
Les denne brukerveiledningen før bruk

DAB/FM RDS digital klokkeradio 
med docking for iPod® og iPhone®
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Kontroller (topp)

1. Innsovningsknapp
2. Select / Info / Spill av / Pause-knapp
3. Modus-knapp (DAB, FM. Aux inn)
4. Dvaleknapp
5. Søke nedover/spol tilbake-knapp

6. Alarmknapp
7. Menyknapp
8. Knapp for lydstyrke ned
9. Knapp for På / standby
10. Docking-tilkobling for iPod® og iPhone®

11. Knapp for lydstyrke opp
12. Dimmerknapp
13. Forhåndsinnstillingsknapp
14. Søke opp / Hurtig fremover-knapp
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15. Høyttalere x 2
16. LCD-skjerm

Kontroller (foran) 

Kontroller (bak) 

17. DAB-ledning / FM-antenne
18. USB-kontakt 

(for programvareoppdatering)
19. Ekstra inngangkontakt
20. Likestrøm i kontakt
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Bruke klokkeradioen for første gang

1. Plasser klokkeradioen på en fl at overfl ate.

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

 
3. Sett inn adapterpluggen i DC-kontakten bak på klokkeradioen. Plugg 

inn adapteren i en vanlig veggkontakt. Displayet vil vise "ROBERTS" 
i noen sekunder og deretter "SET CLOCK". I løpet av denne tiden 
skanner radioen for å fi nne ut hvilke DAB-radiostasjoner er tilgjengelige. 
Etter en kort stund vil nåværende tid og dag vises på displayet. 

4. Hvis det ikke fi nnes noen stasjoner, vil "NO CLOCK" vises. Det kan 
være nødvendig å plassere klokkeradioen et annet sted som har 
bedre mottak. Du kan da fortsette med å søke for å fi nne stasjoner 
som beskrevet på side 9.

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

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

5.6V



6

Styre klokkeradioen

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

2. Trykk på På / Standby-knappen for å skru på din klokkeradio. 
 Når den først slås på, vil klokkeradioen være i DAB-modus. Etter hver 

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

3. Hvis dette er første gang radioen brukes kan et hurtigsøk etter DAB-
kanaler på bånd III utføres. (Søket utføres vanligvis automatisk når 
klokken er stilt inn første gang, side 4). Hvis radioen har vært i bruk, 
velges den sist brukte stasjonen. Hvis nye radiostasjoner fi nnes vil 
de legges til listen over lagrede stasjoner.

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

5. Hvis ingen signaler fi nnes kan det være nødvendig å plassere radioen 
et annet sted for bedre mottak. Du kan da fortsette med å søke for å 
fi nne stasjoner som beskrevet på side 9.

• Din klokkeradio har en indikator  på displayet for å vise styrken 
til mottatt DAB radiosignal.

Merk: Første gang den slås på vil klokkeradioen stille volumet til moderat 
nivå, i tilfelle sendingen har lavt volum. Etter at du har stilt inn volumet 
med en av knappene Volum opp eller ned, vil radioen huske på aktiv 
innstilling neste gang den brukes.

2
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Velge en stasjon - DAB

1. Trykk på På / Standby-knappen for å skru på din klokkeradio.

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

3. Trykk på Tuning opp eller ned-knappen for å bla gjennom listen over 
tilgjengelige stasjoner.

4. Når ønsket stasjonsnavn vises på displayet, trykkes og slippes Select-
knappen for å velge stasjon. Displayet vil vise “TUNING” mens radioen 
din fi nner den nye kanalen.

5. Juster Volum til ønsket innstilling.

Merk: Hvis radiostasjonen ikke kan tilkobles etter søking etter stasjonen, 
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 fl ere ekstratjenester tilknyttet. Hvis 
en stasjon har en sekundær tjeneste forbundet med den sekundær 
tjenesten vises umiddelbart etter den primære tjenesten når du trykker 
Tuning opp-knappen.

2. For å fi nne den sekundære tjenesten, trykkes og slippes Select-
knappen. De fl este ekstratjenester sender ikke uavbrutt, og dersom 
den valgte tjenesten ikke er tilgjengelig vil radioen gå tilbake til den 
tilknyttede primærtjenesten.

Visningsvalg - DAB

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

valgene.
Alle visningsvalg bortsett fra tekstdisplayet vil gå tilbake til forrige 
visning etter omtrent 10 sekunder.

a. Stasjonsnavn Viser navnet til DAB-stasjonen det nå 
lyttes til..

b. Rullende tekst Viser rullende tekstmeldinger som artist/
låtnavn, telefonnummer osv.

c. Programtype Viser typen stasjon som det lyttes til. 
F.eks. pop, klassisk, nyheter osv.
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 d. Multipleksnavn   Viser navnet til DAB-multipleksen som 
nåværende stasjon tilhører.

 e.  Tid og dato   Viser nåværende tid (24-timers format) og 
ukedag.

 f. Dato   Viser dagens dato.

 g. Frekvens og kanal  Viser frekvensen og kanalnummeret til 
DAB-stasjonen det nå er stilt inn til.

 h. Bitrate   Viser den digitale audiobitraten til DAB-
stasjonen det er stilt inn til.

 i.  Signalfeil   Viser feilbitraten til DAB-stasjonen det er 
stilt inn til.
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Finne nye stasjoner - DAB

Fra tid til annen kan nye DAB-stasjoner bli utilgjengelige, eller kanskje 
har du fl yttet til en annen kant av landet. I dette tilfellet må du kanskje la 
radioen skanne etter nye stasjoner.

1. Trykk og slipp opp Menu-knappen. 

2. Trykk på Tuning opp eller ned-knappen til displayet viser 'SCAN'.

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

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

1. Trykk og slipp opp Menu-knappen til displayet viser 'MANUAL'. Trykk og 
slipp opp Select-knappen for å bruke den manuelle innstillingsmodus.

2. Trykk på Tuning opp eller ned-knappen for å velge stasjon. Trykk og 
slipp opp Select-knappen for å stille inn til ønsket frekvens. 

3. Dersom et signal fi nnes, vil dette indikeres med å vise signalstyrke på 
skjermen. Markøren for minimum signal ( ) viser minimum påkrevd 
signalstyrke for godt DAB-mottak. Signalindikatorens V-tegn går opp 
eller ned og viser signalstyrken etter hvert som du justerer antennen 
eller klokkeradioens posisjon. Trykk og slipp opp Select-knappen for 
å gå tilbake til vanlig DAB-innstillingsmodus.

Signalstyrkevisning - DAB

1. Trykk og hold Select-knappen for å vise signalstyrken. Markøren 
for minimum signal ( ) viser minimum påkrevd signalstyrke for godt 
DAB-mottak. Signalindikatorens V-tegn øker eller synker og viser 
signalstyrken etter hvert som du justerer antennen eller klokkeradioens 
posisjon.

2. Trykk og hold Select-knappen for å gå tilbake til vanlig radiovisning.
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Dynamic Range Control (DRC) - DAB

DRC-funksjonen kan gjøre det lettere å høre lavere lyder når radioen 
brukes i støyende omgivelser. 

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

1. Trykk på På / Standby-knappen for å skru på din klokkeradio.

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

3. Trykk og slipp opp Menu-knappen.

4. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene til "DRC VAL" vises på 
displayet. Trykk og slipp opp Select-knappen. Displayet vil vise 
nåværende DRC-verdi.

5. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene for å velge ønsket DRC-
innstilling, standard er 0).

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

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

3
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Bruke din klokkeradio - FM autoinnstilling

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

2. Trykk på På / Standby-knappen for å skru på din klokkeradio.

3. Trykk og slipp opp Mode-knappen til FM-bånd er valgt.

4. Trykk og hold Tuning opp-knappen i 2-3 sekunder slik at din radio 
søker fra lav frekvens til høy frekvens og stoppe automatisk når den 
fi nner en kanal med tilstrekkelig signalstyrke.

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 til stede, vil radioen vise stasjonsnavnet.

6. For å fi nne andre kanaler trykkes og holdes Tuning opp-knappen 
som før.

7. Trykk og hold Tuning ned-knappen i 2-3 sekunder slik at din radio 
søker fra høy frekvens til lav frekvens og stoppe automatisk når den 
fi nner en kanal med tilstrekkelig signalstyrke.

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

9. Juster Volum til ønsket innstilling.

10. For å slå av klokkeradioen trykker du På / Standby-knappen.

Merk: 
Hvis du oppdager at FM-mottaket er dårlig, må du prøve å fl ytte 
kabelantennen opp eller ned, eller fra side til side.
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 31 for 
ytterligere detaljer.

3
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Manuelt søk - FM

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

2. Trykk på På / Standby-knappen for å skru på din klokkeradio.

3. Trykk og slipp opp Mode-knappen til FM-bånd er valgt.

4. Trykk og slipp opp Tuning opp eller ned-knappen for å stille inn til en 
stasjon. Frekvensen vil endres i trinn på 50kHz.
Dersom radioen søker seg frem til en stasjon med tilstrekkelig 
signalstyrke med RDS-informasjon tilstede, kan skjermen endres til 
å vise stasjonsnavnet.

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

6. Still inn Volum til ønsket innstilling.

7. For å slå av klokkeradioen trykker du På / Standby-knappen.

Merk: 
Hvis du oppdager at FM-mottaket er dårlig, må du prøve å fl ytte 
kabelantennen opp eller ned, eller fra side til side.
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 31 for 
ytterligere detaljer.
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Visningsvalg - FM

Radioen har en rekke visningsfunksjoner for FM-modus:
Radio Data System (RDS) er et system der lydløs digital informasjon blir 
sendt i tillegg til normal FM radioprogram. RDS tilbyr fl ere nyttige muligheter. 
Følgende er tilgjengelige på klokkeradioen.
Alle visningsvalg bortsett fra tekstdisplayet vil gå tilbake til forrige visning 
etter omtrent 10 sekunder.

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

 a. Stasjonsnavn   Viser navnet til radiostasjonen det lyttes til.

 b. Rulletekst   Viser rullende tekstmeldinger sånn som 
artist-/spornavn, telefonnummer osv.

 c. Programtype   Viser typen stasjon det nå lyttes til, f.eks. 
Pop, Klassisk, Nyheter, osv.

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

 e. Date   Viser dagens dato.

 f. Frekvens   Viser frekvensen til stasjonen det lyttes til.

Merk: Dersom RDS-informasjon ikke er tilgjengelig, vil ikke radioen kunne 
vise stasjonsnavn, rullende tekst og programtypeinformasjon.

a
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c
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Forhåndsinnstille stasjoner

Du kan lagre dine foretrukkede DAB- og FM-radiostasjoner til de 
forhåndsinnstilte stasjonsminnene. Radioen har 20 forhåndsinnstilte 
minner, 10 for DAB og 10 for FM. Forhåndsinnstillinger huskes av radioen 
dersom et strømbrudd skulle inntreffe.

Prosedyren for å stille inn forhåndsinnstillinger og bruke dem til å søke opp 
stasjonen er de samme for FM- og DAB-funksjoner, og beskrives under. 

1. Trykk på På / Standby-knappen for å skru på klokkeradioen.

2. Trykk og slipp opp Mode-knappen for å velge ønsket bølgebånd.

3. Søk opp ønsket radiostasjon som tidligere beskrevet.

4. Trykk og slipp opp Preset-knappen. Displayet vil for eksempel vise, 
“Empty 1” hvis ingen stasjon har blitt lagret i det minnet.

5. Bruk Tuning opp eller ned-knappene for å velge ønsket forhåndsinnstilt 
stasjonsnummer som du vil at stasjonen skal lagres under.

6. Trykk og hold Preset-knappen til displayet viser for eksempel "P1 
SAVED”. Stasjonen lagres under den valgte forhåndsinnstillingen. 
Gjenta denne prosedyren for de gjenværende forhåndsinnstillingene.

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

2
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Hente en forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk på På / Standby-knappen for å skru på radioen.

2. Trykk og slipp opp Mode-knappen for å velge ønsket bølgebånd.

3. Trykk og slipp opp Preset-knappen. Displayet vil for eksempel vise, 
“Empty 1” hvis ingen stasjon har blitt lagret i det minnet. Hvis et 
minne har blitt lagret, vil displayet vise enten stasjonsnavnet (for 
DAB-stasjoner) eller frekvensen (for FM-stasjoner).

4. Trykk på Tuning opp eller ned-knappen for å velge ønsket 
forhåndsinnstilling.

5. Trykk og slipp opp Select-knappen. Klokkeradioen vil søke etter den 
valgte forhåndsstilte stasjonen som er lagret i det forhåndsinnstilte 
minnet.

2
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iPod® og iPhone® docking

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

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

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

Docking av iPod

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

at den sitter godt på plass.
3. Plasser iPod-en på Universal Dock-koplingen.
4. Trykk på På / Standby-knappen for å skru på din klokkeradio.
5. For å velge iPod-modus trykker og slipper du Mode-knappen til 'iPod' 

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

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

Grop til dockingDock-tilkobling for iPod og iPhone

5

4
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Navigere din iPod

1. For å navigere gjennom iPod-menyer for å foreta valg eller endre 
innstillinger bruker du dine iPod-kontroller. Klokkeradiokontrollene kan 
brukes for funksjoner som Forrige/Neste og Play/Pause.

Spille av en fi l på iPod-en din

1. Når du har funnet ønsket element bruker du Spill av / Pause-knappen 
på klokkeradioen for å begynne avspilling fra iPoden.

2. Juster volumet til ønsket innstilling med Volum-knappen på 
klokkeradioen.

3. For å sette avspilling i pause trykkes Spill av / Pause-knappen. For å 
gjenoppta avspilling trykkes Spill av / Pause-knappen igjen.

4. iPod-er har ikke en Stopp-knapp (de bruker pausefunksjonen). For 
å spille av et annet utvalg, brukes iPod-menyene for å foreta valget 
med Spill av / Pause-knappen for å slutte å spille av nåværende 
element etter behov.

Søkefunksjon

1. Når iPod spiller, trykkes og holdes knappen Fast-forward eller Rewind 
for å hoppe i nåværende fi l eller spor. Slipp knappen når du kommer 
til det ønskede punktet i fi len eller sporet.

2. Trykk og slipp opp enten Fast-forward eller Rewind for å begynne å 
spille neste eller forrige fi l eller spor.

1 11
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Stille inn alarmtider

Klokkeradioen har to alarmer som kan stilles inn til å vekke deg til DAB- 
eller FM-radio, iPod eller en pipelyd. Hver alarm kan stilles inn til å utløses 
én gang, daglig, på ukedager eller i helgene. Alarmene kan bare stilles 
inn når klokkeradioen er slått på.

Merk: Hvis ingen knapper trykkes innen 20 sekunder vil klokkeradioen 
gå ut av alarminnstililng.
For å gå ut av alarmoppsett til ethvert tidspunkt trykkes alarmknappen.

1. Trykk på På / Standby-knappen for å skru på klokkeradioen.

2. Trykk og slipp opp Alarm-knappen.

3. «Alarm 1» blinker på skjermen.

4. Trykk på Tuning opp eller ned-knappen for å velge ønsket 
alarmnummer, 1 eller 2.

5. Trykk på Select-knappen for å gå inn i innstillingen for valgt alarm. Trykk 
på Tuning opp eller ned-knappene for å velge ON eller OFF. Dersom 
du velger OFF vil alle nåværende innstillinger for alarmen avbrytes.

6. Med "ON" valgt, trykkes Select-knappen for at tallene for alarmtime 
skal blinke på displayet.

7. Trykk på Tuning opp eller ned-knappen for å velge ønsket alarmtime.

5,6
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8. Trykk på Select-knappen for å gå inn i timeinnstilling. Alarmens minuttall 
vil blinke på skjermen.

9. Trykk på Tuning opp eller ned-knappen for å velge ønsket alarmminutt.

10. Trykk på Select-knappen for å gå inn i minuttinnstilling. Alarmens 
dagvalg vil blinke på skjermen.

11. Trykk på Tuning opp eller ned-knappen for å velge ønsket alarmdag:
  Daglig  - Vil lyde hver dag
  Én gang  - Vil bare lyde én gang
  Helger  - Vil bare lyde i helgene
  Ukedager  - Vil bare lyde på ukedager

• Dersom du stiller inn alarmen til kun én gang, fortsett med trinn 
12 nedenfor. Hvis ikke, gå til trinn 18 på neste side.

12. Trykk på Select-knappen for å gå inn i innstilling. Alarmens år vil 
blinke på skjermen.

13. Trykk på Tuning opp eller ned-knappen for å velge ønsket alarmår.

14. Trykk på Select-knappen for å gå inn i alarmårinnstilling. Alarmens 
måned vil blinke på skjermen.

15. Trykk på Tuning opp eller ned-knappen for å velge ønsket alarmmåned.

8-14

9-15

9-15
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16. Trykk på Select-knappen for å gå inn i alarmmånedinnstilling. Alarmens 
dag vil blinke på skjermen.

17. Trykk på Tuning opp eller ned-knappen for å velge ønsket alarmdag.

18. Trykk på Select-knappen for å gå inn i innstilling. Alarmens 
kildealternativ vil blinke på skjermen.

19. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene for å velge ønsket alarmkilde 
(DAB, FM, IPD (iPod), BUZ).

20. Trykk på Select-knappen for å bekrefte alarminnstillingene. Displayet 
vil vise "SAVED" og klokkeradioen vil gå tilbake til vanlig radiomodus.

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

Radio og iPod-alarmer vises i displayet ved -symbolet og 
korresponderende alarmnummer. Pipealarmen indikeres av -symbolet 
og korresponderende alarmnummer. 
Når klokkeradioen er angitt til radioalarm, vil den skifte til den siste brukte 
DAB- eller FM-radiostasjonen.
Volumet som brukes for radio- eller iPod-alarmen vil starte mykt og øke 
gradvis. Hvis radioen ikke kan kobles til spesifi sert radiokanal, vil pipelyden 
lyde i stedet.

Når alarmen aktiveres vil den starte mykt og øke gradvis.

Merk: Hvis radioen eller iPod er skrudd på på grunn av en alarm kan du 
kontrollere grunnleggende funksjoner sånn som volum.

16-20

17-19

17-19
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Avbryte alarmer

Alarmen vil lyde på valgte tider i opptil 60 minutter hvis den ikke avbrytes. 
Alarmikonet blinker på skjermen og radioen vil automatisk gå tilbake til 
stand-by-modus når 60 minutter har gått.

1. Når en alarm lyder kan den avbrytes ved å trykke på På / Standby-
knappen.

For å vise alarminnstillingene

1. Trykk på På / Standby-knappen for å skru på klokkeradioen.

2. Trykk og slipp opp Alarm-knappen for å gå inn i alarminnstilling.

3. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene for å se alarmene 1 eller 2.

4. Trykk på Select-knappen for å gå gjennom hver av innstillingene for 
valgt alarm. 
Du kan bruke Tuning Up- og Down-knappene for å endre bestemte 
innstillinger dersom du ønsker dette, ved å bruke Select-knappen for 
å angi endringene.

4

3

3

2

1
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Dvalefunksjon

1. Når alarmen lyder, enten det er radio, iPod eller pipelyd, trykkes 
Snooze-knappen for å slå av alarmen i valgt antall minutter. Varigheten 
på dvaletiden kan justeres mellom 5 og 20 minutter i verdistigninger 
på 5 minutter. Standardinnstillingen er 5 minutter. 
Når Snooze-knappen har blitt trykt under en alarm, vil displayet 
vise slumresymbolet . Denne sekvensen kan gjentas i løpet av 
alarmperioden på 60 minutter.

2. For å avbryte slumringen trykkes På / Standby-knappen.

Angi dvaletiden

1. Trykk på På / Standby-knappen for å skru på klokkeradioen.

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

3. Trykk på Tuning opp eller ned-knappen til "CLOCK" vises på displayet. 
Trykk og slipp opp Select-knappen.

4. Trykk på Tuning opp eller ned-knappen til "SNOOZE" vises på 
displayet. Trykk og slipp opp Select-knappen. "SNOOZE05" vil vises.

5. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene for å velge ønsket 
slumreinnstilling mellom 5, 10, 15 og 20 minutter.

6. Trykk og slipp opp Select-knappen for å gå inn i innstilling av ønsket 
slumretid. Radioen vil gå ut av menyvalgene.

1
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Innsovningsfunksjon

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

1. Når du bruker radioen trykkes Sleep-knappen.

2. Trykk gjentatte ganger på Sleep-knappen for å velge ønsket 
sovetid. Innsovningsinnstillingen vil øke i verdistigninger på 
5 minutter fra 5 minutter opp til 90 minutter. Dersom du trykker 
videre vil innsovningsfunksjonen stilles til OFF, noe som vil avbryte 
innsovningsfunksjonen.
Du kan eventuelt bruke knappene Tuning Opp eller Ned for å velge 
ønsket sovetid.

3. Skjermen vil vise innstillingen for innsovningsfunksjonen og gå ut av 
innsovningsalternativene. Sove-symbolet  vil vises på displayet.

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

5. For å avbryte innsovningstimeren og skru av din klokkeradio før ønsket 
sovetid er over, kan du trykke På / Standby-knappen. 

 For å slå av innsovningstimeren uten å skru av din radio, trykker du 
Sleep-knappen til "OFF" vises.

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

5

1-6
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Stille klokken manuelt

Vanligvis stiller klokkeradioen klokken automatisk ved hjelp av DAB-
radiosignalet. Dersom et DAB-signal ikke er tilgjengelig og du må stille 
inn tiden automatisk, følg prosedyren som vises under.

1. Trykk på På / Standby-knappen for å skru på klokkeradioen.

2. For å stille inn klokketiden, trykkes og slippes Menu-knappen for å 
gå inn i oppsettsmeny. 

3. Trykk på Tuning opp eller ned-knappen til "CLOCK" vises på displayet. 
Trykk og slipp opp Select-knappen.

4. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene til "MANU CLK" vises på 
displayet. 

5. Trykk og slipp opp Select-knappen for å bruke den manuelle 
innstillingsmodus. Timetallene vil blinke på skjermen.

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

7. Trykk og slipp opp Select-knappen for å gå inn i timeinnstilling. 

8. Minuttallene vil blinke på skjermen. Trykk på Tuning opp eller ned-
knappen for å velge ønsket minutt.

3-7

3-8

3-8
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9. Trykk og slipp opp Select-knappen for å gå inn i minuttinnstilling. Året 
vil blinke på skjermen.

10. Trykk på Tuning opp eller ned-knappen for å endre år etter behov.

11. Trykk på Select-knappen for å gå inn i årinnstilling. Måned vil blinke 
på skjermen.

12. Trykk på Tuning opp eller ned-knappen for å velge nåværende måned.

13. Trykk på Select-knappen for å gå inn i månedinnstilling. Dag i måneden 
vil blinke på skjermen.

14. Trykk på Tuning opp eller ned-knappen for å velge dagen i dag.

15. Trykk på Select-knappen for å bekrefte tidsinnstillingen. "SAVED" vil 
vises på displayet og klokkeradioen vil gå ut av menyen.

9-15

10-14

10-14
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For å gå tilbake til funksjon for automatisk klokkejustering

1. Trykk på På / Standby-knappen for å skru på klokkeradioen.

2. Trykk og slipp opp Menu-knappen for å gå inn i oppsettsmeny.

3. Trykk på Tuning opp eller ned-knappen til "CLOCK" vises på displayet. 
Trykk og slipp opp Select-knappen.

4. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene til "AUTO CLK" vises på 
displayet. Trykk og slipp opp Select-knappen.

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

Merk: Hvis du velger "AUTO CLK" vil nåværende mottatt tid vises. Hvis 
det ikke fi nnes noe DAB-signal, vil "NO CLOCK" vises. Da bør du endre 
radioens eller antennens posisjon slik at et signal kan mottas, eller gå til 
manuell klokkefunksjon (se siden 25).

3,4

3,4

3,4
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Språkfunksjon

Din klokkeradio kan stilles inn til et annet språk.

1. Trykk på På / Standby-knappen for å skru på klokkeradioen.

2. Trykk og slipp opp Menu-knappen.

3. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene til "LANGUAGE" vises på 
displayet. 

4. Trykk og slipp opp Select-knappen for å gå inn i språkmenyen.

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

6. Trykk og slipp opp Select-knappen for å velge ønsket språk.

4,6

3,5
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Visning av klokken

1. Når klokkeradioen er i standby-modus vil tid og dag vises. Tiden vises 
alltid med 24-timers klokkeformat.

Vis dimmer for baklys

Lysstyrken til displayet kan justeres når radioen spiller av eller når den 
er i bruk.

1. For å tilpasse intensiteten til displayet slik at den passer belysningen 
i rommet, trykkes Dimmer-knappen på din klokkeradio for å velge 
lysstyrken til dimmeren fra Høy-Mid-Lav og Av.

Når klokkeradioen er i standby, vil trykking av en knapp føre til at 
radioen går til vanlig lysstyrke i noen sekunder. Dette er slik at selv 
hvis lysstyrke i standby er satt til null (nesten av), er det fortsatt mulig 
å se tiden ved å trykke på en knapp hurtig.

1
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Programvareversjon

Programvarevisning kan ikke endres, og er bare for din referanse. Pass 
på at klokkeradioen er slått på.

1. Trykk og slipp opp Menu-knappen.

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

3. Trykk og s l ipp opp Select -knappen. Skjermen v iser 
programvareinformasjon.

4. Trykk og slipp opp Menu-knappen for å gå ut av menyen.

3

2

2
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Innstillinger for stereo/mono - FM

Din radio spiller stereo FM-kringkastinger i stereo, dersom mottakssignalet 
er tilstrekkelig sterkt. Likevel vil lydsignalet bli dårligere ettersom 
stereosignalet blir svakere. Det kan være å foretrekke å tvinge radioen 
til å spille av stasjonen i mono, for å kunne redusere bakgrunnsstøyen.

1. Trykk på På / Standby-knappen for å skru på din klokkeradio.

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

3. Trykk og hold Select-knappen til displayet viser 'MONO'. 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.

4. Hvis du ønsker å avbryte Mono overstyring mens det lyttes til nåværende 
innstilte radiostasjon, trykkes og holdes Select-knappen til displayet 
viser 'AUTO'. Radioen vil så spille den nåværende stasjonen i stereo 
dersom signalet er sterkt nok.

3,4

1
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Tilbakestilling av systemet

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

1. Trykk på På / Standby-knappen for å skru på klokkeradioen.

2. Trykk og slipp opp Menu-knappen.

3. Trykk på Tuning opp eller ned-knappene til "FACTORY" vises på 
displayet. Trykk og slipp opp Select-knappen til displayet viser "RESET" 
og trykk deretter Select-knappen igjen.

4. En fullstendig tilbakestilling vil utføres. Stasjonslisten og 
forhåndsinnstillingene vil slettes. Alarmer vil avbrytes og innstillinger 
for dvale- og innsovningsfunksjonen vil stilles til standardverdiene. 
Displayet vil vise "ROBERTS" og deretter "SET CLOCK". Etter en 
kort stund vil nåværende tid og dag vises på displayet.

5. Se "Bruke din klokkeradio" på side 5 for mer informasjon.

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

3
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Supplerende innmatingskontakt (linje inn)

En 3,5mm stereo Aux-inngang er på baksiden av din klokkeradio for 
tilkobling av lydsignal fra en ekstern lydkilde som iPod, MP3 eller CD-spiller.

1. Trykk på På / Standby-knappen for å skru på klokkeradioen.

2. Trykk og slipp opp Mode-knappen til "AUX IN" vises på displayet.

3. Koble til en stereo- eller monokilde (for eksempel iPod, MP3 eller 
CD-spiller) til Aux-inngangen (merket "AUX IN").

4. Juster volumkontrollen på din iPod/MP3/CD-spiller for å sikre 
tilstrekkelig signal og juster volumet på klokkeradioen for komfortabel 
lytting.

5.6V

2

2
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USB-kontakt for oppgradering av programvare

Hvis en programvareoppdatering er tilgjengelig for din radio, vil 
informasjon om hvordan du kan oppdatere din radio bli tilgjengelig på 
vår nettside http://www.robertsradio.co.uk
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Forsiktig

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

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

• Det anbefales å bruke produktet slik at det er en minimum avstand 
(10 cm er anbefalt) til nærliggende objekter, for å sikre god ventilasjon.

• Ventilasjon av produktet må ikke forhindres ved å dekke den eller 
ventilasjonsåpningene med ting som aviser, duker, gardiner osv.

• Ingen kilder til åpne fl ammer, som tente stearinlys, må settes oppå 
produktet.

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



37

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

Kretsegenskaper

Utgangseffekt  2 x 2,5 Watt

Høyttaler   63 mm
   
Aux-inngang  3,5 mm dia

Antennesystem FM Kabelantenne
  DAB Kabelantenne
  

Spesifi kasjoner

Strømkrav 
Strømforsyning  AC 230 V  50 Hz (bryteradapter)

Frekvensdekning
  FM 87,5-108 MHz
  DAB 174,928 - 239,200MHz
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iPhone og iPod er varemerker for Apple Inc registrert i USA og andre land.

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at elektronisk tilbehør har blitt laget spesifi kt for å kobles til henholdsvis iPod eller iPhone, og har 
dermed blitt sertifi sert av utvikler til å overholde Apples ytelsesstandarder.

Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller at den overholder sikkerhetsbestemmelser og forskrifter. Vær oppmerksom på at bruken 
av dette tilbehøret med iPod eller iPhone kan påvirke trådløs ytelse.
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Garanti

Dette instrumentet garanteres i tolv måneder fra leveransedatoen til eieren, og gjelder produksjonsfeil eller sammenbrudd av komponenter, gjeldene 
fremgangsmåtene under. Skulle en komponent eller del feile i løpet av denne garantiperioden, vil den bli reparert eller erstattet gratis.

Denne garantien dekker ikke:
     1. Skade som følge av uriktig bruk.
     2. Følgefeil.
     3. Mottakere med fjernede eller uleselige serienumre.

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

Disse erklæringene påvirker ikke en forbrukers lovmessige rettigheter.
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