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Betjeningsknapper (Øverst)
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1. Menu-knap

6. Funktions-knap

11. Lysdæmper-knap

16. Info-knap

2. Tuning-knap

7. Bluetooth-parringsknap

17. Apple Lightning® -stik

3. Vælger-knap

8. Slumre-knap

12. Knap til automatisk tuning/
tilbage

4. Alarm 2/Hurtigt fremad-knap

9. Alarm 1/Afspil/Pause-knap

13. Equalizer (EQ)-knap

5. Tændt/Standby-knap

10. Forindst.knap

14. Regulering af lydstyrke

18. Knap for dock-adgang

15. Sleep-knap
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Kontrolknapper (foran)

20
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19. Bluetooth-indikator
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20. LCD-display
21. Infrarød sensor
22. Højttalere x 2
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23. Membran til forbedret
basgengivelse
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Betjeningsknapper (bagside)
24
24. Teleskopantenne
25. DC-indgangsstik
26. Opladerstik
27. Linje udgangsstik
28. Høretelefonstik
Service

29. Ekstra input-stik
30. USB-stik (kun til
serviceindgreb)
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Kontrolknapper (fjernbetjening)
4

3

2

1

1. Tændt/Standby-knap
2. iPod-knap
3. FM-knap
4. DAB-knap
5. Lydløs-knap
6. Auxiliary in-knap
7. Bluetooth-knap
8. Afspil/pause-knap
9. Knap til tuning nedad/tilbagespoling
10. Menu-knap
11. Sleep-knap
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12. Lysdæmper-knap
13. Slumre-knap
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15

14. Alarm-knap
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12
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15. Equalizer (EQ)-knap
16. Vælger-knap
17. Info-knap
18. Knap til tuning opad/hurtigt fremad
19. Forindst.knap
20. Lydstyrke op/ned-knapper

Bemærk: Af hensyn til tydeligheden viser vejledningerne til brug af knapperne i hele denne betjeningsvejledning knapperne på clockradioen. Knapperne
på fjernbetjeningen kan bruges, hvis du foretrækker det. Lydløs-funktionen kan dog kun anvendes, når fjernbetjeningen bruges.
Bemærk venligst: Mode-knappen på radioen giver adgang til indgangstilstandene DAB, FM, iPod og Auxiliary.
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Udskiftning af batteri i fjernbetjening
1. Ved hjælp af spidsen af en papirklips skubbes palen til højre.
2. Udtag batteriholderen ved at skubbe holderen i den viste retning.
3. Tag batteriet ud af holderen.
4. Udskift batteriet (CR2032 eller tilsvarende), mens du sikrer at den
positive side af batteriet vender mod dig med holderen placeret som vist.
5. Udskift batteriholderen.
Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid, anbefales det at
batteriet fjernes.
VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for høj varme, som solskin,
brand eller lignende. Efter brug skal flade batterier om muligt indleveres
til et egnet genbrugscenter. Batterier må under ingen omstændigheder
bortskaffes ved afbrænding.
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Brug af radioen for første gang
1. Placér din radio på en plan overflade.
2. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket
helt ud og stillet lodret for at få den bedste modtagelse.
Service

3. Indsæt adapterstikket i DC-indgangen, som er placeret på bagsiden
af din radio. Sæt adapteren i en standardstikkontakt. Displayet viser
”Welcome to Digital Radio” i nogle få sekunder og går derefter over til
at vise ”0:00”. Efter kort tid vises den aktuelle tid i displayet.
4. Hvis der ikke findes nogen stationer, kan det være nødvendigt at
placere radioen et andet sted for at opnå bedre modtagelse. Herefter
skal du søge efter stationerne, som beskrevet på side 10.

Welcome to
Digital Radio

VIGTIGT: Strømadapteren bruges til at forbinde radioen til stikkontakten.
Stikkontakten som anvendes til radioen, skal være tilgængelig under normal
brug. For at afbryde radioen helt fra strømforsyningen skal adapteren
tages helt ud af stikkontakten.
Tegnene der vises på LCD-displayet betyder, at radioen er tilsluttet og
modtager strøm fra stikkontakten.
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Betjening af din radio
1. Tryk og slip Tænd/standby-knappen for at tænde din radio. Første
gang radioen tændes, vil den være i DAB-tilstand. Efter hver brug vil
radioen huske den funktion, der bliver brugt, og derefter tænde i den
samme funktion, næste gang den bliver brugt.
2. Hvis radioen har været brugt før, vælger den automatisk den sidst
brugte station.
3. Hvis det er første gang at radioen tages i brug, udføres en hurtig scanning
af Bånd III DAB-kanaler. Radioen begynder herefter af afspille den
første station på listen. Displayet viser så navnet på radiostationen.
4. Under scanningsprocessen viser displayet stationssøgningens
fremskridt. Nummeret på højre side af displayet er det antal stationer,
der er fundet. Når scanningen er udført, vælges den første station
(i alfanumerisk rækkefølge 0....9, A....Z).
5. Hvis der ikke findes nogen signaler, kan det være nødvendigt at stille
dit musikanlæg et sted, der giver bedre modtagelse. Herefter skal du
søge efter stationerne, som beskrevet på side 10.
Bemærk: Når radioen først tændes, vil lyden være sat til et forholdsvist
højt niveau, hvis udsendelsen skulle være meget stille. Når du har indstillet
lydstyrken ved hjælp af Volume kontrolknappen, husker radioen denne
indstilling, næste gang den tændes.
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DAB Mode
1

Scanning...

24

Absolute Rad 60s
Now playing on the r

Valg af station – DAB
1. Tryk og slip Tænd/standby-knappen for at tænde din radio. Displayet
viser ”Connecting” i nogle få sekunder.

DAB Mode
2

2. Tryk og slip Mode-knappen (DAB-knappen på fjernbetjeningen), indtil
DAB-tilstanden er valgt. Displayet vil vise navnet på den aktuelle
radiostation.

Station List
< BBC Radio 2

3. Drej Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen) for at
gennemse listen over tilgængelige radiostationer.

<

3

BBC Radio 2
Connecting...

4. Når det ønskede stationsnavn vises på displayet, tryk og slip Selectknappen for at vælge stationen. Displayet viser ”Connecting”, mens
din radio finder den nye station.
5. Indstil Volume-knappen til den ønskede indstilling.

4

Bemærk: Hvis displayet viser ”Service not available”, efter du har valgt
en station, kan det være nødvendigt at flytte din radio til et sted med
bedre radiosignal.

Station List
< BBC Radio 5 Live <<<

Sekundære tjenester – DAB
1. Visse radiostationer tilbyder en eller flere sekundære tjenester. Hvis en
radiostation tilbyder en sekundær tjeneste, vises denne umiddelbart
efter den primære tjeneste, når du drejer på Tuning-knappen (Tuningknapperne på fjernbetjeningen).
2. Tryk og slip Select-knappen for at vælge den sekundære tjeneste.
De fleste sekundære tjenester sender ikke hele tiden, og hvis den
valgte tjeneste ikke er tilgængelig, indstilles radioen til den tilhørende
primære tjeneste igen.

1

Station List
< << BBC R5LiveSportX <
2
8

Visningsindstillinger – DAB
Din radio har et udvalg af visningsmuligheder i tilstanden DAB:
1. Tryk på Info-knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.
Alle displayvisninger vender tilbage til visning af tid og dato efter ca.
30 sekunder.
a. Rulletekst

a

BBC Radio 2
Now playing on the r

b

BBC Radio 2
Pop Music

b. Programtype

Viser hvilken type station der lyttes til, som
f.eks. Pop, Classic, News osv.

c

BBC Radio 2
BBC National DAB

c. Multipleks-navn

Viser navnet på det DAB-multipleks, den
aktuelle station tilhører.

d

BBC Radio 2
10:28
18-07-2014

e

BBC Radio 2
12B 225.648MHz

f

BBC Radio 2
128kbps / DAB

d. Tid og dato

e. Frekvens og kanal

f. Bit-hastighed og
audiotype
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Viser rulletekst-meddelelser, som
f.eks. sangerens/musikkens navn,
telefonnummer osv.

1

Viser den aktuelle tid og dato.

Viser frekvensen og kanalnummeret på
den aktuelle DAB-station.

Viser den digitale lydbit-hastighed og
audiotype på den aktuelle DAB-station.

Display valgmuligheder – DAB kont.
g. Signalstyrke

Viser signalstyrken for den aktuelt
indstillede DAB-station. Den åbne
blok i signalstyrkekurven viser den
minimale nødvendige signalstyrke, der
er nødvendig for god DAB-modtagelse.
Signalmarkørerne går op eller ned og viser
den skiftende signalstyrke, når du justerer
antennen eller placeringen af din radio.

g

BBC Radio 2

Sådan finder du nye stationer – DAB
En gang imellem bliver en ny DAB-station tilgængelig. Eller du kan have
flyttet til et andet sted i landet. Derfor kan det være nødvendigt igen at
søge efter stationer på dit musikanlæg.

Scanning...

24

1

1. Tryk og slip Auto Tune-knappen.
2. Dit musikanlæg søger nu efter DAB-kanalerne på bånd III. Efterhånden
som nye stationer findes, tæller stationstælleren på højre side af
displayet opad, og stationerne føjes til listen.
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Manuel tuning – DAB
Manuel tuning giver dig mulighed for at indstille dit musikanlæg til en særlig
DAB-frekvens på Bånd III. Alle nye stationer der bliver fundet, bliver føjet til
listen. Denne funktion kan også anvendes til at optimere antennens eller
radioens modtagelse af en bestemt kanal eller frekvens.

1

1. Tryk og slip Menu-knappen for at åbne DAB-menuen.
2. Drej Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil
displayet viser ”Manual Tune”. Tryk og slip Select-knappen for at
vælge funktionen manuel tuning.

DAB
< Manual Tune

<

Manual Tune
< 12B 225.648MHz

<

2,3

3. Drej Tuning-knappen for at vælge den ønskede DAB-kanal. Tryk og
slip Select-knappen for at stille ind på den valgte frekvens.
4. Den åbne blok i signalstyrkekurven viser den minimale nødvendige
signalstyrke, der er nødvendig for god DAB-modtagelse.
Signalmarkørerne går op og ned og viser den skiftende signalstyrke,
når du justerer antennen eller placeringen af din radio. Eventuelle nye
radiostationer fundet ved hjælp af den tunede DAB-multiplex vil blive
tilføjet til listen, som er lagret i radioen. Tryk og slip Select-knappen
igen for at vende tilbage til den normale DAB-tuningsfunktion.

2-4

12B 225.648MHz BBC

Signalstyrke display – DAB
1. Tryk og slip Info-knappen, indtil displayet viser signalstyrken. Den åbne
blok i signalstyrkekurven viser den minimale nødvendige signalstyrke,
der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalmarkørerne går op
og ned og viser den skiftende signalstyrke, når du justerer antennen
eller placeringen af din radio.
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BBC Radio 2
1

Dynamic Range Control (DRC) – DAB
DRC-funktionen kan gøre det lettere at høre stille lyde, når din radio bliver
anvendt i støjfyldte omgivelser.

2

DAB
< DRC Value

<

3

DRC Value
< DRC off

*
<

DRC Value
< DRC high

<

DRC Value
< DRC low

<

Der er tre komprimeringsniveauer:
DRC off

Ingen kompression anvendt. (standard)

DRC high

Maksimal kompression anvendt.

DRC low

Mellem kompression anvendt.

1. Tryk og slip Tænd/standby-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip Mode-knappen, indtil DAB-båndet vælges.
3. Tryk og slip Menu-knappen for at åbne DAB-menuen.
4. Drej på Tuning-knappen, indtil der står ”DRC Value” på displayet. Tryk
og slip Select-knappen. Displayet viser den aktuelle DRC-værdi, som
markeres med en stjerne.

4,5

4-6

5. Drej Tuning-knappen for at vælge den ønskede DRC-indstilling
(standard er off).
6. Tryk og slip Select-knappen for at bekræfte indstillingen. Displayet
vender tilbage til at vise radionavne efter nogle sekunder.
Bemærk: Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen.
Hvis udsendelsen ikke understøtter DRC, så vil musikanlæggets DRCindstilling ikke have nogen effekt.
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Stationsrækkefølge – DAB
Din radio har 3 stationsrækkefølge-indstillinger, som du kan vælge imellem.
Stationsrækkefølge-indstillingerne er alfanumerisk, helhed og gyldig.
Bemærk: Standardindstillingen for stationsrækkefølge er alfanumerisk.

2

DAB
< Station Order

<

3

Station Order
< Alphanumeric

*
<

Station Order
< Ensemble

<

Station Order
< Valid

<

1. Tryk og slip Tænd/standby-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip Mode-knappen (DAB-knappen på fjernbetjeningen), indtil
DAB-tilstanden er valgt.
3. Tryk og slip Menu-knappen for at åbne DAB-menuen.
4. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil
der står ”Station Order” på displayet. Tryk og slip Select-knappen.

4,5

5. Drej på Tuning-knappen for at vælge imellem ”Alphanumeric”,
”Ensemble” og ”Valid”. Den valgte indstilling markeres med en stjerne.
”Alphanumeric” – sorterer stationslisten alfanumerisk 0 – 9 A – Z).
”Ensemble” – organiserer stationslisten efter DAB-multiplex.
”Valid” – viser kun de stationer, der findes et signal fra.
6. Tryk og slip Select-knappen for at vælge den ønskede stationsrækkefølge.
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4-6

Udrensning af stationer – DAB
Over tid vil nogle DAB-tjenester ophøre med at sende, eller de skifter
sendested, så du ikke kan modtage stationen. For at flytte sådanne stationer
fra listen over DAB-stationer, kan du bruge udrens-funktionen til at slette
stationer på listen, der ikke længere kan modtages.

2

De stationer, som ikke kan findes, eller som ikke har kunnet modtages
i meget lang tid, vises på listen over radiostationer markeret med et
spørgsmålstegn.

3
1. Tryk og slip Tænd/standby-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip Mode-knappen (DAB-knappen på fjernbetjeningen), indtil
DAB-tilstanden er valgt.
3. Tryk og slip Menu-knappen for at åbne DAB-menuen.

< Prune

DAB

<

Prune?
No <Yes<
Prune?
< No< Yes

4,5

4. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil
der står ”Prune” på displayet. Tryk og slip Select-knappen.
5. Drej på Tuning-knappen for at markere ”Yes”. Tryk og slip Selectknappen for at foretage en udrensning af stationslisten, så stationer,
der ikke længere kan modtages, slettes fra listen.

4-6

6. Hvis du ikke vil udrense inaktive stationer, så vælg ”No” i trin 5, og tryk
og slip Select-knappen. Displayet vender tilbage til den tidligere visning.
Bemærk: Hvis du er flyttet til en anden del af landet, skal du igen søge
efter nye stationer (se afsnittet ”Sådan finder du nye stationer” på side 10).
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Betjening af dit musikanlæg – FM auto-tuning
1. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket
helt ud og stillet lodret for at få den bedste modtagelse.

FM Mode
3

2. Tryk og slip Tænd/standby-knappen for at tænde din radio.
3. Tryk og slip Mode-knappen (FM-knappen på fjernbetjeningen) for at
vælge FM-tilstanden.

87.50MHz
Scanning...

4. Drej Tuning-knappen i urets retning, og tryk og slip herefter Auto
Tune-knappen for at få din radio til at søge fra lav frekvens til høj
frekvens og stoppe automatisk, når den finder en station med den
nødvendige styrke.

4-7

5. Efter et par sekunder opdateres displayet. Displayet viser frekvensen
af det fundne signal. Hvis signalet er stærkt nok, og der er RDS-data
til stede, så viser radioen også stationens navn.

4-7

6. For at finde andre stationer, tryk og slip Auto Tune-knappen som før.
Bemærk:
7. Drej Tuning-knappen modsat urets retning, og tryk og slip herefter
Auto Tune-knappen for at få din radio til at søge fra høj frekvens til
lav frekvens og stoppe automatisk, når den finder en station med den
nødvendige styrke.

Tryk og hold Tuning op-knappen på fjernbetjeningen for at få din radio til
at søge fra lav frekvens til høj frekvens.

8. Når båndets afslutning er nået, begynder radioen sin tuning igen fra
den modsatte ende af båndet.

Bemærk:

9. Juster Lydstyrke til den ønskede lydstyrke-indstilling. Tryk og slip
Tænd/standby-knappen for at slukke for din radio.
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Tryk og hold Tuning ned-knappen på fjernbetjeningen for at få din radio
til at søge fra høj frekvens til lav frekvens.

Hvis du synes, at FM-modtagelsen er dårlig, skal du prøve at flytte
teleskopantennen. Træk den helt ud og placer den lodret for optimal
modtagelse. Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse
baggrundsstøj, kan dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Monomodtagelse for den pågældende FM-station. Se afsnittet ”Stereo/Mono
indstilling – FM” på side 19 for at få yderligere detaljer.

Manuel tuning – FM
1. Træk teleskopantennen helt ud. Teleskopantennen bør være trukket
helt ud og stillet lodret for at få den bedste modtagelse.
2. Tryk og slip Tænd/standby-knappen for at tænde din radio.

FM Mode
3

3. Tryk og slip Mode-knappen (FM-knappen på fjernbetjeningen) for at
vælge FM-tilstanden.
4. Drej på Tuning-knappen (Tuning op- eller ned-knapperne på
fjernbetjeningen) for at tune ind på en station. Frekvensen skifter i
trin på 50 kHz.

87.50MHz
4

Hvis signalet er stærkt nok, og der er RDS-data til stede, kan displayet
vise stationens navn.
5. Når du har nået bølgebåndets ende, vil dit musikanlæg begynde at
søge fra den modsatte ende af bølgebåndet.
6. Juster Lydstyrke til den ønskede lydstyrke-indstilling.
7. Tryk og slip Tænd/standby-knappen for at slukke for din radio.
Bemærk:
Hvis du synes, at FM-modtagelsen er dårlig, skal du prøve at flytte
teleskopantennen. Træk den helt ud og placer den lodret for optimal
modtagelse.
Hvis du synes, at en FM-udsendelse har en masse baggrundsstøj, kan
dette ofte reduceres ved at indstille radioen til Mono-modtagelse for den
pågældende FM-station. Se afsnittet ”Stereo/Mono indstilling – FM” på
side 19 for at få yderligere detaljer.
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Visningsindstillinger – FM
Din radio har en række displaymuligheder for FM-funktionen:
Radio Data System (RDS) er et system, der videresender ikke-hørbar
digital information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder
en lang række nyttige funktioner. Følgende findes i dit musikanlæg.
1. Tryk på Info-knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.

1

a

BBC R4
The best variety of

b

BBC R4
Pop Music

c

BBC R4
89.30MHz

d

BBC R4
Mono

e

BBC R4
10:08

Alle displayvisninger vender tilbage til visning af tid og dato efter ca.
30 sekunder.
a. Rulletekst

Viser rulletekst-meddelelser, som f.eks.
sangerens/musikkens navn, telefonnummer
osv.

b. Programtype

Viser hvilken type station der lyttes til, som
f.eks. Pop, Classic, News osv.

c. Navn

Viser radiostationens navn for den aktuelt
valgte FM-station.

d. Audiotype

Viser audiotypen for den aktuelt indstillede
FM-station.

e. Tid og dato

Viser den aktuelle tid og dato.

Bemærk: Hvis ingen RDS-data er til stede, kan radioen ikke vise information
om stationsnavn, rulletekst og programtype.
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21-07-2014

Indstilling af søgefølsomheden – FM
Dit musikanlæg inkluderer en local/distant indstilling for den automatiske
søgning. Ved at indstille radioen til 'local'-scanning vil svagere signaler fra
sendere langt borte blive ignoreret af radioen, hvilket gør det nemmere at
finde stationer med stærkere signaler.

2

FM
< FM Scan Zone

<

3

FM Scan Zone
< Distant

*
<

FM Scan Zone
< Local

<

1. Tryk og slip Tænd/standby-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip om nødvendigt Mode-knappen (FM-knappen på
fjernbetjeningen), indtil FM båndet vælges.
3. Tryk og slip Menu-knappen for at åbne FM-menuen.
4. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen),
indtil displayet viser ”FM Scan Zone”. Tryk og slip Select-knappen for
at gå til tilstanden til justering af scanningsfølsomhed. Den aktuelle
indstilling angives med en stjerne.
5. Drej på Tuning-knappen for at skifte mellem valgmulighederne for
'Local' (kun stationer med stærkt signal) og 'Distant' (alle stationer)
på den nederste linje på displayet. Valgmuligheden Distant gør, at
radioen kan finde svagere signaler under søgningen.

4,5

4-6

6. Tryk og slip Select-knappen for at bekræfte dit valg. Local- og
Distant-indstillingen gemmes på radioen, indtil den ændres, eller indtil
systemet nulstilles.
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Stereo/Mono indstilling – FM
Dit musikanlæg afspiller stereo FM-udsendelser i stereo, hvis det modtagne
signal er tilstrækkeligt stærkt. Men hvis stereosignalet bliver svagere, vil
lyden blive dårligere. Det kan til tider være ønskeligt at indstille radioen til
at afspille i mono for at reducere baggrundsstøjen.

3

FM
< FM Audio

1. Tryk og slip Tænd/standby-knappen for at tænde din radio.

< Mono

2. Indstil den ønskede FM-station, som tidligere beskrevet.
3. Tryk og slip Menu-knappen for at åbne FM-menuen.

FM Audio

<
*
<

4-6

4. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen),
indtil der står ”FM Audio” på displayet. Tryk og slip Select-knappen.
5. For at skifte til mono for at reducere støj fra et svagt FM-signal kan
du dreje på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen),
indtil displayet viser 'Mono'. Tryk og slip Select-knappen for at bekræfte
indstillingen.
Den aktuelle audio-indstilling angives med en stjerne.
6. For at vende tilbage til stereo, kan du også dreje på Tuning-knappen
(Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil displayet viser 'Auto'.
Tryk og slip Select-knappen for at bekræfte indstillingen. Radioen
afspiller den aktuelle station, hvis signalet er stærkt nok.
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4-6

< Auto

FM Audio

<

Forudindstilling af stationer
Du kan gemme dine foretrukne DAB- og FM-radiostationer i den
forudindstillede stationshukommelse. Der er 20 hukommelsesindstillinger i
din radio, 10 til DAB og 10 til FM. Forudindstillingerne huskes af din radio,
også selv om der skulle ske en strømafbrydelse.
Stationerne gemmes og bruges på samme måde, både i FM- og DABtilstanden, og fremgangsmåden er beskrevet nedenfor.

2

BBC Radio 2
Now playing on the r

4

Preset Store
<1: (Empty)

>

1. Tryk og slip Tænd/Standby-knappen for at tænde din radio.

Preset 1
stored

2. Tryk og slip Mode-knappen (DAB- eller FM-knappen på fjernbetjeningen)
for at vælge det ønskede bølgebånd.
3. Stil ind på den ønskede station, som beskrevet tidligere.

5

4. Tryk og hold Preset-knappen nede. Displayet viser, for eksempel,
”1: (Empty)”, hvis ingen station er gemt under denne forudindstilling.
5. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen) for
at vælge det ønskede forudindstillede stationsnummer, som du gerne
vil lagre stationen under.

6

6. Tryk og slip Select-knappen. Displayet viser, for eksempel, 'Preset
1 stored'. Stationen gemmes på den valgte, programmerbare knap.
Gentag denne fremgangsmåde på resten af de programmerbare
knapper.
7. Stationer, som er gemt på de programmerbare knapper, kan overskrives
ved at følge den ovenstående fremgangsmåde.
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Genkald af en forudindstillet station
1. Tryk og slip Tænd/Standby-knappen for at tænde din radio.

Preset Recall
<1:
BBC Radio 2

2. Tryk og slip Mode-knappen (DAB- eller FM-knappen på fjernbetjeningen)
for at vælge det ønskede bølgebånd.

2

3. Tryk og slip Preset-knappen. Displayet viser, for eksempel, ”1: (Empty)”,
hvis ingen station er gemt under denne forudindstilling. Hvis en station
er gemt, vil displayet vise enten stationens navn (for DAB-kanaler)
eller frekvensen (for FM-kanaler).

3

4. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen) for
at vælge den ønskede, forudindstillede kanal.
5. Tryk og slip Select-knappen. Dit musikanlæg stiller ind på den valgte
forindstillede kanal, som er gemt i den forudindstillede hukommelse.

4

5
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>

BBC Radio 2
Now playing on the r

®

®

Docking for iPod® iPhone og iPad

Din radio har en iPod dock-funktion, som gør det muligt for dig at afspille
digitale lydfiler og videolydspor fra din iPod, iPhone eller iPad ved at bruge
radioens højttalere.

Apple Lightning-stik

Din radio anvender Apple Lightning® -stikket, som Apple indførte i 2012.
I dette afsnit bruges iPod i betydningen, at du kan bruge en kompatibel
iPod, iPhone eller iPad.

Adgang til din iPod-, iPhone- eller iPad-dock
1. For at få adgang til din iPod Lightning-dock skal du skubbe knappen
for dock-adgang mod højre. Lågen åbnes, så du har adgang til
Lightning-stikket.

1

2. For at lukke lågen igen skal du blot skubbe den forsigtigt nedad, indtil
den klikker på plads.

Docking af din iPod, iPhone eller iPad
1. Placér forsigtigt din iPod på Lightning-stikket.
Bemærk: Hvis du docker din iPod, mens radio spiller, skiftes der
automatisk til iPod-tilstand. Hvis du docker din iPod, mens radioen er
i Standby-tilstand, skal du trykke på Mode-knappen (iPod-knappen
på fjernbetjeningen), som beskrevet herunder.
2. For at vælge tilstanden iPod skal du trykke på Mode-knappen (iPodknappen på fjernbetjeningen), indtil 'iPod' vises på displayet. Hvis den
blev afspillet tidligere, vil din iPod tænde og fortsætte afspilningen
derfra, hvor den blev stoppet.

iPod
2

Bemærk: Din radio kan oplade din iPod's batteri. Din iPod anvender sine
indstillinger for baggrundsbelysning, som de er konfigureret. Hvis disse
skal ændres, skal du bruge funktionsmenuen på din iPod.
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Afspilning af en fil på din iPod, iPhone eller iPad

Volume
09

1. Brug berøringsskærmen på din iPod til at vælge det indhold, der skal
afspilles.
2. Indstil lydstyrken til den ønskede indstilling ved brug af Volumekontrollen på din radio.

2
3. For at sætte afspilningen på pause skal du trykke på Afspil/Pauseknappen. For at genoptage afspilningen skal du trykke på Afspil/
Pause-knappen igen.
4. iPods har ingen Stop-knap (de anvender Pause-funktionen). For
at afspille et alternativt valg skal du anvende iPod-menuerne til at
foretage valget og bruge Afspil/Pause-knappen for at stoppe den
aktuelle afspilning, hvis det er nødvendigt.

3,4

Søgefunktion
1. Tryk og hold Hurtigt fremad eller Tilbagespoling-knappen inde,
mens iPod'en afspiller, for at bevæge dig igennem den aktuelle fil eller
sang. Slip knappen, når det ønskede punkt i filen eller sangen er nået.

1,2

2. Tryk og slip enten Hurtigt fremad eller Tilbagespoling-knappen for
at begynde afspilning af den næste eller forrige fil eller sang.

1,2
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Visningsindstillinger – iPod-tilstand
Din radio har et udvalg af visningsmuligheder i tilstanden iPod:
1. Tryk på Info-knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.

1

Alle displayvisninger vender tilbage til visning af tid og dato efter ca.
30 sekunder.
a

iPod 01:57
Magic Lantern

a. Titel

Viser titlen på det musikstykke, der spilles.

b. Album

Viser navnet på albummet, det aktuelle musikstykke
tages fra.

b

iPod 01:57
Beyond the Storm

c. Kunstner

Viser navnet på kunstneren til det afspillede
musikstykke.

c

iPod 01:57
Edgar Froese

d

iPod 01:57
09:30
22-7-2014

d. Tid og dato

Displayet viser den aktuelle tid og dato.

Når radioen viser en oplysningsskærm, vises hvor langt afspilningen af
det aktuelle musikstykke er fremme.
Bemærk: Hvis du har brug for at indstille vækkefunktionen, imens radioen er
i iPod-tilstand, skal du bruge knapperne på fjernbetjeningen, da knapperne
på radioen bruges til at styre afspilningen fra din iPod.
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Bluetooth-funktion
Bluetooth-funktionen på din radio giver dig mulighed for at afspille lyd fra
videofiler og streame musik fra Bluetooth-kompatibelt udstyr, som f.eks.
din mobiltelefon, computer, tablet osv. gennem din radios højttaler.
●

Når en Bluetooth-kompatibel enhed, som f.eks. din Bluetune 65 radio
er i 'synlig' tilstand, så kan andre Bluetooth-enheder registrere den
og blive parret med den.

●

Displayet viser ”Bluetooth pairing”, når to Bluetooth-kompatible enheder
interagerer for at oprette en forbindelse og kommunikere med hinanden.

●

Din radios Bluetooth-indikator blinker på frontpanelet, når den er
synlig, eller når den forsøger at oprette forbindelse til en tidligere
parret Bluetooth-enhed. Når din radio er parret med en enhed,
og der er oprettet forbindelse, lyser Bluetooth-indikatoren på
radioen konstant.

Ydelsen i en Bluetooth-forbindelse kan variere afhængig af de tilsluttede
Bluetooth-enheder. Se venligst oplysningerne om dit udstyrs Bluetoothkapacitet, før du tilslutter det til din radio. Det er muligvis ikke alle funktioner,
der understøttes på visse parrede Bluetooth-enheder.
En Bluetooth-tilslutning kan oprette en lydforbindelse på en afstand af
op til ca. 10 meter. Når to Bluetooth-enheder sammenkobles anbefaler
vi for nemheds skyld at holde afstanden mellem dem på højst 2 til 3
meter. Tilstedeværelsen af andre fungerende Bluetooth-enheder under
sammenkoblingen kan medføre koblingsproblemer.
Bluetooth er et radiokommunikationssystem over små afstande, og generelt
set kan Bluetooth-enheder kommunikere med hinanden uden problemer
inden for et almindeligt værelse eller kontor. En Bluetooth-forbindelses
pålidelighed mellem forskellige rum afhænger i høj grad af bygningens
konstruktion.
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Bluetooth-enheders kommunikationsrækkevidde kan i høj grad reduceres,
hvis signalet skal passere gennem en massiv genstand. Mennesker,
murstens- og betonvægge, tunge møbler eller bogreoler vil alle til en vis
grad kunne reducere dit Bluetooth-udstyrs rækkevidde. Glas, pudsede
vægge eller trævægge og kontoropdelere kan også til en vis grad påvirke
tilkoblingen. Metalrør, foliedækkede gipsplader, metalvinduesrammer og
almindelig kabelføring i rummet kan også påvirke opkoblingen. Hvis du
bemærker problemer i kommunikationen mellem Bluetooth-udstyret, bør
du forsøge at placere dem nærmere hinanden.
WiFi-netværk og trådløse telefoner bruger som regel samme eller lignende
frekvenser som Bluetooth, og kan derfor skabe interferens mellem udstyret.
Hvis du bemærker, at der opstår interferens, så forsøg at placere radioen
eller noget af det andet involverede udstyr et andet sted.
Din radios Bluetooth-egenskaber gør det muligt for den at modtage lyd
fra mange former for Bluetooth-udstyr, herunder mobiltelefoner, PC'er og
tablets. Du kan kun tilslutte én Bluetooth-enhed ad gangen til din radio.
Den understøtter de følgende Bluetooth-profiler og -funktioner.
●

Din radio understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile),
som er en forbindelse i stereolyd, der streamer musik i stereo fra
PC'er, mobiltelefoner osv. SBC- og AAC-audiocodecs understøttes.

●

Din radio understøtter AVRCP (Audio Video Remote Control Profile),
der gør det muligt for radioen at håndtere afspilning af musik fra det
tilsluttede udstyr.

Bemærk: Visse mobiltelefoner frakobler muligvis fra radioen midlertidigt,
når du foretager eller modtager opkald. Visse enheder slår muligvis lyden
fra på Bluetooth-streamingen, når der modtages en SMS, e-mail eller
lignende, der ikke har forbindelse med selve audiostreamingen. Denne
adfærd er en indbygget funktion i det tilsluttede udstyr og indebærer ikke
nogen fejl i din radio.

Tilslutning af Bluetooth-udstyr
1. Kontrollér, at Bluetooth-tilslutningen på din telefon, tablet eller PC er
aktiveret. Du skal eventuelt læse brugsanvisningen til dit udstyr, da
opkoblingsmetoden varierer afhængigt af udstyret.

3

Bluetooth
discoverable

2. Tryk og slip Tænd/Standby-knappen for at tænde din radio.
3. Tryk gentagne gange og slip så Mode-knappen (tryk på Bluetoothknappen på fjernbetjeningen) på din radio, indtil Bluetooth-tilstanden er
valgt. Din radio viser, at den er 'synlig' ved at Bluetooth-indikatoren
blinker, og displayet viser 'Bluetooth discoverable...'. Displayet skifter
måske over til at vise tid og dato, men Bluetooth-indikatoren fortsætter
med at blinke.
4. Brug Bluetooth-indstillingerne på din telefon, tablet eller PC til at lade
den søge efter ”synligt” udstyr. Efter nogle få sekunder bør du kunne
se et udstyr benævnt ”Blutune 65”. Sommetider kan det tage længere
tid, før radioen kan opdages af dit udstyr.

3

BT connected:
Julia’s iPod tou
BT
01:57
Magic Lantern

5. Vælg ”Blutune 65”, hvorefter din telefon, tablet eller PC parres med
radioen og opretter en forbindelse.
6. Når forbindelsen er oprettet, holder Bluetooth-indikatoren op med at
blinke, og displayet forbliver tændt. Der vises en kortvarig meddelelse,
der bekræfter navnet på den tilsluttede enhed.
Nu kan du begynde at spille musik fra din smartphone, tablet osv.
Visse Bluetooth-enheder kan kræve, at du bruger en ”adgangsnøgle” (til
godkendelse) for at kunne oprette en forbindelse mellem udstyrets enheder.
Adgangsnøglen virker som en almindelig adgangskode, men du behøver
kun at bruge adgangsnøglen en enkelt gang for at etablere forbindelsen.
Hvis dit udstyr kræver en adgangsnøgle for at kunne parres med radioen,
så indtast koden 0000 (fire nuller).
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Afspilning af lydfiler i Bluetooth-tilstand
Når du har oprettet en forbindelse mellem din radio og det valgte Bluetoothudstyr, kan du begynde at afspille din musik ved hjælp af kontrolknapperne
på det tilsluttede udstyr.

Volume
09

1. Når afspilningen starter, kan du regulere lydstyrken til det ønskede
niveau ved hjælp af Volume-knapperne på din radio eller på det
tilsluttede Bluetooth-udstyr.

1

2. Lydstyrken på din radio, når den er i Bluetooth-tilstand, afhænger af
indstillingen af lydstyrken på radioen og af det tilsluttede Bluetoothudstyr.

BT
01:57
Magic Lantern

Hvis du juster lydstyrken på radioen og alligevel synes, at lyden fra
radioen ikke er høj nok, kan det skyldes, at indstillingen af lydstyrken
på det tilsluttede udstyr også skal skrues op.

3

BT
01:57
Beyond the Storm

Bemærk: Måske reagerer ikke alle musikafspillere eller udstyr på
disse knapper.

3

BT
01:57
Edgar Froese

4. Hvis det tilsluttede udstyr er i stand til at vise oplysninger om det
musikstykke, der spilles, kan du trykke på Info-knappen for at få
vist oplysninger om Titel, Album, Kunstner, Format og Tid og dato
på displayet.

3

BT
01:57
AAC 44100Hz

4

BT
01:57
14:13
22-7-2014

3. Musikafspilleren i din telefon, tablet eller PC kan muligvis reagere på
radioens knapper til Afspil/Pause, Næste lydspor og Foregående
lydspor.

Bemærk: Hvis du har brug for at indstille vækkefunktionen, imens radioen
er i Bluetooth-tilstand, skal du bruge knapperne på fjernbetjeningen, da
knapperne på radioen bruges til at styre afspilningen.
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Tilkobling og frakobling af Bluetooth-udstyr
Du kan kun slutte én Bluetooth-enhed til radioen ad gangen, selv om den
er parret med flere forskellige enheder. Når du har forbundet en Bluetoothenhed til din radio, kan den ikke afbrydes af noget andet Bluetooth-udstyr,
medmindre du selv vælger at afbryde forbindelsen.
1. For at opkoble nyt udstyr skal du trykke og holde Bluetooth Pairknappen (Bluetooth-knappen på fjernbetjeningen), indtil displayet
viser "Bluetooth discoverable". Bluetooth-indikatoren på frontpanelet
blinker, og radioen er nu synlig for andet udstyr. Radioen forbliver
synlig, så længe indikatoren fortsætter med at blinke.
2. Du kan så parre radioen med det nye udstyr ved hjælp af Bluetoothindstillingerne (radioen fremstår på udstyrets liste som 'Blutune 65').
Navnet på den netop tilsluttede enhed vises kortvarigt på radioens
display. Herefter kan du afspille musik fra den nye enhed gennem
radioen.
3. For at tilslutte en tidligere parret enhed skal du trykke og slippe
Bluetooth Pair-knappen på radioen for at gå ind i menuen med
valgmuligheder. Displayet viser navnet på det aktuelt tilkoblede udstyr.
4. Tryk og slip herefter Bluetooth Pair-knappen på radioen for trinvist
at gennemgå listen med tidligere tilsluttet udstyr. For at tilkoble til en
tidligere tilsluttet enhed skal du trykke og slippe Select-knappen,
når navnet på den ønskede enhed vises. Radioen opretter herefter
forbindelse til enheden. Hvis den automatiske genoprettelse af
forbindelsen ikke lykkes, kan du som regel foretage tilslutningen ved
blot at vælge 'Blutune 65'-parringen i dit udstyrs Bluetooth-indstillinger.

1

Bluetooth
discoverable

1

Switch to 1:
Julia’s iPod tou

3,4

Switch to 2:
Janet’s iPod

4

BT connected:
Julia’s iPod tou

Bemærk: Hvis du bruger fjernbetjeningen til at tilslutte en tidligere parret
enhed, skal du trykke og slippe Bluetooth-knappen for at gå ind i menuen
med valgmuligheder. Brug herefter Tuning op eller ned-knapperne for
trinvist at gennemgå listen over tidligere tilsluttede enheder. For at tilkoble
en tidligere tilsluttet enhed skal du trykke og slippe Select-knappen.

5. Når du ikke længere vil have, at din Bluetooth-enhed skal være parret
med radioen, så skal du slette den pågældende ”Blutune 65” parring på
enheden. Du henvises til at læse Bluetooth-anvisningerne for enheden.

28

Alarmer
Din radio har to separate alarmer, der kan indstilles til at vække dig med DAB, FM-radio, iPod eller brummetone. Hver alarm kan sættes til at ringe
én gang, dagligt, på hverdage eller i weekenden. Alarmerne kan indstilles, uanset om radioen er tændt eller er i standby-tilstand. Hvis der sker en
strømafbrydelse, har radioen en indbygget hukommelseschip, der bevarer dine alarmindstillinger, til strømforsyningen genoprettes.
Måden, hvormed du får adgang til alarmindstillingerne, kan være lidt forskellig, alt efter om du bruger alarmknapperne på radioen eller på fjernbetjeningen.
Alarmknapperne på radioen kan bruges, selv om radioen er i standby eller bruges i DAB-, FM-, eller Ekstraudstyrs-tilstand (men ikke i iPod- eller
Bluetooth-tilstand). Alarmknapperne på fjernbetjeningen kan bruges, når radioen er tændt, uanset i hvilken tilstand, men har en anden funktion, hvis
radioen er i standby – se side 33.
Når du er gået ind i indstillingerne for den valgte alarmfunktion (1 eller 2), er indstillingsmåden den samme, uanset radioens aktuelle tilstand, og du
kan enten bruge knapperne på radioen eller knapperne på fjernbetjeningen. Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 10 sekunder, vil dit musikanlæg
automatisk lukke for alarmopsætningen.

Indstilling af alarmen
1. For at indstille alarmen ved hjælp af knapperne på radioen (hvis radioen
er i standby eller i DAB-, FM- eller Ekstraudstyr-tilstand) skal du trykke og
slippe Alarm 1 eller Alarm 2-knappen. ”Alarm 1 Setup” eller ”Alarm 2 Setup”
vises på displayet.
For at indstille alarmen ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen (hvis
radioen ikke er i standby) skal du trykke og slippe Alarm-knappen én gang
for at gå ind i indstilling af Alarm 1 og endnu en gang for at gå ind i indstilling
af Alarm 2.

Alarm 1 Setup
1

Alarm 1 Wizard
Alarm On

2. Tryk og slip Select-knappen for at gå ind i indstillingen af den valgte alarm.
Den aktuelle alarmstatus blinker nu på displayet.
3. Drej Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen) for at vælge
On eller Off. Hvis Off er valgt, vil enhver aktuel indstilling for denne alarm
blive annulleret.

2-5

Alarm 1 Wizard
On time
09:00

4. Tryk og slip Select-knappen, med ”On” valgt, for at få alarmens timetal til at
blinke på displayet.
5. Drej Tuning-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at vælge det
ønskede timetal for alarmen, og tryk så på Select-knappen, så minuttallene
for alarmen blinker på displayet.
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3-5

Alarm 1 Wizard
On time
09:30

Hvis radioen er blevet indstillet til at bruge 12-timers urformat, vil du også
kunne finde en valgmulighed til indstilling af alarmtidspunkter til AM eller PM.

Alarm 1 Wizard
Duration 60

6. Drej på Tuning-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at
vælge det ønskede minuttal for alarmen, hvorefter du trykker på Selectknappen. Alarmtidspunktet blinker nu på displayet.
7. Drej Tuning-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at vælge
varigheden for alarmen. Vælg mellem 15, 30, 45, 60 eller 90 minutter.

6-10

8. Tryk og slip Select-knappen for at gå ind i varigheden for alarmen.
Alarmikonet blinker nu på displayet.
9. Drej Tuning-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at vælge
den ønskede lydkilde for alarmen (DAB, FM, iPod eller Brummer). Tryk
på Select-knappen, når den ønskede lydkilde for alarmen markeres på
displayet. Uanset hvilken radiotype der er valgt, kan vækkeuret indstilles
til en hvilken som helst af de stationer, der er lagret i forudindstillingen
eller til den sidst aflyttede station.
10. Hvis du har indstillet alarmen til at vække med radioen, så drej på Tuningknappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at vælge enten den
sidst aflyttede station eller en af de forudindstillede 1-10. Tryk og slip
Select-knappen for at bekræfte indstillingen.
Bemærk: Du kan kun indstille vækkeuret til at bruge en forudindstilling,
som allerede er gemt.
11. Alarmdagen blinker nu på displayet.

6-11

Alarm 1 Wizard
Source Buzzer
Alarm 1 Wizard
Soucre DAB
Alarm 1 Wizard
Last listened
Alarm 1 Wizard
1: BBC Radio 4

12. Alarmen kan sættes til at ringe én gang, dagligt, på hverdage eller i
weekenden.
Once

- Vil kun lyde en gang.

Daily

- Lyder hver dag.

Weekdays

- Vil kun lyde på hverdage.

Weekends

- Vil kun lyde i weekenden.
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13. Drej Tuning-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at
vælge dag og tryk og slip herefter Select-knappen for at bekræfte
indstillingen.
•

Alarm 1 Wizard
Once

Hvis alarmen indstilles til dagligt, hverdag eller weekend fortsætter
du til pkt. 18.

14. Hvis du vælger at indstille alarmen til at lyde en gang, skal du indstille
dag, måned og år som beskrevet herunder.
15. Drej Tuning-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at
vælge den ønskede dag, og tryk så på Select-knappen for at bekræfte
indstillingen.
16. Drej Tuning-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at
vælge den ønskede måned, og tryk så på Select-knappen for at
bekræfte indstillingen.
17. Drej Tuning-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at
vælge det ønskede år, og tryk så på Select-knappen for at bekræfte
indstillingen.
18. Lydstyrken for alarmen vises på displayet. Drej Tuning-knappen
(tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at vælge den ønskede
lydstyrke, og tryk så på Select-knappen for at bekræfte indstillingen.

13-18

13-18

Alarm 1 Wizard
22- 7-2014
Date
Alarm 1 Wizard
22- 7-2014
Date
Alarm 1 Wizard
22- 7-2014
Date
Alarm 1 Wizard
Volume
07

19. Din radio viser 'Alarm Saved' og går så ud af indstillingen for alarmen.
Aktive alarmer angives på displayet med alarmsymbolet ' A '.
Hvis du bruger vækkefunktionen, kan du muligvis ikke høre alarmen, hvis
høretelefonerne er tilsluttet, mens radioen ikke er i brug.
Vigtigt: Hvis du bruger din iPod, iPhone eller iPad som kilde for alarmen,
skal du huske at tilslutte din iPod, iPhone eller iPad. Hvis iPod, iPhone
eller iPad ikke kan findes, lyder en brummer-alarm i stedet.
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Alarm
Saved
A

Når alarmen lyder
Alarmen lyder på det valgte tidspunkt i op til 90 minutter, undtagen hvis det
annulleres. Alarmens varighed og lydstyrke vil være, som du har specificeret
den under indstilling af alarmen. Hvis radioen ikke kan etablere forbindelse
til den specificerede radiostation eller iPod-lydspor, vil vækning ske i form
af en brummelyd i stedet.

Alarm off

Bemærk: Hvis radioen tændes på grund af en radio-alarm, kan du stadig
betjene de grundlæggende funktioner, såsom lydstyrken.
Når buzzer-alarmen aktiveres, starter den blidt og hæver niveauet gradvist.
Alarmikonet blinker på skærmen, og radioen skifter automatisk tilbage til
standby, når de 90 minutter er udløbet.
Tryk på Tænd/standby-knappen for at slå alarmen fra.
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Kontrol af alarmstatus, når radioen er i brug.
Når radioen står i stand-by eller afspiller, kan du kontrollere alarmtidspunkter
ved hjælp af alarmknapperne på radioen.

Alarm 1 Setup

1

Bemærk: Hvis du gerne vil indstille alarmen, men radioen er i iPod- eller
Bluetooth-tilstand, er du nødt til at bruge fjernbetjeningen, se herunder.

Alarm 1 Setup
Alarm On

1. For at ændre den aktuelle alarmindstilling kan du trykke på og slippe
Alarm 1 eller 2-knappen, så viser displayet 'Alarm 1 Setup' eller
'Alarm 2 Setup'.

2

Alarm
Saved

2. Drej Tuning-knappen for at vælge enten alarm On eller Off.
3. Tryk på Select-knappen for at bekræfte indstillingen, hvorefter radioens
display viser 'Alarm Saved'.

3

Tjek alarmstatus ved hjælp af fjernbetjeningen
Når radioen står på standby eller afspiller, kan du kontrollere alarmtidspunkter
ved hjælp af Alarmknappen på fjernbetjeningen.

Alarm 1: On
Alarm 2: Off

1,2

1. For at ændre den aktuelle alarmindstilling, hvis radioen er i standby,
skal du trykke vedvarende på Alarm. Displayet viser i rækkevis alle
kombinationerne af alarmer tændt eller slukket for begge alarmer. For
at gemme alarmstatussen skal du trykke og slippe Select-knappen.
”Alarm Saved” vises på displayet.

1,4

2. For at ændre den aktuelle alarmindstilling, når radioen afspiller, ved
hjælp af fjernbetjeningen skal du trykke og slippe Alarm-knappen. (Tryk
og slip Alarmknappen på fjernbetjeningen én gang for at gå til Alarm
1-indstillingen og endnu en gang for at gå til Alarm 2-indstillingen).
3. Tryk og slip Tuning op eller ned-knappen for at vælge, om alarmen
skal være tændt eller slukket.
4. Tryk på Select-knappen for at bekræfte indstillingen, hvorefter radioens
display viser 'Alarm Saved'.
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3

3

Alarm
Saved
Alarm 1 Setup
Alarm On

Snooze-funktion
1. Når en radio-, iPod- eller brummer-alarm lyder, kan du ved at trykke på
Snooze-knappen slukke alarmen i det valgte antal minutter. Snoozetiden kan indstilles mellem 5 og 20 minutter, i 5-minutters intervaller.
Standardindstillingen er 5 minutter.

Z
1

Når der er trykket på knappen Snooze under en alarm, blinker Snoozesymbolet Z .
2. Tryk på Tænd/standby-knappen for at annullere Snooze-funktionen.

2

Snooze
5 minutes

Sådan indstilles snooze-tiden
1. Tryk og slip Tænd/Standby-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip Menu-knappen for at indstille snooze til den ønskede
snooze-tid.

2

3. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen),
indtil der står ”System Setting” på displayet. Tryk herefter på og slip
Select-knappen.
4. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen),
indtil der står ”Snooze Duration” på displayet. Tryk herefter på og
slip Select-knappen. Den aktuelt indstillede snooze-tid er markeret
med en stjerne.
5. Drej Tuning-knappen (tuningknapperne på fjernbetjeningen for at
vælge den ønskede snooze-tid på enten 5, 10, 15 eller 20 minutter.

3-5

DAB
< System Setting

<

System Setting
< Snooze Duration

<

Snooze Duration *
<15 mins
>

3-6

6. Tryk og slip Select-knappen for at indtaste den ønskede snoozevarighed. Radioen vil forlade menuen muligheder og vende tilbage til
det normale radiodisplay.
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Slumrefunktionen
Din radio kan indstilles til at slukke automatisk, efter et fastsat tidsrum er
gået. Slumreindstillingen kan indstilles mellem 15 og 90 minutter. Sørg
for at dit musikanlæg er tændt.

1-6

1. For at indstille den ønskede sleep-tid skal du trykke og slippe Sleepknappen for at gå ind i indstillingen af sleep-tid.
2. Tryk flere gange på Sleep-knappen for at vælge den ønskede sleeptid. Du kan vælge en sleep-indstilling på enten 15, 30, 45, 60 eller 90
minutter. Et yderligere tryk vil få slumretimeren til at blive slået fra,
hvilket vil annullere slumrefunktionen.

1-6

Set sleep time
30 minutes
Absolute Rad 60s S
Now playing on the r

Alternativt kan du bruge Tuning-knappen.
3. Tryk og slip Select-knappen for at bekræfte indstillingen. Displayet
forlader slumreindstillingerne. Slumresymbolet ' S ' vises i displayet.

Set sleep time
15 minutes

3

4. Dit musikanlæg slukker, når den indstillede slumretid er gået.
5. Tryk på Tænd/standby-knappen for at annullere slumreindstillingen
og slukke for din radio, inden den valgte tid er gået.
Annuller lumreindstillingen, uden at slukke for din radio, ved gentagne
gange at trykke på Sleep-knappen, indtil ”Sleep off” vises i displayet.
6. Når slumretiden er indstillet, kan du se den resterende slumretid.
Tryk på Sleep-knappen. Den resterende slumretid vises på displayet.
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5

Set sleep time
Sleep off
Set sleep time
14 minutes

Indstilling af urformat
Uret, som vises, når radioen er på standby, og når den er i brug, kan
indstilles til 12- eller 24-timersformat. Urformatet kan kun indstilles, når
radioen er tændt. Det valgte format bruges også, når du indstiller alarmerne.

2

DAB
< System Setting

<

System Setting
< Time

<

Time
< Set 12/24 hour

<

1. Tryk og slip Tænd/Standby-knappen for at tænde din radio.
2. For at indstille urformatet skal du trykke på Menu-knappen.
3. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen),
indtil der står ”System Setting” på displayet. Tryk herefter på og slip
Select-knappen.

3-6

4. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil
der står ”Time” på displayet. Tryk og slip Select-knappen.
5. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil
der står ”Set 12/24 hour” på displayet. Tryk og slip Select-knappen.

3-7

Set 12/24 hour *
<
< Set 12 hour

6. Drej Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen) for at
vælge enten 12- eller 24-timersformat.
7. Tryk og slip Select-knappen for at bekræfte indstillingen.
Hvis 12 timers urformat er valgt, vil radioen derefter bruge 12 timers
urformat til indstilling af alarmer, og viser et 12 timers ur med en AM eller
PM indikator på displayet.
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Manuel indstilling af uret
Normalt vil din radio indstille uret automatisk ved hjælp af DAB-radiosignalet.
Hvis der ikke er noget DAB-signal til stede, og du skal indstille uret manuelt,
skal du følge vejledningen nedenfor.

2

DAB
< System Setting

<

System Setting
< Time

<

Time
< Set Time/Date

<

1. Tryk og slip Tænd/Standby-knappen for at tænde din radio.
2. For at indstille uret skal du trykke på Menu-knappen for at åbne
indstillingsmenuen.
3. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen),
indtil der står ”System Setting” på displayet. Tryk herefter på og slip
Select-knappen.
4. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil
der står ”Time” på displayet. Tryk og slip Select-knappen.

3-9

3-8

5. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen),
indtil der står ”Set Time /Date” på displayet.
6. Tryk og slip Select-knappen for at vælge funktionen manuel urindstilling. Timetallene vil blinke på displayet.

Set time
09:00

7. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen) for
at indstille det ønskede timetal.
8. Tryk og slip Select-knappen for at indsætte timeindstillingen.
9. Minuttallene blinker nu på displayet. Drej på Tuning-knappen (Tuningknapperne på fjernbetjeningen) for at indstille det ønskede minuttal.
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Set time
09:30

10. Tryk og slip Select-knappen for at indsætte minutindstillingen. Dagen
blinker derefter på displayet.
•

Set date
23- 7-2014

Hvis din radio er indstillet til at bruge et 12-timers urformat, får du
valget mellem AM og PM.

11. Drej Tuning-knappen (tuningknapper på fjernbetjeningen) for at ændre
dagen som ønsket.

10-16

12. Tryk og slip Select-knappen for at gå til indstilling af dag. Måneden
blinker nu på displayet.
13. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen) for
at vælge den aktuelle måned.

11-15

Set date
23- 7-2014

14. Tryk og slip Select-knappen for at gå til indstilling af måned. Året
blinker nu på displayet.
15. Drej Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen) for at
vælge det aktuelle år.
16. Tryk og slip Select-knappen for at bekræfte. 'Time Saved' vises på
displayet, hvorefter det vender tilbage til normalt radiodisplay.

Set date
23- 7-2014
Time
Saved
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Tilbagevenden til automatisk ur-indstilling
1. Tryk og slip Tænd/standby-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk på Menu-knappen for at gå til indstillingsmenuen.

2

3. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil
der står ”System Setting” på displayet. Tryk og slip Select-knappen.
4. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil
der står ”Time” på displayet. Tryk og slip Select-knappen.
5. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen),
indtil der står ”Auto update” på displayet. Tryk og slip Select-knappen.
6. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen)
for at vælge en opdatering mellem mulighederne ”Update from Any”,
”Update from DAB”, ”Update from FM” eller ”No update” som ønsket.
Det aktuelle opdaterede valg er markeret med en stjerne. Tryk og
slip Select-knappen for at bekræfte dit valg. Radioen vender tilbage
til den foregående menu.
Bemærk: Hvis du vælger 'Update from Any', 'Update from DAB' eller
'Update from FM', vises det aktuelt modtagne tidspunkt. Hvis der ikke
findes noget signal, skal du placere enten radioen eller antennen på
en sådan måde, at signalet kan modtages, eller også vende tilbage til
manuel indstilling af ur (se side 37).
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3-6

3-6

DAB
< System Setting

<

System Setting
< Time

<

Time
< Auto update

<

Auto update
< Update from Any

*
<

Auto update
< Update from DAB

<

Equalizer-funktion ved brug af radioens knapper
Lyden kan tilpasses til din personlige smag for dét, du lytter til. Clockradioen
har seks forudindstillede equalizer-indstillinger. Som alternativ kan du
indstille bas- og diskantniveauet til dine egne præferencer.
1. Tryk og slip Tænd/standby-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip EQ-knappen.

1

3. Drej Tuning-knappen for trinvis at gennemgå de forskellige
valgmuligheder, indtil den ønskede valgmulighed vises. Tryk og slip
Select-knappen. Efter nogle sekunder forlader din radio menuen.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Normal – ingen ændring af tone anvendes
Jazz
Rock
Classic
Pop
News
Treble – toneindstilling kan justeres
Bass – toneindstilling kan justeres

<

Equaliser
Classic

<

<

Equaliser
Normal

<

2

3
•

Se næste side for at få yderligere oplysninger om indstilling af bas
og diskantindstillinger.

3
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Diskant-knap

<

Equaliser
My EQ...

<

<

My EQ...
Treble

<

<

Treble
+3

*
<

1. Følg trin 1-2 på den følgende side for at gå til EQ-opsætningsmenuen.
2. Drej Tuning-knappen for trinvis at gennemgå valgmulighederne, indtil
displayet viser 'My EQ'.
3. Tryk og slip Select-knappen. Drej på Tuning-knappen, indtil der står
”Treble” på displayet.
4. Tryk og slip Select-knappen. Den aktuelle diskantindstilling vises på
displayet og er markeret med en stjerne.

2-5

5. For at justere diskantindstillingen skal du dreje på Tuning-knappen,
indtil det ønskede niveau vises.
6. Tryk og slip Select-knappen for at bekræfte indstillingen.

3-6
Bas-knap
1. Følg trin 1-2 på den følgende side for at gå til EQ-opsætningsmenuen.
2. Drej Tuning-knappen for trinvis at gennemgå valgmulighederne, indtil
displayet viser 'My EQ'.

<

Equaliser
My EQ...

<

<

My EQ...
Bass

<

<

Bass
+3

*
<

3. Tryk og slip Select-knappen. Drej på Tuning-knappen, indtil der står
”Bass” på displayet.
4. Tryk og slip Select-knappen. Den aktuelle basindstilling vises på
displayet og er markeret med en stjerne.

2-5

5. For at justere basindstillingen skal du dreje på Tuning-knappen, indtil
det ønskede niveau vises.
6. Tryk og slip Select-knappen for at bekræfte indstillingen.

3-6
•
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For hurtigt at annullere effekten af diskant- eller basindstillingerne kan
du dreje på Tuning-knappen, indtil displayet viser 'Normal', hvorefter
du blot skal trykke på Select-knappen. Diskant- eller bas-indstillinger
vil blive gemt til næste gang, du ønsker at justere dem.

Equalizer-funktion ved brug af fjernbetjeningen
Lyden kan tilpasses til din personlige smag for dét, du lytter til. Radioen
har seks forudindstillede equalizer-indstillinger. Som alternativ kan du
indstille diskant- og basniveauer efter eget ønske.

1

<

Equaliser
Classic

<

<

Equaliser
Normal

<

<

Equaliser
My EQ...

<

<

My EQ...
Treble

<

<

Treble
+3

*
<

1. Tryk på EQ-knappen og herefter på Tuning up eller ned-knapperne
for at gennemse de forskellige valgmuligheder.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Normal – ingen ændring af tone anvendes
Jazz
Rock
Classic
Pop
News
Treble – toneindstilling kan justeres
Bass – toneindstilling kan justeres

1

1

2

2. Tryk og slip Select-knappen for at bekræfte dit valg.

Diskant-knap

1

1. Tryk på EQ-knappen og herefter på Tuning op eller ned-knapperne
for at gennemse de forskellige valgmuligheder, indtil displayet viser
'My EQ'.
2. Tryk og slip Select-knappen. Tryk og slip Tuning op eller nedknapperne, indtil displayet viser ”Treble”.

1

1

3. Tryk og slip Select-knappen. Den aktuelle diskantindstilling vises på
displayet.
4. Tryk og slip Tuning op eller ned-knapperne, indtil det ønskede niveau
vises, for at justere diskant-indstillingen.
5. Tryk og slip Select-knappen for at bekræfte indstillingen.

2
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Bas-knap
1. Tryk på EQ-knappen og herefter på Tuning op eller ned-knapperne
for at gennemse de forskellige valgmuligheder, indtil displayet viser
'My EQ'.

1

<

Equaliser
My EQ...

<

<

My EQ...
Bass

<

<

Bass
+3

*
<

2. Tryk og slip Select-knappen. Tryk og slip Tuning op eller nedknapperne, indtil displayet viser ”Bass”.
3. Tryk og slip Select-knappen. Den aktuelle basindstilling vises på
displayet.
4. Tryk og slip Tuning op eller ned-knapperne, indtil det ønskede niveau
vises, for at justere bas-indstillingen.

1

1

5. Tryk og slip Select-knappen for at bekræfte indstillingen.

2

Lydløs funktion (kun fjernbetjening)
Tryk på knappen Mute afbryder lyden fra højttalerne.
1. Tryk på Mute-knappen for at slå lyden fra.
1. Tryk på Mute-knappen igen eller en af Volume-knapperne for at slå
lyden til igen.
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2

Volume
Muted

Sprogfunktion
Din radio kan konfigureres til et andet sprog.
1. Tryk og slip Tænd/standby-knappen for at tænde din radio.
2. Tryk og slip Menu-knappen.

2

3. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil
der står ”System Setting” på displayet. Tryk og slip Select-knappen.
4. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen),
indtil der står ”Language” på displayet.

3-6

5. Tryk og slip Select-knappen for at gå til menuen for sprogindstilling.
6. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen),
indtil det ønskede sprog vises på displayet.

DAB
< System Setting

<

System Setting
< Language

<

Language
< English

*
<

3-7

7. Tryk og slip Select-knappen for at bekræfte dit valg. Displayet ændres
nu til det valgte sprog. Det aktuelt valgte sprog er markeret med en
stjerne.

Display med baggrundsbelysning
1. For at tilpasse displayets lysstyrke i forhold til rumbelysningen skal du
trykke på Dimmer-knappen for at vælge lysstyrken Low, Mid, High eller
OFF. Lysstyrken kan indstilles, når radioen er i standby eller afspiller.

1
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Softwareversion
Softwarevisningen kan ikke ændres og findes kun som en reference.
1. Tryk og slip Tænd/standby-knappen for at tænde din radio.

2

2. Tryk og slip Menu-knappen.
3. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil
der står ”System Setting” på displayet. Tryk og slip Select-knappen.
4. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen),
indtil der står ”SW Version” på displayet.

3,4

DAB
< System Setting

<

System Setting
< SW Version

<

SW Version
dab-mmi-FS2030-0000-

5. Tryk og slip Select-knappen. Software-versionen vises på displayet.
6. Tryk og slip Menu-knappen for at gå ud af visningen af softwareversion.

3-5

Visning af uret
1. Når din radio er i standbytilstand eller afspiller, kan tiden vises i enten
12- eller 24-timersformat.

AM
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Nulstilling af system
Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller nogle tal på displayet mangler
eller er ufuldstændige, skal du bruge følgende fremgangsmåde.
1. Tryk og slip Tænd/standby-knappen for at tænde din radio.

2

2. Tryk og slip Menu-knappen.
3. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil
der står ”System Setting” på displayet. Tryk og slip Select-knappen.

3-5

4. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen), indtil
der står ”Factory Reset” på displayet. Tryk og slip Select-knappen.
5. Drej på Tuning-knappen (Tuning-knapperne på fjernbetjeningen),
indtil ”Yes” er markeret på displayet. Hvis du ikke ønsker at udføre en
nulstilling af systemet, skal ”No” markeres. Tryk derefter på Selectknappen. Displayet vender tilbage til den tidligere visning.

DAB
< System Setting

<

System Setting
< Factory Reset

<

Factory Reset?
No <Yes<

3-6

6. Når 'Yes' er markeret, skal du trykke og slippe Select-knappen. Herefter
nulstilles systemet helt. Listen over kanaler og gemte kanaler vil blive
slettet. Alarmer vil blive annulleret, og sleep-indstillinger vil blive sat til
deres standardværdier. Displayet viser 'Welcome to Digital Radio', og
enheden fungerer, som da den blev tændt for første gang (se side 6).
I tilfælde af defekt på grund af elektrostatisk afladning nulstilles
produktet ved at bruge den ovennævnte fremgangsmåde. Under visse
omstændigheder kan det være nødvendigt at afbryde og derefter tilslutte
strømtilførslen for at genoptage den normale funktion.
Hvis du har vedvarende problemer, henvises du til garantiafsnittet på
bagsiden af denne brugsanvisning, hvor det er beskrevet, hvordan
du kan få hjælp til din radio.
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Høretelefonstik
Der findes et 3,5 mm stereo høretelefonstik på bagsiden af din radio,
som er beregnet til høretelefoner og øresnegle. Når stikket anvendes,
frakobles den indbyggede højttaler automatisk.
Bemærk venligst, at høretelefoners lyd kan være meget forskellig. Vi
anbefaler derfor, at du skruer ned for lyden, før høretelefonerne sluttes
til radioen.

Service

VIGTIGT: For høj lydstyrke i øresnegl eller høretelefoner kan forårsage
tab af hørelsen.

For at forhindre høreskader bør du ikke lytte til musikken ved
meget høj lydstyrke i længere perioder.

Ekstern indgang (Linje indgang)
Der er en 3,5 mm stereo Aux. indgang på bagsiden af din radio for at
kunne tilslutte et indgående lydsignal fra en ekstern lydenhed, såsom en
iPod, MP3 eller en CD-afspiller.
Service

1. Slut en stereo- eller mono-lydkilde (for eksempel, iPod, MP3 eller CDafspiller) til indgangen Aux. indgang (markeret ”Aux In”).

1

2. Tryk på Mode-knappen (Aux-knappen på fjernbetjeningen), indtil
displayet viser 'Auxiliary Input'.
3. Indstil Volume-kontrollen på din iPod, MP3 eller CD-afspiller for at
sikre et passende signal, og juster derefter lydstyrken på radioen, så
det er behageligt at lytte.
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Linje udgangsstik (3,5 mm stik)
Der er et 3,5 mm Linje udgangsstik på bagsiden af din radio til tilslutning
af lydsignalet til en ekstern forstærker. Isætning af et lydkabel i dette
stik frakobler ikke den indbyggede højttaler. Indstil om nødvendigt
lydstyrkeknappen på radioen til minimum.

Service

USB-indgangsstik til opladning af iPhone eller
smartphone
Dit radio har et USB-stik, der kun er beregnet til at oplade en iPhone eller
smartphone eller lignende udstyr. Denne kan bruges til at oplade udstyr,
der ikke er kompatibelt med Lightning-stikket.

Service

Opladningstiden kan variere, og det kan i visse tilfælde tage længere tid
at oplade, end når du bruger producentens opladningsenhed, som fulgte
med din smartphone.
1. Sørg for, at din radio er tilsluttet stikkontakten.
2. Slut din smartphone til USB-opladerstikket på bagsiden af radioen.
3. Herefter begynder opladningen af din iPhone eller smartphone.
4. Fjern USB-kablet, når din iPhone eller smartphone er opladet.

USB-stik til opgradering af software
Efterhånden som der findes opdatering af software, vises der
oplysninger om, hvordan du kan opgradere din radio,
på www.robertsradio.com
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Advarsler
Denne radio må ikke udsættes for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din
radio på et sted, hvor for høj varme vil kunne beskadige den, som f.eks. i
en parkeret bil, hvor solvarmen kan få temperaturen til at stige, også selv
om udendørstemperaturen ikke føles alt for varm. Det anbefales at bruge
DAB-båndet, når det er muligt, da du vil få en bedre lydkvalitet og er fri
for interferens, hvilket ofte vil kunne forekomme, når FM-båndet bruges.
•

Datapladen er placeret på bagsiden af enheden.

Specifikationer

Radioen må ikke udsættes for vanddryp eller -sprøjt, og ingen
væskefyldte genstande må stilles på apparatet, som f.eks. vaser.

•

Det anbefales at anvende produktet på en sådan måde, at der er en
minimumsafstand (10 cm anbefales) til genstande i nærheden for at
sikre en god ventilation.

•

Ventilation til produktet bør ikke forhindres ved overdækning af dette
eller dets ventilationsåbninger med f.eks. aviser, duge, gardiner osv.

•

Anbring ikke genstande med åben ild, som f.eks. tændte stearinlys,
på produktet.

•

Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet ved høje
temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler eller på vindueskarme
i direkte sollys osv.

Kredsløbsfunktioner

Tilslutningskrav
Strømtilslutning AC 100

•

Udgangseffekt

2 x 2,5 watt

Høretelefonstik

3,5 mm dia

240 V 50/60 Hz (adapter)

Frekvensdækning
FM

87,5 – 108 MHz

DAB

174,928 – 239,200 MHz

Ekstra input-stik

3,5 mm dia

Line output-stik

3,5 mm dia

Antennesystem

FM

Teleskopantenne

DAB

Teleskopantenne

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel.
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”Made for iPod”, ”Made for iPhone”, og ”Made for iPad” betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifik tilslutning til henholdsvis iPod,
iPhone eller iPad, og er blevet godkendt af udvikleren til at opfylde ydelsesstandarder fra Apple. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift eller
dens overholdelse af sikkerheds- og lovmæssige standarder. Bemærk venligst, at brug af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den
trådløse ydeevne.
iPad, iPhone og iPod er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Lightning er et varemærke tilhørende Apple Inc.
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Garanti
Dette produkt er omfattet af garanti i 12 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold
til nedennævnte fremgangsmåde. Såfremt en komponent eller del bliver defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis.
Garantien dækker ikke:
1. Skader forårsaget af forkert brug.
2. Følgeskader.
3. Produkt med fjernede eller ændrede serienumre.
NB! Beskadigede eller ødelagte antenner udskiftes ikke under garantien.
Fremgangsmåde:
Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor produktet er købt. Din Roberts-forhandler er sandsynligvis i stand
til at tage sig af enhver defekt hurtigt og effektivt, men hvis det er nødvendigt, sender forhandleren produktet tilbage til virksomhedens serviceafdeling
med henblik på reparation.
Disse erklæringer har ikke effekt på køberens lovmæssige forbrugerrettigheder.

Hjemmeside: http://www.robertsradio.com
Issue 1 DK

© 2014 Roberts Radio Limited

