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Gelieve handleiding te lezen voor gebruik
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Kenmerken 

•  DAB / DAB + / FM RDS-golfbanden

•  MP3 / WMA / AAC-weergave voor cd

•  MP3-, AAC-, WAV- en FLAC-weergave voor USB

•  Bluetooth-audiostreaming vanaf iPhone of smartphone

•  Opladen via USB van smartphone, tablet of soortgelijke 
apparaten

•  40 voorkeurzenders

•  CD / USB-bladwijzerfunctie

•  Vier alarmen - wakker worden met buzzer, radio, USB of cd
•  Instelbare slaap- en sluimertimers
•  Schermdimmer
•  Weergave met tijd of tijd en datum in stand-by
•  Extra ingang voor iPod / MP3-weergave
•  Koptelefoonaansluiting

Menu opties

U kunt het menusysteem van uw klokradio openen of sluiten 
door op de Menu-knop te drukken. Gebruik de Afstemmen 
Omhoog of Omlaag en Select knoppen om menu-opties te 
selecteren.

Dimmer

De helderheid van het display kan worden aangepast terwijl het 
apparaat in de standby-modus staat of tijdens het afspelen.
1 Druk op de knop Dimmer om de helderheid van de dimmer te 
selecteren uit Hoog, Midden, Laag en een bijna uit 'nacht'-instelling.

DAB FM 40



3

Besturing (Voorkant) 

1

2
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17

1    Alarmknop
2    Knop Preset / Album Down
3    Menuknop
4    Info-knop
5    Dimmer-knop
6    Mode-knop
7    Knop Preset / Album Up
8    LCD-scherm
9    Aan / uit-knop
10   Afstemmen omlaag / terugspoelen
11   Afstemmen omhoog / vooruitspoelen
12   Snooze / Sleep-knop
13   CD-deksel
14   CD openen / sluiten
15    Knop Selecteren / afspelen / 
   pauzeren
16    Stop-knop
17   Intro / Repeat-knop
18   Toets Random / Bluetooth Pair
19   Program / Preset-knop
20   Volumeregeling

19

2018
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Bediening (Achteraanzicht) 

 21  Aux-ingang
22   Koptelefoonaansluiting
23   USB-aansluiting voor afspelen / 

opladen
24   DC-ingang
25   DAB / FM draadantenne
26   Luidspreker x 2 

23

24

21 22

25

26 26

DAB FM 40



5

Sluit aan op het lichtnet

1.  Strek de draadantenne volledig uit.
2.  Steek de kabel van de netadapter in de DC-ingang. Steek de netadapter 

in een stopcontact en schakel het stopcontact in.
3.  Er wordt een opstartscherm weergegeven en er wordt een stationscan 

uitgevoerd.
4.  Als er een signaal is gevonden, verschijnt de klokinformatie op het 

display Opmerking: als er geen signalen worden gevonden, kan het 
nodig zijn om uw wekkerradio te verplaatsen naar een positie met 
een betere ontvangst en een scan uit te voeren naar nieuwe stations.

5.  Wanneer uw wekkerradio in stand-by staat, drukt u op de Info-knop 
om te wisselen tussen alleen tijd of tijd en datum.

BELANGRIJK: De netadapter wordt gebruikt om het product op het lichtnet 
aan te sluiten. Het stopcontact en elk meervoudig stopcontactblok dat 
voor het product wordt gebruikt, moet tijdens normaal gebruik toegankelijk 
blijven. Om het product los te koppelen van het lichtnet, moet de netadapter 
volledig uit het stopcontact worden gehaald. Gebruik alleen de netadapter 
die bij het product is geleverd, of een originele vervanger geleverd door 
Roberts Radio. Bij gebruik van alternatieve adapters vervalt de garantie.

Schakel uw wekkerradio in

1  Druk op de aan / uit-knop om de wekkerradio in te schakelen. Na elk 
gebruik onthoudt de wekkerradio de gebruikte modus en schakelt hij 
de volgende keer dat hij wordt gebruikt in die modus in.

2  Als dit de eerste keer is dat de radio wordt gebruikt, wordt een scan 
van de Band III DAB-kanalen uitgevoerd (afhankelijk van of een scan 
is voltooid in de standby-modus).
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Selecteer een DAB radio station

1  Druk indien nodig op de Mode-knop tot de DAB-modus is 
geselecteerd.

2  Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om door de lijst 
met beschikbare DAB-zenders te lopen.

3 Druk op de selectieknop om de zender te selecteren.
4  Pas het volume aan. Druk op de Info-knop om door de verschillende 

weergaveopties te bladeren.

Secondaire diensten - DAB

Aan sommige radiostations kunnen een of meer extra uitzendingen zijn 
gekoppeld. Als deze beschikbaar zijn, verschijnen ze onmiddellijk na het 
hoofdstation als u op de Afstemmen Omhoog-knop drukt. Druk op de 
selectieknop om af te stemmen op de geselecteerde service.

Scannen naar DAB-stations

Naarmate de tijd verstrijkt, kunnen er nieuwe stations beschikbaar komen 
of bent u mogelijk naar een ander deel van het land verhuisd.
1  Druk op de Mode-knop tot DAB is geselecteerd.
2  Druk lang op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen. Uw radio zal 

een scan van de Band III DAB-kanalen uitvoeren. Als er nieuwe stations 
worden gevonden, worden ze toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen 
in de radio.

3  Of kies 'Scan' in het DAB-menu.
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Weergaveopties
In de modi DAB, FM, USB en Bluetooth heeft uw wekkerradio een reeks 
weergave- opties.

1  Druk op de Info-knop om door de verschillende opties te bladeren.

Handmatig afstemmen - DAB
Handmatig afstemmen stelt u in staat uw wekkerradio af te stemmen op 
een bepaalde DAB-frequentie in Band III. Alle nieuwe stations die worden 
gevonden, worden toegevoegd aan de stationslijst. Deze functie kan ook 
worden gebruikt om te helpen bij het positioneren van de antenne of de 
wekkerradio om de ontvangst voor een specifiek kanaal of specifieke 
frequentie te optimaliseren.
 
1  Druk indien nodig op Mode tot de DAB-modus is geselecteerd.
2  Druk op Menu.
3  Druk op Tuning Up of Down tot het display 'Manual Tune' toont. Druk 

op Kiezen.
4  Druk op Tuning Up of Down om het gewenste DAB-kanaal te selecteren.
5  Druk op Selecteren. Het open blok in de signaalsterkte-grafiek toont u 

de minimale signaalsterkte die nodig is voor een goede DAB-ontvangst. 
De signaalblokken gaan op en neer en tonen de veranderende 
signaalsterkte terwijl u de draadantenne of de klokradio-positie aanpast. 
Alle nieuwe radiostations die op de afgestemde DAB-multiplex worden 
gevonden, worden toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de 
radio.

6  Druk op de selectieknop om terug te keren naar de normale 
afstemmodus.
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Dynamic Range Control (DRC) instellingen - DAB

De DRC-faciliteit kan zachtere geluiden gemakkelijker hoorbaar maken wanneer 
uw radio in een lawaaierige omgeving wordt gebruikt. Er zijn 3 DRC-instellingen.
1.  Druk in de DAB-modus op Menu.
2.  Druk op Tuning Up of Down tot het display 'DRC' toont. Druk op Kiezen. De 

huidige DRC-waarde wordt gemarkeerd met een asterisk. DRC 0 - DRC is 
uitgeschakeld, Broadcast DRC wordt genegeerd. DRC 1/2 - DRC-niveau is 
ingesteld op de helft verzonden door de uitzender of DRC 1 - DRC-niveau is 
ingesteld zoals verzonden door de uitzender.

3.  Druk op Tuning Up of Down om de gewenste DRC-instelling te selecteren.
4.  Druk op Select om de instelling te bevestigen.
Niet alle DAB-uitzendingen gebruiken de DRC-functie. Als de uitzending geen DRC-
informatie bevat, heeft de DRC-instelling in de wekkerradio geen effect.

Stations wissen/ opschonen - DAB
Als u naar een ander deel van het land verhuist, zijn sommige van de vermelde stations 
mogelijk niet langer beschikbaar. Het is ook mogelijk dat sommige DAB-services van 
tijd tot tijd stoppen met uitzenden of van locatie of frequentie veranderen. Zenders 
die niet gevonden kunnen worden of die lange tijd niet ontvangen zijn, worden in de 
zenderlijst weergegeven met een vraagteken. De functie Prune stations verwijdert 
de gemarkeerde DAB-zenders uit uw zenderlijst.
1 Druk in de DAB-modus op Menu.
2 Druk op Tuning Up of Down tot 'Prune' wordt weergegeven. Druk op Kiezen.
3 Druk op Tuning Up of Down tot 'Yes' is geselecteerd. Druk op Selecteren om 
ongeldige zendernamen uit de zenderlijst te verwijderen.
4 Als u geen stations wilt snoeien, kiest u 'Nee'.
Opmerking: als u uw wekkerradio naar een ander deel van het land heeft verplaatst, 
moet u ook naar nieuwe stations zoeken.
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Zoeken afstemmen - FM

1  Strek de draadantenne volledig uit.
2  Druk op de Mode-knop tot FM is geselecteerd.
3  Druk enkele seconden lang op Tuning Up of Down. Uw wekkerradio 

scant omhoog (lage naar hoge frequentie) of omlaag (hoge naar lage 
frequentie) en stopt automatisch wanneer hij een station met voldoende 
sterkte vindt.

4  Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens aanwezig zijn, zal 
de radio de zendernaam weergeven.

5  Pas het volume aan.

Handmatig afstemmen - FM

1  Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om af te stemmen 
op een zender. De frequentie verandert in stappen van 50 kHz.

2  Pas het volume aan.

FM stereo / mono 

1  Als een FM-zender wordt ontvangen met een zwak signaal, kan er wat 
ruis hoorbaar zijn. Druk op de selectieknop om het gesis te verminderen. 
Het display zal 'MONO' tonen. Uw radio schakelt over naar monomodus.

2  Om terug te keren naar de stereomodus, drukt u nogmaals op de 
Select-knop. Het display zal 'AUTO' tonen. De radio schakelt over naar 
stereomodus.
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Vooraf ingestelde stations

U kunt uw favoriete DAB- en FM-radiostations opslaan in de voorkeuzestations. 
Er zijn 40 geheugenplaatsen in uw wekkerradio, 20 DAB en 20 FM.

Om een voorkeurzender op te slaan

1  Schakel uw wekkerradio in.
2  Druk op Mode om DAB of FM te selecteren en stem af op de gewenste 

zender.
3  Druk op de Prog / Preset-knop.
4  Druk op Preset Up of Down om het voorkeuzenummer te selecteren waarop 

u de zender wilt opslaan.
5  Druk nogmaals op de Prog / Preset-knop. Het display toont b.v. 'Preset 03 

opgeslagen'. De zender wordt opgeslagen onder de gekozen preset. Zend-
ers die zijn opgeslagen in preset-geheugens kunnen worden overschreven 
door de bovenstaande procedure te volgen.

 

Om een voorkeurzender op te roepen

1  Druk op de Mode-knop om DAB of FM te selecteren.
2  Druk op Preset Up of Down om de gewenste voorkeurzender te selecteren. 

Na enkele seconden zal uw wekkerradio automatisch afstemmen op de 
opgeslagen zender.

 Opmerking: ‘Empty’ wordt weergegeven als er geen station is opgeslagen 
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Bluetooth modus
Met de Bluetooth-modus op uw wekkerradio kunt u audio afspelen, geluid van videobestanden afspelen en muziek streamen vanaf Bluetooth-
apparaten zoals uw mobiele telefoon, computer, tablet enz. Via de luidsprekers van uw wekkerradio.
●  Wanneer een Bluetooth-apparaat zoals uw Sound 48-klokradio zich in een 'detecteerbare' status bevindt, kunnen andere Bluetooth-apparaten 

het apparaat detecteren, koppelen of er verbinding mee maken.
●  'Bluetooth-koppeling' vindt plaats wanneer twee Bluetooth-apparaten overeenkomen om een verbinding tot stand te brengen en met elkaar te 

communiceren.

Bluetooth-apparaten verbinden
1. Zorg ervoor dat de Bluetooth-mogelijkheid op uw telefoon, tablet of pc is ingeschakeld. 

Mogelijk moet u de gebruikersdocumentatie van uw apparaat raadplegen, aangezien 
de methode per apparaat kan verschillen.

2. Zorg ervoor dat uw wekkerradio is ingeschakeld.
3. Druk op de Mode-knop op uw wekkerradio tot de Bluetooth-modus is geselecteerd. 

Uw wekkerradio wordt 'detecteerbaar' en 'Bezig met verbinden' wordt op het display 
weergegeven.

4. Gebruik de Bluetooth-instellingen op uw telefoon, tablet of pc om het te laten zoeken 
naar 'vindbare' apparaten. Na een paar seconden zou je een apparaat moeten zien 
met de naam 'Sound 48'. Af en toe kan het langer duren voordat de klokradio door 
uw apparaat wordt gevonden.

5. Selecteer 'Sound 48' om uw telefoon, tablet of pc te koppelen met uw wekkerradio 
en om een   verbinding tot stand te brengen.

De verbinding wordt tot stand gebracht en u kunt nu muziek afspelen vanaf uw smartphone, 
tablet, enz.

Sommige Bluetooth-apparaten hebben mogelijk een 'Passkey' (een authenticatiesleutel) 
nodig om een   verbinding tussen apparaten tot stand te brengen. Een wachtwoordsleutel 
is vergelijkbaar met een wachtwoord, hoewel u de wachtwoordsleutel maar één keer hoeft 
te gebruiken om een   verbinding tot stand te brengen. Als uw apparaat om een   wachtwoord 
vraagt   om te kunnen koppelen met uw wekkerradio, voert u de code 0000 in (vier nullen).
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Audiobestanden afspelen in Bluetooth-modus
Wanneer u uw wekkerradio met succes heeft verbonden met het door u 
gekozen  Bluetooth-apparaat, kunt u uw muziek afspelen met behulp van 
de bedieningselementen op het apparaat.
1  Zodra het afspelen is begonnen, stelt u het volume in op de gewenste 

instelling met behulp van de volumeregeling op uw wekkerradio of het 
aangesloten Bluetooth-apparaat.

2  Het volume van uw wekkerradio in Bluetooth-modus wordt beïnvloed 
door de volume-instellingen op de klokradio en ook op het aangesloten 
Bluetooth-apparaat.

 Als u de volumeregeling op de wekkerradio aanpast, maar u vindt dat 
het volume niet voldoende is, kan het zijn dat de volume-instelling van 
het aangesloten apparaat moet worden verhoogd.

3  De audiospeler in uw telefoon, tablet of pc kan mogelijk reageren op 
de knoppen Afspelen / Pauzeren, Volgende track en Vorige track op 
de klokradio. Opmerking: het is mogelijk dat niet alle spelerapplicaties 
of apparaten op al deze knoppen reageren.

Een Bluetooth-apparaat verbinden en opnieuw 
verbinden
U kunt slechts één Bluetooth-apparaat tegelijk op de wekkerradio hebben 
aangesloten. Als u eenmaal een Bluetooth-apparaat heeft aangesloten 
op uw wekkerradio, kan het niet worden onderbroken door een ander 
Bluetooth-apparaat, tenzij u ervoor kiest om de verbinding te verbreken.
1  Om verbinding te maken met een ander apparaat, drukt u lang op de 

Bluetooth Pair-knop op de wekkerradio. Uw Sound 48-wekkerradio 
wordt 'vindbaar' door andere apparaten.

2  Als u niet langer wilt dat uw Bluetooth-apparaat aan uw wekkerradio 
wordt gekoppeld, moet u de 'Sound 48'-koppeling op het apparaat 
verwijderen. Raadpleeg de Bluetooth-documentatie van het apparaat.
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CD'S
Gebruik alleen digitale audio-cd's met het symbool   .
Schrijf nooit op een cd en plak geen stickers op de cd. Houd de cd 
altijd bij de rand vast en berg hem na gebruik op in de doos met het 
label naar boven.
Om stof en vuil te verwijderen, blaast u de CD in en veegt u deze met 
een zachte, pluisvrije doek in een rechte lijn vanuit het midden naar 
de rand af.
Reinigingsmiddelen kunnen de cd beschadigen.

Stel de cd niet bloot aan regen, vocht, zand of extreme hitte. (bijv. van 
verwarmingsapparatuur of in auto's die in de zon geparkeerd staan).

CD-R/CD-RW schijven
Uw cd-speler kan audio-cd-r / cd-rw-schijven in cd-da-indeling afspelen 
die zijn voltooid * nadat de opname is voltooid. Het is mogelijk dat uw 
cd-speler sommige cd-r / cd-rw-schijven niet afspeelt vanwege een 
slechte opname en grote variatie in kwaliteit van de cd-r / cd-rw-schijf.
* Door te finaliseren kan een CD-R / CD-RW-schijf worden afgespeeld 
op audiospelers zoals uw Sound 48.

WAARSCHUWING
KLASSE 1 LASERPRODUCT betekent dat de laser door zijn constructie 
inherent veilig is, zodat de wettelijk voorgeschreven maximaal toelaatbare 
stralingswaarden nooit overschreden kunnen worden.
Let op: Het gebruik van andere apparatuur of apparaten dan die beschreven 
en gespecificeerd in deze gebruiksaanwijzing, of het op enigerlei wijze 
manipuleren van het apparaat, kan leiden tot gevaarlijke blootstelling 
aan straling.

MP3 / WMA / AAC CD Modus
De Sound 48 kan CD-R- en CD-RW-schijven afspelen met MP3 / WMA 
/ AAC-bestanden met een maximum van 255 bestanden per map. 
Een mp3 / wma / aac-cd mag niet meer dan in totaal 999 bestanden 
en mappen bevatten. MP3-, WMA- en AAC-bestanden moeten worden 
gemaakt met een audiosamplefrequentie van 44,1 kHz (dit is normaal 
voor bestanden die oorspronkelijk zijn gemaakt van audio-cd's). Mappen 
kunnen worden genest, maar met een maximum van 8 niveaus. Map- 
en bestandsnamen moeten idealiter minder dan 30 tekens lang zijn. 
Tags voor titel- / artiest- / albuminformatie in de bestanden moeten 
idealiter minder dan 30 tekens lang zijn. Binnen een map worden eerder 
geschreven bestanden of mappen doorgaans eerder afgespeeld dan 
later geschreven bestanden en bestanden hebben een hogere prioriteit 
dan geneste mappen.
                                               
Er zijn veel mogelijke variaties in de opmaak van cd-r- en cd-rw-schijven 
met audiobestanden, maar normale cd-brandsoftware zou over het 
algemeen goede resultaten moeten geven met de standaardinstellingen. 
Neem bij problemen contact op met de klantenservice van uw cd-brander 
of softwarefabrikant. Neem bij het maken van audio-cd's alle wettelijke 
richtlijnen in acht en zorg ervoor dat het copyright van derden niet wordt 
geschonden.
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CD plaatsen

1  Om het cd-vak te openen of te sluiten, drukt u op de rechter voorhoek op het 
bovenpaneel en laat u deze weer los.

2  Leg de cd op de as met de afdrukzijde naar boven totdat deze vastklikt en sluit 
het cd-vak voorzichtig.

CD afspelen

1  Schakel uw wekkerradio in en druk op de Mode-knop tot 'CD' is geselecteerd.
 De cd-speler scant de inhoud van de cd, "READING" verschijnt op het display.
 Audio-cd: het totale aantal nummers en de totale speelduur worden weergegeven.
 MP3 / WMA / AAC-cd: Het totale aantal bestanden en mappen wordt vervolgens 

weergegeven.
2  Druk op de Play / Pause-knop om het afspelen te starten. De cd-speler toont 

ook het eerste tracknummer en het afspeelsymbool .
 Audio-cd: het huidige tracknummer en de verstreken speelduur.
 MP3 / WMA / AAC-cd: Het display laat de volgende informatie zien: map, titel, 

artiest en album.
3  Pas het volume naar wens aan.
4  Om het afspelen te pauzeren, drukt u op de Play / Pause-knop, het pauzesymbool

 verschijnt op het display.
5  Druk nogmaals op de afspeel- / pauzeknop om door te gaan met afspelen.
6  Om het afspelen te stoppen, drukt u op de Stop-knop.

Opmerking: de cd-deur mag alleen worden geopend als de cd in de stopmodus is.
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1.  Druk tijdens het afspelen van de cd eenmaal op de Stop-knop.  
Het display toont dan: 
Audio-cd: het huidige tracknummer en 'RESUME'. 
MP3 / WMA / AAC-cd: het bestandsnummer en 'RESUME'. 
U kunt de wekkerradio vervolgens in stand-by zetten of een alternatieve 
modus selecteren.

2.  Als u de bladwijzerfunctie wilt annuleren, drukt u een tweede keer op de 
Stop-knop terwijl de radio in cd-modus staat, of u verwijdert de cd gewoon.

Opmerking: De Stop-knop moet een tweede keer worden ingedrukt om het hervat-

CD bladwijzer
Met de functie Cd-bladwijzer kunt u het afspelen van een cd stoppen en het afspelen vanaf hetzelfde punt op een later tijdstip voortzetten. Zelfs als 
u de klokradio in de stand-bymodus zet of de radiofunctie wijzigt, begint de volgende cd-afspeelbewerking vanaf het punt waar het afspelen eerder 
werd gestopt. Opmerking: als de netvoeding wordt verwijderd en hersteld, wordt de bladwijzerinstelling geannuleerd en wordt de cd vanaf het begin 
afgespeeld.

Selecteer een nummer

1  Audio-cd: Druk tijdens het afspelen van de cd op Fastforward of Rewind om de 
gewenste track te wijzigen. U kunt ook naar een nummer gaan als de speler 
in de stopmodus staat. Druk op Play / Pause.

2 MP3 / WMA / AAC CD: Druk terwijl de CD wordt afgespeeld op Album Up 
of Down om naar het gewenste album / map te gaan en druk vervolgens op 
Fastforward of Rewind om naar de gewenste track te gaan. U kunt ook nummers 
overslaan als de speler in de stopmodus staat. Druk op Play / Pause.

3  Om naar het gewenste deel van de track te zoeken, drukt u lang op de knop 
Vooruitspoelen of Terugspoelen.
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CD Herhaalfunctie

1  Druk tijdens het afspelen van de cd op de knop Intro / Repeat. De wekker-
radio doorloopt de volgende opties:

Audio-cd: 1 herhalen ,   ALLES herhalen  ,   Normaal Afspelen

MP3 / WMA / AAC-cd: 1 herhalen ,  Map Herhalen ,  ALLES 
Herhalen  ,  Normaal Afspelen

2  Het display toont de momenteel geselecteerde herhaalmodus.

CD Intro functie

1  Druk in de stopmodus eenmaal op de Intro / Repeat-knop om de eerste 10 
seconden van elk van de tracks op de disc af te spelen. 'INTRO' verschijnt 
op het display.

2  Om de intromodus te annuleren, drukt u zo nodig op de intro / herhaalknop.

CD willekeurig afspelen

1  Druk tijdens het afspelen van de cd op de Random-knop om alle tracks 
op de cd in willekeurige volgorde af te spelen. Op het display verschijnt 
'RAND'. De nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld totdat 
alle nummers zijn afgespeeld.

2  Druk nogmaals op de Random-knop om terug te keren naar normaal 
afspelen. 'RAND' verdwijnt van het display.
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Een afspeellijst maken (programma afspelen)
Door de speler te programmeren kun je maximaal 20 nummers in elke gewenste 
volgorde afspelen.
1  Terwijl de cd in de stopmodus is, drukt u op de knop Prog / Preset om de 

programmeermodus te openen. Op het display wordt 'P-01' weergegeven.
 Selecteer de eerste track met behulp van de Afstemmen Omhoog of Omlaag 

knoppen. 'PROG' knippert op het display. Druk op de Prog / Preset-knop 
om deze track op te slaan.

2  Herhaal de bovenstaande stappen totdat u uw programma heeft voltooid.
3  Druk op de Play / Pause-knop om het afspelen van geselecteerde tracks 

te starten.
 Opmerking: Programmeerbare afspeelvolgorde is alleen beschikbaar op 

originele audio-cd's en cdda-audio alleen op cd-r- of cd-rw-schijven. De 
programmeerbare afspeelfunctie is niet beschikbaar bij cd's met MP3 / 
WMA / AAC-audiobestanden.

Een programma controleren en bewerken
Terwijl de CD in afspeel- of pauzemodus is, drukt u op de Stop-knop om de 
programmamodus te openen of om het huidige programma te bewerken.
1.  Druk herhaaldelijk op de Prog / Preset-knop. Het display toont de speellijst 

die u al heeft geprogrammeerd.
2.  U kunt de afspeellijst bewerken. Als de gewenste track die u wilt bewerken 

is bereikt, volgt u de procedure voor het maken van een afspeellijst 
hierboven.

Wissen van een programma
1  Druk in de programmamodus op de Stop-knop om het programma te 

wissen. Programma's worden ook gewist door de klokradio in stand-by 
of radiomodus te zetten. Door tweemaal op de Stop-knop te drukken in 
de afspeel- of pauzemodus, wordt het programma ook gewist.

DAB FM 40



18

USB modus
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u uw wekkerradio gebruikt om uw 
audiobestanden te openen en af te spelen via USB-geheugenapparaten.

De Sound 48 is getest met een reeks USB-geheugenapparaten tot 32 
GB. Er zijn echter veel verschillende geheugenapparaten beschikbaar en 
niet alle apparaten werken gegarandeerd in de Sound 48. Het geheugen 
moet het FAT- of FAT 32-archiveringssysteem gebruiken om in de Sound 
48 te kunnen werken.

Belangrijk: Uw wekkerradio is ontworpen om te werken met USB-
flashgeheugenapparaten. Het is niet bedoeld om te worden aangesloten 
op harde schijven of enig ander type USB-apparaat.
Audioformaten die worden ondersteund op USB-geheugenapparaten zijn 
MP3, AAC, WAV en FLAC.
De USB-aansluiting bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

Een USB-geheugenapparaat plaatsen en verwijderen
Steek voorzichtig een USB-geheugenstick in de USB-aansluiting. Om het 
USB-geheugenapparaat te verwijderen, trekt u het apparaat er gewoon uit.

Let Op!
Om het risico van schade aan uw wekkerradio of USB-geheugenapparaat 
te minimaliseren, plaatst u het apparaat zo dat er niet gemakkelijk tegen 
het apparaat kan worden gestoten terwijl het in het stopcontact zit.

Verwijder het USB-geheugenapparaat voordat u het apparaat vervoert of 
als u de USB-functie gedurende langere tijd niet gebruikt.

Schakel het apparaat uit voordat u uw USB-geheugenapparaat verwijdert.

Selecteer USB modus
1. Om de USB-modus te 

selecteren, drukt u op 
de Mode-knop tot 'USB' 
is geselecteerd.

Opmerking: Afspeelbediening in USB-modus is vergelijkbaar met 
CD-MP3 / WMA / AAC-modus (zie pagina's 14-16). Bestanden worden 
afgespeeld in de volgorde waarin ze door uw computer naar het USB-
geheugenapparaat zijn geschreven, behalve wanneer de willekeurige 
modus wordt gebruikt.

Opmerking: het USB-geheugenapparaat mag niet worden verwijderd 
tijdens het afspelen, omdat dit kan leiden tot beschadiging of corruptie 
van bestanden.
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Alarm instellen
Uw wekkerradio heeft 4 alarmen die kunnen worden ingesteld om u te wekken met 
DAB, FM-radio, USB, CD of pieptype alarm. Elk alarm kan worden ingesteld om te 
klinken, weekdagen, weekenden, elke dag of eenmalig.
Opmerking: de alarmen kunnen alleen worden ingesteld als de wekkerradio in 
stand-bymodus staat. Alarmen blijven behouden in geval van stroomuitval. Als er 
gedurende 30 seconden geen knoppen worden ingedrukt, verlaat de wekkerradio 
de alarminstellingen.

1  Druk in de stand-bymodus lang op de alarmknop.
2  Druk op de knoppen Preset / Album Up of Down om het gewenste alarm 1, 2, 3 

of 4 te selecteren.
3  Druk op de alarmknop.
4  Druk op de knoppen Preset / Album Up of Down om de gewenste alarmmodus 

te selecteren. Kies uit de modus OFF, BUZZER, DAB, USB, CD of FM. Als de 
alarmmodus is ingesteld op 'OFF', wordt het alarm uitgeschakeld.

5  Druk op de alarmknop. De uurcijfers knipperen op het display.
6  Druk op de knoppen Preset / Album Up of Down om het alarmuur te selecteren. 

Druk lang op de knoppen Omhoog of Omlaag om de tijd snel vooruit te laten lopen.
7  Druk op Alarm. Druk op de knoppen Preset / Album Up of Down om de gewenste 

alarmminuten te selecteren.
8  Druk op Alarm om te bevestigen en om het optiemenu voor de alarmdag te openen.
9  Druk op de knoppen Preset / Album Up of Down om de gewenste alarmdagoptie 

te selecteren. Kies uit WEEKDAYS, WEEKENDS, ELKE DAG of EENMAAL. Als 
u de wekker op EENMAAL zet, moet u ook de datum instellen.

10  Druk op Alarm om de instelling te bevestigen. Als de wekkerradio in stand-by 
staat, zal het alarmsymbool verschijnen als er een alarm is ingesteld.

•  Als het alarm is ingesteld om door de radio te worden gewekt, wordt de laatst 
gebruikte zender gebruikt en wordt het alarmvolume ingesteld op de eerder be-
luisterde instelling. Het volume mag niet op het laagste niveau worden ingesteld. 
Het alarm zal 90 minuten klinken, tenzij geannuleerd. Als er geen CD of USB 
aanwezig is op de alarmtijd, wordt in plaats daarvan de zoemer gebruikt.
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Snoozen
1  Druk op de snooze-knop om het alarm gedurende het opgegeven aantal minuten 

uit te zetten.
2  Druk op de aan / uit-knop om het sluimeren te annuleren.
3  Om de sluimertijd aan te passen, schakelt u de klokradio in en selecteert u 

‘Sluimertijd’ in het menu ‘Systeem’. Kies uit 5, 10, 15, 20 minuten of UIT.

Alarm annuleren
1  Terwijl een alarm klinkt, kan het 24 uur worden geannuleerd door op de aan / 

uit-knop te drukken.
2  Om een alarm permanent te annuleren, opent u het alarminstelmenu en stelt 

u de alarmmodus in op de optie 'UIT'.

Slaap 
Uw wekkerradio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf 
ingestelde tijd is verstreken.
1  Zorg ervoor dat uw wekkerradio is ingeschakeld. Druk op Slaap. Op het display 

verschijnt 'SLEEP'.
2  Druk herhaaldelijk op de slaapknop om de gewenste slaaptijd te selecteren. 

De slaapinstelling wordt verhoogd in stappen van 10 minuten, van 10 minuten 
tot 90 minuten. Nogmaals drukken zorgt ervoor dat de slaaptimer op 0 wordt 
gezet, waardoor de slaapfunctie wordt geannuleerd.

3  Druk tijdens het aftellen van de slaaptimer op Slaap om de resterende tijd te 
zien of om de instelling van de slaaptimer te wijzigen.

4  Uw wekkerradio wordt uitgeschakeld nadat de vooraf ingestelde slaaptijd is 
verstreken.

5  Om de slaaptimer te annuleren en uw wekkerradio uit te schakelen voordat de 
gekozen slaaptijd is verstreken, drukt u op de aan / uit-knop.

 Om de slaaptimer te annuleren en de klokradio ingeschakeld te laten, drukt u 
herhaaldelijk op de Sleep-knop om de slaaptimer in te stellen op 0 minuten.

.
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Taal functie
De menu's van uw wekkerradio kunnen in een andere taal worden geconfigureerd.
1  Druk op Aan / Uit om uw wekkerradio in te schakelen. Druk op Menu.
2  Gebruik de Afstemmen Omhoog of Omlaag en Select-knoppen om 'System' (alleen 

in DAB-modus), 'Language' en vervolgens de gewenste taal te kiezen. Druk op 
Menu om af te sluiten.

Software versie
De softwareweergave kan niet worden gewijzigd en is alleen ter referentie. Zorg ervoor 
dat uw wekkerradio is ingeschakeld.
1  Druk op Aan / Uit om uw wekkerradio in te schakelen. Druk op Menu.
2  Gebruik de Afstemmen Omhoog of Omlaag en Select knoppen om 'System' (alleen 

in DAB-modus), 'SW Version' te kiezen. Druk op Menu om af te sluiten.

Automatisch de klok updaten
Uw wekkerradio stelt de kloktijd gewoonlijk in met behulp van het DAB-signaal. U kunt 
ook de klok handmatig instellen.
1  Druk op Aan / Uit om uw wekkerradio in te schakelen. Druk op Menu.
2  Gebruik de Afstemmen Omhoog of Omlaag en Select-knoppen om 'System' (alleen in 

DAB-modus), 'Time / Date', 'Auto Update' te kiezen en kies vervolgens een update-
optie uit, DAB, FM No Update of Any. De huidige instelling wordt gemarkeerd met 
een asterisk. Druk op Menu om af te sluiten.

Klok handmatig instellen
Als er geen DAB-signaal beschikbaar is en u de tijd handmatig moet instellen, volgt u 
de onderstaande procedure.
1  Druk op Aan / Uit om uw wekkerradio in te schakelen. Druk op Menu.
2  Gebruik de Afstemmen Omhoog of Omlaag en Select-knoppen om 'Systeem' 

(alleen in DAB-modus), 'Tijd / Datum', 'Tijd / Datum instellen' te kiezen en selecteer 
vervolgens de instelling voor uur, minuten, dag, maand en jaar. Druk op Menu om 
af te sluiten.
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System reset
Als uw wekkerradio niet correct werkt, of als sommige cijfers op het display 
ontbreken of onvolledig zijn, voert u de volgende procedure uit.

1  Schakel uw wekkerradio in.
2  Druk op de Menu-knop.
3  Druk op Tuning Up of Down tot 'System' (alleen in DAB-modus) op het 

display verschijnt. Druk op Kiezen.
4  Druk op Tuning Up of Down tot 'Factory Reset' op het display verschijnt. 

Druk op Kiezen.
5  Druk op Tuning Up of Down tot 'Yes' is geselecteerd.
6  Druk op Selecteren. Er wordt een volledige reset uitgevoerd. De zenderlijst, 

alarmen en voorkeurzenders worden gewist. De wekkerradio wordt 
opnieuw opgestart.

Hoofdtelefoon aansluiting
Aan de achterkant van uw wekkerradio bevindt zich een 3,5 mm stereo 
hoofdtelefoonaansluiting voor gebruik met een hoofdtelefoon. Door een 
stekker in het stopcontact te steken, worden de interne luidsprekers 
automatisch gedempt.
Houd er rekening mee dat de gevoeligheid van koptelefoons sterk kan 
variëren. We raden daarom aan het volume op een laag niveau in te stellen 
voordat u een hoofdtelefoon op de klokradio aansluit.
BELANGRIJK: Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons 
kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet 
gedurende lange perioden naar een hoog volume luisteren.
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Hulpingang (lijningang)
Aan de achterkant van uw wekkerradio bevindt zich een 3,5 mm stereo 
Aux-ingang om een audiosignaal van een extern audioapparaat zoals een 
iPod, mp3- of cd-speler naar het apparaat te sturen.

1  Sluit een stereo- of mono-audiobron (bijvoorbeeld iPod, mp3- of cd-
speler) aan op de Aux-ingang.

2  Druk op de Mode-knop totdat de Aux-ingangsmodus is geselecteerd.
3  Pas de volumeregeling op uw iPod, mp3- of cd-speler aan om voor 

een goed signaal te zorgen en pas vervolgens het volume op de 
wekkerradio aan om comfortabel te luisteren.

 

USB-aansluiting voor opladen van een smartphone of 
tablet
Uw wekkerradio heeft een USB-aansluiting die kan worden gebruikt voor 
het opladen van een smartphone, tablet of andere soortgelijke apparaten.
De oplaadtijd kan variëren en in sommige gevallen kan het opladen 
langer duren dan bij gebruik van de oplader van de fabrikant die bij het 
apparaat is geleverd.

1. Zorg ervoor dat uw wekkerradio is aangesloten.
2. Sluit uw apparaat aan op de USB-oplaadaansluiting aan de achterkant 

van uw wekkerradio.
3. Uw apparaat begint op te laden. Zodra uw apparaat is opgeladen, 

verwijdert u de USB-kabel.
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Bluetooth informatie

De prestaties van de Bluetooth-connectiviteit kunnen variëren afhankelijk 
van de verbonden Bluetooth-apparaten. Raadpleeg de Bluetooth-
mogelijkheden van uw apparaat voordat u verbinding maakt met uw 
wekkerradio. Op sommige gekoppelde Bluetooth-apparaten worden 
mogelijk niet alle functies ondersteund.

Een Bluetooth-verbinding kan een verbinding voor audio opleveren tot een 
afstand van ongeveer tien meter. Wanneer u twee Bluetooth-apparaten 
koppelt, raden we u aan deze niet meer dan 2 tot 3 meter uit elkaar te 
houden. De aanwezigheid van andere werkende Bluetooth-apparaten 
tijdens het verbinden kan leiden tot operationele problemen.
 
Bluetooth is een radiocommunicatiesysteem met een kort bereik en over het 
algemeen kunnen Bluetooth-apparaten duidelijk met elkaar communiceren 
in een kamer of kantoor van normale grootte. De betrouwbaarheid van 
een Bluetooth-verbinding tussen verschillende kamers hangt sterk af van 
de constructie van het gebouw.

Het Bluetooth-communicatiebereik kan aanzienlijk worden verminderd als 
het signaal door een vast object gaat. Menselijke lichamen, bakstenen 
en betonnen muren, zware meubels of boekenkasten zullen allemaal het 
bereik van uw Bluetooth-apparaten in meer of mindere mate verminderen. 
Glazen, gipsplaatwanden of houten lambrisering en kantoorwanden kunnen 
een minder ernstig maar merkbaar effect hebben. Metalen buizen, met 
folie beklede gipsplaat, metalen raamkozijnen en huishoudelijke bedrading 
kunnen ook een effect hebben. Plaats uw Bluetooth-apparaten dichter bij 
elkaar als u communicatieproblemen opmerkt.

 

WiFi-netwerken en draadloze telefoons gebruiken over het algemeen 
vergelijkbare radiofrequenties als Bluetooth en kunnen elkaar storen. 
Als u enige storing opmerkt, probeer dan de wekkerradio of een van de 
andere apparaten te verplaatsen.

Dankzij de Bluetooth-mogelijkheden van uw wekkerradio kan deze audio 
ontvangen van veel Bluetooth-apparaten, waaronder mobiele telefoons, 
pc's en tablets. Er kan slechts één Bluetooth-apparaat tegelijk met uw 
wekkerradio worden verbonden. Het ondersteunt de volgende Bluetooth-
profielen en -functionaliteit.

• Uw wekkerradio ondersteunt A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile), een stereo-audioverbinding die stereomuziek streamt van 
pc's, mobiele telefoons enz. SBC-audiocodec wordt ondersteund.

• Uw wekkerradio ondersteunt AVRCP (Audio Video Remote Control 
Profile), waardoor uw wekkerradio het afspelen van muziek vanaf 
het aangesloten apparaat kan regelen.

Opmerking: sommige mobiele telefoons kunnen tijdelijk de verbinding 
met uw wekkerradio verbreken wanneer u belt of gebeld wordt. Sommige 
apparaten kunnen hun Bluetooth-audiostreaming tijdelijk dempen wanneer 
ze sms-berichten of e-mails ontvangen of om andere redenen die geen 
verband houden met audiostreaming. Dergelijk gedrag is een functie van 
het aangesloten apparaat en duidt niet op een storing met uw wekkerradio.
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Veiligheid

Stel deze wekkerradio niet bloot aan water, stoom of zand. Laat uw 
wekkerradio niet achter op een plaats waar overmatige hitte schade kan 
veroorzaken. Het wordt aanbevolen om waar mogelijk de DAB-band te 
gebruiken, omdat doorgaans betere resultaten worden behaald in termen 
van kwaliteit en storingsvrijheid dan op de FM-band.
•  Het naamplaatje bevindt zich aan de onderkant van uw wekkerradio.

•  De AC / DC-adapter of wekkerradio mag niet worden blootgesteld 
aan druppels of spatten en er mogen geen voorwerpen gevuld met 
vloeistof, zoals vazen, op de AC / DC-adapter of wekkerradio worden 
geplaatst.

•  Het wordt aanbevolen om het product zo te gebruiken dat er een 
minimumafstand is (10 cm aanbevolen) tot aangrenzende objecten 
om een goede ventilatie te garanderen.

•  De ventilatie van het product mag niet worden beperkt door het of de 
ventilatieopeningen ervan af te dekken met voorwerpen zoals kranten, 
tafelkleden, gordijnen enz.

•  Plaats geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op 
het product.

•  Het wordt aanbevolen het product niet te gebruiken of op te slaan 
bij extreme temperaturen. Laat het apparaat niet achter in auto's, op 
vensterbanken in direct zonlicht enz.

•  Er zijn geen onderdelen in dit product die door de gebruiker kunnen 
worden onderhouden.

•  Probeer geen enkel onderdeel van het product te openen of te 
demonteren.

•  Bedrijfstemperatuurbereik + 5 ° C tot + 40 ° C

Opmerking: Als het apparaat langer dan 15 minuten in de CD-, USB- of 
Aux-ingang stopmodus staat, schakelt het automatisch over naar de stand-
bymodus. Schakel het apparaat in om het apparaat weer te gebruiken.

Advies over elektromagnetische compatibiliteit

In het geval van een storing als gevolg van elektrostatische ontlading, 
stroompieken of korte onderbrekingen, moet het product worden gereset 
om de normale werking te hervatten. Als u de reset niet kunt uitvoeren, 
moet u de voeding mogelijk verwijderen en opnieuw aansluiten.

Als het product wordt gebruikt in een omgeving met enige ESD-immuniteit 
/ stralingsimmuniteit / geleide immuniteitsstoring, kan het product defect 
raken. Het herstelt automatisch naar normaal wanneer de storing ESD-
immuniteit / Uitgestraalde immuniteit / Geleide immuniteit wordt gestopt.

 Dit symbool geeft gelijkspanning aan.

Dit symbool geeft wisselspanning aan.

Recycling
Dit product draagt het selectieve sorteersymbool voor 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA). Dit betekent dat dit product moet worden 
gehanteerd in overeenstemming met de Europese richtlijn 
2012/19 / EU om te worden gerecycled of gedemonteerd 
om de impact op het milieu te minimaliseren. De gebruiker 
heeft de keuze om het product aan een bevoegde 
recyclingorganisatie of aan de detailhandelaar te geven 
bij aankoop van nieuwe elektrische of elektronische 
apparatuur.

Productmarkeringen
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Specificaties

Energiebehoeften  

Netvoeding (adapter) AC 100 - 240V   50/60Hz
DC ingang  5V 1.5A middelste pin positief (+)
USB   5V / 1A

Circuit kenmerken
  
Hoofdtelefoonaansluiting  3.5mm dia
Extra ingang   3.5mm dia

Antennesysteem  FM Draadantenne
   DAB Draadantenne

Bluetooth standaarden  A2DP, AVRCP
Bluetooth codec ondersteund  SBC

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Frequentiebereik

FM  87.5-108MHz
DAB  174.928 - 239.200MHz
Bluetooth  5.0 frequenties 2.402 - 2.480 GHz, Power 2 dBm

Zie de meegeleverde snelstartgids voor details over de netadapter
met het product.
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Garantie

Dit product heeft een garantie van vierentwintig maanden vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke eigenaar tegen defecten als gevolg 
van fabricagefouten of defecte onderdelen, met inachtneming van de onderstaande procedure. Mocht een onderdeel of onderdeel defect raken 
tijdens deze garantieperiode, dan wordt het kosteloos gerepareerd of vervangen.
De garantie dekt niet:
1. Schade als gevolg van onjuist gebruik.
2. Gevolgschade.
3. Product met verwijderde of onleesbare serienummers.

Procedure:
Elke aanspraak op deze garantie dient te worden ingediend via de dealer waar het product is gekocht. Het is waarschijnlijk dat uw Roberts-dealer 
elk defect snel en efficiënt kan verhelpen, maar mocht het nodig zijn, zal de dealer het product terugsturen naar de serviceafdeling van het bedrijf 
voor aandacht. In het geval dat het niet mogelijk is om het product terug te sturen naar de Roberts-dealer waar het is gekocht, neem dan contact op 
met Roberts Radio via de contactgegevens op de website www.robertsradio.com.

Voor productreparaties die buiten de garantieperiode vallen, verwijzen wij u naar het tabblad "Klantenservice" op de website www.robertsradio.com.

Deze verklaringen hebben geen invloed op de wettelijke rechten van een consument.

ROBERTS RADIO LIMITED

www.robertsradio.com

© 2020 Roberts Radio LimitedIssue 1 UK
2020-08-05
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