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DAB/FM Clock Radio
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Verwijder de isolatiefolie vanaf de batterij.

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
Wanneer de radio voor het eerst wordt ingeschakeld, worden het
automatisch DAB-afstemmen en het instellen van de huidige tijd
automatisch uitgevoerd. Dit duurt ongeveer een minuut.

Gebruiksaanwijzing NL
Bruksanvisning NO

Onderkant
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Naar stopcontact
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Opmerking

Netsnoer

Wanneer het automatisch instellen van de tijd niet mogelijk is, stelt u de
tijd handmatig in.
Zie "Set Date & Time" in "Opties op het instelmenu".

XDR-C1DBP
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Naar de radio luisteren

1

Selecteer de gewenste zender.

"SC" brandt wanneer een secundaire
service is geselecteerd.

Zender die momenteel wordt ontvangen
Zendernaam opgeslagen in
de DAB-zenderlijst

Tips

Selecteer DAB of FM.

• " " wordt links naast de
zendernaam van de secundaire
service afgebeeld.
• Als u wilt stoppen met zoeken,
drukt u op BACK.

* Gebruik de voelstip op TUNING +
als referentiepunt bij de bediening
van het apparaat.
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"DAB" of "FM"

Lopende tekst

Tip

Houd TUNING + of – ingedrukt om te
zoeken naar een FM-zender.

Frequentie

Wanneer een ontvangbare zender is gevonden...

De frequentie begint te veranderen.

Als u niet binnen 3 seconden
op ENTER drukt, gaat het
zoeken automatisch door.

Voorkeurzenders instellen (5 DAB-zenders en 5 FM-zenders)

Naar een voorkeurzender luisteren

1

1

2

Stem af op de zender die u als
voorkeurzender wilt instellen.
Volg de stappen in "Naar de radio
luisteren" hierboven.

Houd de gewenste voorkeurzendertoets (1 tot 5) ingedrukt tot "PRESET-X
stored" wordt afgebeeld op het display.
Voorbeeld: De zender waarop is afgestemd opslaan onder voorkeurzendertoets 3
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Selecteer DAB of FM.

Selecteer de gewenste voorkeurzender.
Voorbeeld: Wanneer op de voorkeurzendertoets 3 is gedrukt

Tips

Opmerkingen
• Als onder de ingedrukte toets geen voorkeurzender is
opgeslagen, wordt "No Preset" afgebeeld, en keert het apparaat
terug naar de zender waarop was afgestemd voordat op de
toets werd gedrukt.
• Om te voorkomen dat de voorkeurzender per ongeluk wordt
veranderd, mag u de voorkeurzendertoets niet langer dan
2 seconden ingedrukt houden.

Om het radioalarm in te stellen, moet u eerst een zender instellen voordat u het alarm instelt. Zie "Voorkeurzenders instellen (5 DAB-zenders en 5 FM-zenders)".
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Houd SET ALARM/ALARM A of B ingedrukt om
het alarmprogramma te selecteren.
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Stel het uur, de minuten en de alarmperiode ("WEEKDAY", "WEEKEND" of beide) in.
Druk op VOL/SET + of – om
het gewenste uur te
selecteren, en druk op
SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.

Druk op VOL/SET + of – om de gewenste alarmfunctie te
selecteren, en druk op SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Als "DAB" of "FM" is geselecteerd
Druk op VOL/SET + of – om het
voorkeurzendernummer van de gewenste
zender te selecteren, en druk op SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.

Uur

Minuten

Tip

Het alarm uitschakelen
Druk op SET ALARM/ALARM
A of B.
"A" of "B" gaat uit op het display.

De slaaptimer instellen

Het geluid stopt, maar wordt na 10 minuten
automatisch weer voortgebracht.
Bij iedere druk op SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER, verandert de sluimertijd als volgt:

De radio wordt automatisch uitgeschakeld nadat de ingestelde
tijdsduur is verstreken.

De helderheid van het
display instellen

Opmerkingen

Tip
U kunt ook de helderheid van het display instellen op uit door SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER ingedrukt te houden.

Radio-opties

Opmerkingen

Om de DAB-zenderlijst bij te werken, voert u het
automatisch DAB-afstemmen nogmaals uit.
Selecteer "Yes" om het automatisch DABafstemmen te starten.
Om het automatisch DAB-afstemmen te
annuleren, selecteert u "No".

Teruggaan naar het
bovenliggende
menuniveau

Opmerking
De huidig opgeslagen zenderlijst wordt gewist
zodra het automatisch DAB-afstemmen is gestart.

Druk op BACK.

Information

Het instelmenu verlaten

U kunt diverse informatie afbeelden over de
DAB-zender waarnaar u luistert.

Druk nogmaals op MENU.

Channel: Kanaal en frequentie (zie de
DAB-frequentietabel onder "Technische
gegevens".)

De noodbatterij vervangen
1 Open het batterijvak op de onderkant van het

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
voordat u het apparaat voor het eerst bedient, en
bewaar hem voor latere naslag.

apparaat.

Dit apparaat is voorzien van een CR2032batterij als noodvoeding waarmee de klok
en het alarm blijven werken tijdens een
stroomonderbreking. (No Power No
Problem-systeem*)

 Draai de schroef helemaal
los.

 Duw de lip in en
trek het deksel
omhoog.
* No Power No Problem™ is een
handelsmerk van Sony Corporation.

Voor klanten in Europa
Registreer nu voor gratis updates op:
www.sony.eu/mysony

WAARSCHUWING
Slik de batterij niet in: gevaar
van chemische brandwonden.
Dit apparaat bevat een knoopcelbatterij. Als de
knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan deze binnen
slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden
veroorzaken, en kan tot de dood leiden.

Opmerkingen over de
alarmfunctie in geval van een
stroomonderbreking

Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt
van kinderen.
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Verwijder de oude batterij door hem eruit te schuiven
en eruit te pakken.

Als het batterijvak niet goed kan worden gesloten,
stopt u met het gebruik van het apparaat en houdt
u het uit de buurt van kinderen.
Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in
enig deel van het lichaam is ingebracht, raadpleegt
u onmiddellijk een dokter.
Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze
radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/
EU.
De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd
op het volgende internetadres:
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Plaats een nieuwe batterij in de batterijhouder met de
 kant omhoog gericht.
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Sluit het deksel van het batterijvak en draai de schroef
vast.
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Druk op DAB/FM. (Waarna gaat "" uit op het
display.)

Opmerking
Als de stekker van het netsnoer gedurende een lange tijd uit
het stopcontact blijft, verwijdert u de batterij om schade te
voorkomen als gevolg van lekkage of corrosie.

http://www.compliance.sony.de/
Stel batterijen of apparaten waarin batterijen
worden gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte,
zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
Het typeplaatje en belangrijke
veiligheidsinformatie bevinden zich op de
onderkant van het apparaat.

WAARSCHUWING OVER DE
LITHIUMBATTERIJ
• De batterij kan bij verkeerde behandeling
exploderen. Niet opladen, uit elkaar halen of in
een vuur gooien.
• Gooi een opgebruikte batterij direct weg in
overeenstemming met de plaatselijke
regelgeving en richtlijnen. Houd uit de buurt van
kinderen.

Multiplex Name: Ensemblelabel (maximaal
16 tekens lang)

Service Name: Zendernaam
Programme Type: PTY-label (Zie "PTY
(programmasoort)" onder "Technische gegevens".)

Bit Rate: Overdrachtsnelheid
Signal Level: Geeft het signaalniveau aan van
de DAB-zender waarnaar u luistert met een
waarde uiteenlopend van 0 (geen signaal) tot 100
(maximaal signaal).

Info. PTY
Beeldt de PTY-label af (zie "PTY (programmasoort)"
onder "Technische gegevens") voor de zender
waarnaar u luistert.

Opmerking
Als er geen multiplexnaam of servicenaam is, zal
de ruimte voor de label of naam leeg zijn.

VOORZICHTIG
Als de batterij verkeerd geplaatst wordt, bestaat
gevaar voor explosie. Vervang uitsluitend door
hetzelfde type.
Dit symbool is bedoeld om de gebruiker
te waarschuwen voor de aanwezigheid
van belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies in de
documentatie die bij het apparaat werd
geleverd.

Kennisgeving aan klanten: de
volgende informatie is alleen van
toepassing op apparaten verkocht in
landen waarin de EU-richtlijnen geldig
zijn.
Dit product werd geproduceerd door of in
opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met
betrekking tot product conformiteit gebaseerd op
EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de
gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, België. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u door naar de
adressen in de afzonderlijke service of garantie
documenten.

De geldigheid van de CE-markering is beperkt tot
alleen die landen waarin dit wettelijk verplicht is,
hoofdzakelijk in de EEA-landen (European
Economic Area).

Verwijdering van oude batterijen,
elektrische en elektronische apparaten
(van toepassing in de Europese Unie en
andere Europese landen met
afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product, de
batterij of op de verpakking wijst
erop dat het product en de batterij,
niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit
symbool gebruikt worden in combinatie met een
chemisch symbool. Het chemisch symbool voor
kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer
de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 %
lood bevat.
Door deze producten en batterijen op juiste wijze
af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen
veroorzaakt worden in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen
draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.

DAB Manual Tune
Als de DAB-ontvangst met automatisch
DAB-afstemmen slecht is, probeert u
handmatig afstemmen.

Druk op SELECT  of  om het
gewenste DAB-kanaal te selecteren, en
druk daarna op ENTER.
De radio begint in het geselecteerde kanaal af
te stemmen op ontvangbare zenders.

Overige opties
Set Date & Time

Standaard wordt "Auto" ingesteld. Hierdoor kan
de klok worden gelijk gezet met de DABgegevens die worden ontvangen. Om de klok
handmatig in te stellen, drukt u op MENU en
selecteert u "Set Date & Time" en vervolgens
"Manual", en volgt u daarna de onderstaande
stappen.

• Bedien het apparaat met de voeding beschreven
onder "Technische gegevens".
• Als u het netsnoer wilt loskoppelen, trekt u aan
de stekker en niet aan het snoer.
• Laat het apparaat niet liggen op een plaats in de
buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren of
heteluchtkanalen, of op plaatsen die zijn
blootgesteld aan direct zonlicht, buitensporig
veel stof, mechanische trillingen of schokken.
• Zorg voor voldoende luchtcirculatie om te
voorkomen dat warmte zich in het apparaat
ophoopt. Plaats het apparaat niet op een
oppervlak (een tapijt, deken, enz.) of in de buurt
van materialen die de ventilatieopeningen
kunnen blokkeren.
• Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat
terecht komt, trekt u de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact en laat u het apparaat
controleren door vakbekwaam servicepersoneel,
voordat u dit apparaat verder gebruikt.
• Maak de behuizing schoon met een zachte,
droge doek. Gebruik geen enkel soort
oplosmiddel, zoals alcohol of wasbenzine,
omdat dit de afwerking kan beschadigen.
• Let erop dat u geen water spettert op het
apparaat. Dit apparaat is niet waterdicht.

Herhaal stap 1 om de maand, de dag
en de tijd in te stellen.

12H/24H: Selecteer de klokdisplayfunctie:
12-uurs klok of 24-uurs klok.

Date Format

Teruggaan naar het
voorgaande item

De datumweergavefunctie kan worden
geselecteerd uit "DD-MM-YYYY", "DD MMM
YYYY" (MMM is JAN, FEB, enz.), "MM-DDYYYY" en "YYYY-MM-DD".

Druk op BACK.

Druk nogmaals op MENU.

Beep
Selecteer "On" of "Off".

Opmerking

Initialize

Voorzorgsmaatregelen

Time Format
2

De klokinstelling annuleren

De nieuwe zender die wordt ontvangen na
handmatig afstemmen, wordt opgeslagen op
de DAB-zenderlijst.

In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding met
een ingebouwde batterij vereisen, mag deze
batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen worden. Om ervoor te zorgen dat de
batterij, het elektrisch en het elektronische
apparaat op een juiste wijze zal worden
behandeld, dienen deze producten aan het eind
van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan
het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Overhandig de batterij aan
het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recycleren
van dit product of batterij, kan u contact opnemen
met de gemeentelijke instanties, de organisatie
belast met de verwijdering van huishoudelijk afval
of de winkel waar u het product of batterij hebt
gekocht.

USB-kabel geleverd
bij de smartphone

• Wij garanderen niet dat dit
apparaat kan worden gebruikt
voor het opladen van alle
producten die via USB kunnen
worden opgeladen.
• Dit apparaat biedt geen
ondersteuning voor een
voedingsstoom die groter is
dan 5 V/1,5 A.
• Als een waarschuwingstoon
klinkt, koppelt u de
smartphone los van het
apparaat.
• De ontvangstgevoeligheid op
de radio kan verslechteren
tijdens het opladen van een
smartphone via USB.

Schakel de radio uit voordat u deze opties instelt.

Tip

Selecteer "OK" om de radio terug te stellen op
de fabrieksinstellingen. Alle instellingen, de
DAB-zenderlijst en de voorkeurzenders worden
gewist.

Smartphone

• Wanneer het alarm klinkt of de sluimerfunctie is ingeschakeld, kan de
helderheid van het display niet worden veranderd.
• Zelfs als de helderheid is ingesteld op uit, licht het display op met een
laag helderheidsniveau wanneer het alarm klinkt.

* Kan worden geselecteerd tijdens
het luisteren naar de radio of
wanneer het alarm is ingesteld.

De radio-opties kunnen worden ingesteld wanneer DAB of FM is geselecteerd.

Auto Tune

Basisbedieningen:

Wanneer de batterij leeg is, wordt ""
afgebeeld op het display.
Als een stroomonderbreking optreedt
terwijl de batterij leeg is, worden de
huidige tijd en de alarmtijd gewist.

Een smartphone opladen

Opmerking
Als geen bediening plaatsvindt terwijl het
alarm klinkt, zal het alarm na ongeveer
60 minuten stoppen.

Opties op het instelmenu

Wanneer moet de batterij
vervangen worden?

De instelling is voltooid.
De radio zal worden ingeschakeld op het
ingestelde tijdstip en het volumeniveau
neemt geleidelijk toe. ("A" of "B" knippert
op het display.)

"A" of "B" knippert op het display.

Opmerking

In geval van een stroomonderbreking
blijven de alarmfuncties werken tot de
batterij helemaal leeg is. Maar sommige
functies kunnen als volgt worden
beïnvloed:
• Het display gaat uit.
• Als het alarmgeluid is ingesteld op
"RADIO", zal de zoemer klinken.
• Als een stroomonderbreking optreedt
terwijl het alarm klinkt, zal de zoemer
afgaan.
• Als niet op ALARM RESET/OFF wordt
gedrukt, zal het alarm gedurende
ongeveer 5 minuten klinken.
• Als "" wordt afgebeeld op het display,
zal het alarm niet klinken in geval van
een stroomonderbreking. Vervang de
batterij als "" wordt afgebeeld.
• De sluimerfunctie zal niet werken.
• Tijdens een stroomonderbreking, zal het
alarm slechts eenmaal klinken op het
ingestelde tijdstip.

Volume

Als nog geen zender is opgeslagen als
voorkeurzender
Het voorkeurzendernummer en "--" worden beurtelings
afgebeeld op het display. In dit geval zal de zoemer
klinken op het ingestelde tijdstip.

Het informatiedisplay
omschakelen

Wanneer het alarm ingesteld is om af te gaan tijdens de tijdsduur van
de slaaptimer, zal de slaaptimer automatisch worden uitgeschakeld
wanneer het alarm klinkt.

Over de batterij als
noodvoeding

Druk op VOL/SET + of – om het
volumeniveau in te stellen, en druk op
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Voorkeurzendernummer

Als u tijdens het instellen van het alarm gedurende langer
dan 2 seconden SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER ingedrukt
houdt, is de alarminstelling onmiddellijk voltooid.

Druk op SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Stel het volumeniveau in.

Als "BUZZER" is geselecteerd
De instelling is voltooid. De zoemer zal klinken
op het ingestelde tijdstip en het volumeniveau
neemt geleidelijk toe. ("A" of "B" knippert op het
display.)

Alarmfunctie

Alarmperiode*
* Wanneer zowel "WEEKDAY"
als "WEEKEND" worden
afgebeeld, gaat het alarm
elke dag af.

Herhaal deze procedure om de minuten en
de alarmperiode in te stellen.

Enkele minuten sluimeren
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Stel de alarmfunctie ("DAB", "FM" of "BUZZER") in.

* Gebruik de voelstip op VOL/
SET + als referentiepunt bij de
bediening van het apparaat.

Het alarmgeluid
stoppen

• RDS-gegevens worden mogelijk niet correct
afgebeeld in gebieden waar RDS-uitzendingen nog
in een experimentele fase zitten.
• Als het radiosignaal dat wordt ontvangen zwak is,
kan het enige tijd duren om de RDS-gegevens te
ontvangen.

De DAB/FM-ontvangst verbeteren

• Als u probeert een andere zender op te slaan onder
hetzelfde voorkeurzendernummer, wordt de eerder
opgeslagen zender vervangen door de nieuwe.
• De voorkeurzenders blijven opgeslagen in het geheugen
van de radio ook nadat automatisch afstemmen is
uitgevoerd.

Het alarm instellen

Opmerkingen

* Wordt alleen afgebeeld
wanneer RDS (Radio
Data System)-gegevens
worden ontvangen.

Tip

Het volume
instellen

U kunt een bepaalde zender vinden door herhaaldelijk
op TUNING + of – te drukken (handmatig afstemmen).
U kunt zoeken naar ontvangbare FM-zenders met een
afstemstap van 0,05 MHz.

Zendernaam*
Lopende tekst*

1

De radio
uitschakelen

1

Druk op SELECT  of  om het jaar
te selecteren, en druk daarna op
ENTER.

OPMERKINGEN OVER DE
LITHIUMBATTERIJ
• Gooi de opgebruikte batterij direct weg. Houd
de lithiumbatterij buiten het bereik van kinderen.
Als de batterij is ingeslikt, raadpleegt u
onmiddellijk een huisarts.
• Veeg de batterij af met een droge doek om
zeker te zijn van goed contact.
• Let bij het plaatsen van de batterij erop dat de
polen in de juiste richting wijzen.
• Houd de batterij niet vast met een metalen
pincet omdat hierdoor kortsluiting kan ontstaan.
• Stel de batterij niet bloot aan buitengewoon
hoge temperaturen, zoals in direct zonlicht, vuur
en dergelijke.
Als u vragen of problemen hebt aangaande dit
apparaat, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Verhelpen van storingen
Als enig probleem aanhoudt nadat u de
onderstaande controles hebt uitgevoerd, neemt u
contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Het alarm klinkt niet op de ingestelde
alarmtijd.
Controleer of "A" of "B" op het display wordt
afgebeeld.

De radio is ingeschakeld, maar geen
geluid wordt voortgebracht op de
ingestelde alarmtijd.
Controleer de instelling van het volumeniveau van
het alarm.

Technische gegevens
Tijdweergave

24-uursysteem of 12-uursysteem

Frequentiebereik

DAB (Band-III): 174,928 MHz – 239,200 MHz
FM: 87,5 MHz – 108 MHz (frequentiestap van
0,05 MHz)

Als u tijdens het instellen van de klok
gedurende ongeveer 1 minuut op geen enkele
knop drukt, wordt de klokinstelfunctie verlaten.

DAB-frequentietabel (Band-III) (in MHz)
Kanaal

Frequentie

Kanaal

Frequentie

5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D

174,928
176,640
178,352
180,064
181,936
183,648
185,360
187,072
188,928
190,640
192,352
194,064
195,936
197,648
199,360
201,072
202,928
204,640
206,352
208,064

10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F

209,936
211,648
213,360
215,072
216,928
218,640
220,352
222,064
223,936
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200

Luidspreker

Diameter ong. 4,0 cm, 8 Ω
Uitgangsvermogen: 700 mW (bij 10% harmonische
vervorming)

Voedingsvereisten

230 V wisselstroom, 50 Hz
Reservevoeding voor klok: 3 V gelijkstroom, één
CR2032-batterij

USB-uitgang

USB-poort (gelijkstroomuitgang van 5 V, 1,5 A)

Afmetingen

Ong. 100,9 mm  101,6 mm  101,4 mm (b/h/d),
inclusief uitstekende delen en bedieningsorganen

Gewicht

Ong. 560 g, inclusief de CR2032-batterij
Het ontwerp en de technische gegevens zijn
onderhevig aan veranderingen zonder
voorafgaande kennisgeving.

PTY (programmasoort)
Deze functie geeft services of RDS-gegevens in
programmasoort aan, zoals Nieuws of Sport, die
worden uitgezonden als DAB of met RDSgegevens.
Als de ontvangen service of zender de
programmasoort niet uitzendt, wordt "No PTY"
afgebeeld.

Programmasoort

Display

Geen programmasoort

None

Nieuws

News

Actualiteiten

Current Affairs

Informatie

Information

Sport

Sport

Educatie

Education

Toneel

Drama

Cultuur

Arts

Wetenschap

Science

Gevarieerd

Talk

Popmuziek

Pop Music

Rockmuziek

Rock Music

Easy listening-muziek

Easy Listening

Light klassieke muziek

Light Classical

Zwaar klassieke muziek

Classical Music

Overige muziek

Other Music

Weer

Weather

Economie

Finance

Kinderprogramma

Children’s

Maatschappij

Factual

Religie

Religion

Inbelprogramma

Phone In

Toerisme

Travel

Vrije tijd

Leisure

Jazzmuziek

Jazz and Blues

Countrymuziek

Country Music

Nationale muziek

National Music

Oude Music

Oldies Music

Folkmuziek

Folk Music

Documentaire

Documentary

Alarmtest

Alarm Test

Alarm

Alarm – Alarm !

Komme i gang
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DAB/FM Clock Radio
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Fjern den isolerende folien fra batteriet.

Koble vekselstrømkabelen til en stikkontakt.

Gebruiksaanwijzing NL
Bruksanvisning NO

Når radioen slås på for første gang, vil klokken stilles, og det vil bli
utført et automatisk DAB-stasjonssøk. Dette vil ta ca. et minutt.

Bunn

©2015 Sony Corporation

Antenne

Til stikkontakt

Printed in China

Vekselstrømkabel

Kommentar
Hvis klokken ikke kan stilles automatisk, kan du stille den manuelt.
Se "Set Date & Time" i "Alternativer på oppsettmenyen".

XDR-C1DBP
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Lytte til radio

1

Velg ønsket stasjon.

"SC" tennes når en sekundær tjeneste
er valgt.

Den stasjonen som tas inn i øyeblikket
Stasjonsnavn lagret i
DAB-stasjonslisten

Tips

Velg DAB eller FM.

• " " vises på venstre side av stasjonsnavnet
til den sekundære tjenesten.
• Hvis du vil avslutte søket, må du trykke på
BACK.

* Bruk det følbare punktet på TUNING +
som orienteringshjelp når du betjener
enheten.
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"DAB" eller "FM"

Rulletekst

Trykk og hold inne TUNING + eller – for å
søke etter FM-stasjonen.

Du kan finne en bestemt stasjon ved å trykke
gjentatte ganger på TUNING + eller – (manuelt søk).
FM-stasjoner som kan mottas, kan søkes i trinn på
0,05 MHz.

Frekvens

* Vises kun når RDS-data
(Radio Data Systemdata) mottas.

Tips
Hvis du ikke trykker på ENTER i
løpet av 3 sekunder, vil søket
fortsette automatisk.

Når en stasjon med akseptabel
mottakskvalitet er funnet...

Frekvensen begynner å endre seg.

Lagrede stasjoner (5 DAB og 5 FM)

Lytte til en lagret stasjon

1

1

2

Still inn på den stasjonen du
vil lagre.
Følg trinnene i "Lytte til radio" ovenfor.

Trykk og hold inne den aktuelle forhåndsinnstillingsknappen (1–5),
inntil "PRESET-X stored" vises på displayet.
Eksempel: Lagre en innstilt stasjon på forhåndsinnstillingsknapp 3

2

Velg DAB eller FM.

Velg en lagret stasjon.
Eksempel: Når forhåndsinnstillingsknapp 3 trykkes

Tips

Kommentarer
• Hvis ingen stasjon er lagret på den knappen du trykker på,
vises "No Preset", og enheten går tilbake til den stasjonen
den var innstilt på før knappen ble trykket.
• For å unngå at en lagret stasjon endres ved en feiltakelse,
må du ikke holde forhåndsinnstillingsknappen inne i mer
enn 2 sekunder.

For å kunne stille radioalarmen må du først lagre radiostasjonen. Se "Lagrede stasjoner (5 DAB og 5 FM)".
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Trykk og hold inne SET ALARM/ALARM A eller B
for å velge alarmprogrammet.

3

Still inn time, minutt og alarmperiode ("WEEKDAY", "WEEKEND" eller begge deler).
Trykk på VOL/SET +
eller – for å velge ønsket
time, og trykk på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.

Trykk på VOL/SET + eller – for å velge ønsket alarmmodus, og trykk
på SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Når du velger "DAB" eller "FM"
Trykk på VOL/SET + eller – for å velge det
lagrede nummeret for den ønskede
stasjonen, og trykk på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.

Time

Minutt

Alarmperiode*

Tips

Stille inn tidsutkoblingen

Trykk på SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Hvis ingen stasjoner er lagret ennå
Forhåndsinnstillingsnummeret og "--" vises annenhver
gang på displayet. I dette tilfelle vil summeren lyde på
det innstilte klokkeslettet.

Lyden slås av, men kommer automatisk på
igjen etter 10 minutter.
Hver gang du trykker på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER, endres snooze-tiden som
følger:

Skifte visning i
informasjonsområdet

Radioen slås automatisk av etter at en innstilt tid er omme.

Stille inn lysstyrken i
displayet

Trykk på VOL/SET + eller – for å justere
volumet, og trykk på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.

Innstillingen er ferdig.
Radioen vil slås på på det innstilte
klokkeslettet, mens volumet økes gradvis.
("A" eller "B" blinker på displayet.)

Forhåndsinnstilt
nummer

Hvis du trykker på SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER og holder den inne i mer
enn 2 sekunder mens du stiller inn alarmen, vil alarminnstillingen aktiveres
omgående.

Juster volumet.

Volum

Når du velger "BUZZER"
Innstillingen er ferdig. Summeren vil lyde
på det innstilte klokkeslettet, mens
volumet økes gradvis. ("A" eller "B" blinker
på displayet.)

Alarmmodus

* Hvis både "WEEKDAY" og
"WEEKEND" vises, vil
alarmen ringe hver dag.

Gjenta denne prosedyren for å stille inn minutter
og alarmperiode.

Døse noen få minutter til
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Still inn alarmmodusen ("DAB", "FM" eller "BUZZER").

* Bruk det følbare punktet på
VOL/SET + som
orienteringshjelp når du
betjener enheten.

Stoppe alarmen

Kommentarer
• RDS-data vil kanskje heller ikke vises korrekt i
områder hvor RDS-overføringer befinner seg på
eksperimentstadiet.
• Hvis det radiosignalet som mottas, er svakt, kan
det ta litt tid å motta RDS-data.

Forbedre mottaket for DAB/FMradio

• Hvis du prøver å lagre en annen stasjon på det samme
nummeret, vil den forrige stasjonen bli overskrevet.
• De forhåndsinnstilte stasjonene forblir i radioens minne
også etter at automatisk søk er utført.

Stille alarmen

Justere volumet

Tips

Stasjonsnavn*
Rulletekst*

1

Slå av radioen

Lade en smarttelefon
Kommentarer
• Det gis ingen garanti for at
denne enheten kan brukes til å
lade alle produkter som kan
lades via USB.
• Denne enheten støtter ikke
strømtilførsel på mer enn
5 V/1,5 A.
• Hvis en varseltone lyder, må du
koble smarttelefonen fra
enheten.
• Radioens mottaksfølsomhet
kan reduseres under lading av
en smarttelefon via USB.

Deaktivere alarmen
Trykk på SET ALARM/ALARM
A eller B.
"A" eller "B" forsvinner fra
displayet.

"A" eller "B" blinker på displayet.

Kommentar

Tips

Hvis du ikke bruker noen funksjoner mens
alarmen lyder, vil den stilne etter rundt 60
minutter.

Du kan også slå av lyset i displayet ved å trykke på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER og holde knappen inne.

Kommentar

Kommentarer

Hvis alarmen er stilt inn på å ringe i det tidsrommet tidsutkoblingen
dekker, vil tidsutkoblingen deaktiveres automatisk når alarmen ringer.

Alternativer på
oppsettmenyen

Radio-alternativer
Auto Tune

For å oppdatere DAB-stasjonslisten må du utføre
automatisk DAB-søk igjen. Velg "Yes" for å starte
det automatiske DAB-søket.
Velg "No" for å deaktivere det automatiske
DAB-søket.

Grunnleggende betjening:

Kommentar

Gå tilbake til øvre
menynivå

Information
Du kan vise ulike typer informasjon på den
DAB-stasjonen du lytter til.

Forlate oppsettmenyen

Channel: Kanal og frekvens (se DAB-

Trykk på MENU igjen.

Om batteriet som
reservestrømkilde

Den stasjonslisten som er lagret i øyeblikket, vil
slettes så snart det automatiske DAB-søket har
startet.

Trykk på BACK.

frekvenstabellen i "Spesifikasjoner".)

Utskifting av reservebatteriet
1 Åpne batterirommet i bunnen av enheten.
 Løsne skruen helt.

Denne enheten inneholder et CR2032batteri som reservestrømkilde for klokken
og alarmen i tilfelle strømbrudd. (No Power
No Problem-system*)

 Trykk på fliken og
trekk lokket opp.

Når skal batteriet skiftes?
Når batteriet er utladet, vises "" på
displayet.
Hvis strømmen går mens batteriet er
utladet, vil aktuelt klokkeslett og alarmen
bli slettet.

For kunder i Europa
Registrer deg gratis nå på:
www.sony.eu/mysony

ADVARSEL!

Dette produktet inneholder et knappecellebatteri.
Hvis knappecellebatteriet svelges, kan det
forårsake livsfarlige indre brannskader i løpet av
bare 2 timer.

Om alarmen i tilfelle strømbrudd
I tilfelle strømbrudd fungerer
alarmfunksjonene helt til batteriet er
fullstendig utladet. Men visse funksjoner
kan bli påvirket som følger:
• Displayet viser ingenting.
• Hvis alarmlyden er stilt inn på "RADIO",
er det summeren som vil lyde.
• Hvis strømmen brytes mens alarmen
ringer, vil summeren overta.
• Hvis ALARM RESET/OFF ikke trykkes, vil
alarmen ringe i rundt 5 minutter.
• Hvis "" vises på displayet, vil alarmen
ikke høres om strømmen skulle gå. Skift
batteriet hvis "" vises.
• Snooze-funksjonen vil ikke fungere.
• Når strømmen har gått, vil alarmen bare
ringe én gang til innstilt tid.

Les denne veiledningen grundig før du begynner å
bruke enheten. Oppbevar veiledningen for senere
bruk.

Batteriet må ikke svelges, fare
for kjemiske brannskader.

* No Power No Problem™ er et
varemerke for Sony Corporation.

Nye og brukte batterier må oppbevares
utilgjengelig for barn.
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Ta ut det gamle batteriet ved å skyve det ut og ta det
opp.

Herved erklærer Sony Corporation at utstyrstypen
er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
EU-erklæring fulltekst finner du på Internett under:
http://www.compliance.sony.de/

4
5

Sett inn et nytt batteri i batterirommet med -siden
opp.
Lukk lokket til batterirommet og trekk til skruen.
Trykk på DAB/FM. ("" vil da forsvinne fra displayet.)

Kommentar
Hvis enheten kommer til å være frakoblet i lengre tid, må du ta
ut batteriet for å unngå at enheten skades av lekkasje eller
korrosjon.

Multiplex Name: Artistetikett (opptil 16 tegn
lang)

Service Name: Stasjonsnavn
Programme Type: PTY-etikett (Se "PTY
(programtype)" i "Spesifikasjoner".)

Bit Rate: Overføringshastighet
Signal Level: Viser signalnivået til DABstasjonen du lytter til, med en rangering fra
0 (ingen dekning) til 100 (maksimal dekning).

Andre alternativer

Du må ikke utsette batteriene eller apparatet med
innsatte batterier for sterk varme, som for
eksempel direkte sollys, åpen ild eller liknende.
Navneplaten og viktig informasjon om sikkerheten
befinner seg på undersiden av enheten.

ADVARSEL OM
LITIUMBATTERIET
• Batteriet kan eksplodere hvis det håndteres på
feil måte. Du må ikke prøve å lade det opp, ta
det fra hverandre eller brenne det.
• Brukte batterier må kastes med én gang og i
samsvar med reglene for kassering og
resirkulering av batterier. Oppbevares
utilgjengelig for barn.

DAB Manual Tune
Hvis DAB-mottaket via automatisk DAB-søk er
dårlig, bør du forsøke manuelt søk.

Trykk på SELECT  eller  for å velge
den ønskede DAB-kanalen, og trykk
deretter på ENTER.

Info. PTY
Viser PTY-etiketten (se "PTY (programtype)" i
"Spesifikasjoner") for den stasjonen du hører på.

Kommentar

Set Date & Time
"Auto" er standardinnstillingen. Dette gjør det
mulig for klokken å synkroniseres med
DAB-data som mottas. For å stille inn klokken
manuelt må du trykke på MENU og velge "Set
Date & Time", og deretter velge "Manual" og
følge trinnene nedenfor.

Hvis det ikke er noe multipleksnavn eller
tjenestenavn, vil plassen for etiketten eller navnet
være tom.

FORSIKTIG
Batteriet kan eksplodere hvis det skiftes på feil
måte. Det må kun skiftes ut med et av samme
type.
Dette symbolet skal gjøre brukeren
oppmerksom på at dokumentasjonen
som ledsager apparatet, inneholder
viktige instruksjoner for betjening og
vedlikehold (service).

Merknad for kundene: Følgende
informasjon gjelder kun utstyr som
selges i land som følger EU-direktivene.
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Henvendelser relatert til produkt
samsvar basert på Europeisk Unions lovgivning
skal adresseres til autorisert representant, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. For service
eller garanti saker, vennligst referer til adresse som
nevnt i separat service eller garanti dokument.

Gyldigheten av CE-merket er begrenset til de
landene hvor den er lovfestet, hovedsakelig i
EEA-landene (European Economic Area).

Kassering av gamle batterier og
elektriske og elektroniske apparater
(gjelder i den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet,
batteriet eller emballasjen indikerer
at dette produktet og batterier ikke
må behandles som
husholdningsavfall. På noen
batterier er dette symbolet brukt i
kombinasjon med kjemiske symbol. De kjemiske
symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til
dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005%
kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å sørge for at disse
produktene og batteriene blir kastet riktig, vil du
bidra til å forhindre negative konsekvenser for
miljøet og menneskers helse, som ellers kan
forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av
batteriet. Resirkulering av materialene vil bidra til å
bevare naturressursene.

Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses eller dataintegritetsgrunner krever en permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette
batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell.
For å sikre at batteriet og det elektriske og
elektroniske utstyr blir behandlet korrekt,
overlevere disse produktene ved endt levetid til et
mottak for resirkulering av batterier og elektrisk og
elektronisk utstyr.
For alle andre batterier, vennligst se informasjonen
om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte.
Lever batteriet til et mottak for resirkulering av
avfall batterier. For mer detaljert informasjon om
resirkulering av dette produktet eller batteriet, kan
du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du
kjøpte produktet eller batteriet.

Forholdsregler
• Enheten må kun brukes med de strømkildene
som er spesifisert i "Spesifikasjoner".
• Når du kobler fra strømkabelen, må du holde i
støpselet, ikke i kabelen.
• Ikke plasser enheten i nærheten av en
varmekilde, som for eksempel en radiator eller
ventilasjonskanal, eller på et sted der enheten
kan utsettes for direkte sollys, mye støv,
mekaniske vibrasjoner eller støt eller slag.
• Sørg for at det er en viss luftsirkulasjon rundt
enheten, så den indre temperaturen ikke øker.
Ikke sett enheten på en flate (et teppe, et laken
e.l.) eller i nærheten av materialer (f.eks. et
gardin) som kan komme til å dekke til
ventilasjonsåpningene.
• Skulle en fast gjenstand eller væske falle ned på
enheten, må du koble enheten fra strømnettet
og få den sjekket av kvalifisert personell før du
fortsetter å bruke den.
• Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre kabinettet.
Ikke bruk noen form for løsemiddel, som f.eks.
alkohol eller bensin, som kan ødelegge
overflaten.
• Pass på at det ikke kommer vannsprut på
enheten. Enheten er ikke vanntett.

Trykk på BACK.

Avbryte klokkeinnstillingen
Kommentar
Hvis du ikke trykker på noen knapp på rundt
1 minutt mens du stiller klokken, vil
innstillingsmodus for klokken avsluttes.

Den nye stasjonen som tas inn via manuelt søk,
lagres i DAB-stasjonslisten.

Initialize

Time Format
Gå tilbake til forrige element

Trykk på MENU igjen.

Radioen begynner å søke etter stasjoner innen
rekkevidde i den valgte kanalen.

Velg "OK" for å initialisere radioen med
fabrikkens standardinnstillinger. Alle
innstillinger, DAB-stasjonslisten og
forhåndsinnstillinger vil bli slettet.

USB-kabel som
fulgte med
smarttelefonen

Slå av radioen før du stiller inn disse alternativene.

Tips

Hvis batterirommet ikke kan lukkes ordentlig, må
du holde opp å bruke produktet, og oppbevare det
utilgjengelig for barn.
Hvis du har mistanke om at et batteri er svelget
eller stukket inn i en kroppsåpning, må du oppsøke
lege omgående.
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* Kan velges mens du hører på radio
eller når alarmen er innstilt.

Radio-alternativer kan stilles inn når DAB eller FM er valgt.

Smarttelefon

• Når alarmen høres, eller snooze-funksjonen er aktiv, kan du ikke
endre lysstyrken i displayet.
• Selv om lyset er slått av, lyser displayet svakt når alarmen høres.

1

Trykk på SELECT  eller  for å velge
året, og trykk deretter på ENTER.

2

Gjenta trinn 1 for å stille inn måned,
dag og klokkeslett.

OM LITIUMBATTERIET
• Kasser brukte batterier omgående. Oppbevar
litiumbatteriet utilgjengelig for barn. Hvis
batteriet svelges, må lege oppsøkes omgående.
• Tørk av batteriet med en tørr klut for å sikre god
kontakt.
• Pass på å sette inn batteriet med polene riktig
vei.
• Ikke hold batteriet med en metallpinsett, da det
kan forårsake en kortslutning.
• Ikke utsett batteriet for høy varme, som for
eksempel direkte sollys, åpen ild eller liknende.
Hvis det skulle være noe du lurer på, eller det
oppstår problemer med enheten, må du ta
kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Feilsøking
Skulle du fortsatt ha problemer etter at du har
sjekket nedenstående, må du ta kontakt med
nærmeste Sony-forhandler.

Alarmen ringer ikke på det innstilte
tidspunktet.
Kontroller at "A" eller "B" vises på displayet.

Radioen er aktivert, men ingen
alarmlyd høres på det innstilte
tidspunktet.
Kontroller voluminnstillingene for alarmen.

Spesifikasjoner
Tidsvisning

24 timers system eller 12 timers system

Frekvensområde

DAB (bånd-III): 174,928 MHz – 239,200 MHz
FM: 87,5 MHz – 108 MHz (0,05 MHz trinn)

DAB (bånd-III) frekvenstabell (MHz)
Kanal

Frekvens

Kanal

Frekvens

5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D

174,928
176,640
178,352
180,064
181,936
183,648
185,360
187,072
188,928
190,640
192,352
194,064
195,936
197,648
199,360
201,072
202,928
204,640
206,352
208,064

10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F

209,936
211,648
213,360
215,072
216,928
218,640
220,352
222,064
223,936
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200

12H/24H: Velg klokkevisningsmodus,
12 timers klokke eller 24 timers klokke.

Date format
Visningsmodus for datoen kan velges blant
"DD-MM-YYYY", "DD MMM YYYY" (MMM står
for JAN, FEB osv.), "MM-DD-YYYY" eller
"YYYY-MM-DD".

Beep
Velg "On" eller "Off ".

PTY (programtype)
Denne funksjonen angir tjenester eller RDS-data i
programtypen, som nyheter eller sport, overført
med DAB- eller RDS-dataene.
Hvis den mottatte tjenesten eller stasjonen ikke
overfører programtypen, vises "No PTY".

Programtype

Skjerm

Ingen programtype

None

Nyheter

News

Aktuelle hendelser

Current Affairs

Informasjon

Information

Sport

Sport

Utdannelse

Education

Drama

Drama

Kultur

Arts

Forskning

Science

Diverse

Talk

Popmusikk

Pop Music

Rock

Rock Music

Easy Listening-musikk

Easy Listening

Lett klassisk

Light Classical

Seriøs klassisk

Classical Music

Annen musikk

Other Music

Vær

Weather

230 V vekselstrøm, 50 Hz
Reservebatteri for klokken: 3 V likestrøm, ett
CR2032-batteri

Økonomi

Finance

Barneprogrammer

Children’s

USB-utgangsstrøm

Samfunn

Factual

USB-port (DC UT 5 V, 1,5 A)

Religion

Religion

Mål

Ring inn

Phone In

Ca. 100,9 mm  101,6 mm  101,4 mm (B/H/D)
inkludert utstikkende deler og kontroller

Reise

Travel

Fritid

Leisure

Vekt

Jazz

Jazz and Blues

Country Music

Country Music

National Music

National Music

Oldies Music

Oldies Music

Folk Music

Folk Music

Dokumentar

Documentary

Alarmtest

Alarm Test

Alarm

Alarm – Alarm !

Høyttaler

Ca. 4,0 cm diameter, 8 Ω
Utgangseffekt: 700 mW (ved 10% harmonisk
forvrengning)

Strømbehov

Ca. 560 g, inkludert CR2032-batteriet
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.

