
Les denne brukerveiledningen før brukR
O
B
E
R
T
S DAB / FM RDS / SD digital Radio

Opptaker med PausePlus

E
nj

oy
 L

is
te

ni
ng



Kontroller.......................................................................... 2-3
Batteridrift.............................................................................4
Bruke.strømadapteren..........................................................5
Bruke.din.radio.....................................................................6
Velge.en.stasjon.-.DAB........................................................7
Auto-valg.-.DAB....................................................................8
Andre.tjenester.-.DAB..........................................................8
Visningsfunksjoner.-.DAB.....................................................9
Finne.nye.stasjoner.-.DAB.................................................10
Signalstyrkevisning.-.DAB..................................................10
Manuelt.søk.-.DAB.............................................................11
Dynamic.Range.Control.(DRC).-.DAB...............................12
Bruke.din.radio.-.FM.autoinnstilling....................................13
Manuelt.søk.-.FM................................................................14
Visningsfunksjoner.-.FM.....................................................15
Stereo/Mono-innstilling.-.FM.(bare.hodetelefoner).............16
Innstilling.for.søkefølsomhet.-.FM......................................17
Forhåndsinnstille.stasjoner.................................................18
Bruke.din.radios.PausePlus-funksjon.-.DAB/FM.......... 19-20
Bruke.et.SD-minnekort.med.din.radio................................21
Ta.opp.til.SD/SDHC-kort....................................................22

Innhold

Tidsinnstilt.opptak......................................................... 23-26
Se.opptakstimere...............................................................27
Spille.av.filer.-.SD...............................................................28
Fil-.og.mappenavigering............................................... 29-30
Informasjon.om.SD-minnekort............................................31
Stille.inn.alarmtidene.................................................... 32-34
For.å.vise.alarminnstillingene.............................................35
Avbryte.alarmer..................................................................35
Dvalefunksjon.....................................................................36
Innsovningsfunksjon...........................................................37
Innsovningstimer................................................................38
Kontrastvisningsvinkel........................................................39
Vis.dimmer.for.baklys.........................................................40
Tilbakestilling.av.systemet..................................................41
Kontakt.for.hodetelefoner...................................................42
Supplerende.innmatingskontakt.(linje.inn).........................42
Programvareversjon...........................................................43
Audioformater.....................................................................44
Forsiktig..............................................................................45
Spesifikasjoner.og.kretsfunksjoner.....................................45
Garanti................................................................................46

1



2

Kontroller (Foran)

 1.  Forhåndsinnstilling 5/
avspillingsmodusknapp

 2.  Forhåndsinnstilling 4/ 
hurtig fremoverknapp

 3.  Forhåndsinnstilling 3/ 
hurtig bakoverknapp

 4.  Forhåndsinnstilling 2/stoppknapp

 5.  Forhåndsinnstilling 1/
avspillings-/pauseknapp

 6. Høyttaler
 7. PausePlus-/opptaksknapp
 8. På/av-knapp
 9. På/av-indikator 
 10. LCD-skjerm

 11.  Frekvensinnstilling opp-/
ned-knapper

 12. Velgerknapp
 13. Info-/avansert meny-knapp
 14. Volumkontroll
 15. Båndknapp
 16. Tonekontroll

1

6

2345

7

8 9 1110 12 13

14

1615



3

Kontroller (bak)

 17. Batterirom
 18. Teleskopisk antenne

 19. SD-kortspor
 20. Kontakt for hodetelefoner
 21. Ekstra inngangkontakt
 22. Likestrøm i kontakt
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Batteridrift

1. Fjern batteridekselet bak på enheten ved å skyve dekselet i retningen 
til pilen.

2. Sett inn fire alkaliske LR20-batterier (størrelse D) i batterirommet. 
Pass på for å sikre at alle batterier settes inn med riktig polaritet som 
vist inni batterirommet. Sett på batteridekselet igjen.

3. Redusert strøm, din radio slår seg av automatisk, og en “stotrende” 
lyd er alle sammen tegn på at batteriene behøver utskiftning.

4. Hvis radioen ikke skal brukes på en lengre periode, anbefales det at 
batteriene tas ut av radioen.

Av økonomiske hensyn anbefaler vi at RecordR brukes via AC-
adapteren når det er mulig og batteridrift bare i enkelttilfeller eller 
stand-by.

VIKTIG: Batterier må ikke utsettes for overdreven hete, som solskinn, 
flammer eller lignende. Etter bruk må batteriene leveres til et 
gjenbrukstorg. Batteriene må ikke brennes under noen omstendigheter.

1
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Bruke strømadapteren

1. Plasser radioen på en flat overflate. 

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

3. Sett inn adapterpluggen i DC-kontakten på venstre side av radioen. 
Plugg inn adapteren i en vanlig veggkontakt. Displayet vil vise “Welcome 
ROBERTS” i noen sekunder.

VIKTIG: Strømadapteren brukes for å koble radioen til strømforsyning. 
Veggkontakten som brukes til radioen må være tilgjengelig for normal 
bruk. For å koble radioen fra strømmen helt, må støpselet trekkes helt 
ut av stikkontakten.

Tegn som vises på LCD-skjermen indikerer at radioen er tilkoblet og får 
strøm fra strømforsyningen.
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Bruke din radio

1. Trykk på On / Off-knappen for å slå på din radio.
 Radioen vil være i DAB-funksjon når den slås på første gang. Etter 

hvert bruk vil radioen huske forrige funksjon som ble brukt og bytte til 
denne modusen neste gang den brukes.

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

3. Hvis dette er første gang radioen brukes vil et hurtigsøk etter DAB-
kanaler på bånd III utføres. I løpet av søkeprosessen vil displayet vise 
fremdriften til kanalsøket. Tallet på høyre side av skjermen er antallet 
stasjoner som ble funnet.

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

5. Hvis ingen signaler finnes vil ‘OFF.AIR’ vises i displayet og det vil 
muligens være nødvendig å plassere radioen et annet sted som gir 
bedre mottak. Du kan da fortsette med å søke for å finne stasjoner 
som beskrevet på side 10.

1
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Velge en stasjon - DAB

1. Trykk på On / Off-knappen for å slå på din radio.

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

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

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

5. Juster kontrollene Volume and Tone til ønskede innstillinger.

Merknad: Hvis displayet etter søking etter kanal viser “No.service”, vil 
det muligens være nødvendig å plassere radioen et annet sted som gir 
bedre mottak.
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Andre tjenester - DAB

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

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

Auto-valg - DAB

Som et alternativ til å trykke på velgeknappen for å velge kanal kan din 
radio stilles inn til å automatisk velge kanal.

1. Trykk på og hold inne knappen Select til displayet viser “Auto-Select 
On.”

2. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til kanalen du ønsker å se 
vises på displayet. Etter noen sekunder vil radioen automatisk velge 
kanalen som vises på displayet.

3. For å skru av auto-valg, trykker du og holder inne knappen Select til 
displayet viser “Auto-Select.Off.”

2 2
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Visningsfunksjoner - DAB

Radioen har en rekke visningsfunksjoner i DAB-modus:

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

 a. Rulletekst   Viser rullende tekstmeldinger som artist/
låtnavn, telefonnummer osv.

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

 c. Tid og dato   Viser nåværende tid (24-timers format) og 
dag.

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

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

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

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

a
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Finne nye stasjoner - DAB

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

1. Trykk og hold inne Info-knappen.

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

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

Signalstyrkevisning - DAB

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

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

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

3
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Manuelt søk - DAB

Manuelt søk lar deg stille inn radioen på en bestemt DAB-frekvens i Band 
III. Alle nye stasjoner som søkes opp legges til stasjonslisten. Denne 
funksjonen kan også brukes til å støtte posisjonering av antennen eller 
radioen for å optimere mottak for en bestemt kanal eller frekvens.

1. Trykk og hold inne Info-knappen.

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

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

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

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

1
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Dynamic Range Control (DRC) - DAB

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

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

1. Trykk på On / Off-knappen for å slå på din radio.

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

3. Trykk og hold inne Info-knappen.

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

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

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

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

4,6
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Bruke din radio - FM autoinnstilling

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

2. Trykk på On / Off-knappen for å slå på din radio.

3. Trykk og slipp opp knappen Band til FM-båndet velges.

4. Trykk og slipp opp knappen Tuning Opp slik at din radio søker fra 
lav frekvens til høy frekvens og stoppe automatisk når den finner en 
kanal med tilstrekkelig signalstyrke.

 Merknad: Hvis din radio ikke søker automatisk, trykker og slipper du 
knappen Select til displayet viser “Auto Scan:.ON”.

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. Trykk og slipp opp knappen Tuning Opp som før for å finne andre 
kanaler.

7. Trykk og slipp opp knappen Tuning Ned slik at din radio søker fra 
høy frekvens til lav frekvens og stoppe automatisk når den finner en 
kanal med tilstrekkelig signalstyrke. Når enden på bølgebåndet nås, 
vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende av bølgebåndet.

8. Juster kontrollene Volume and Tone til ønskede innstillinger.

9. Trykk On / Off-knappen for å slå av radioen.

3

7 4,6

8 8

Merknad: 
Hvis FM-mottaket er dårlig, kan du prøve å plassere teleskopantennen et 
annet sted. Trekk ut og plasser vertikalt for beste 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 16 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 On / Off-knappen for å slå på din radio.

3. Trykk og slipp opp knappen Band til FM-båndet velges.

4. Trykk på og slipp opp knappen Select til displayet viser “Auto Scan: 
Off”.

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

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

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

7. Juster kontrollene Volume og Tone til ønskede innstillinger.

8. Trykk On / Off-knappen for å slå av radioen.

Merknad: Hvis FM-mottaket er dårlig, kan du prøve å plassere 
teleskopantennen et annet sted. Trekk ut og plasser vertikalt for beste 
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 16 
for ytterligere detaljer.

3
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Visningsfunksjoner - FM

Radioen har en rekke visningsfunksjoner for FM-modus:
Radio Data System (RDS) er et system der lydløs digital informasjon blir 
sendt i tillegg til normal FM radioprogram. RDS tilbyr flere nyttige muligheter. 
Følgende er tilgjengelig til din radio.

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

 a. Rulletekst   Viser rullende tekstmeldinger som artist/
låtnavn, telefonnummer osv.

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

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

 d. Lydmodus   Viser audiomodus til FM-stasjonen det er 
stilt inn til.

 e. Tid og dato   Viser gjeldende klokkeslett (24-timers 
format) og dato.

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

a

b

c

d

e
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Stereo/Mono-innstilling - FM (bare hodetelefoner)

Radioen vil spille av FM-stasjoner i stereo via hodetelefoner mottatt signalet 
er sterkt nok. Likevel vil lydsignalet bli dårligere ettersom stereosignalet 
blir svakere. Det kan være å foretrekke å tvinge radioen til å spille av 
stasjonen i mono, for å kunne redusere bakgrunnsstøyen.

1. Trykk på On / Off-knappen for å slå på din radio.

2. Søk opp ønsket FM radiostasjon som tidligere beskrevet (se sidene 
13 og 14).

3. Trykk og hold inne Info-knappen. Displayet vil vise “FM Audio”.

4. Trykk inn og slipp Select-knappen. Nåværende lydinnstilling vil vises 
på displayet. 

5. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “Mono” vises på displayet. 
Trykk inn og slipp Select-knappen. Når denne innstillingen er valgt, 
vil radioen spille av nåværende kanal i mono.

 Mono-overstyringen er en midlertidig innstilling, og gjelder kun for den 
nåværende oppsøkte stasjonen. Den avbrytes automatisk ved å bytte 
til en annen radiostasjon.

6. Hvis du ønsker å avbryte Mono overstyring mens det lyttes til nåværende 
innstilte radiostasjon, følges steg 3-5 over, velg "Auto". Radioen vil 
så spille den nåværende stasjonen i stereo dersom signalet er sterkt 
nok.

4,5
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Innstilling for søkefølsomhet - FM

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

1. Trykk på On / Off-knappen for å slå på din radio.

2. Trykk og slipp opp knappen Band til FM-båndet velges.

3. Trykk og hold inne Info-knappen.

4. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “Scan sensitivity” vises på 
displayet. Trykk inn og slipp Select-knappen.

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

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

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

4,6
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Forhåndsinnstille stasjoner

Du kan lagre dine foretrukkede DAB- og FM-radiostasjoner til de 
forhåndsinnstilte stasjonsminnene. Radioen har 10 forhåndsinnstilte minner, 
5 for DAB og 5 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 On / Off-knappen for å slå på din radio.

2. Trykk og slipp knappen Band for å velge ønsket bølgebånd.

3. Søk opp ønsket radiostasjon som tidligere beskrevet.

4. Trykk på og hold inne ønsket Preset-knapp til displayet viser for 
eksempel “DAB.1.Preset.saved”. Stasjonen lagres under den valgte 
forhåndsinnstillingen. Gjenta denne prosedyren for de gjenværende 
forhåndsinnstillingene.

5. Stasjoner som lagres i forhåndsinnstilte minner kan overskrives ved 
å følge prosedyren ovenfor.

Hente en forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk på On / Off-knappen for å slå på din radio.

2. Trykk og slipp knappen Band for å velge ønsket bølgebånd.

3. Trykk midlertidig og slipp opp ønsket Preset-knapp 1-5. Displayet vil 
for eksempel vise ‘Preset.empty’ hvis ingen kanal har blitt lagret i det 
minnet. Hvis en forhåndsinnstilling har blitt lagret, vil din radio stille 
seg inn til ønsket forhåndsinnstilling lagrt i forhåndsinnstillingsminnet.

2
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Bruke din radios PausePlus-funksjon - DAB og FM

Hvor mange ganger har din favorittstasjon blitt avbrutt av en telefonsamtale 
fra glassmesteren eller noen som selger den tingen du må ha? Høres det 
kjent ut? Med ett enkelt trykk på PausePlus-knappen kan du pause din 
favorittstasjon mens du svarer på den viktige samtalen. Etter at samtalen 
eller et annet viktig gjøremål er ferdig, trykker du simpelthen på PausePlus-
knappen for å gå tilbake til din favorittstasjon, akkurat der du avsluttet slik 
at du aldri går glipp av et eneste ord.

For å bruke PausePlus-funksjonen må et SD- eller SDHC-kort være satt 
inn i radioen. Se “Bruke et SD-minnekort” på side 21 for mer informasjon.
Radiostasjoner kan settes i pause i opptil 60 minutter.
Hvis det ikke er nok plass eller hvis kortet er skrivebeskyttet og spole 
tilbake- eller opptaksfunksjonen brukes, vil en varselsmelding “Space.
Full”.eller “SD.Protected” vises.
 
1. Sett inn et SD_kort i din radio. Skyv inn kortet med etikettsiden mot 

deg og gullkontaktene først, inn i kortsporet på venstre side av din 
radio til den sier klikk.

 For å fjerne kortet skyves kortet inn slik at det sier klikk en gang til. 
Det vil deretter skyves ut litt slik at det kan tas ut. 

2. Kontroller at radioen in spiller av. For å bruke PausePlus-funksjonen 
trykkes og slippes PausePlus-knappen. Radioen vil bufre DAB- eller 
FM-kanalen det nå er stilt inn til til SD-kortet, og pause avspillingen. 
Lyden fra høyttalerne vil slås av. Displayet viser at radioen er i spole 
tilbake/pause-modus og viser også nåværende pausetilstand. Numrene 
viser nåværende avspillingsposisjon i pausebufferen og total tid lagret.

• Hvis radioen går i pause og bufferen blir full, vil radioen automatisk 
begynne å spille av lyden igjen.

1

1
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3. Trykk og slipp knappen PausePlus en gang til for å begynne avspilling 
med nåværende forsinkelse. Displayet vil vise økning i total buffertid, 
men forsinkelsestiden vil forbli konstant.

4. For å gå tilbake til faktisk sending trykkes og holdes PausePlus-
knappen. Radioen vil deretter gå tilbake til vanlig visning av kanalnavn. 

 Når PausePlus har blitt stoppet, vil det ikke være mulig å gå tilbake 
til en tidligere lagret del av programmet.

 Radioen vil ikke lenger bruke SD-/SDHC-kortet for å bufre nåværende 
program.

PausePlus spole fremover og tilbake - DAB og FM

1. Trykk på knappen Spole tilbake eller Spole frem for å spole til det du 
vil lytte til. Displayet vil vise hvor mye tid du har spolt tilbake sammen 
med maksimal tid du kan spole tilbake til.

 Et kort trykk spoler noen sekunder, et langt trykk vil spole raskere 
tilbake gjennom opptaket.

2. For å gå tilbake til faktisk sending trykkes og holdes PausePlus-
knappen. (Se avsnitt 4 over).

3. Tilbakespolingskapasiteten er omtrent 60 minutter.

Merknad: Du må stoppe PausePlus-funksjonen før du kan få tilgang til 
andre funksjoner ved å trykke og slippe PausePlus-knappen. Hvis du prøver 
å bruke de andre funksjonene på din radio mens du bruker PausePlus-
funksjonen, vil en varselsmelding ‘”Hold.REWIND.to.stop.rewinding”.vises.
REWIND referer til PausePlus-knappen på radioen.

3,4

1,2

1,2 1,2
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Bruke et SD-minnekort med din radio

Dette avsnittet viser hvordan du bruker din radio til å få tilgang til og spille 
av dine lydfiler via Secure Digital (SD, SDHC)-kort. RecordR kan også ta 
opp DAB eller FM radiostasjoner til SD-/SDHC-kort.

RecordR har blitt testet med et stort utvalg SD-/SDHC-kort, med fra 512 
MB til 32 GB kapasitet. Merk at kort med mindre enn 512 MB ikke kan 
brukes. SD-/SDHC-minne må være formatert til å bruke filsystemet FAT 
16 eller FAT32 for å kunne brukes med radioen.

Vennligst merk at det er mange forskjellige kortvarianter tilgjengelig, og det 
er ikke mulig å garantere at alle kortene vil virke i RecordR. Dersom et kort 
ikke gjenkjennes, må du prøve et annet merke eller annen minnestørrelse.

Støttede lydformater er MP3, WMA, WAV og AAC. Avspilling støtter ikke 
filer kodet med WMA lossless, WMA Voice, WMA 10 professional, eller filer 
med DRM-beskyttelse. Se “Lydformater” på side 44 for mer informasjon.
SD-kortsporet befinner seg på venstre side av radioen.
Forsiktig:
For å unngå skade på filene på ditt SD-kort, setter du enheten i stand-by-
modus før du setter inn og tar ut SD-kortet.

Sette inn og ta ut SD-kort

1. For å sette inn et SD-kort inn i din radio trykker du inn kortet med 
etikettsiden mot deg og gullkontaktene først, inn i kortsporet på venstre 
side av din radio til den sier klikk.

 For å fjerne kortet skyves kortet inn slik at det sier klikk en gang til. 
Det vil deretter skyves ut litt slik at det kan tas ut.

1
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Ta opp til SD/SDHC-kort

Din RecordR kan også gjøre opptak til SD-/SDHC-kort. Du kan ta op et 
radioprogram eller du kan bruke muligheten for tidsinnstilt opptak. (se 
side 23)

Det er mulig å ta opp til SD/SDHC-kort som allerede inneholder filer det er 
skrevet til av denne radioen eller med din datamaskin. De opptatte filene 
vil legges til de som allerede er på kortet.

Merknad: Du må stoppe opptaket før du kan få tilgang til andre funksjoner. 
Hvis du prøver å bruke andre funksjoner på din radio mens du tar opp, vil 
det vises en varselsmelding som sier “Hold.REWIND.to.stop.rewinding”.

Ta opp et radioprogram

1. Velg ønsket kilde for opptak (DAB eller FM-radio). Still inn volumet til 
ønsket nivå, (volumet til opptaket vil ikke påvirkes av dette). 

2. Sett inn kortet som opptaket skal gjøres på (etikettsiden på kortet mot 
deg og gullkontaktene først, se neste side).

3. Trykk og hold inn knappen Record. Displayet vil vise opptakssymbolet 
( ). Opptaket vil deretter starte med opptakskilden vist på displayet. 
Opptaksvarigheten er opptil 23 timer og 59 minutter. Opptaket vil 
stoppe hvis SD/SDHC-kortet blir fullt.

4. Mens et opptak pågår, kan knappen Spill av/Pause brukes til å 
midlertidig sette opptaket i pause. Et trykk til på knappen Spill av/
Pause vil gjenoppta opptaket.

5. For å stoppe opptaket trykkes og holdes knappen Record. Opptaket 
vil stoppe og en fil vil ha blitt skrevet på SD-kortet. Opptaket vil lagres 
og display viser “Saved”. 

4

3,5

Lange opptak deles i filer på litt mer enn 30 minutters varighet for å hjelpe 
til med å beskytte opptak mot strømbrudd eller utilsiktet fjerning av kortet. 
Opptak kan også splittes for å gi rom for DAB konfigurasjonsendringer 
gjort av kringkasteren.

Opptaksfilene gis navn etter radiostasjonens navn eller frekvens, og dato 
og tidspunkt for starten av opptaket. Hvis opptaket splittes, vil følgende 
deler av opptaket gis et sekvensnummer slik at radioen kan spille dem 
som et set, som vist:

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

Opptakene kan spilles i radioen i SD-kortmodus, eller ved å bruke 
mediaspillerprogrammer på en datamaskin (f.eks. Windows Media Player).



23

Foreta et opptak forts.

Merknad: SD-kortet bør ikke fjernes før et opptak stoppes. Hvis du tar 
ut et SD-kort mens opptaket pågår kan dette skade data på kortet, som 
fører til tap av filer som tidligere har blitt skrevet.
Filer som har blitt skrevet til SD/SDHC-kortet lagres i mapper. Opptak 
lagres i undermapper etter kilden brukt for opptaket. ‘LAST’ (siste opptak), 
‘DAB Rec’ (DAB-opptak), ‘FM Rec’ (FM-opptak) og ‘REWIND’ (brukes for 
filer tatt opp til minne med PausePlus-funksjonen).
Illustrasjonen viser mappene som de vises på en PC som kjører Windows.

Tidsinnstilt opptak

Tidsinnstilt opptak er bare tilgjengelig på DAB og FM til SD/SDHC-kort 
og er kun for personlig bruk. Når du tar opp må du passe på å overholde 
alle lover og bestemmelser og å sikre at du ikke gjør en overtredelse av 
tredjepartes opphavsrett.

Din radio har fire opptakstimere. Hver timer kan stilles inn til forskjellige 
dager og tider. Opptakstimerne kan stilles inn når radioen er i bruk eller når 
den er i stand-by. Timere kan ikke brukes når radioen kjører på batterier 
siden klokken stilles fra DAB-sendinger og kjører ikke ved batteridrift.
Opptaksvarigheten er opptil 23 timer og 59 minutter.

1. Sett inn et SD/SDHC-kort med tilstrekkelig kapasitet for påkrevd 
opptak. DAB-opptak krever omtrent 64 megabytes per time på en 
DAB datarate på 128 kilobits per sekund.

 FM-opptak krever omtrent 128 megabytes per time.
 Merknad: Hvis du ikke setter inn et SD-kort vil du ikke kunne ta opp, 

og en advarsel som sier “No.SD.Card” vises på displayet.
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Tidsinnstilte opptak forts.

2. Trykk og hold inne Info-knappen.

3. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “Recorder Set” vises på 
displayet. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i oppsett 
av tidsinnstilt opptak.

4. ‘REC.1’ blinker på displayet.

5. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket opptakstimer 
1, 2, 3, eller 4.

6. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i innstillingen for valgt 
opptak. Du må deretter velge opptakskilde. Trykk på knappene Tuning 
Opp eller Ned for å velge DAB, FM eller OFF. Hvis OFF velges, vil 
enhver nåværende innstilling for den opptakstimeren avbrytes.

7. Trykk inn og slipp Select-knappen. Den første forhåndsinnstilte 
stasjonen i listen vil vises på displayet. Trykk på Tuning Opp eller 
Ned for å velge ønsket forhåndsinnstilling 1-5.

 Merknad: Du kan bare sette opp en opptakstimer hvis en 
forhåndsinnstilling tidligere har blitt lagret i DAB- og FM-moduser. Se 
“forhåndsinnstille kanaler” på side 18.

8. Trykk og slipp opp knappen Select, valget for timer-dag vil blinke på 
displayet.

2

3-7 3-7

3-8
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9. Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket dag for 
timer:

  Daily  - vil ta opp hver dag
  Date  - vil ta opp en valgt dato
  Weekdays - vil bare ta opp på ukedager
  Weekends - vil bare ta opp i helgene
  Weekly  - vil ta opp en valgt dag hver uke
  Once  - vil bare ta opp én gang

 Hvis du vil stille inn opptakstimeren til en gitt dato, fortsetter du med 
trinn 10 nedenfor. Hvis du vil stille inn opptakstimeren til ukentlig 
opptak, fortsetter du med trinn 14. Gå ellers til trinn 15 på neste side.

10. Trykk inn og slipp Select-knappen. Året vil blinke på displayet.

11. Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å velge år. Trykk og 
slipp opp knappen Select for å gå inn i innstilling av år. Måneden vil 
blinke på displayet.

12. Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å velge måned. Trykk 
og slipp opp knappen Select for å gå inn i innstilling av måned. Dagen 
vil blinke på displayet.

13. Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å velge dag. Gå til trinn 
15 på neste side.

14. Trykk inn og slipp Select-knappen. Ukedagen vil blinke på displayet. 
Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å velge dag.

9-14 9-14

10-14
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15. Trykk inn og slipp Select-knappen. Opptakets starttime vil blinke på 
displayet. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned for å stille inn timen. 
Trykk og slipp opp knappene Tuning Opp eller Ned for å endre tiden 
hurtig.

16. Trykk inn og slipp Select -knappen. Minuttene vil blinke på displayet. 
Trykk knappene Tuning Opp eller Ned for å stille minuttene.

17. Trykk inn og slipp Select-knappen. Opptakets sluttime vil blinke på 
displayet. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned for å stille inn til 
timen.

18. Trykk inn og slipp Select-knappen. Minuttene vil blinke på displayet. 
Trykk knappene Tuning Opp eller Ned for å stille inn minuttene.

19. Trykk og slipp opp knappen Select for å bekrefte innstillinger av 
opptakstimer. Displayet vil vise “Exit with saving”.

20. Trykk og slipp opp knappen Select for å lagre dine innstillinger.

Merknad: Når det tidsinnstilte opptaket har blitt stilt inn vil ikonet for 
timeropptak ( ) vises på displayet når enheten er i stand-by. Hvis det 
ikke er noe SD-kort eller hvis det er skrivebeskyttet, vil displayet vise  
( ) i stedet for ( ).
Hvis radioen er i stand-by, vil den skrus på på valgt opptakstidspunkt og 
radioen vil stilles inn til kanalen spesifisert for tidsinnstilt opptak.
Hvis din radio allerede spiller vil den stille inn til kanalen spesifisert for 
det tidsinnstilte opptaket.

Opptaksikonet ( ) vil vises på displayet når radioen tar opp. Radioen vil 
gå til stand-by etter at opptaket er gjort.
Hvis SD-kortet ikke er der, vil radioen likevel slås på, og spille spesifisert 
radiokanal i ønsket varighet.

15-19 15-19

15-20
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1,2 1,2

1,2

1

Se opptakstimere

1. Trykk og hold inne Info-knappen.

2. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “Recorder.Set” vises på 
displayet. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i oppsett 
av tidsinnstilt opptak.

3. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned for å se timer 1, 2, 3, eller 4.

4. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå gjennom hver av 
innstillingene for valgt timer.

 Du kan bruke knappene Tuning Opp eller Ned for å endre en bestemt 
innstilling hvis ønsket, med knappen Select for å gjøre endringen.

Deaktivere opptakstimere

1. For å deaktivere opptakstimere går du inn i tidsinnstilt opptaksoppsett 
(se side 24, steg 2 til 4) og trykk koble ut en justere bassinnstilling 
trykkes og slippes knappene knappene Tuning Opp eller Ned til ønsket 
opptakstimer merkes på displayet. Trykk inn og slipp Select-knappen.

2. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “Off” vises på displayet. 
Trykk inn og slipp Select-knappen. Valgt timer vil nå deaktiveres.

Avbryte et opptak

1. For å avbryte et opptak mens opptak foregår trykkes og holdes Record-
knappen. Opptaket vil lagres og “Saved” vil vises på displayet.

1

2,3 2,3 2,4
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Spille av filer - SD

1. Trykk på On / Off-knappen for å slå på din radio.
2. For å velge SD-modus trykkes og slippes knappen Band til SD-modusen 

vises på displayet. Din radio vil begynne å spille av fra SD-kortet. Det 
vil ta flere sekunder for å lese dataene på SD/SDHC-kortet.

3. For å pause avspilling trykker du på knappen Spill av/Pause. For å 
gjenoppta avspilling trykker du på knappen Spill av/Pause.

4. Trykk på Stopp-knappen for å stanse avspillingen. Totalt antall filer 
og mapper på mediet samt stoppsymbolet vil vises.

Hvis radioen settes i stand-by-modus uten at Stopp-knappen trykkes, vil 
enheten fortsette avspilling fra begynnelsen av sporet som ble spilt sist 
neste gang den slås på.
Hvis et annet kort settes inn, vil radioen spille av filer i følgende rekkefølge.
 - SISTE mappe *
 - DAB-opptaksmappe *
 - FM-opptaksmappe *
 - Brukeropprettede mapper i alfabetisk rekkefølge
* Disse mappene opprettes av radioen hvis den har gjort noen opptak 

til kortet.

Visningsmoduser - SD

1. Din radio har en rekke displayvalg i SD-modus. Trykk og slipp opp 
knappen Info for å gå gjennom de forskjellige valgene.

MP3, WMA, AAC - tittel, album, artist, sjanger, mappe, lydtype, bitrate 
DAB/FM-filer - filnavn, rulletekst, mappenavn lydtype og bitrate.
Merknad: Vist informasjon vil varerie etter filtype.

2

3

4

1
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Filnavigering

1. Når SD-kortet spiller av, trykkes enten knappen Spol fremover eller 
Spol bakover for å skifte til ønsket fil. Filnummeret vil oppdateres i 
displayet. Hvis det er mer enn én mappe, vil neste mappen spilles 
når alle filer i nåværende mappe har blitt spilt.

Søkefunksjon

1. Når SD-kortet spiller av, trykkes og holdes knappen Spol fremover 
eller Spol bakover. Slipp opp knappen når ønsket del av nåværende 
fil har blitt funnet.

Mappenavigasjon

Du kan velge å organisere dine musikkfiler med mapper for artist- og 
albumvalg. Se side 44 for informasjon om mappenavn og filnavn.

1. Trykk på og hold inne knappen Play/Mode for å få tilgang til mappene 
på ditt SD/SDHC-kort. Den øverste linjen viser nåværende mappe, og 
den nederste linjen viser mappene elelr filene som er i denne mappen. 
Dine mapper elelr filer vil være i alfabetisk rekkefølge. 

 Hvis du trykker på knappen Play/Mode når du er i en undermappe vil 
dette ta deg til mappen på ett høyere nivå.

2. Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å navigere gjennom 
mappen elelr fillisten.

3. For å gå til et lavere nivå trykker du Select-knappen.
 Når filen du vil spille vises, trykker du Select-knappen for å spille av 

valgt fil.

1 1

3

1

2 2

1 1
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Gjenta en enkeltfil

1. Når SD-filen spilles av, trykkes knappen Play / Mode til symbolet for 
gjenta enkeltfil ( ) vises på displayet. Nåværende fil vil gjentas.

Gjenta mappe

2. Når SD-filen spilles av, trykkes knappen Play/Mode til symbolet for 
gjenta mappe ( ) vises på displayet. Alle filene i mappen vil spilles 
av og gjentas.

Gjenta alle filer

3. Når SD-filen spilles av, trykkes knappen Play / Mode til symbolet for 
gjenta alle filer ( ) vises på displayet. Alle filene på SD-kortet vil 
spilles av og gjentas.

Vilkårlige spor

4. Når SD-filen spilles av, trykkes knappen Play/Mode til symbolet for 
tilfeldig avspilling ( ) vises på displayet. Filene vil spilles av tilfeldig. 

Spill av introen til en fil

5. Når SD-filen spilles av, trykkes knappen Play/Mode til symbolet for 
avspilling av introen ( ) vises på displayet. De første 10 sekunder 
av hver fil vil spilles av. Når du kommer til ønsket fil, trykkes knappen 
Play/Mode for å gå tilbake til vanlig avspillingsmodus.

1-5
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Informasjon om SD-kort - DAB eller FM

I DAB eller FM-modus kan du vise tilgjengelig kapasitet på et SD/SDHC-
kort. Dette er nyttig hvis du vil bruke kortet for opptak.

1. Se til at du har satt inn SD/SDHC-kortet i radioen, og at din radio er 
skrudd på. 

2. Trykk og hold inne Info-knappen.

3. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “SD.Information” vises på 
displayet.

4. Trykk og slipp opp knappen Select for å se SD-kortets informasjon.

5. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned for å se totalt plass tilgjengelig 
på SD-kortet eller for å se gjenværende plass.

Informasjon om SD-minnekort

I SD-modus kan du vise antall filer og mapper som er på et SD-kort.

1. Kontroller at radioen er i SD-modus. 

2. Følg stegene 2-4 over for å se informasjon om SD-minnekort.

2
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Stille inn alarmtider

Din radio har fire alarmer som kan stilles inn til å¨vekke deg til DAB- eller 
FM-radio, SD-kort eller en pipelyd. Hver alarm kan stilles inn til å lyde 
én gang, daglig, på en ønsket dato, på ukedager, i helger eller ukentlig. 
Alarmene kan stilles inn mens enheten er i stand-by eller under avspilling. 
Alarmer kan ikke brukes når radioen drives på batterier siden klokken 
stilles fra DAB-sendinger og ikke kjører ved batteridrift.
Merknad: Hvis ingen knapper trykkes innen noen sekunder, vil radioen 
gå ut av alarminnstililng..

1. Trykk og hold inne Info-knappen. Trykk knappene Tuning Opp eller 
Ned til “Alarm.Set” vises på displayet.

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

3. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket alarmtimer 
1, 2, 3, eller 4.

4. Trykk inn og slipp Select-knappen. Alarmstatusen vil blinke på displayet. 

5. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned for å velge On eller Off. Hvis 
“Off” velges, vil enhver nåværende innstilling for den alarmen avbrytes.

6. Trykk inn og slipp Select-knappen. Alarmtimen vil blinke på displayet. 

7. Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å velge alarmtime. Trykk 
og slipp opp knappene Tuning Opp eller Ned for å endre tiden hurtig.

32
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9-14 9-14

8-15

8. Trykk inn og slipp Select-knappen. Minuttene vil blinke på displayet.

9. Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å stille inn alarmminutt.

10. Trykk inn og slipp Select-knappen. Alarmdagsvalget vil vises på 
displayet.

11. Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket dag.
  Daily  - vil lyde hver dag
  Date  - vil lyde på en valgt dato
  Weekdays - vil bare lyde på ukedager
  Weekends - vil bare lyde i helgene
  Weekly  - vil lyde på en valgt dag i uken
  Once  - vil bare lyde én gang

• Hvis du stiller inn alarmen til en gitt dato, fortsetter du med trinn 12 
nedenfor. 

• Hvis du stiller inn alarmen til ukentlig, fortsetter du med trinn 17, ellers 
går du til trinn 18 på neste side.

12. Trykk inn og slipp Select-knappen. Året vil blinke på displayet.

13. Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å velge år. Trykk og 
slipp opp knappen Select for å gå inn i innstilling av år. Alarmens 
måned vil blinke på skjermen.

14. Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å velge måned. 

15. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i innstilling av måned. 
Alarmens dag vil blinke på skjermen.
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16-19 16-19

17-20

16. Trykk på knappen Tuning Opp eller Ned for å velge dag for alarmen. 
Gå deretter til trinn 18 under.

17. Trykk inn og slipp Select-knappen. Ukedagen vil blinke på displayet. 
Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket ukedag.

18. Trykk inn og slipp Select-knappen. Alarmkildevalget vil vises på 
displayet.

19. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned gjentatte ganger for å velge 
ønsket alarmkilde (DAB, FM, SD eller pipelyd).

 Hvis alarmen stilles inn til radio, kan radioalarmen stilles inn til enhver 
stasjon som har blitt lagret i forhåndsinnstillingene.

 Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å velge mellom 
forhåndsinnstilling 1-5 på displayet.

 Merknad: Du kan bare stille inn alarmen for å bruke en forhåndsinnstilling 
som allerede har blitt lagret. Se “forhåndsinnstille kanaler” på side 18.

20. Trykk og slipp opp knappen Select for å bekrefte din alarminnstilling. 
Displayet vil vise “Exit with saving”. Trykk og slipp opp knappen Select 
for å lagre dine innstillinger.

Aktive alarmer vises i displayet ved alarmsymbolet.
Når alarmen aktiveres vil den starte mykt og øke gradvis.
Det siste volumet stilles inn med volumkontrollen.
Merknad: Det er ikke mulig å senke volumet til radioen helt mens en 
alarm lyder. Dette er fordi radioen justerer volumkontrollen mens en alarm 
lyder slik at en alarmen fortsatt kan høres selv om volumet utilsiktet ble 
satt til minimum.
VIKTIG: Hvis du bruker SD-kortet for kilden til alarmen, må du være sikker 
på å ha satt inn SD-kortet, se side 21.
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For å vise alarminnstillingene

1. Trykk og hold inne Info-knappen.

2. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned til “Alarm.Set” vises på displayet. 
Trykk og slipp opp knappen Select for å gå inn i alarmoppsett.

3. Trykk knappene Tuning Opp eller Ned for å se arlarmene 1, 2, 3, 
eller 4.

4. Trykk og slipp opp knappen Select for å gå gjennom hver av 
innstillingene for valgt alarm. 

 Du kan bruke knappene Tuning Opp eller Ned for å endre en bestemt 
innstilling hvis ønsket, med knappen Select for å gjøre endringen.

Avbryte alarmer

1. Når alarmen lyder kan den avbrytes ved å trykke på On / Off-knappen.

1
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Dvalefunksjon

1. Når radioen, SD eller summealarmen lyder, kan enhver knapp trykkes 
(bortsett fra On / Off-knappen) for å slå av alarmen i 5 minutter.

 
 Snooze-symbolet ( ) og alarmsymbolet vil blinke på displayet. Denne 

sekvensen kan gjentas i løpet av alarmperioden på 60 minutter.

2. For å avbryte slumringen trykkes knappen On / Off.

2
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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 120 minutter i 
verdistigninger på 5 minutter. Kontroller at radioen er skrudd på.

1. Trykk og hold inne Info-knappen når du bruker radioen. 

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

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

4. Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket 
sovetid. Innsovningsinnstillingen vil øke i verdistigninger på 5 
minutter fra 5 minutter opp til 120 minutter. Dersom du trykker 
videre vil innsovningsfunksjonen stilles til OFF, noe som vil avbryte 
innsovningsfunksjonen.

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

6. Radioen vil skru seg av etter at forhåndsinnstilt sovetid har gått ut.

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

 For å slå av innsovningstimeren uten å skru av radioen, velger du 
innstillingen “OFF” i steg 4.

1

2,4 2,4

3,5

7
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Innsovningstimer

Dupptimeren lar deg stille inn radioen til å vekke deg etter et forhåndsinnstilt 
intervall (opptil 2 timer) uten at alarmene behøver å stilles inn. Du kan 
stille inn dupptimeren mens enheten er i stand-by eller under avspilling. 
Dupptimeren kan ikke brukes når du kjører på batterier. 

1. Trykk og hold inne Info-knappen.

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

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

4. Trykk på knappene Tuning Opp eller Ned for å velge ønsket dupptid. 
Duppinnstillingen vil øke med 5 minutters intervaller fra 5 minutter 
opptil 120 minutter. Et trykk til vil gjøre at dupptimeren stilles til OFF, 
som vil avbryte duppfunksjonen.

5. Trykk inn og slipp Select-knappen. Displayet vil gå ut av duppvalgene. 
Duppsymbolet ( ) vil vises på displayet når enheten er i stand-by.

6. Når valgt dupptimer har utløpt, vil summeren lyde.

7. For å avbryte summeren når den lyder trykkes On / Off-knappen.
 For å avbryte dupptimeren uten å skru av radioen, velger du innstillingen 

“OFF” i steg 4.

1
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Kontrast / kontroll for visningsvinkel

Kontrasten til displayet kan justeres mens enheten spiller av. Justeringen 
kan også endre vinkelen hvor skjermen synes best.

1. Kontroller at radioen er skrudd på.

2. Trykk og hold inne Info-knappen.

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

4. Trykk inn og slipp Select-knappen.

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

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

2
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Vis dimmer for baklys

Lysstyrken til displayet kan justeres når radioen er i bruk eller når den er 
i stand-by. Hvis du bruker enheten på soverommet kan det hende at du 
foretrekker lavere lysstyrke enn standardinnstilling. Det er tre lysstyrkenivåer 
og den ene er neste en “natt”-innstilling.

1. Hvis radioen er i stand-by trykkes og slippes knappen Info for å justere 
lysstyrkenivået. 

2. For å justere displayets lysstyrke når radioen ikke er i bruk trykkes og 
holdes Info-knappen.

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

4. Trykk knappen Tuning Opp for å øke lysstyrken og Tuning Ned for 
å redusere lysstyrken.

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

Merknad: Når radioen brukes på batteridrift, vil displaybelysningen skrus 
på i omtrent 10 sekunder når en knapp trykkes.

Visning av klokken

1. Når radioen er i stand-by vil tid og dato vises. Tiden vises alltid med 
24-timers klokkeformat.

1,2

3,4 3,4
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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. Kontroller at radioen er skrudd på. Trykk og hold inne Info-knappen.

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

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

4. Når “Yes” vises, trykkes og slippes knappen Select. En fullstendig 
tilbakestilling vil utføres. Stasjonslisten og forhåndsinnstillingene vil 
slettes. Timere og alarmer vil avbrytes, og innstillinger for dupp og 
innsovningstimer vil gå tilbake til standardverdiene. Displayet vil vise 
“Welcome.ROBERTS”, og etter noen sekunder vil et stasjonssøk 
utføres automatisk. Displayet vil vise fremdriften til stasjonssøket. 
Tallet på høyre side av skjermen er antallet stasjoner som ble funnet.

I tilfeller av funksjonsfeil grunnet elektrostatisk utladning, nullstill produktet 
i henhold til beskrivelsen for å fortsette med normal funksjon. 
Noen ganger kan det være nødvendig å koble fra strømledningen og ta 
ut batteriene, for så å koble til strømledningen igjen etter 10 sekunder.

1
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Kontakt for hodetelefoner

Det er et 3,5 mm Hodetelefonuttak som befinner seg på venstre side 
av din radio for bruk med hotedetelefoner. Å sette inn en plugg, demper 
automatisk den innebygde høyttaleren.

Vær klar over at følsomheten til hodetelefoner kan variere svært mye. 
Vi anbefaler derfor at du stiller lydstyrken på et lavt nivå før du kopler 
hodetelefoner til radioen.

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

Supplerende innmatingskontakt (linje inn)

Det er en 3,5 mm stereo Aux-inngang som befinner seg på venstre side 
av din radio for tilkobling av lydsignal fra en ekstern lydkilde som iPod, 
MP3 eller CD-spiller.
1. Koble til en stereo- eller monokilde (for eksempel iPod, MP3 eller 

CD-spiller) til Aux-inngangen (merket “Aux In”).
2. Trykk og slipp opp knappen Band til ‘AUX’ vises på displayet. Aux inn-

modus er bare tilgjengelig når en plugg settes inn i Aux-inn-kontakten.
3. Juster Volum-kontrollen på din iPod, MP3 eller CD-spiller for å sikre 

tilstrekkelig signal og juster volumet på radioen for komfortabel lytting.

2



43

Programvareversjon

Programvarevisning kan ikke endres, og er bare for din referanse. Kontroller 
at radioen er skrudd på.

1. Trykk og hold inne Info-knappen.

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

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

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

1
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Lydformater

Bitrater
Den følgende tabellen oppsummerer maksimalt støttede bit-rates for forskjellige lydformater som er spillbare på din radio. Høyere rater kan være 
spillbare i noen tilfeller, men ytelsen på produktet kan bli påvirket.

 Kodeks  Maksimal støttet rate
 AAC (LC)  320 kbits/sek
 MP3  320 kbits/sek
 WMA (1)  1536 Mbit/sek
 WMA (2)  320 kbits/sek

Alle kodekser støtter kun 2-kanals (stereo)-kodede filer.
Alle kodekser støtter samplingsfrekvenser på opp til 48 kbit/sek (inkludert 32 og 44,1 kbit/sek).
SD/SDHC-avspilling støtter bare MP3- og WMA-formater.
Filer som har Digital Rights Management (DRM)-beskyttelse aktivert vil ikke være spillbare på radioen.
(1) Maksimalt støttede bitrate er for 48 kHz sampling, 2-kanals og 16-bits per sample.
 Det er mange varianter av WAV-formatet. 16 bit PCM stereo støttes. De fleste andre varianter støttes ikke.
(2) WMA Lossless, WMA Voice, WMA 10 Professional og filer som har DRM-beskyttelse er ikke støttet.

Informasjon om SD/SDHC-kort
Her er retningslinjer for hvilke SD/SDHC-kort som kan brukes i din radio.
1. Kortets kapasitet må være mellom 512 MB og 32 GB.
2. Kortet må være formatert med FAT16 eller FAT32.
3. Vi anbefaler at færre enn 500 filer eller mapper i rotmappen.
4. Vi anbefaler at færre enn 10 000 filer på ett kort.
5. Vi anbefaler at mappene ikke nestes mer enn 10 nivåer dypt.
6. Vi anbefaler at fil- og mappenavn er kortere enn 128 tegn lange.
7. Faktiske grenser (punkt 3, 4, 5, 6) er høyere og stilles inn etter kortformat.
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Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Kretsegenskaper

Høyttaler   75mm
Utgangseffekt  0,8 Watt

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

Antennesystem FM Teleskopisk antenne
  DAB Teleskopisk antenne

Spesifikasjoner

Strømkrav
Spenning  AC 100  240 V 50/60 Hz (adapter)
Batterier  4 x LR20 (størrelse D)

Batterilevetid
Opptil 120 timers lytting, 4 timer i døgnet ved normalt volum med 
alkaliske batterier, avhengig av lyttemodus. Lengre avspillingstid 
kan oppnås når det spilles av via SD-kortet eller Aux-inngangen.

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

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 er på baksiden av apparatet.

• 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 flammer, som tente stearinlys, må settes oppå 
produktet.

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