
Les denne brukerveiledningen før bruk

DAB / FM RDS Stereo digitalradio med 
dokking for iPod® og iPhone®
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Kontroller (topp)

1. Sove- / alarmknapp
2. Info- / dimmerknapp
3. Knapp for lydstyrke ned
4. Knapp for På / Standby
5. Knapp for lydstyrke opp

6. Forhåndsinnstillingsknapp
7. Modusknapp (DAB, FM, iPod og Aux in)
8. Raskt bakover-knapp
9. Raskt fremover-knapp
10. Knapp for å søke oppover

11. Velg/slumre-knapp
12. Knapp for å søke nedover
13. Menyknapp
14. Avspillings- / pause- / dempeknapp
15. Knapp for iPod-tilgang

Sleep
Mute

Menu
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16. Dokkearm for iPod
17. Låse- / utløserknapp for 

iPod
18. Dokketilkobling for iPod
19. LCD-skjerm
20. Høyttalere x 2
21. Infrarød føler

Kontroller (foran) 
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22. USB-kontakt (for 
programvareoppdatering)

23. Ekstra inngangkontakt
24. Likestrøm i kontakt
25. Teleskopisk antenne

Kontroller (bak) 
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1. Knapp for På / standby
2. iPod-knapp
3. FM-knapp
4. DAB-knapp
5. Demp lyd-knapp
6. Aux inn-knapp
7. Knapp for å søke oppover
8. Menyknapp
9. Avspillings- / pauseknapp
10. Raskt bakover-knapp
11. Knapp for å søke nedover
12. Innsovningsknapp
13. Dimmerknapp for display
14. Dvaleknapp
15. Alarmknapp
16. Equalizer (EQ)-knapp
17. Info-knapp
18. Raskt fremover-knapp
19. Forhåndsinnstillingsknapp
20. Velgerknapp
21. Volum opp-/ned-knapper

Kontroller (fjernkontroll)
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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, fl ammer eller lignende. Etter bruk må batteriene om mulig 
leveres til resirkulering. Batteriene må under ingen omstendigheter 
brennes.
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Navigasjonskontroller

På denne siden omtales grunnleggende måter å kontrollere Fusion-radioen 
på. Detaljerte instruksjoner for hver driftsmodus gis i senere seksjoner i 
denne boken.

1. Radioens Mode-knapp gir tilgang til modi for DAB, FM, iPod og 
supplerende inn. 

2. Trykk inn og slipp Menu-knappen for å få tilgang til menysystemet i 
DAB-, FM- og supplerende inn-modi.

I iPod-modus, trykk på og hold nede Menu-knapen for å få tilgang 
til menysystemet.

3. Mange bruksområder krever at brukeren foretar et valg i menyen. 
Dette gjøres ved hjelp av knappene Tuning opp- eller ned-knappene. 
Når ønsket menyelement vises på displayet, trykker du på Select for 
å velge elementet.

4. Trykk inn og slipp Menu-knappen forå gå ut av menysystemet.

Merk: For enkelhets skyld viser anvisningene for bruk av kontroller gjennom 
hele denne bruksanvisningen knappene på radioen. Hvis du foretrekker 
det, kan du bruke knappene på fjernkontrollen. 

Enkelte kontrollfunksjoner for iPod er kun tilgjengelige fra fjernkontrollen.
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Bruke radioen første gang

1. Plasser radioen på en fl at overfl ate. 

2. Trekk ut teleskopantennen helt. Antennen bør forlenges helt og 
posisjoneres vertikalt for beste mottak.

 
3. Sett adapterpluggen inn i likestrømkontakten bak på radioen. Plugg inn 

adapteren i en vanlig veggkontakt. Displayet viser meldingen 'Welcome 
to Digital Radio' i noen sekunder. Kort etter vises tidspunkt og dato på 
displayet. Mens dette pågår, søker radioen etter et DAB-radiosignal.

4. Hvis radioen ikke fi nner signaler, vises meldingen 'Time is not set'. 
Det kan være nødvendig å plassere radioen et annet sted som gir 
bedre mottak. Du kan da fortsette med å søke for å fi nne stasjoner 
som beskrevet på side 13.

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 eller et tent strømlys indikerer at radioen 
er tilkoblet og mottar strøm fra hovednettet.

1.5A
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Bruke radioen

1. Trekk ut teleskopantennen helt. Antennen bør forlenges helt og 
posisjoneres vertikalt for beste mottak.

2. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen. 
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.

3. Hvis dette er første gang radioen brukes kan et hurtigsøk etter DAB-
kanaler på bånd III utføres. (Søket utføres vanligvis automatisk når 
klokkn stilles inn for første gang side 8). Hvis radioen har vært i bruk, 
velges den sist brukte stasjonen. Hvis nye radiostasjoner fi nnes vil 
de legges til listen over lagrede stasjoner.

4. Når søket er fullført vil den første stasjonen (i alfanumerisk rekkefølge 
0...9...A...Z) velges. Displayet vil vise stasjonsnavnet.

5. Hvis søket ikke fi nner signaler, kan det være nødvendig å plassere 
radioen et annet sted som gir bedre mottak. Du kan da fortsette med 
å søke for å fi nne stasjoner som beskrevet på side 13.

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 volumet ved hjelp av knappene Volum opp eller ned, 
husker radioen hvilke innstillinger som ble brukt neste gang den brukes.

9

2



Velge en stasjon - DAB

1. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen.

2. Trykk inn og slipp Mode-knappen for å velge DAB-modus om nødvendig. 
Skjermen viser navnet på radiostasjonen som er valgt.

3. Trykk på knappene Tuning opp eller ned for å gå gjennom listen 
med tilgjengelige kanaler.

4. Når ønsket kanal vises på displayet, trykker du inn og slipper Select 
for å velge kanalen. Displayet viser 'Connecting...' mens radioen 
fi nner den nye stasjonen.

5. Juster Volume til ønsket innstilling.

Merk: Hvis radiokanalen, etter du har valgt en kanal, ikke kobler til, kan 
det være nødvendig å plassere radioen på et sted der signalet er sterkere.
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Andre tjenester - DAB

1. Enkelte radiostasjoner har en eller fl ere ekstratjenester tilknyttet. 
Hvis en kanal har en tilknyttet sekundær tjeneste, vil den sekundære 
tjenesten vises øyeblikkelig etter den primære tjenesten så snart du 
trykker på Tuning opp.

2. Vil du gå til sekundærtjenesten, trykker du inn og slipper Select-
knappen. De fl este ekstratjenester sender ikke uavbrutt, og dersom 
den valgte tjenesten ikke er tilgjengelig vil radioen gå tilbake til den 
tilknyttede primærtjenesten.

Visningsvalg – DAB

Radioen har en rekke visningsfunksjoner i DAB-modus:
1. Trykk på og slipp Info-knappen for å gå gjennom de ulike alternativene.

a. Rulletekst Viser rullende tekstmeldinger, f.eks. navn på 
artist eller låt, telefonnummer, osv.

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

c. Programtype Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. 
pop, klassisk, nyheter osv.
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Visningsalternativer - DAB

d. Multipleksnavn Viser navnet på DAB-multiplekset som aktuell 
kanal tilhører.

e. Dato Viser gjeldende dato.

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

g. Bithastighet Viser bithastigheten for digital lyd for den 
valgte DAB-stasjonen.

h. Signalfeil Viser bithastighetsfeil for den valgte DAB-
stasjonen.
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Finne nye stasjoner - DAB

Etter hvert kan fl ere stasjoner bli tilgjengelig. Her er framgangsmåten for 
å fi nne nye stasjoner:

1. Trykk på og slipp Menu-knappen. 

2. Trkk på Tuning opp eller ned til displayet viser 'Scan'.

3. Trykk på og slipp Select-knappen. Din radio vil utføre et søk etter 
DAB-kanaler på bånd III. Etter hvert som den fi nner nye stasjoner, 
vil stasjonstelleren på høyre side av skjermen øke og stasjonene vil 
legges til listen.

Signalstyrkevisning - DAB

1. Trykk på og slipp Info-knappen gjentatte ganger til den nederste linjen 
på diplayet viser signalstyrken.

2. Plasser radioen og juster antennen slik at så mange svarte rektangler 
som mulig vises på signalstyrke-displayet. Vanligvis vil beste mottak 
fi nnes når antennen er helt strekt ut.

3. Rektangelet viser minimum påkrevd signalstyrke for klart tilfredsstillende 
mottak.
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Manuelt søk - DAB

Med manuelt søk kan du stille inn radioen på en bestemt DAB-frekvens 
på 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. Trykk på og slipp Menu-knappen.

2. Trykk på Tuning opp- eller ned til displayet viser 'Manual tune'. Trykk 
på og slipp knappen Select for å gå til manuelt søkemodus.

3. Trykk på Tuning opp- eller ned for å velge ønsket DAB-kanal. 

4. Trykk på og slipp knappen Select for å gå stille inn på ønsket frekvens. 
Den åpne blokken viser signalstyrken som er nødvendig for godt DAB-
signal. Signalblokkene går opp og ned, og viser hvordan signalstyrken 
endres mens du justerer antennen eller radioens posisjon. Nye 
radiostasjoner som blir funnet i det innstilte DAB-multiplekset legges 
til den lagrede listen i radioen. 

5. Trykk og slipp opp Select-knappen for å gå tilbake til vanlig DAB-
innstillingsmodus.
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Dynamic Range Control (DRC) - DAB

Dynamic range control (også kalt DRC) gjør det enklere å høre dempet 
lyd når radioen brukes i støyende omgivelser. 

Det fi nnes tre kompresjonsnivåer:
 DRC 0 Ingen kompresjon brukt. (standard)
 DRC 1 Maksimal kompresjon brukt.
 DRC 1/2 Medium kompresjon brukt.

1. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen.

2. Trykk på og slipp Mode-knappen til DAB-båndet er valgt.

3. Trykk på og slipp Menu-knappen.

4. Trykk på Tuning opp- eller ned-knappene til 'DRC' vises på displayet. 
Deretter trykker du på og slipper Select-knappen. Displayet viser 
aktuell DRC-verdi og er merket med en asterisk.

5. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge ønsket DAB-innstilling 
(standard er 0).

6. Trykk på og slipp Select-knappen for å bekrefte innstillingen. Displayet 
vil deretter gå tilbake til forrige visning. 

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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Oppsett av stasjonsrekkefølge

Radioen din har 2 innstillinger for stasjonsrekkefølge som du kan velge 
mellom. Stasjonsrekkefølgene er: alfanumerisk og ensemble.

Merk: Standard stasjonsrekkefølge på radioen din er alfanumerisk.

1. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen.

2. Trykk på og slipp Mode-knappen til DAB-modus er valgt.

3. Trykk på og slipp Menu-knappen.

4. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene til 'Station order' vises på 
displayet. Trykk på og slipp Select-knappen for å gå til modusfor 
justering av kanalrekkefølge.

5. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge mellom 'Alphanumeric' 
og 'Ensemble'.
'Alphanumeric' - sorterer kanallisten alfanumerisk 0...9 A...Z.
'Ensemble' - sortterer kanallisten etter DAB-multipleks.

6. Trykk på og slipp Select for å velge ønsket kanalrekkefølge.

16

2

3

4,6

4,5

4,5



Fjerne stasjoner - DAB

Hvis du fl ytter til en annen del av landet, kan det være at noen stasjoner 
som var listet opp ikke lenger er tilgjengelige. Noen DAB-tjenester kan også 
fra tid til annen slutte å kringkaste, eller kan endre plass eller frekvens. 
Stasjoner som ikke kan fi nnes, eller som ikke har blitt funnet på veldig 
lang tid, blir vist i stasjonslisten med et spørsmålstegn.
Funksjonen Prune stations (Fjern stasjoner) vil slette de markerte DAB-
stasjonene fra listen.

1. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen.

2. Trykk på og slipp Mode-knappen til DAB-båndet er valgt.

3. Trykk på og slipp Menu-knappen.

4. Trykk på Tuning opp eller ned til 'Prune' vises på displayet. Trykk 
på og slipp Select-knappen.

5. Dersom du ønsker å fjerne utilgjengelige stasjoner fra listen, trykker 
du på Tuning opp eller ned til 'Yes' er fremhevet på displayet.

6. Trykk på og slipp Select-knappen for å fjerne navnene på de 
utilgjengelige stasjonene fra listen.
Hvis du ikke vil fjerne stasjoner, trykker du på 'No' og trykker på Select. 
Skjermen vil gå tilbake til forrige meny.

Merk: Hvis du har fl yttet radien til en annen del av landet, bør du også 
søke etter nye kanaler (se avsnittet 'Finne nye stasjoner' på side 13).
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Bruke radioen - FM autosøk

1. Trekk ut teleskopantennen helt. Antennen bør forlenges helt og 
posisjoneres vertikalt for beste mottak.

2. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen.

3. Trykk på og slipp Mode-knappen til FM-båndet er valgt.

4. Trykk på og hold nede Tuning opp-knappen i 2-3 sekunder for å få 
radioen til å søke fra lav til høy frekvens og stoppe automatisk når 
den fi nner en kanal som er kraftig nok.

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. Vil du fi nne andre kanaler, trykker du og holder nede Tuning opp-
knappen som før.

7. Trykk på og hold nede Tuning ned-knappen i 2-3 sekunder for å få 
radioen til å søke fra høy til lav frekvens og stoppe automatisk når 
den fi nner en kanal som er kraftig nok.

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

9. Juster Volume til ønsket innstilling.

10. Vil du skru av radioen, klikker du på På / Standby.

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 
seksjonen 'Stereo-/monoinnstilling - FM' på side 21 for ytterligere detaljer.
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Manuelt søk - FM

1. Trekk ut teleskopantennen helt. Antennen bør forlenges helt og 
posisjoneres vertikalt for beste mottak.

2. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen.

3. Trykk på og slipp Mode-knappen til FM-båndet er valgt.

4. Trykk på og lipp Tuning opp eller ned gjentatte ganger for å stille inn 
en kanal. Frekvensen vil endres i trinn på 50 kHz.
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. Vil du skru av radioen, klikker du på På / Standby.

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 'Stereo-/monoinnstilling - FM' på side 21 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 fl ere nyttige muligheter. 
Følgende er tilgjengelig til din radio.

1. Trykk på og slipp Info-knappen for å gå gjennom ulike modi.

a. Rulletekst Viser rullende tekstmeldinger, f.eks. navn på 
artist eller låt, telefonnummer, osv.

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

c. Frekvens Viser frekvensen til radiostasjonen som er 
valgt.

d. Dato Viser gjeldende dato.

Merk: Radioen din viser 'No Radio Text' hvis du ikke ser rulletekst, og 'No 
PTY' hvis du ikke ser programinformasjon.
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Innstillinger for skanningssensitivitet - 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 knappen På / Standby for å slå på radioen.

2. Søk opp ønsket FM radiostasjon som tidligere beskrevet (se sidene 18 
og 19).

3. Trykk på og slipp Select-knappen, slik at displayet viser 'Mono'. 
Radioen vil spille av nåværende stasjon i mono.

Mono-overstyringen er en midlertidig innstilling, og gjelder kun for 
den nåværende oppsøkte stasjonen. Det avbrytes automatisk ved å 
stille inn til en annen kanal.

4. Hvis du vil avbryte Mono-overstyring mens du lytter til en radiokanal, 
trykker du på og slipper Select-knappen, slik at displayet viser 'Stereo'. 
Radioen vil spille nåværende stasjon i stereo hvis signalet er sterkt nok.
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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 fi nne svakere signaler, muligens fra radiosendere 
lengre unna. Din radio har muligheten lokal/fjern for autosøk-funksjonen.

1. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen.

2. Hvis nødvendig, trykk på og slipp Mode-knappen til FM-båndet er valgt.

3. Trykk på og slipp Menu-knappen.

4. Trykk på Tuning opp eller ned til 'Scan sensitivity' vises på displayet. 
Trykk på og slipp Select-knappen for å gå til modus for justering av 
skannesensitivitet.

5. Trykk på Tuning opp eller ned for å veksle mellom lokale ('Strong 
stations only') og fjerne ('All stations') alternativer på displayets nederste 
linje. Valget ekstern gjør at radioen fi nner svakere signal under søk.

6. Trykk på og slipp Select-knappen for å bekrefte innstillingen. 
Innstillingen lokal eller fjern lagres i radioen og forblir i kraft til den 
endres eller en systemnullstilling.

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

Du kan lagre dine foretrukkede 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. 

1. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen.

2. Trykk på og slipp Mode-knappen for å velge ønsket bølgebånd, DAB 
eller FM.

3. Søk opp ønsket radiostasjon som tidligere beskrevet.

4. Trykk på og slipp Preset-knappen. Displayet viser for eksempel '1: 
(Empty)' hvis ingen stasjon er lagret på valgt forhåndsinnstilling.

5. Bruk Tuning opp eller ned for å velge ønsket forhåndsinnstilt kanal 
der du ønsker å lagre stasjonen.

6. Trykk på og slipp Select-knappen til displayet viser, for eksempel, 'Preset 
1 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.
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Hente en forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen.

2. Trykk på Mode-knappen for å velge ønsket bølgebånd, DAB eller FM.

3. Trykk på og slipp Preset-knappen. Displayet viser, for eksempel, 
'Empty 1' hvis ingen stasjon er lagret på valgt forhåndsinnstilling. Hvis 
et minne har blitt lagret, vil displayet vise enten stasjonsnavnet (for 
DAB-stasjoner) eller frekvensen (for FM-stasjoner).

4. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge ønsket forhåndsinnstilte 
kanal.

5. Trykk på og slipp Select-knappen. Radioen stilles inn til valgt 
forhåndsinnstilt kanal i minnet.
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Dokking av iPod® og iPhone®

Radioen har en dokkingstasjon for iPod, som gjør det mulig å spille av 
bilde- og lydfi ler lagret på iPod Touch og iPhone via radioens høyttalere.

Hvis en iPod Touch eller iPhone er tilkoblet internett kan du i tillegg spille 
av en rekke nettradiostasjoner og lignende kilder via applikasjoner installert 
på en iPod eller iPhone.

Radioen bruker en dokkingtilkobling for iPod som er utviklet for å kunne 
brukes til de fl este iPod-er. Radioen leveres med adaptere som passer 
til iPhone (3. og 4. generasjon) og iPod Touch (alle generasjoner, 1.-4.). 
VIKTIG: Unngå mulig skade på radio, iPhone eller iPod - ikke bruk 
produktet uten at riktig adapter er tilkoblet.

I hele dette avsnittet betyr henviser iPod til iPod touch og iPhone.

Bruk av dokkingstasjon for iPod og iPhone

1. Trykk på iPod access-knappen foran på radioen for å heve dokkearmen 
til iPod som vist. Dokkearmen til iPod heves sakte og klikkes på plass.

2. Lukk dokkearme ved å klikke på knappen iPod lock release på 
dokkingstasjonen, som vist. Dokkearmen kan deretter skyves forsiktig 
tilbake til låst posisjon. Fjern alltid iPod-en før du plasserer armen bak 
radioen. Når den er i låst posisjon sitter dokkingarmen pent bak radioen.

3. Dokkingarmen kan roteres til horisontal posisjon dersom du vil 
bruke iPod-en i coverfl ow-modus eller for å vise videoinnhold. Roter 
dokkingarmen forsiktig til den klikkes i riktig posisjon. (Dokkeadapteret 
må brukes for å sikre iPod-en).
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Dokkeadaptere

Radioen leveres med adaptere for iPhone (3. og 4. generasjon) og iPod 
Touch. Den leveres også med støtteputer (A og B) for adaptertype 2, som 
gjør at iPod Touch passer til adapteren.

Adapterbruk

iPhone 4 - adaptertype 1 (uten støtteputer)

iPhone 3/3GS - adaptertype 2 (uten støtteputer)

4. generasjons iPod Touch - adaptertype 2 (med støtteputer A)
3. generasjons iPod Touch - adaptertype 2 (med støtteputer B)
2. generasjons iPod Touch - adaptertype 2 (med støtteputer B)
1. generasjons iPod Touch - adaptertype 2 (med støtteputer B)

Slik monterer du putene på adaptertype 2, om nødvendig
 
1. Sett baksiden av gummiputene (merket med A eller B) inn i hullene 

bak på adapteret.

2. Fest gummiputenes front på adapterets front.

Adaptertype 2
Sett bakfra

Adaptertype 2
Sett forfra

Adaptertype 1 Adaptertype 2

1 2

2

2

1

B BA A
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Navigere din iPod

Disse trinnene kan kun brukes når iPod Touch-en eller iPhone-en er i 
Music- eller iPod-modus.
Vennligst merk: Noen av kontrollfunksjoner for iPod er bare tilgjengelig 
med fjernkontrollen eller via iPodens egne kontroller. Ikke alle iPod-er 
støtter navigering via ekstern meny.
1. Trykk og slipp Menu-knappen for å navigere til andre menyer på iPoden.
2. Bruk knappene Tuning opp eller ned etter behov for å gå opp og 

ned iPod-ens menyskjerm.
3. Trykk på Select for å velge det fremhevede elementet på skjermmenyen. 

Hvis dette elementet er på et lavere nivå i menyen, kan du deretter 
navigere videre ved hjelp av Tuning opp- eller ned- og Select-
knappene.

Forankring av iPod

1. Kontroller at radioen er i standbymodus.
2. Trekk iPodens dokkingadapter (se illustrasjon) til iPod-ens dokkingarm, 

slik at den sitter godt fast.
3. Plasser iPod-en forsiktig på forankringstilkoblingen, og kontroller at 

pluggen går inn i iPod-en, ikke bak den.
4. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen.
5. Vil du velge iPod-modus, trykker du på Mode-knappen til displayeet 

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

Merk: Radioen lader iPod-ens innebygde batteri. Når den er forankret, 
bruker iPod-en de konfi gurerte innstillingene for bakgrunnsbelysning. 
Dersom du ønsker å endre disse, bruke menyen Innstillinger på iPod-en din.

Dokkingarm
Dokketilkobling for iPod

Dokkingadapter

Spille av en fi l på iPod-en din

1. Når du har funnet ønsket element, bruker du knappen Select på 
radioen for å starte iPoden.

2. Juster volumet til ønsket innstilling med knappene Volume opp eller 
ned på radioen.

3. Trykk på Play / Pause for å sette avspillingen på pause. Trykk på 
Play / Pause for å fortsette avspillingen.

4. iPod-er har ikke en Stopp-knapp (de bruker pausefunksjonen). Vil du 
spille av et annet vlg, kan du bruke iPod-menyene til å foreta valget, 
og Play / Pause for å stanse avspilling av aktuelt spor om nødvendig.
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Avspilling fra iPod touch og iPhone i coverfl ow-modus

1. Som beskrevet på side 25, kan du rotere dokkeadapteren 90 grader 
for å bruke den med iPod-ens coverflow-modus, eller til å vise 
videoinnhold. I denne modusen kan du ikke bruke fjernkontrollen til å 
velge musikk og video, men du kan bruke den til å spille av / sette på 
pause / velge neste / hurtigspole. Du må bruke skjermen på iPod-en 
for å velge avspillingsmedium. 
Hvis du trykker på Menu på radioen eller fjernkontrollen, kan det 
hende at iPod-en ikke reagerer før du trykker på home-knappen på 
iPod-en. Dette skyldes iPod-ens programvare, og betyr ikke at noe 
er feil på radioen. 

Søkefunksjon

1. Mens iPod-en spiller, trykker du og holder nede knappene Fast-forward 
eller Rewind for å spole i aktuell fi l eller spor. Slipp knappen når du 
kommer til det ønskede punktet i fi len eller sporet.

2. Trykk på og slopp Fast-forward eller Rewind for å spille av neste 
eller forrige fi l eller spor.

Visningsmodi - iPod

Radioen har en rekke visningsfunksjoner i iPod-modus:

1. Trykk på og slipp Info-knappen for å gå gjennom de ulike alternativene. 
iPod-en viser informasjon om det aktuelle sporet, artist, album og dato.

Enkelte applikasjoner for avspilling av media i iPod kan også vise 
informasjon om innholdet på radioens display.
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Stille inn alarmtider

Radioen har to alarmer, som kan stilles inn til å vekke deg med DAB, 
FM-radio, iPod eller ringeklokke. Hver alarm kan stilles inn til å ringe 
daglig, på hverdager eller i helgen. Alarmene kan stilles mens enheten 
er i standby-modus eller mens den spiller av fi ler.

Merk: Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av ett minutt, går 
radioen ut av alarmoppsettet. Du kan gå ut av alarmoppsettet når som 
helst, ved å klikke på Alarm- eller Menu-knappen.

1. Still inn alarm 1 ved å trykke på og holde inne Alarm-knappen. 'Alarm 
1 Setup' vises på displayet, og indikatoren for alarm 1 begynner å 
blinke. Trykk på og slipp Select for å gå til alarmoppsett.
Still inn alarm 2 ved å trykke på og holde inne Alarm-knappen og 
deretter trykke på og slipe Alarm-knappen. 'Alarm 2 Setup' vises på 
displayet, og indikatoren for alarm 2 begynner å blinke. Trykk på og 
slipp Select for å gå til oppsett for alarm 2.

2. 'Alarm Wizard' vises på displayet, og alarmstatusen blinker på displayet.

3. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge ON eller OFF. Dersom 
du velger OFF vil alle nåværende innstillinger for alarmen avbrytes.

4. Når 'ON' er valgt, trykker du på og slipper Select-knappen for å få 
tallene som angir timer til å blinke på displayet.

5. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge ønsket time for alarmen.
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6. Trykk på og slipp Select-knappen for å angi time. Alarmens minuttall 
vil blinke på skjermen.

7. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge ønsket alarmminutt.

8. Trykk på og slipp Select-knappen for å angi minutter. Alarmens 
varighet vil blinke på skjermen.
Hvis radioen er satt til 12-timers klokkeformat, får du også muligheten til 
å velge AM eller PM for alarmtidspunktet etter du har stillt inn minuttene.

9. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge ønsket alarmvarighet. Velg 
mellom 15, 30, 45, 60, og 90 minutter.

10. Trykk på og slipp Select-knappen for å angi alarmvarighet. Alarmens 
kildealternativ vil blinke på skjermen.

11. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge ønsket alarmkilde (DAB, 
FM, iPOD, ringeklokke). Trykk på og hold inne Select-knappen når 
ønsket alarmkilde er fremhevet på displayet. For hver radiomodus 
som er valgt, kan radioalarmen stilles til en av kanalene du har lagret 
som forhåndsinnstillinger, eller kanalen du lyttet til sist. 

12. Hvis du setter alarmen til radio, kan du trykke på Tuning opp eller ned 
for å velge enten kanalen du lyttet til sist, eller en av de forhåndsinnstilte 
kanalene 1-10. 
Merk: du kan kun stille alarmen inn til å bruke en allerede forhåndslagret 
kanal.

13. Trykk på og slipp Select-knappen for å bekrefte innstillingen. Alarmens 
dagvalg vil blinke på skjermen.
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14. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge ønsket alternativ for 
alarmdag.

  Daglig  - Vil lyde hver dag 
  Kun én gang  - Lyder kun én gang
  Helger  - Vil bare lyde i helgene
  Ukedager  - Vil bare lyde på ukedager

• Dersom du stiller inn alarmen til kun én gang, fortsett med trinn 15 
nedenfor. Hvis ikke, gå til trinn 21 på neste side.

15. Trykk på og slipp Select-knappen for å angi innstilling. Alarmens dag 
vil blinke på skjermen.

16. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge alarmdag.

17. Trykk på og slipp Select-knappen for å angi alarmdag. Alarmens 
måned vil blinke på skjermen.

18. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge alarmmåned.

19. Trykk på og slipp Select-knappen for å angi alarmmåned. Alarmens 
år vil blinke på skjermen.

20. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge alarmår.
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21. Trykk på og slipp Select-knappen. Alarmvolumet vises på displayet.

22. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge alarmvolum. Radioen 
bruker lagret lydnivå for hver alarm når den starter.

23. Trykk på og slipp Select-knappen for å angibekrefte alarminnstillingene. 
Radioen viser 'Alarm Saved', og avslutter alarminnstillings prosessen.

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.

Radio, ringeklokke og iPod-alarmer indikeres i displayet med alarm symbolet 
 og tilhørende alarmnummer. 

Volumet for DAB-, FM- og iPod-alarmer kan justeres mens alarmen er 
aktiv. Hvis den ikke santses, øker volumet gradvis til nivået som ble angitt 
da alarmen ble stillt inn.

Når alarmen høres

Alarmen vil lyde på valgte tider i opptil 90 minutter hvis den ikke avbrytes. 
Alarmens volum og varighet angis når alarmen stilles inn. Hvis radioen 
ikke kan koble seg til den angitte radiokanalen eller iPod-sporet, vil 
ringeklokken brukes.
Vil du avbryte alarmen, klikker du på På / Standby for å gå tilbake til 
standbymodus.
Alarmikonet blinker på skjermen, og radioen går automatisk tilbake i 
standbymodus når valgt alarmtid har utløpt.
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For å vise alarminnstillingene

Alarmfunksjonen på radioen kan kontrolleres når radioen spiller, og i 
standbymodus. 

1. Vis alarm 1 ved å trykke på og holde inne Alarm-knappen. 'Alarm 1 
Setup' vises på displayet, og indikatoren for alarm 1 begynner å blinke.

Vis alarm 2 ved å trykke på og holde inne Alarm-knappen og deretter 
trykke på og slippe Alarm-knappen. 'Alarm 2 Setup' vises på displayet, 
og indikatoren for alarm 2 begynner å blinke.

2. Trykk på Select for å gå gjennom hver av innstillingene for den valgte 
alarmen. 
Du kan bruke Tuning opp-og ned-knappene for å endre bestemte 
innstillinger dersom du ønsker dette, ved å bruke Select-knappen 
for å angi endringene.

Kontrollere alarmens på/av-status i standbymodus

Når radioen er i standbymodus, kan alarmstatusen kontrolleres med 
Alarm-knappen. Dermed unngår du faren for å forstyrre noen som sover.

1. Du kan endre alarmenes status i standby-modus ved å trykke på og 
slippe Alarm-knappen. Displayet vil gå gjennom ingen, én og begge 
alarmer aktivert.

2. Trykk på Select for å bekrefte alarmstatus. 'Alarm Saved' vises på 
displayet.
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Dvalefunksjon

1. Når radioen, iPoden eller ringelyden lyder, kan du trykke på Snooze-
knappen for å slå av alarmen i et valgt antall minutter. Varigheten på 
dvaletiden kan justeres mellom 5 og 20 minutter i verdistigninger på 
5 minutter. Standardinnstillingen er 5 minutter. 
Når Snooze-knappen er trykket ved alarm, blinker SNOOZE  
dvalesymbolet. Denne sekvensen kan gjentas under alarmperioden, 
og gjenstående dvaletid vises.

2. Du kan avbryte dvvalefunksjonen ved å trykke på På / Standby.

Angi dvaletiden

1. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen.

2. Sett dvaletid til ønsket tid ved å trykke på Menu.

3. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene til 'Clock' vises på displayet. 
Deretter trykker du på og slipper Select-knappen.

4. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene til 'Snooze time' vises på 
displayet. Trykk på og slipp Select-knappen.

5. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge mellom ønsket 
dvaletidsinnstilling, 5, 10, 15 eller 20 minutter.

6. Trykk på og slipp Select-knappen for å angi dvaletid. Valgt dvaletid 
merkes med en asterisk. 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. 
Innsovningsinnstillingen kan justeres mellom 5 og 90 minutter i verdistigninger 
på 5 minutter. Sørg for at radioen er slått på.

1. Når du bruker radioen, trykk på og hold inn Sleep-knappen. 'Set sleep 
time' vises i displayet.

2. Trykk på og slipp Sleep-knappen gjentatte ganger for å velge ønsket 
innsovningstid. Innsovningsinnstillingen vil øke i verdistigninger 
på 5 minutter fra 5 minutter opp til 90 minutter. Trykker du én 
gang til, vil innsovningsfunksjonen settes til 'Off', hvilket avbryter 
innsovningsfunksjonen.
Du kan også bruke Tuning opp eller ned for å velge ønsket sovetid.

3. Trykk på og slipp Select-knappen. Displayet vil gå ut av sovevalgene. 
Sovesymbolet  vises på displayet.

4. Radioen slås av etter at forhåndsinnstillt innsovningstid er utgått.

5. Du kan avbryte innstillingen for innsovningstid og slå av radioen før 
ønsket sovetid ved å trykke på På / Standby. 
Vil du avbrytte innsovningsfunksjonen uten å slå av radioen, kan du 
trykke gjentatte ganger på Sleep-knappen, til 'Sleep off' vises. 

6. Når innsovningstimeren har blitt innstilt kan du se gjenværende 
sovetid. Trykk på Sleep. Gjenværende sovetid vil vises på displayet.
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Stille klokkens format

Klokkeskjermen som brukes i stand-by-modus og den skjermen for 
avspillingsmodus kan stilles inn i 12- eller 24-timers format. Det valgte 
formatet blir også brukt når du stiller inn alarmene.

1. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen.

2. Vil du stille inn klokkeformatet, trykk på Menu-knappen for å gå til 
oppsettsmenyen.

3. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene til 'Clock' vises på displayet. 
Trykk på og slipp Select-knappen.

4. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene til 'Set 12/24 hour' vises 
på displayet. Trykk på og slipp Select-knappen.

5. Trykk på Tuning opp eller ned forå vise enten 'Set 12 hour' eller 
'Set 24 hour'.

6. Trykk på Select for å bekrefte innstillingen. Displayet vil deretter gå 
tilbake til forrige visning.

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.

1. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen.

2. For å angi klokketiden, trykk på Menu-knappen for å gå til 
oppsettsmenyen.

3. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene til 'Clock' vises på displayet. 
Trykk på og slipp Select-knappen.

4. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene til 'Set Time/Date' vises 
på displayet. 

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

6. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge ønsket time. 

7. Trykk på og slipp Select-knappen for å angi time. Minuttallene vil 
blinke på skjermen. 

8. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge ønsket minutt.
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9. Trykk på Select-knappen for å angi minutter.

Hvis radioen er satt til 12-timers klokkeformat, får du her også 
muligheten til å velge AM eller PM for klokken. Trykk på Tuning opp 
eller ned, og deretter Select or å velge mellom AM eller PM.

10. Dag i måneden vil blinke på skjermen. Trykk på Tuning opp eller 
ned for å velge ønsket dag.

11. Trykk på Select-knappen for å angi dag. Måned vil blinke på skjermen.

12. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge aktuell måned.

13. Trykk på Select-knappen for å angi måned. Året vil blinke på skjermen.

14. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge aktuelt år.

15. Trykk på Select for å bekrefte tidsinnstillingen. 'Time Saved' vises 
på displayet.
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Oppdatere klokken automatisk

1. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen.

2. Trykk på Menu-knappen for å gå til oppsettmodus.

3. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene til 'Clock' vises på displayet. 
Trykk på og slipp Select-knappen.

4. Trykk på Tuning opp eller ned til 'Auto update' vises på displayet. 
Trykk på og slipp Select-knappen.

5. Trykk på Tuning opp eller ned forå velge adapter fra 'Update from 
Any', 'Update from DAB', 'Update from FM' eller 'No update', etter 
behov. Trykk på og slipp Select-knappen for å bekrefte valget.

6. Radioens tid endres umiddelbart i henhold til mottatt informasjon. 
Radioen går tilbake til forrige menyvisning.

Hvis radioen ikke fi nner signaler, vises meldingen 'Time is not set'. Du bør 
da enten plassere radioen eller antennen slik at signalet kan mottas, eller 
gå tilbake til manuell klokkemodus (se side 37).
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Equalizer-funksjon med fjernkontroll

Lyden på radioen kan justeres slik at den passer til personlige smak for 
det materialet du lytter til. i Radioen har en rekke alternativer for equalizer. 
Du kan eventuelt stille inn bass og diskant slik du foretrekker det, fra 
menyelementet My EQ.

1. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen.

2. Trykk på Equalizer-knappen for å gå til equalizer-menyen.

3. Trykk på Tuning opp eller ned for å bla gjennom og velge ønskede 
alternativer. Trykk på og slipp Select-knappen for å bekrefte 
innstillingen.

a. My EQ 
b. Normal - ingen tonemodifi sering
c. Klassisk
d. Jazz
e. Pop
f. Rock
g. Nyheter

4. Du kan gå ut av equalizer-funksjonen når som helst, ved å trykke på 
Menu-knappen etter behov.
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Slik setter du opp My EQ-profi len med fjernkontrollen

1. Følg trinn 1 - 2 på foregående side for å gå til equalizer-menyen.

2. Trykk på Tuning opp eller ned til 'My EQ' vises på displayet. Trykk 
på og slipp Select-knappen.

3. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge mellom 'Bass' eller 'Treble'. 
Hold inn og slipp opp knappen Select for å gå inn i justeringsmodus.

4. Du kan justere innstillingene ved å trykke på og slippe Tuning opp 
eller ned til ønsket nivå vises.

 
5. Trykk på og slipp Select-knappen for å bekrefte innstillingene.

6. Du kan gå ut av equalizer-funksjonen når som helst, ved å trykke på 
Menu-knappen etter behov.

Slik bruker du My EQ-profi len

7. Du bruker 'My EQ'- profi len ved å gå til equalizer-menyen og trykke 
på Tuning opp eller ned for å velge 'My EQ' på displayet, og trykk 
på og slipp deretter Select-knappen.

• Du kan raskt avbryte bass- og diskanteffektene ved å trykke på Tuning 
opp eller ned til 'Normal' vises på displayet og deretter trykke på og 
slippe Select-knappen. Bass- og diskantinnstilling vil huskes neste 
gang du ønsker å justere dem.

41

2-7

2-7

2-7

6



Equalizer-funksjon med radioen

1. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen.

2. Trykk på Menu-knappen. Displayet viser 'EQ'.

3. 3. Trykk på og slipp Select for å gå inn i alternativet for justering 
av equalizer.

4. Trykk på Tuning opp eller ned for å bla gjennom og velge ønsket 
alternativ. Trykk på og slipp Select-knappen for å bekrefte innstillingen.

a. My EQ 
b. Normal - ingen tonemodifi sering
c. Klassisk
d. Jazz
e. Pop
f. Rock
g. Nyheter

5. Du kan gå ut av equalizer-funksjonen når som helst, ved å trykke på 
Menu-knappen etter behov.
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Slik setter du opp My EQ-profi len med radioen

1. Følg trinn 1 - 3 på foregående side for å gå til equalizer-menyen.

2. Trykk på Tuning opp eller ned til 'My EQ' vises på displayet. Trykk 
på og slipp Select-knappen.

3. Trykk på Tuning opp eller ned for å velge mellom 'Bass' eller 'Treble'. 
Hold inn og slipp opp knappen Select for å gå inn i justeringsmodus.

4. Du kan justere innstillingene ved å trykke på og slippe Tuning opp 
eller ned til ønsket nivå vises.

 
5. Trykk på og slipp Select-knappen for å bekrefte innstillingene.

6. Du kan gå ut av equalizer-funksjonen når som helst, ved å trykke på 
Menu-knappen etter behov.

Slik bruker du My EQ-profi len

7. Du bruker 'My EQ'- profi len ved å gå til equalizer-menyen og trykke 
på Tuning opp eller ned for å velge 'My EQ' på displayet, og trykk 
på og slipp deretter Select-knappen.

• Du kan raskt avbryte bass- og diskanteffektene ved å trykke på Tuning 
opp eller ned til 'Normal' vises på displayet og deretter trykke på og 
slippe Select-knappen. Bass- og diskantinnstilling vil huskes neste 
gang du ønsker å justere dem.
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Språkfunksjon

Radioen kan konfi gureres til et annet språk.

1. Trykk på Menu-knappen for å gå til oppsettmodus.

2. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene til "Language" vises på 
displayet.

3. Trykk på og slipp Select for å gå inn i alternativet for justering av språk.

4. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene til ønsket språk vises på 
displayet.

5. Trykk på og slipp Select-knappen for å bekrefte valget og gå tilbake 
til forrige visning. Displayet endres til ønsket språk.

• Valgt språk merkes med en asterisk.
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Lydløs-funksjon

Hvis du trykker på Mute-knappen på fjernkontrollen, dempes lyden fra 
høyttalerne.

1. Trykk på Mute-knappen for å dempe lyden.

2. Trykk på Mute-knappen igjen, eller en av Volume-knappene, for å 
oppheve demping av lyden.

Hvis du trykker på Play / Pause-knappen på fjernkontrollen eller 
radioen, dempes lyden fra høyttalerne. I iPod-modus vil avspillingen 
i tillegg settes på pause.

3. Trykk på Play / Pause-knappen for å dempe lyden (iPoden settes på 
pause dersom du er i iPod-modus).

4. Trykk på Play / Pause-knappen igjen for å avbryte demping av lyden 
(iPoden fortsetter avspilling dersom du er i iPod-modus).

Visning av klokken

1. Når radioen er i standbymodus, vises tidspunkt og dato. Tidspunktet 
kan vises med 24 eller 12 timers klokke.

1,2
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Programvareversjon

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

1. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen.

2. Trykk på Menu-knappen for å gå til oppsettmodus.

3. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene til 'SW version' vises på 
displayet.

4. Trykk på og slipp Select-knappen for å vise programvare informasjonen.

5. Trykk på Menu-knappen for å ut av menyen.

Vis dimmer for baklys

Displayets baklys kan justeres nå radioen er i standby-modus eller under 
avspilling. Hvis du ønsker å bruke enheten på soverommet foretrekker 
du kanskje en lavere lysstyrke ved stand-by enn standard innstilling. Det 
fi nnes tre lysstyrker, og et natt-innstilling der baklyset nesten er helt av.

1. Du kan endre baklysets styrke med fjernkontrollen ved å trykke på og 
slippe Dimmer-knappen for å bla gjennom de ulike styrkenivåene.

2. Du kan endre baklysets styrke med radioen ved å trykke på og slippe 
Dimmer-knappen for å bla gjennom de ulike styrkenivåene.
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Tilbakestilling av systemet

Dersom radioen ikke fungerer på korrekt måte, eller noen av tallene på 
skjermen mangler eller er ufullstendige, bruk følgende fremgangsmåte.

1. Trykk på knappen På / Standby for å slå på radioen.

2. Trykk på Menu.

3. Trykk på og slipp Tuning opp eller ned-knappene til 'Factory Reset' 
vises på displayet. Trykk på og slipp Select-knappen. 

4. Trykk på og slipp Tuning opp eller ned for å velge 'Yes'. Trykk på og 
slipp Select-knappen for å gå videre.
Hvis du ikke vil utføre systemnullstilling, merkes "No", trykk deretter 
knappen Select. Displayet vil deretter gå tilbake til forrige visning.

5. En fullstendig tilbakestil l ing vil utføres. Stasjonslisten og 
forhåndsinnstillingene vil slettes. Alarmer vil avbrytes og innstillinger 
for dvale- og innsovningsfunksjonen vil stilles til standardverdiene. 
Displayet viser meldingen 'Welcome to Digital Radio'. Kort etter vises 
tidspunkt og dato på displayet.

6. Se avsnittet 'Bruke radioen' på side 9 for videre informasjon.

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.
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Supplerende innmatingskontakt (linje inn)

En 3,5 mm stereo inngang for supplerende inn fi nnes bak på radioen, 
slik at lydsignal kan sendes til enheten fra en ekstern lydenhetsom for 
eksempel iPod, MP3 eller CD-spiller.

1. Koble en lydkilde i stereo eller mono (for eksempel iPod, P3 eller CD-
spiller) til inngang for supplerende inn (merket 'Aux In').

2. Trykk på og slipp Mode-knappen til 'Auxiliary input mode'-modus er 
valgt på displayet.
Merk: Supplerende inn-modus kan kun velges når en plugg er koblet 
til inngangen.

3. Juster Volume-kontrollen på din iPod, MP3 eller CD-spiller for å 
sørge for tilstrekkelig signal, og juster deretter radioens volum slik at 
det er behagelig å lytte.

4. Fjern kabelen fra inngangen for supplerende inn, og slipp modusknappen 
for å avslutte supplerende inn-modus.

USB-kontakt for oppgradering av programvare

Hvis en programvareoppdatering er tilgjengelig for din radio, vil 
informasjon om hvordan du kan oppdatere din radio bli tilgjengelig på 
vår nettside http://www.robertsradio.co.uk
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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 alltid å bruke DAB-båndet når det er 
mulig, fordi du kan vente bedre resultater som følge av høyere kvalitet 
og fravær av interferens enn det normalt er mulig å oppnå på FM-båndet.

• Navneplaten fi nner du bak på enheten.

• 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 den eller 
ventilasjonsåpningene med ting som aviser, duker, gardiner osv.

• Ingen kilder til åpne fl ammer, 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.

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifi kasjonene uten forvarsel.

Kretsegenskaper

Høyttaler   57 mm
Output Power  2 x 2,5 Watts

Aux-inngang  3,5 mm dia

Antennesystem FM Teleskopantenne
  DAB Teleskopantenne

Spesifi kasjoner

Strømkrav
Hovedledning AC 100  240V 50 / 60 Hz (Adaptor)

Frekvensdekning
  FM 87,5 - 108 MHz
  DAB 174,928 - 239,200 MHz
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iPhone og iPod 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 spesifi kt for å kobles til henholdsvis iPod eller iPhone, og har 
dermed blitt sertifi sert 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.

N.B. Skadd eller brukket teleskopantenne vil ikke dekkes av garantien.

Fremgangsmåte:
Et krav overfor denne garantien må fremsettes gjennom forhandleren som instrumentet ble kjøpt av. Roberts-forhandleren din vil i de fl este tilfeller 
ta seg av alle feil raskt og effektivt, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig å returnere apparatet til serviceavdelingen for nærmere ettersyn.

Disse erklæringene påvirker ikke en forbrukers lovmessige rettigheter.

http://www.robertsradio.co.uk
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