømforsyning fra netværk.
Radioens ur fungerer ikke, hvis radioen står i stand-by og kun modtager
strøm fra batterierne.
Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 5 sekunder, vil din
radio automatisk lukke for alarmindstillingen.

1

1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.
2. For at indstille uret trykker du på Menu knappen en eller to gange
efter behov, indtil displayet viser ”Main Menu”. Drej på Tuning/Select
knappen, indtil der står ”Utility” på displayet.

2

3. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at gå ind i Utility menuen og
drej, indtil displayet viser ”Alarm”. Tryk og slip Tuning/Select knappen
for at gå ind i indstilling af alarm.
4. Drej Tuning/Select knappen for at vælge On eller OFF. Hvis OFF
vælges vil alle aktuelle indstillinger for den valgte alarm annulleres.
5. Vælg indstillingen ”On” og tryk og slip herefter Tuning/Select
knappen, så blinker timetallet på displayet.
6. Drej på Tuning/Select knappen for at indstille det ønskede timetal
for alarm.
7. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at lagre indstilling af timetal.
Minuttallene blinker nu på displayet.
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8. Drej på Tuning/Select knappen for at indstille det ønskede minuttal.
9. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at lagre indstilling af minutter.
Alarmdagen blinker nu på displayet.
10. Drej på Tuning/Select knappen for at indstille den ønskede dag for
alarm.
		

Weekdays

- Vil kun lyde på hverdage

		

Weekends

- Vil kun lyde i weekenden

		

Daily		

- Vil lyde hver dag

		

Once		

- Vil kun lyde en gang

•

8-16

Hvis alarmen sættes til én gang, fortsæt med trin 11 nedenfor. Ellers
gå til trin 17 på næste side.

11. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at lagre indstillingen.
Alarmdagen vil nu blinke i displayet.
12. Drej på Tuning/Select knappen for at indstille den ønskede dag i
måneden for alarm.
13. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at lagre indstilling af dagen.
Alarmmåneden vil nu blinke i displayet.
14. Drej på Tuning/Select knappen for at indstille den ønskede måned
for alarm.
15. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at lagre indstilling af måneden.
Alarmåret vil nu blinke i displayet.
16. Drej på Tuning/Select knappen for at indstille den ønskede år for
alarm.
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17. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at lagre indstillingen.
Alarmikonet blinker nu på displayet.
18. Alarmen kan indstilles til at lyde med DAB, FM eller brummer. Uanset
hvilken radiotype der er valgt, kan vækkeuret indstilles til en hvilken
som helst af de stationer, der er lagret i forindstillingen eller til den
sidst aflyttede station.
Drej på Tuning/Select knappen for at markere enten ”Buzzer” eller
den nødvendige radiotilstand. Tryk på knappen for at bekræfte det
valgte.
19. Hvis vækkeuret er indstillet til at lyde med radio, så drej Tuning/Select
knappen for at markere den ønskede forindstillede station ”preset 1-10”
eller indtil der står ”Last played”. Tryk og slip Tuning/Select knappen.
Bemærk at du kun kan indstille vækkeuret til at bruge en forindstilling
som allerede er gemt.
20. For at kunne lagre alarmindstillingerne skal du gemme indstillingerne
i hukommelsen. Drej på Tuning/Select knappen, indtil ”Yes” er
markeret på displayet. Tryk på Tuning/Select knappen for at bekræfte
alarmindstillingen og vende tilbage til den normale radiofunktion.
Hvis du ikke ønsker at gemme indstillingen, så marker ”No” og tryk
på knappen, så vender din radio tilbage til normal afspilning uden at
lagre indstillingerne.
Bemærk: Hvis du begår en fejl under indstillingen af vækkeuret, så tryk
på Menu knappen for at at gå tilbage til den tidligere skærm.
Radioalarmen er angivet på displayet med symbolet ( ) og brummeralarmen
er angivet med symbolet ( ) når alarmen er stand-by. Når din radio er
sat til at vække med radioalarm, vil din radio benytte enten den valgte
forindstillede station eller den sidst hørte station. Kontroller om lydstyrken
er indstillet til et passende niveau, hvis du vælger vækning med DAB/FM.
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Sådan ser du alarmindstillinger
1. Du kan se alarmindstillingerne ved at følge trinene 1-5 på side 23. Tryk
på Tuning/Select knappen eller på Select knappen for at gennemgå
alle indstillinger for den valgte alarm.
2. Du kan dreje på Tuning/Select knappen eller trykke på Tuning Up/
Down knapperne for at ændre enhver enkelt indstilling, hvis du ønsker
det, ved at trykke på Tuning/Select knappen eller på Select knappen
for at lagre ændringerne.

2
1,2

1,2
2

Annullering af alarmer
Radio-vækkeuret eller brummeren lyder på det valgte tidspunkt i op til
60 minutter med mindre den afbrydes. Hvis radioen ikke kan etablere
forbindelse til den specifikke radiostation, vil vækning ske i form af en
brummelyden i stedet.
1. Når alarmen lyder, så tryk på On/Off knappen for at slukke for alarmen
og vende tilbage til stand-by.

1

2. For at annullere alarmen på andre tidspunkter, så gå ind i
alarmindstillingsmenuen og stil alarmens On/Off valg på ”Off”. Se
trinene 1-4 på side 23.

Snooze alarm
1. Brummer eller radio-vækkeuret kan gøres tavs i 9 minutter ved at
trykke på Tuning/Select knappen eller på Select knappen.
Hvis Snooze-funktionen er blevet aktiveret under en alarm, blinker
alarmsymbolet på displayet. Denne sekvens kan gentages under den
60 minutter lange alarm-periode.

1

1

2

2. For at annullere slumre-timeren når vækkeuret er midlertidigt stoppet,
tryk på On/Off knappen.
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Sleep-funktion
Din radio kan indstilles til at slukke automatisk efter udløbet af en given
periode. Sleep-indstillingen kan indstilles mellem 5 og 120 minutter, i
5-minutters intervaller.
1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.
2. For at indstille uret trykker du på Menu knappen en eller to gange
efter behov, indtil displayet viser ”Main Menu”. Drej på Tuning/Select
knappen, indtil der står ”Utility” på displayet.
3. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at gå ind i Utility menuen og
drej, indtil displayet viser ”Sleep”. Tryk og slip Tuning/Select knappen
for at gå ind i indstilling af sleep-funktionen.

1,6

2

4. Drej Tuning/Select knappen, indtil den ønskede sleep tidsindstilling
vises. Tryk på Tuning/Select knappen for at bekræfte indstillingen.
Sleep-tidsuret kan indstilles til mellem 5 og 120 minutter eller til Off.
5. Din radio skifter til tilstanden standby efter at den forindstillede tid er
udløbet. Hvis der anvendes batterier, vil radioen slukke helt kort tid
efter.
6. For at annullere sleep-tid før den forindstillede tid er udløbet og slukke
for radioen, tryk på On/Off knappen for at slukke for radioen manuelt.
For at annullere sleep timer og lade radioen afspille, skal du gå tilbage
til sleep timer indstillinger (trin 1 til 4 herover) og vælge valgmuligheden
Off i trin 4. Alternativt kan du trykke på On/Off knappen to gange for
at annullere timeren og tænde for radioen igen.
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Lur-timer
Lur-timer funktionen giver dig mulighed for at indstille din radio til at
vække dig efter et bestemt tidsrum (op til 2 timer), uden at du behøver at
indstille alarmen. Lur-timeren kan indstilles, når din radio er tændt eller
står i stand-by. Lur-timeren bør kun bruges, når radio får strømforsyning
fra netværk. Radioens ur fungerer ikke, hvis radioen står i stand-by og
kun modtager strøm fra batterierne.
1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.

1

2. Tryk på Menu knappen en eller to gange efter behov, indtil displayet
viser ”Main Menu”. Drej på Tuning/Select knappen, indtil der står
”Utility” på displayet.
3. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at gå ind i Utility menuen og
drej, indtil displayet viser ”Nap”. Tryk og slip Tuning/Select knappen
for at gå ind i indstilling af Lur-timer.

2

4. Drej Tuning/Select knappen, indtil den ønskede indstilling af Lurtimeren vises. Tryk på Tuning/Select knappen for at bekræfte
indstillingen. Lur-timeren kan indstilles til mellem 5 og 120 minutter
(i 5 minutters trin) eller til Off.
5. Lur-timeren vises med symbolet ( ) på displayet, når funktion står
i stand-by. Når det valgte tidsrum er udløbet i Lur-timeren, lyder
brummeren.

2-6

6. For at slukke for brummeren, tryk på On/Off knappen. For at annullere
Lur-timeren vender du tilbage til indstillinger af Lur-timeren (trin 1 til 4
herover) og vælger valgmuligheden Off i trin step 4.
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Lysdæmper-funktion
Displayets lysstyrke kan justeres når radioen er i tilstanden standby og når
den er i brug. Hvis du bruger enheden i soveværelset, kan du foretrække
et standby lysstyrkeniveau frem for standard indstillingen. Lysdæmpningen
kan indstillet til low, mid, high og til en næsten totalt slukket ”night time”
indstilling.
1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.

1

2. Tryk på Menu knappen en eller to gange efter behov, indtil displayet
viser ”Main Menu”. Drej på Tuning/Select knappen, indtil der står ”Set
up” på displayet.
3. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at gå ind i opsætningsmenuen
og drej, indtil displayet viser ”Dimmer”. Tryk og slip Tuning/Select
knappen for at gå ind i indstilling af lysdæmpning.

2

4. For at justere displayets lysstyrke når radioen tændes, drej Tuning/
Select knappen indtil ”Active mode” markeres på displayet.
For at justere displayets lysstyrke når radioen er i standby, drej Tuning/
Select knappen ndtil ”Standby mode” markeres.
Tryk på knappen for at gå ind i den valgte lysstyrke justeringstilstand.
5. For at justere lysstyrkeniveauet drejer du på Tuning/Select knappen.
6. Baggrundsbelysningsniveauet ændres når knappen drejes, så du kan
se effekten af hver indstilling. Bemærk at baggrundsbelysningen er
næsten helt slukket ved nulstillingen. Tryk på Tuning/Select knappen
for at indstille det ønskede niveau.
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7. Alternativt kan du trykke på Dimmer knappen på din radio for at
vælge lysstyrken mellem lav, mellem, høj eller til næsten slukket i
”night time” indstilling.
Når radioen er i tilstanden standby, skifter den til normalt lysstyrkeniveau
i et par sekunder, hvis du trykker på en knap eller ved at dreje på en af
drejeknapperne. Dette fungerer også selvom standby-niveauet er indstillet
til nul (næsten slukket), så det er stadig muligt at se tiden ved at trykke
hurtigt på en knap.

7

Software-version
Software-visningen kan ikke ændres og findes kun som en reference.

1

1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.
2. Tryk på Menu knappen en eller to gange efter behov, indtil displayet
viser ”Main Menu”. Drej på Tuning/Select knappen, indtil der står ”Set
up” på displayet.

2

3. Tryk på Tuning/Select knappen for at gå ind i opsætningsmenuen
og drej, indtil displayet viser ”Version”. Tryk og slip Tuning/Select
knappen, så viser displayet radioens software-information.
4. Efter nogle få sekunder vender din radio tilbage til normal visning af
displayet.

2-4
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Ekstra input-stik
1. Tilslut en stereo- eller mono lydkilde (f.eks. CD-afspiller, MP3-afspiller
osv.) til det ekstra input-stik.

2

2. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.
3. Tryk og slip DAB/FM/AUX knappen indtil displayet viser ”AUX”.
4. Juster Volume knappen på din afspiller og på radioen til det ønskede
niveau.
5. Fjern ledningen fra det ekstra input-stik eller tryk og slip DAB/FM/
AUX knappen for at annullere input gennem ekstrastikket.
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3

Høretelefonsindgang
Der findes en 3,5 mm høretelefonsindgang på bagsiden af din radio
til brug for enten høretelefoner eller en øresnegl. Ved at sætte stikket i
frakobles den interne højttaler automatisk.
Bemærk venligst, at høretelefoners lyd kan være meget forskellig. Vi
anbefaler derfor at indstille lydstyrken til et lavt niveau, før høretelefonerne
tilsluttes til radioen.
VIGTIGT: For høj lydstyrke i øresnegl eller høretelefoner kan forårsage
tab af hørelsen.

USB-stik til opgradering af software
Efterhånden som der findes opdatering af software, vises der oplysninger
om, hvordan du kan opgradere din radio på www.robertsradio.co.uk

Ur-display
Når din radio er i stand-by (hvis den er tilsluttet lysnettet), vises tid og
dato på displayet. Klokken vises altid i et 24-timers format. Når radioen
anvendes med batterier, vises tiden sommetider, når radioen indstilles til
stand-by, lige før og indtil radioen slukker helt.
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Nulstilling af system
Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller nogle tal på displayet mangler
eller er ufuldstændige, brug den følgende fremgangsmåde.
1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.
2. Tryk på Menu knappen en eller to gange efter behov, indtil displayet
viser ”Main Menu”. Drej på Tuning/Select knappen, indtil der står ”Set
up” på displayet.
3. Tryk på Tuning/Select knappen for at gå ind i opsætningsmenuen
og drej, indtil displayet viser ”Factory Reset”. Tryk og slip Tuning/
Select knappen. Drej Tuning/Select knappen og marker ”Yes” for at
fortsætte.
Hvis du ikke ønsker at udføre en systemnulstilling, skal du markere
”No” og trykke på knappen.

1

2

4. Med ”Yes” markeret, tryk på Tuning/Select knappen. En fuldstændig
nulstilling vil udføres. Listen over stationer og forindstillinger vil blive
slettet. Alarmer vil blive annulleret, displayets lysstyrke og sleepindstillinger vil blive sat til deres standardværdier. Uret bliver nulstillet
og enheden vil være, som da den første gang blev tændt (se side 6).
I tilfælde af funktionsfejl på grund af statisk elektricitet, nulstil produktet
som beskrevet ovenover for at genoptage normal betjening. Hvis du ikke
kan udføre nulstillingen som beskrevet ovenfor, kan det være nødvendigt
at frakoble strømforsyningen og tage batterierne ud.

33

2-4

Generelt
Lad ikke denne radio at blive udsat for vand, damp eller sand. Efterlad ikke
din radio på et sted, for for høj varme vil kunne beskadige den, som f.eks.
i en parkeret bil, hvor solvarmen kan få temperaturen til at stige, også selv
om udendørstemperaturen ikke føles alt for varm. Det anbefales at bruge
DAB-båndet, når det er muligt, da du vil få en bedre lydkvalitet og er fri
for interferens, hvilket ofte vil kunne forekomme, når FM-båndet bruges.

Specifikationer

•

Radioen må ikke udsættes for vanddryp eller sjask, og ingen væskefyldte
ting må stilles på apparatet, som f.eks. vaser.

•

Det anbefales at anvende produktet på en sådan måde, at der er en
minimumsafstand (10 cm anbefales) til genstande i nærheden for at
sikre en god ventilation.

•

Ventilation til produktet bør ikke forhindres ved overdækning af dette
eller dets ventilationsåbninger af f.eks. aviser, duge, gardiner osv.

•

Anbring ikke elementer med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys,
på produktet.

•

Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet i nærheden
af høje temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler eller på
vindueskarme i direkte sollys osv.

•

Datapladen findes på radioens underside.

Kredsløbsfunktioner

Tilslutningskrav
Lysnet		

AC 110

240V 50/60 Hz (koblingsadapter)

Batterier		

6 x LR20 (D størrelse)

Batteriernes levetid
		Op til 150 timers lytning i 4 timer om dagen ved en
normal lydstyrke med alkaline batterier. (se side 5).
Frekvensdækning
		

FM

87.5-108MHz

		

DAB

174.928 - 239.200MHz

Højttaler			

2 X 79mm

Output-effekt		

3W

Høretelefonsindgang

3,5mm dia. Stereo

Ekstra input-stik		

3,5mm dia. Stereo

Antennesystem		

FM

Teleskopantenne

			

DAB

Teleskopantenne

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel.
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Garanti
Dette apparat er garanteret i 12 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold til
nedennævnte procedure. Såfremt en komponent eller del er defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis.
Garantien dækker ikke:
1. Skader forårsaget af forkert brug.
2. Følgeskader.
3. Modtagere med fjernede eller ændrede serienumre.

N.B. Beskadigede eller ødelagte antenner udskiftes ikke under garantien.
Fremgangsmåde:
Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor apparatet er købt. Det er muligt at din Roberts forhandler vil kunne
tage sig af en given skade hurtigt og effektivt, men skulle det blive nødvendigt vil forhandleren sende produktet tilbage til firmaets serviceafdeling.

Disse erklæringer har ikke effekt på køberens lovlige forbrugerrettigheder.
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