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Kontrolknapper (Foran)
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1.	Forindstilling 5 / Knappen
afspilningstilstand

6. Højttaler

12. Vælger-knappen

2.	Forindstilling 4 / Hurtigt fremad knap

7. PausePlus / Optage knap

13. Knap info/avanceret menu

8. Tænd/Sluk-knap

14. Regulering af lydstyrke

9. Til/fra indikator

15. Bånd-knap

3. Forindstilling 3 / Tilbage knap
4. Forindstilling 2 / Knappen Stop
5.	Forindstilling 1 / knappen Afspil/
Pause

10. LCD display

16. Tone-kontrol

11. Knapper til indstilling op/ned
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Kontrolknapper (Bagside)

Knapper (Venstre side)
18

19

20
21
22

17
17. Batterirum
18. Teleskopantenne

19. SD-kort indgang
20. Høretelefonsindgang
21. Ekstra input-stik
22. DC indgangsstik
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Funktion med batteri
1. Fjern batteridækslet på bagsiden af enheden ved at lade dækslet glide
i pilens retning.
2. Isæt fire LR20 (D størrelse) batterier i pladserne i aflukket. Sørg for
at alle batterier isættes med den korrekte polaritet, som vist inden i
batteriaflukket. Sæt batteridækslet på plads igen.
3. Nedsat effekt, din radio slukker automatisk og en “hakkende” lyd er
alle tegn på at batterierne skal udskiftes.

1

4. Hvis radioen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det at
fjerne batterierne fra radioen.
Vi ønsker af økonomiske årsager, at anbefale at RecordR bruges med
AC adapteren når det er muligt, og kun bruge batteridrift lejlighedsvis
eller til standby.
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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Bruge vekselstrømsadapteren
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. Isæt adapterstikket i DC indgangen på venstre side af din radio.
Sæt adapteren i en standard stikkontakt. Displayet viser ‘Welcome
ROBERTS’ i nogle få sekunder.
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
adapteren tages helt ud af stikkontakten.
Tegnene, der vises på LCD-displayet betyder, at radioen er tilsluttet og
modtager strøm fra hovedstikkontakten.
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Betjening af din radio
1. Tryk på On / Off knappen for at tænde din radio.
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.

1

2. Hvis radioen har været brugt før, vælger den automatisk den sidst
brugte station.
3. Hvis det er første gang at radioen tages i brug, udføres en hurtig
scanning af Bånd III DAB-kanaler. Under scanningsprocessen viser
displayet stationssøgningens fremskridt. Nummeret på højre side af
displayet er det antal stationer, der er fundet.
4. Når scanningen er udført, vælges den første station (i alfanumerisk
rækkefølge 0....9, A....Z). Den første station på listen med station
under scanning vises. Displayet viser så navnet på radiostationen.
5. Hvis der ikke findes nogle signaler, vises ’OFF AIR’ og det kan være
nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre modtagelse. Herefter
bør du udføre en skanning for at finde stationerne, som beskrevet på
side 10.
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Valg af station - DAB
1. Tryk på On / Off knappen for at tænde din radio.

1

2. Tryk og frigiv the Band-knap indtil tilstanden DAB er valgt. Displayet
vil vise navnet på den aktuelle radiostation.
3. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at gennemgå listen over
tilgængelige stationer.

2

4. Når det ønskede stationsnavn vises på displayet, tryk og slip knappen
Select for at vælge stationen. Displayet viser ’Tuning’ mens din radio
finder den nye station.
5. Indstil Volume og Tone-kontroller til den ønskede indstilling.
Bemærk: Hvis displayet viser ’No Service’ efter at have valgt en station
kan det være nødvendigt at flytte din radio til en placering med bedre
modtagelse.

3
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4

5
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Auto-valg - DAB
Som et alternativ til at trykke på valg-knappen for at vælge en station, kan
din radio indstilles til at indstille til at vælge en station automatisk.

1,3
1. Tryk og hold knappen Select indtil displayet viser ’Auto-select On’.
2. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned indtil den ønskede station
vises på displayet. Efter nogle få sekunder vil din radio automatisk
vælge stationen der vises på displayet.

2

2

3. For at slukke for Auto-valg, tryk og hold knappen Select indtil displayet
viser ’Auto-select Off’.

Sekundære serviceenheder - DAB
1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære servicer tilknyttet. Hvis
en radiostation har en sekundær service tilknyttet, vil den sekundære
service vises umiddelbart efter den primære service, når du trykker
på Tuning Op-knappen.
2. For at vælge den sekundære service, tryk og slip 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.

1

2
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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.
b. Programtype		Det viser, hvilke radiostationer der lyttes
til, som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv.
c. Tid og dato		Viser den aktuelle tid (24 timers format) og
datostyrke.

a

1
b

c

d

d. Multiplex-navn 	Viser navnet på det DAB-multipleks den
aktuelle station tilhører.
e. Signalstyrke 		Viser et diagram der viser signalstyrken
for den aktuelt indstillede DAB station. Det
klare ufyldte rektangel angiver det minimale
nødvendige signal for en tilfredsstillende
modtagelse.

e

f

f. Frekvens og kanal	Viser frekvensen og kanalnummeret på
den aktuelle DAB-station.
g. Bitrate / lydtype	Viser den digitale bithastighed og lydtype
for den aktuelt indstillede DAB station.
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g

Sådan finder du nye stationer - DAB
Som tiden går bliver nye radiostationer tilgængelige. For at finde nye
stationer, fortsæt som følger.

1

1. Tryk og hold knappen Info inde.
2. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned indtil ’Auto Tune’ vises på
displayet.
3. Tryk og frigiv Select knappen. Din radio vil skanne Bånd III DABkanalerne. Som nye stationer findes, vil stationstælleren på højre side
af displayet øge og stationer vil tilføjes listen.

2

2

3

Signalstyrke display - DAB
1. Tryk gentagne gange og slip knappen Info indtil den nederste linje
på displayet viser signalstyrken.
2. Placer din radio og prøv at justere antennen for at opnå det maksimale
antal sorte rektangler på displayet med signalstyrke. Normalt vil den
bedste modtagelse blive fundet med antennen trukket helt ud.

1

3. Det klare ufyldte rektangel angiver det minimale nødvendige signal
for en tilfredsstillende modtagelse.
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Manuel tuning - DAB
Manuel tuning tillader dig at indstille din radio til en særlig DAB-frekvens
på Bånd III. Alle nye stationer der bliver fundet, vil blive føjet til listen.
Denne funktion kan også anvendes til at optimere antennens eller radioens
modtagelse af en bestemt kanal eller frekvens.

1

1. Tryk og hold knappen Info inde.
2. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned indtil displayet viser ’Manual
Tune’. Tryk og frigiv Select-knappen for at vælge funktionen manuel
tuning.

2,3

2,3

3. Tryk på Tuning Op eller Ned-knappen for at vælge den ønskede
DAB-kanal.
4. Tryk og frigiv Select knappen. Den åbne boks i signalstyrkegrafen viser
den mindste signalstyrke, der er nødvendig for god DAB-modtagelse.
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.
5. Tryk og frigiv knappen Select for at vende tilbage til normal tuning
tilstand.
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2-5

Dynamic Range Control (DRC) - DAB
Dynamic range control (også kendt som DRC) kan gøre svagere lyde
lettere at høre, når du lytter til din radio i et miljø med støj.

2

Der er tre komprimeringsniveauer:
DRC 0

Ingen komprimering anvendt. (standard)

DRC 1

Maksimum komprimering anvendt.

DRC 1/2 Medium-komprimering anvendt.

3

1. Tryk på On / Off knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og frigiv Band-knap indtil DAB bånd er valgt.
3. Tryk og hold knappen Info nede.

4,5

4,5

4. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned indtil ’DRC Value’ vises på
displayet. Tryk og frigiv Select knappen. Displayet vil vise den aktuelle
DRC-værdi.

4,6
5. Tryk på Tuning Op eller Ned-knappen for at vælge den nødvendige
DRC-styrke (standard er 0).
6. Tryk og frigiv Select knappen for at lagre valget. Displayet vil vende
tilbage til det normale radiodisplay.
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 Tune
1. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket
helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse.
2. Tryk på On / Off knappen for at tænde din radio.

3

3. Tryk og frigiv Band-knap indtil FM bånd er valgt.
4. Tryk og frigiv knappen Tuning Op for at få din radio til at søge fra
lav frekvens til høj frekvens og stoppe automatisk når den finder en
station med tilstrækkelig styrke.
Bemærk: Hvis radioen ikke scanner automatisk, tryk og slip knappen
Select indtil displayet viser ’Auto Scan: ON’.

7

4,6

5. 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.
6. For at finde andre stationer tryk og slip knappen Tuning Op som før.
7. Tryk og frigiv knappen Tuning Ned for få din radio til at søge fra lav
frekvens til høj frekvens og stoppe automatisk når den finder en station
med tilstrækkelig styrke. Når båndets afslutning er nået, begynder
radioen sin tuning igen fra den modsatte ende af båndet.
8. Indstil Volume og Tone-kontroller til den ønskede indstilling.
9. Tryk på On / Off knappen for at slukke for din radio.
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8

8

Bemærk:
Hvis du synes at FM-modtagelsen er dårlig, skal du prøve at flytte den
teleskopiske antenne. Træk den helt ud og placer lodret for maksimal
modtagelse. Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse
baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Monomodtagelse, hvad angår den pågældende FM-station. Se venligst afsnittet
”Stereo / Mono indstilling - FM” på side 16 for yderligere detaljer.

Manuel tuning - FM
1. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket
helt ud og indstillet lodret for at få den bedste modtagelse.

3

2. Tryk på On / Off knappen for at tænde din radio.
3. Tryk og frigiv Band-knap indtil FM båndet vælges.

4

4. Tryk og frigiv Select indtil displayet viser ’Auto Scan: Off’.
5. Tryk gentagne gange og slip knapperne Tuning Op eller Ned for at
indstille til en station. Frekvensen skifter i trin på 50 kHz.
Hvis signalet er stærkt nok og der er RDS-data til stede, kan displayet
vise stationens navn.

5

5

6. Når du har nået bølgebåndets ende, vil din radio begynde at søge fra
enden af det modsatte bølgebånd.
7. Indstil Volume og Tone-kontroller til den ønskede indstilling.
8. Tryk på On / Off knappen for at slukke for din radio.
Bemærk: If Hvis du synes at FM-modtagelsen er dårlig, skal du prøve
at flytte den teleskopiske antenne. Træk den helt ud og placer lodret
for maksimal modtagelse. 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 16 for yderligere detaljer.

7

7
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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.

a

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.

1
b

b. Programtype		Viser hvilken type station der lyttes til, som
f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv.
c. Signalstyrke		Viser et diagram der viser signalstyrken
for den aktuelt indstillede FM station. Det
klare ufyldte rektangel angiver det minimale
nødvendige signal for en tilfredsstillende
modtagelse.

c

d

d. Lyd tilstand		Viser lyd-tilstand for den aktuelt indstillede
FM station.
e. Tid og dato		Viser den aktuelle tid (24 timers format) og
dato.
Bemærk: Din radio vil vise ’Radio Text’ hvis der ikke er nogen rullende tekst
og ’Program Type’ hvis der ikke er nogen information om programtype.
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e

Stereo / Mono-indstilling - FM (kun høretelefoner)
Din radio afspiller stereo FM udsendelser (via høretelefoner) forudsat at
det modtagne signal har en tilstrækkelig styrke. 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.

3

1. Tryk på On / Off knappen for at tænde din radio.
2. Indstil den ønskede FM-station som tidligere beskrevet (se siderne
13-14).

4,5

3. Tryk og hold knappen Info nede. Displayet viser ’FM Audio’.
4. Tryk og frigiv Select knappen. Den aktuelle lydindstilling vises på
displayet.

5

5

5. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned indtil ’Mono’ vises på displayet.
Tryk og frigiv Select knappen. Når denne indstilling er valgt, afspiller
radioen den aktuelle station i mono.
Indstillingen til at afspille stationen i mono er kun midlertidig og gælder
kun for den aktuelt valgte station. Den annulleres automatisk ved at
vælge en anden radiostation.
6. Hvis du ønsker at annullere Mono tilsidesættelse, når der lyttes til den
aktuelt indstillede radiostation, følg trin 3 - 5 herover og vælg ’Auto’.
Radioen vil derefter spille den aktuelle station i stereo, hvis signalet
er stærkt nok.
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Indstilling af scanningsfølsomhed - FM
Din radio scanner normalt efter FM udsendelser, som er stærke nok til at
give god modtagelse. Imidlertid kan du ønske at Auto-scan funktionen også
er i stand til at finde svagere signaler, muligvis fra radiosendere længere
væk. Din radio inkluderer en lokal/fjern indstilling for Auto-scan funktionen.

2

1. Tryk på On / Off knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og frigiv Band-knap indtil FM bånd er valgt.

3

3. Tryk og hold knappen Info nede.
4. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned indtil ’Scan sensitivity’ vises
på displayet. Tryk og frigiv Select knappen.
5. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at skifte mellem Lokale
og Fjerne indstillinger på den nederste linje af displayet. Den fjerne
valgmulighed tillader radioen at finde svagere signaler under scanning.
6. Tryk og frigiv knappen Select for at bekræfte dit valg. Radioen vender
derefter tilbage til det normale informationsdisplay. Den lokale eller
fjerne indstilling gemmes på radioen og forbliver, tvundet indtil den
ændres eller indtil systemet nulstilles.
Bemærk: Den oprindelige indstilling (fra fabrikken, eller efter nulstilling af
system) får radioen til at ignorere svagere (eller fjernere) signaler.
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4,5

4,5

4,6

Forindstilling af stationer
Du kan lagre dine foretrukne DAB og FM radiostationer på den
forudindstillede stationshukommelse. Der er 10 hukommelsesindstillinger i
din radio, 5 til DAB og 5 til FM. Forindstillede stationer huskes af din radio,
hvis der sker en strømafbrydelse. 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

2. Tryk og frigiv Band-knap for at vælge det ønskede bølgebånd.
3. Stil ind på den ønskede station, som beskrevet tidligere.
4. Tryk og hold den ønskede Preset knap 1-5. Displayet viser, for
eksempel, ’DAB 1 Preset saved’. Stationen vil lagres under den
valgte indstilling. Gentag denne fremgangsmåde for de resterende
forindstillinger.

4

5. Stationer som er forindstillet kan overskrives ved at følge den
ovenstående fremgangsmåde.

Genkald af en forindstillet station
1. Tryk på On / Off knappen for at tænde din radio.

2

2. Tryk og frigiv Band-knap for at vælge det ønskede bølgebånd.
3. Tryk og hold den ønskede Preset knap 1-5. Displayet viser, for
eksempel, ’Preset empty’ hvis ingen station er gemt til denne
Forindstilling. Hvis en forindstilling er blevet gemt, vil din radio indstille
til den valgte forindstillede station der gemmes i hukommelsen for
forindstilling.

3
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Anvende din radios PausePlus funktion - DAB og FM
Hvor mange gange er din yndlings radiostation blevet afbrudt af et
telefonopkald fra et firma der vil sælge dig en helt uundværlig vare? Lyder
det bekendt? Med et enkelt tryk på knappen PausePlus kan du sætte
din yndlingsstation på pause, mens du besvarer det vigtige opkald. Efter
opkaldet eller andre vigtige opgaver er afsluttede behøver du blot at trykke
på knappen PausePlus for at vende tilbage til din yndlingsstation nøjagtigt
hvor du efterlod den, så du aldrig går glip af noget.

1

For at kunne anvende PausePlus funktionen skal du have et SD- eller
SDHC-kort isat i radioen. Se venligst ’Bruge et SD-hukommelseskort’ side
21 for mere information.
Radiostationer kan effektivt sættes på pause i op til 60 minutter.
Hvis der er tilstrækkelig fri plads eller hvis kortet er skrivebeskyttet og du
går ind i tilbagespolings- eller optagefunktionen, vises advarselsbeskeden
’Space Full’ eller ’SD Protected’.
1. Isæt et SD-kort i din radio. Skub kortet med siden med etiketten mod
dig og guldkontakterne først ind i kortåbningen på den venstre side
af din radio indtil det klikker på plads.
For at udtage kortet, skubbes kortet ind så det klikker en gang til. Det
skubbes derefter lidt ud for at tillade fjernelse.
2. Sørg for at din radio spiller. For at bruge funktionen PausePlus behøver
du kun at trykke og slippe knappen PausePlus. Radioen begynder
lagring af den aktuelt indstillede DAB- eller FM-radiostation til SDkortet og sætter afspilningen på pause. Lyden fra højttaleren dæmpes.
Displayet viser at radioen er i tilstanden Tilbagespoling/Pause og
viser også den aktuelle tilstand i pause. Numrene viser den aktuelle
afspilningsposition i pausebuffer og den totale lagrede tid.
•
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Hvis radioen er sat på pause og bufferen bliver fuld, vil radioen
automatisk begynde at afspille lyden igen.

1

3. Tryk og frigiv knappen PausePlus endnu en gang for at starte
afspilning med den aktuelle forsinkelse. Displayet viser den totale
lagringstid der stiger, men den forsinkede tid forbliver konstant.
4. For at vende tilbage til live lytning, behøver du blot at trykke og hold
knappen PausePlus nede. Radioen vender tilbage til visning af det
normale stationsnavn.

3,4

Så snart PausePlus er slettet, er det ikke muligt at vende tilbage til
en tidligere gemt del af programmet.
Radioen bruger ikke længere SD/SDHC-kortet til at lagre det aktuelle
program.

PausePlus tilbagespoling og hurtig fremadspoling DAB og FM
1. Tryk på knappen Tilbagespoling eller Hurtig fremadspoling for det
element du ønsker at lytte til. Displayet viser mængden af tid du har
spolet tilbage, med den maksimale tid du kan spole tilbage.

1,2

Et kort tryk springer nogle få sekunder, og et langt tryk vil spole hurtigere
tilbage gennem det gemte program.
2. For at vende tilbage til live lytning tryk og hold knappen PausePlus
nede. (Se afsnit 4 herover).

1,2

1,2

3. Tilbagespolingskapaciteten er cirka 60 minutter.
Bemærk: Du skal stoppe PausePlus funktionen før du har adgang til
andre funktioner ved at trykke og holde knappen PausePlus nede. Hvis du
forsøger at bruge andre funktioner på din radio når funktionen PausePlus
bruges, vises advarselsmeddelelsen ’Hold REWIND to stop rewinding’.
REWIND henviser til knappen PausePlus på radioen.
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Anvende et SD-hukommelseskort med din radio
Dette afsnit beskriver hvordan du kan bruge din radio til at gå ind i og
afspille dine lydfiler via Secure Digital (SD, SDHC) kort. RecordR kan også
optage DAB eller FM radiostationer til SD, SDHC medie.
RecordR er blevet afprøvet med et stort udvalg af SD/SDHC-kort fra
512MB til 32GB kapacitet. Bemærk at kort med mindre end 512MB
kapacitet ikke kan bruges. SD/SDHC hukommelse skal formateres til
at bruge FAT 16 eller FAT 32 register for at kunne fungerer på radioen.
Bemærk venligst at der findes mange forskellige korttyper, og det er ikke
muligt at garantere at alle kort fungerer i RecordR. I tilfælde af at kortet
ikke genkendes, bedes du venligst prøve et andet mærke eller kapacitet.
Lydformater understøttet for afspilning er MP3, WMA, WAV og AAC.
Afspilning understøtter ikke kodede filer ved at bruge WMA tabsfri, WMA
stemme, WMA 10 professionel, eller filer af ethvert format som har DRMbeskyttelse. For yderligere detaljer se ‘Lydformater’ side 44.
SD-kort indgangen sidder på venstre side af radioen.
Advarsler:
For at undgå mulig skade på filer på dit SD-kort, sættes enheden i tilstanden
Standby før du isætter eller udtager dit SD-kort.

Isætte og udtage SD-kort
1. For at isætte et SD-kort i din radio. Skub kortet med siden med etiketten
mod dig og guldkontakterne først ind i kortåbningen på den venstre
side af din radio indtil det klikker på plads.
For at udtage kortet, skubbes kortet ind så det klikker en gang til. Det
skubbes derefter lidt ud for at tillade fjernelse.
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1

Optage på SD/SDHC-kort
Din RecordR radio er designet til at tillade dig at lave optagelser på SD/
SDHC-kort. Du kan optage et aktuelt radioprogram eller du kan bruge den
planlagte optagefacilitet (se side 23).
Det er muligt at optage på SD/SDHC-kort, som allerede indeholder filer
fra radioen eller bruge din computer. De optagne filer vil blive tilføjet til de
filer der allerede findes på kortet.

3,5

Bemærk: Du skal stoppe optagelsen før du har adgang til andre funktioner.
Hvis du forsøger at bruge andre funktioner på din radio under optagelse,
vises advarselsmeddelelsen ’Hold RECORD to stop recording’.

4

Optage et radioprogram
1. Vælg den ønskede optagelseskilde (DAB eller FM radio). Indstil
lydstyrken til det ønskede lytteniveau (optagelsens lydstyrke vil ikke
blive påvirket af dette).
2. Isæt kortet hvor optagelsen skal gemmes på (etiketten mod dig og
guldkontakterne først, se foregående side).
3. Tryk og hold knappen Record knap nede. Displayet viser
optagesymbolet ( ). Optagelsen starter med optagelseskilde vist på
displayet. Optagelsens varighed kan være op til 23 timer og 59 minutter.
Optagelsen stopper hvis SD/SDHC-kortet bliver fuldt.
4. Når en optagelse er i gang kan knappen Afspil / Pause bruges til at
afbryde optagelsen midlertidigt. Endnu et tryk på knappen Afspil /
Pause genoptager optagelsen.
5. For at stoppe optagelsen, tryk og hold knappen Record knap en gang
til. Optagelsen stopper og en fil gemmes på SD-kortet. Optagelsen
gemmes og displayet viser ’Saved’.

Lange optagelser opdeles i filer på lidt over 30 minutters varighed for
at hjælpe med at beskytte optagelser mod strømsvigt eller utilsigtet
udtagelse af kortet. Optagelser kan også opdeles for at udføre DAB
konfigurationsændringer lavet af senderen.
Optagelsesfilerne navngives ved at bruge radiostationens navn eller
frekvens og dato og tidspunkt for optagelsens begyndelse. Hvis optagelsen
opdeles, modtager de efterfølgende dele af optagelsen et sekvensnummer,
for at tillade radioen at afspille den som indstillet, som vist herunder:
BBC
BBC
BBC
BBC

R4,21-09-2011,12-15.mp2
R4,21-09-2011,12-15_01.mp2
R4,21-09-2011,12-15_02.mp2
R4,21-09-2011,12-15_03.mp2

Optagelserne kan afspilles i tilstanden SD-kort, eller ved at bruge medie
afspilningsprogrammer på en computer (f.eks. Windows Media Player).
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Lave en optagelses kont.
Bemærk: SD-kortet må først fjernes når optagelsen er stoppet. Fjernelse
af SD-kortet under en igangværende optagelse kan ødelægge data på
kortet hvilket medfører tab af tidligere gemte filer.
Filer som er gemt på SD/SDHC-kortet gemmes i mapper. Optagelserne
holdes i undermapper i overensstemmelse med kilden der bruges til
optagelsen. ’LAST’ (Sidste optagelse), ’DAB Rec ’ (DAB optagelser), FM
Rec’ (FM optagelser) og ’REWIND’ (bruges til filer optaget til hukommelsen
ved hjælp af funktionen PausePlus).
Illustrationen viser mapperne som de vises på en computer med Windows.

Planlagt optagelse
Planlagt optagelse er tilgængelig på DAB og FM til SD/SDHC-kort og er
kun beregnet til personligt brug. Når der foretages optagelser skal du sikre
at alle lovgivningsmæssige krav overholdes og at tredjeparters ophavsret
ikke overtrædes.
Din radio har fire optagelsestimere. Hver timer kan indstilles til forskellige
dage og tidspunkter. Optagelsestimere kan indstilles når radioen er
i brug eller når den er i standby. Timere kan ikke bruges når radioen
kører på batterier, da uret indstilles fra DAB-udsendelsen og ikke kører
i batteritilstand.
Optagelsens varighed kan vare og til 23 timer og 59 minutter.
1. Isæt et SD/SDHC-kort med tilstrækkelig kapacitet til den ønskede
optagelse. DAB optagelser kræver cirka 64 megabytes per time ved
en DAB datahastighed på 128 kilobit per sekund.
FM optagelser kræver cirka 128 megabytes i timen.
Bemærk: Hvis du ikke isætter et SD-kort foretages din optagelse ikke
og advarslen ’No SD Card’ vises på displayet.
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Planlagt optagelses kont.
2. Tryk og hold knappen Info nede.
3. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned indtil ’Recorder Set’ vises
på displayet. Tryk og frigiv knappen Select for at gå ind i timeren til
opsætningen af optagelse.

2

4. ’REC 1’ blinker på displayet.
5. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at vælge den ønskede
optagelsestimer 1, 2, 3 eller 4.
6. Tryk og frigiv knappen Select for at indtaste indstillingen for den valgte
timer. Du skal vælge optagelseskilden. Tryk på knapperne Tuning
Op eller Ned for at vælge DAB, FM eller FRA. Hvis FRA er valgt vil
enhver aktuel indstilling for denne optagelsestimer blive annulleret.

3-7

3-7

3-8

7. Tryk og frigiv Select knappen. Den første forindstillede station på
listen vil blive vist på displayet. Tryk på knapperne Tuning Op eller
Ned for at vælge den ønskede forindstilling 1-5.
Bemærk: Du kan kun opsætte en optagelsestimer hvis en forindstilling
tidligere er gemt i DAB og FM tilstande. Se venligst ’Forindstilling af
stationer’ side 18.
8. Tryk og frigiv knappen Select, timer dagfunktionen blinker på displayet.
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9. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at vælge den ønskede
timer dagfunktion:
		

Daily		

- optager hver dag

		

Dato		

- optager på en fast dato

		

Weekdays

- optager kun på ugedage

		

Weekends

- optager kun i weekender

		

Ugentlig		

- optager kun på en indstillet dag i ugen

		

Once		

- optager kun én gang

Hvis optagelsestimeren indstilles til datofunktionen, skal du fortsætte
med trin 10 herunder. Hvis optagelsestimeren indstilles til ugentlig
skal du springe til trin 14. Ellers spring til trin 15 på næste side.
10. Tryk og frigiv Select knappen. Året blinker på displayet.
11. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at vælge året. Tryk og
frigiv knappen Select for at indtaste indstilling for år. Måneden blinker
på displayet.
12. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at vælge måned. Tryk og
frigiv knappen Select for at gå ind i måned indstilling. Dagen blinker
på displayet.
13. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at vælge dagen. Spring
til trin 15 på næste side.
14. Tryk og frigiv Select knappen. Ugedagen blinker på displayet. Tryk
på knapperne Tuning Op eller Ned for at vælge dagen.
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9-14

9-14

10-14

15. Tryk og frigiv Select knappen. Optagelsens starttime blinker på
displayet. For at indstille timen, tryk på knapperne Tuning Op eller
Ned. Tryk og hold knapperne Tuning Op eller Ned for at få tiden til at
gå hurtigt fremad.
15-20

16. Tryk og frigiv Select knappen. Minuttallene blinker på displayet. For
at indstille minuttal, tryk på knapperne Tuning Op eller Ned.
17. Tryk og frigiv Select knappen. Optagelsens sluttidspunkt blinker på
displayet. For at indstille timetal, tryk på knapperne Tuning Op eller
Ned.

15-19

15-19

18. Tryk og frigiv Select knappen. Minuttallene blinker på displayet. For
at indstille minuttal, tryk på knapperne Tuning Op eller Ned.
19. Tryk og frigiv knappen Select for at bekræfte indstillingerne for din
optagelsestimer. Displayet viser ’Exit with saving’.
20. Tryk og frigiv knappen Select for at gemme dine indstillinger.
Bemærk: Så snart den planlagte optagelsesfunktion er blevet indstillet,
vises timer optageikonet ( ) på displayet når enheden er i standby. Hvis
SD-kortet ikke er til stede eller skrivebeskyttet, viser radioen ( ) i stedet
for ( ).
Hvis din radio er i standby tilstand, tænder den på et valgt optagelsestidspunkt
og radioen indstiller til stationen der er angivet for den planlagte optagelse.
Hvis din radio allerede afspiller, indstiller den til stationen angivet for den
planlagte optagelse.
Optageikonet ( ) vises på displayet når radioen optager. Radioen går i
Standby efter optagelsen er udført.
Hvis SD-kortet ikke er til stede, tænder radioen alligevel og afspiller den
angivne radiostation for den ønskede varighed.
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Se planlagte optagelser
1. Tryk og hold knappen Info nede.
2. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned indtil ’Recorder Set’ vises på
displayet. Tryk og frigiv knappen Select for at indtaste den planlagte
optagelsesopsætning.

1

3. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at vise timer 1, 2, 3 eller 4.
4. Tryk og frigiv knappen Select for at bladre igennem hver af indstillingerne
for den valgte timer.
Du kan brug knapperne Tuning Op eller Ned til at ændre enhver
specifik indstilling hvis nødvendigt, ved at bruge knappen Select til at
indtaste ændringen.

2,3

2,3

1,2

1,2

Afbryde optagelsestimere
1. For at afbryde en optagelsestimer indtastes den planlagte
optagelsesopsætning (se side 24, trin 2 til 4) og tryk på knapperne
Tuning Op eller Ned indtil den ønskede optagelsestimer er markeret
på displayet. Tryk og frigiv Select knappen.
2. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned indtil ’OFF’ vises på displayet.
Tryk og frigiv Select knappen. Den valgte timer vil nu blive afbrudt.

1,2

Annullere en optagelse
1. For at annullere en planlagt optagelse når optagelsen er i gang, tryk og
hold knappen Record knap nede. Optagelsen bliver gemt og ’Saved’
vises på displayet.
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1

2,4

Afspille filer - SD
1. Tryk på On / Off knappen for at tænde din radio.
2. For at vælge SD-tilstand tryk og slip knappen Band-knap indtil SDtilstand vises på displayet. Din radio begynder at afspille fra SD-kortet.
Det kan tage flere sekunder at aflæse data på SD/SDHC-kortet.

2

3. For at sætte afspilningen på pause, tryk på knappen Afspil / Pause.
For at genoptage afspilning, tryk på knappen Afspil / Pause igen.
4. For at stoppe afspilning, tryk på knappen Stop knap. Det totale antal
filer og mapper på mediet og symbolet stop vises.
Hvis du sætter enheden i tilstanden standby uden at trykke på knappen
Stop, genoptages afspilningen fra begyndelsen af det tidligere afspillere
spor, næste gang der tændes for den.

3

Hvis et andet kort isættes, afpiller radioen filerne i den følgende rækkefølge.
- LAST mappe *
- DAB Rec mappe *

4

- FM Rec mappe *
- Brugertilføjede mapper i alfanumerisk rækkefølge
*

Disse mapper oprettes af radioen, hvis der er lavet optagelser til kortet.

Visningstilstande - SD
1. Din radio har et udvalg af visningsmuligheder, når den er i SD-tilstand.
Tryk på Info knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.
MP3, WMA, AAC - titel, album, kunstner, genre, mappe, lydtype, bithastighed
DAB/FM filer - filnavn, rulletekst, mappenavn, lydtype og bithastighed.
Bemærk: Den viste information varierer i henhold til filtypen.

1
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Fil navigation
1. Når SD-kortet afspiller, tryk enten på knapperne Hurtigt fremad eller
Tilbage for at ændre den ønskede fil. Filnummeret vil blive opdateret på
displayet. Hvis der er mere end en mappe, når alle filer i den aktuelle
mappe er blevet afspillet, afspilles den næste mappe.

1

1

1

1

Søgefunktion
1. Når SD-kortet afspilles, tryk og hold knapperne Hurtigt fremad eller
Tilbage nede. Frigiv knappen når den ønskede del af den aktuelle fil
er nået.

Mappe navigation
Du kan vælge at organisere dine musikfiler ved at bruge mapper til valg
af kunster og album. Se side 44 for information om mappe- og filnavn
information.
1. Tryk og hold knappen Play / Mode nede for at få adgang til mapperne
på dit SD/SDHC-kort. Den øverste linje viser den aktuelle mappe og
den nederste linje viser mapper eller filer inden i denne mappe. Dine
mapper eller filer vil være i alfanumerisk rækkefølge.

1

Tryk på knappen Play / Mode hvis du er i en undermappe, vil bringe
dig til mappen på et højere niveau.
2. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at navigere gennem
mappen eller fil listen.

2

2

3. For at gå ind i en mappe på et lavere niveau, tryk på knappen Select.
Når filen du ønsker at afspille vises, tryk på knappen Select for at
afspille din valgte fil.
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3

Gentag en enkelt fil
1. Når SD-filen afspilles, tryk på knappen Play / Mode indtil symbolet
gentag enkelt fil (
) vises på displayet. Den aktuelle fil gentages.

Gentag mappe

1-5

2. Når SD-filen afspilles, tryk på knappen Play / Mode indtil symbolet
gentag mappe (
) vises på displayet. Alle filerne i mappen vises
gentaget.

Gentag alle filer
3. Når SD-filen afspilles, tryk på knappen Play / Mode indtil symbolet
gentag alle filer (
) vises på displayet. Alle filerne på SD-kortet
afspilles gentaget.

Bland musikstykker
4. Når SD-filen afspilles, tryk på knappen Play / Mode indtil symbolet
bland (
) vises på displayet. Filerne blandes.

Afspil filindledning
5. Når SD-kortet afspilles, tryk på knappen Play / Mode indtil fil
indtastningssymbolet (
) vises på displayet. De første 10 sekunder
af hver fil afspilles. Når den ønskede fil er nået, tryk på knappen Play
/ Mode for at vende tilbage til normal afspilningstilstand.

30

SD-hukommelseskort information - DAB eller FM
I DAB eller FM-tilstand kan du vise den tilgængelige kapacitet på et SD/
SDHC-kort. Dette er nyttigt når du vil bruge kortet til optagelser.
1. Sørg for at du har isat SD/SDHC-kortet i radioen og at din radio er
tændt.

2

2. Tryk og hold knappen Info nede.
3. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned indtil ’SD Information’ vises
på displayet.
4. Tryk og frigiv knappen Select for at vise SD-kort information.
5. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at vise den totale
tilgængelige plads på SD-kortet eller for at fremvise den resterende
frie plads.

SD-hukommelseskort information - SD
I SD-tilstand kan du vise antallet af filer og mapper som er til stede på
et SD-kort.
1. Sørg for at din radio er i SD-tilstand.
2. Følg trinene 2-4 herover for at se information om SD-hukommelseskort.
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3,5

3,5

4

Indstilling af alarmer
Din radio har fire alarmer, som kan indstilles til at vække dig til DAB, FM
radio, SD-kort eller en bip type alarm. Hver alarm kan indstilles til at lyde en
gang, dagligt, på en specifik dato, på ugedage, i weekender eller ugentligt.
Alarmerne kan indstilles når enheden er i Standby tilstand eller når der
afspilles. Alarmer kan ikke bruges når radioen kører på batterier, da uret
nulstilles fra DAB-udsendelsen og ikke kører i batteritilstand.

1

Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogle knapper i flere sekunder, vil din
radio forlade alarmopsætningen.
1. Tryk og hold knappen Info nede. Tryk på knapperne Tuning Op eller
Ned indtil ’Alarm Set’ vises på displayet.

1-7

1-7

2. Tryk og frigiv Select-knappen for at lagre timevalget. ’Alarm 1’ blinker
på displayet.
3. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at vælge den ønskede
alarmtimer 1, 2, 3 eller 4.

2,6

4. Tryk og frigiv Select knappen. Alarmstatus blinker på displayet.
5. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at vælge On eller Off.
Hvis ’Off’ er valgt vil enhver indstilling for denne alarm blive annulleret.
6. Tryk og frigiv Select knappen. Alarmtidspunktet blinker på displayet.
7. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at indstille alarmtidspunktet.
Tryk og hold knapperne Tuning Op eller Ned nede for at flytte tiden
hurtigt fremad.
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8. Tryk og frigiv Select knappen. Minuttallene blinker på displayet.
9. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at indstille alarmens
minuttal.

8-15

10. Tryk og frigiv Select knappen. Alarm dags funktionen vises på displayet.
11. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at vælge den ønskede
dagsfunktion.
		

Daily		

- lyder hver dag

		

Dato		

- lyder på en indstillet dato

		

Weekdays

- lyder kun på ugedage

		

Weekends

- lyder kun i weekender

		

Ugentlig		

- lyder på en indstillet ugedag

		

Once		

- lyder kun på et tidspunkt

•

Hvis alarmen indstilles til datafunktionen, fortsæt til trin 12 herunder.

•

Hvis alarmen indstilles til ugentlig, spring til trin 17 eller spring til trin
18 på næste side.

12. Tryk og frigiv Select knappen. Årstallet blinker på displayet.
13. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at vælge årstallet. Tryk og
frigiv knappen Select for at indtaste indstilling for år. Alarmmåneden
vil nu blinke i displayet.
14. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at vælge måneden.
15. Tryk og frigiv knappen Select for at gå ind i måned indstilling.
Alarmdagen vil nu blinke i displayet.
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9-14

9-14

16. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at vælge alarmdag. Spring
til trin 18 herunder.
17. Tryk og frigiv Select knappen. Ugedagen blinker på displayet. Tryk på
knapperne Tuning Op eller Ned for at vælge den ønskede ugedag.
18. Tryk og frigiv Select knappen. Alarmkilde-indstillingen vises på
displayet.
19. Tryk gentagne gange på knapperne Tuning Op eller Ned for at vælge
den ønskede alarmkilde (DAB, FM, SD eller Buzzer).

16-19

16-19

17-20

Hvis alarmen indstilles til radiofunktion, kan alarmen indstilles til hvilken
som helst af stationerne som er gemt i radioens forindstillinger.
Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at vælge mellem forindstilling
1-5 på displayet.
Bemærk: Bemærk at du kun kan indstille vækkeuret til at bruge en
forindstilling, som allerede er gemt. Se venligst ’Forindstilling stationer’
side 18.
20. Tryk og frigiv knappen Select for at bekræfte dine alarmindstillinger.
Displayet viser ’Exit with saving’. Tryk og frigiv knappen Select for at
gemme dine indstillinger.
Aktive alarmer angives på displayet med alarmsymbolet.
Når alarmen aktiveres, starter blødt og stiger gradvist.
Den endelige lydstyrke indstilles af volumenkontrollen.
Bemærk: Det er ikke muligt at sænke lydstyrken for din radio helt, mens
der afspilles en alarm. Dette er fordi din radio ændrer lydstyrkekontrollens
opførsel under en alarm, så alarmen stadig kan høres selvom kontrollen
blev sat til minimum ved et uheld.
VIGTIGT: Hvis der bruges et SD-kort for kilden til alarmen, skal du være
sikker på at have isat et SD-kort se side 21.
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Sådan ser du alarmindstillinger
1. Tryk og hold knappen Info nede.
2. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned indtil ’Alarm Set’ vises på
displayet. Tryk og frigiv Select-knappen for at lagre timevalget.

1

3. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at vise alarmerne 1, 2, 3
eller 4.
4. Tryk og frigiv knappen Select for at bladre gemme, hver af indstillingerne
for den valgte alarm.
Du kan bruge knapperne Tuning Op eller Ned til at ændre enhver
specifik indstilling, hvis ønsket, ved at bruge knappen Select til at
indtaste ændringen.

2,3

2,3

2,4

Annullering af alarmer
1. Når alarmen lyder, kan den annulleres ved at trykke på knappen
On / Off.
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1

Snooze-funktion
1. Når radioen, SD eller buzzer alarm lyder, vil tryk på en vilkårlig knap
(undtagen knappen On /Off) dæmpe alarmen i 5 minutter.
Snooze-symbolet ( ) og alarm-symbolet blinker på displayet. Denne
sekvens kan gentages under den 60 minutter lange alarm-periode.

2

2. For at annullere Snooze-funktionen, tryk på knappen On / Off.
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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. Sørg for at din radio er tændt.

1

1. Når du bruger din radio, tryk og hold knappen Info nede.
2. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned indtil ’Sleep Set’ vises på
displayet.
3. Tryk og frigiv knappen Select for at gå ind i menuen sleep.
4. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at vælge det ønskede
sleep tidspunkt. Sleep-indstillingen vil øge i 5 minutters intervaller fra
5 minutter op til 120 minutter. Endnu et tryk vil få sleep-indstillingen
til at vise OFF, hvilket vil annullere sleep-funktionen.

2,4

2,4

3,5

5. Tryk og frigiv Select knappen. Displayet forlader sleep indstillingerne.
Sleep-symbolet vil vises i displayet.
6. Din radio slukker efter at det forindstillede sleep tidspunkt er forløbet.
7. For at annullere sleep timeren og slukke for din radio før det valgte
sleep tidspunkt er forløbet, tryk på knappen On / Off.
For at annullere sleep timeren uden at slukke for din radio, vælges
indstillingen ’OFF’ i trin 4.
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7

Lur-timer
Lur-timeren tillader dig at indstille radioen til at vække dig efter et forindstillet
interval (op til 2 timers) uden behov for indstilling af alarmerne. Du kan
indstille lur-timeren når enheden er i standby eller under afspilning. Lurtimeren kan ikke anvendes når radioen kører på batterier.

1

1. Tryk og hold knappen Info nede.
2. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned indtil ’Nap Set’ vises på
displayet.
3. Tryk og frigiv knappen Select for at gå ind i opsætningsmenuen.
4. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at vælge den ønskede
lur-tid. Lur-indstillingen øges i stigninger på 5 minutter, fra 5 minutter
op til 120 minutter. Endnu et tryk vil få lur-timeren til at blive slukket,
hvilket annullerer lur-funktionen.

2,4

2,4

3,5

5. Tryk og frigiv Select knappen. Displayet forlader lur-indstillingerne.
Lur-symbolet ( ) vises på displayet når enheden er i Standby.
6. Når den valgte lur-timer er udløbet, lyder radio buzzeren.

7

7. For at annullere buzzeren når den lyder, tryk på knappen On / Off.
For at annullere lur-timeren uden at slukke for din radio, vælges
indstillingen ’OFF’ i trin 4.
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Kontrast / visningsvinkel knap
Displayets kontrast kan justeres når enheden afspiller. Justeringen skifter
også vinklen hvorfra den bedst kan ses.
1. Sørg for at din radio er tændt.

2

2. Tryk og hold knappen Info nede.
3. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned indtil ’Contrast’ vises på
displayet.

3,5

3,5

4. Tryk og frigiv Select knappen.
5. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned for at justere kontrasten.
Kontrastniveau-angivelsen på skærmen ændres samtidig.
6. Tryk og frigiv Select knappen for at lagre valget.
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4,6

Display med baggrundsbelysning
Displayets lysstyrke kan justeres når radioen er i brug og når den er i
standby. Hvis du bruger radioen i soveværelset, foretrækker du måske,
at dæmpe lysstyrken til mindre end standardindstillingen. Der findes tre
lysstyrkeniveauer og en næsten slukket ‘night-time’ indstilling.

1,2

1. Når radioen er i standby tryk og slip knappen Info for at justere lysstyrke
niveauet.
2. For at justere displayets lysstyrke når radioen er i brug, tryk og hold
knappen Info nede.

3,4

3,4

3. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned indtil ’Backlight’ vises på
displayet. Tryk og frigiv Select knappen.
4. Tryk på knappen Tuning Op for at hæve lysstyrken og knappen
Tuning Ned for at sænke lysstyrken.

3,5

5. Tryk og frigiv Select knappen for at lagre valget.
Bemærk: Når radioen bruges med batterier, tændes displayets
baggrundsbelysning i cirka 10 sekunder når der trykkes på en vilkårlig knap.

Ur-display
1. Når din radio er i tilstanden standby vises tid og dato. Klokken vises
altid i et 24-timers format.
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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. Sørg for at din radio er tændt. Tryk og hold knappen Info nede.

1

2. Tryk og frigiv knapperne Tuning Op eller Ned indtil ’Factory Reset’
vises på displayet. Tryk og frigiv Select knappen.
3. Tryk og frigiv knapperne Tuning Op eller Ned indtil ’Yes’ vises på
displayet. Hvis du ikke ønsker at udføre en nulstilling af systemet, skal
’No’ markeres og tryk derefter på knappen Select. Displayet vender
tilbage til den tidligere visning.
4. Med ’Ja’ vist, tryk og slip knappen Select. En fuldstændig nulstilling
vil udføres. Listen over stationer og forindstillinger vil blive slettet.
Timere og alarmer annulleres og sleep og lur-timer indstillinger vil
blive indstillet til deres standard værdier. Displayet viser ’Welcome
ROBERTS’ og efter nogle få sekunder udføres en stationssøgning
automatisk. Displayet viser stationssøgningens fremskridt. Nummeret
på højre side af displayet er det antal stationer, der er fundet.
I tilfælde af funktionsfejl på grund af statisk elektricitet, nulstil produktet
som vist ovenover for at genoptage normal betjening.
I nogle tilfælde kan det kan være nødvendigt at afbryde lysnettet og udtage
batterierne, derefter tilsluttes strømmen igen efter 10 sekunder.
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2,3

2,3

2,4

Høretelefonsindgang
En 3,5 mm stereo Høretelefonsindgang placeret på venstre side af din
radio, er til brug med 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.

Ekstern indgang (Line in)
En 3,5 mm stereo Ekstern indgang findes på venstre side af din radio
for at tillade tilslutning af en ekstern lydenhed som en iPod, MP3 eller
CD-afspiller.
1. Tilslut en stereo eller mono lydkilde (for eksempel, iPod, MP3 eller
CD-afspiller) til den Eksterne indgang (markeret ”Aux In”).
2. Tryk og frigiv Band-knap indtil ’AUX’ er valgt på displayet. Auxiliary
In tilstand er kun tilgængelig når et stik er tilsluttet til den eksterne
indgang.

2

3. Indstil Volume kontrol på din iPod, MP3 eller CD-afspiller for at
sikre et passende signal og juster derefter lydstyrken på radioen for
behagelig lytning.
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Software-version
Software-visningen kan ikke ændres og findes kun som en reference.
Sørg for at din radio er tændt.
1. Tryk og hold knappen Info nede.

1

2. Tryk på knapperne Tuning Op eller Ned indtil ’SW Version’ vises på
displayet.
3. Tryk og frigiv knappen Select for at vise information om software.

2

2

4. Efter flere sekunder forlader din radio menuen.

3
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Lydformater
Bithastigheder
Den følgende tabel viser en oversigt over de maksimalt understøttede bithastigheder for de forskellige audioformater, der kan afspilles på din radio.
Højere bithastigheder kan i nogle tilfælde afspilles, men det kan få indflydelse på produktets ydelse.
Codec		

Maksimal understøttet hastighed

AAC (LC)		

320 kbits/sek

MP3		

320 kbits/sek

WAV (1)		

1536 Mbits/sek

WMA (2)		

320 kbits/sek

Gældende for alle codecs er, at de kun understøtter dobbeltkanal (stereo) kodede filer.
Alle codecs understøtter sample rates på op til 48 kbits/sek (herunder 32 og 44,1 kbits/sek).
SD/SDHC-afspilning understøtter kun MP3 og WMA formater.
Filer, der anvender Digital Rights Management (DRM) beskyttelse, kan ikke afspilles på din radio.
(1) Den maksimale understøttede bithastighed er til 48 kHz prøveudtagning, 2 kanaler og 16-bits per prøve.
Der findes mange forskellige WAV formater. 16 bit PCM stereo er understøttet. De fleste varianter er ikke understøttet.
(2) WMA tabsfri, WMA stemme, WMA 10 professionel, og filer som har DRM beskyttelse er ikke understøttet.
SD/SDHC-kort information
Her findes en liste over retningslinjer for SD/SDHC-kort som kan bruges på din radio.
1. Kortkapacitet skal være mellem 512MB og 32GB.
2. Kort skal være FAT16 eller FAT32 formateret.
3. Vi anbefaler at mindre end 500 filer eller mapper placeres i rodmappen.
4. Vi anbefaler at mindre end 10.000 filer placeres på et kort.
5. Vi anbefaler at mapper opbevares i niveauer der har mindre end 10 niveauer.
6. Vi anbefaler at fil- og mappenavne er mindre end 128 tegn lange.
7. Aktuelle grænser (point 3, 4, 5, 6) er højere og indstilles af kortformatet.
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Advarsler
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.
•

Navnepladen er placeret på bagsiden af enheden.

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.

Kredsløbsfunktioner

Tilslutningskrav
Lysnet		

AC 100

240V 50/60Hz (Adapter)

Batterier		

4 x LR20 (D størrelse)

Højttaler			

75mm

Output-effekt		

0,8 Watt

Høretelefonsindgang

3,5 mm dia

Batteriernes levetid

Ekstra input-stik		

3,5 mm dia

Op til 120 timers lytning 4 timer om dagen ved normal lydstyrke, ved at bruge
alkaline cellebatterier, i henhold til driftstilstanden. Længere afspilningstid
kan opnås når der bruges SD-afspilning eller Auxiliary input tilstande.

Antennesystem

FM

Teleskopantenne

		

DAB

Teleskopantenne

Frekvensdækning
		

FM

87.5-108MHz

		

DAB

174.928 - 239.200MHz
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Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel.

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 knækkede teleskopantenner udskiftes ikke under garantien.
Fremgangsmåde:
Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor apparatet er købt. Det er højst sandsynligt at din Roberts forhandler
er i stand til at tage sig af enhver defekt hurtigt og effektivt, men hvis det er nødvendigt sender forhandleren produktet tilbage til virksomhedens
serviceafdeling for at reparation.

Disse erklæringer har ikke effekt på køberens lovlige forbrugerrettigheder.
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