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Kontrolknapper

	 1. Auto-Tuning-knap
	 2. Tænd/Sluk-knap
	 3. Forindstillings-knappen
	 4. Station / Menu-knap

(Top)

1

3 4 5 6

2 7

	 5. LCD-display
	 6. Teleskopantenne
	 7. Tuning / Vælger / Lydstyrke



3

Kontrolknapper

	 8. USB opgraderingsstik (kun til serviceindgreb)
	 9. Høretelefonsindgang
	10. DC indgangsstik
	11. Batterirum

10

(Tilbage)

8

9

11
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Håndtering af batterier

1. Fjern batteridækslet på bagsiden af enheden ved at lade dækslet glide 
i pilens retning.

2. Indsæt seks LR6 (AA-størrelse) batterier på deres pladser i 
batterirummet. Sørg for at alle batterier er indsat med den rette polaritet 
som vist på siden af batterirummet. Sæt batteridækslet på plads igen.

3. Nedsat ydelse, forvrængning og en ’hakkende’ lyd er tegn på, at 
batterierne trænger til at blive udskiftet.

4. Hvis radioen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det at 
fjerne batterierne fra radioen.

	 Af.energisparehensyn.tilråder.vi,.at.radioen.om.muligt.bruges.med.
AC-adapteren.og.kun.bruges.med.batterierne.i.enkelte.tilfælde.

VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. 
solskin, åben ild eller lignende. Efter brug skal flade batterier om 
muligt indleveres til et egnet genbrugscenter. Batterier må under ingen 
omstændigheder bortskaffes ved afbrænding. 

1
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Anvendelse af AC-adapteren

1. Anbring radioen på en jævn overflade og tilslut adapteren til DC 
indgangsstikket, der findes på radioens venstre side (mærket med 
’DC’), og vær opmærksom på, at stikket at sat helt ind i indgangsstikket.

2. Tilslut den anden ende af adapterledningen til en almindelig stikkontakt 
og tænd for kontakten. Når adapteren anvendes, frakobles batterierne 
automatisk.

	 AC-adapteren.bør.frakobles.fra.vægstikkontakten.og.fra.radioen,.når.
den.ikke.anvendes.

VIGTIGT: Hovedadapteren bruges til at forbinde radioen med 
hovedstikkontakten. Hovedstikkene som anvendes til radioen skal holdes fri 
til adgang under normal brug. For at kunne frakoble radioen fra hovedstikket 
fuldstændigt skal hovedadapteren fjernes helt fra stikkontakten.



6

Betjening af din radio - DAB

1. Træk forsigtigt teleskopantennen ud.

2. Tryk på On/Off knappen for at tænde for radioen, displayet viser 
meddelelsen ’WELCOME’ i nogle få sekunder. Efter hver anvendelse 
vil radioen huske den funktion, der bliver brugt, og derefter tænde i 
den samme funktion, næste gang den bliver brugt.

3. Hvis det er første gang, du bruger radioen, udfører radioen en hurtig 
skanning af Band III DAB-kanaler. Dette kaldes at ’Auto tune’. Hvis 
radioen har været brugt før, vælger den automatisk den sidst brugte 
station.

4. Under Auto tune opfanges hver gruppe af stationer, og stationsantallet 
opdateres.

5. Når Auto tune funktionen er fuldført, vælges den første station (i 
alfanumerisk orden 0...9...A....Z). Den første station i listen over fundne 
stationer afspilles.

6. Hvis der ikke blev fundet nogen stationer, vises ’OFF AIR’ og det kan 
være nødvendigt at flytte din radio til et sted med bedre modtageforhold. 
Herefter bør du igen auto-tune for at finde stationer som beskrevet på 
side 9 (se Sådan.findes.nye.stationer på side 9).

•	 Din radio har en indikator  på displayet, som angiver hvor stærkt 
det modtagne DAB radiosignal er.

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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Valg af station - DAB

1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. Hvis din radio 
allerede står i DAB, så gå videre til trin 3. (DAB-ikonet vises, når 
radioen står i DAB.)

2. Hvis du lytter til FM-båndet, så tryk på Station/Menu knappen og 
drej på Tuning/Select knappen, indtil displayet viser ’TO DAB’. 
Tryk på kontrolknappen for at skifte til DAB.

3. Tryk på Station/Menu knappen, displayet viser så ’STATION’. Tryk 
på Tuning/Select og drej på kontrolknappen for at gennemse listen 
med tilgængelige stationer.

4. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at vælge den ønskede 
station. Radioen finder nu den nye station. Hvis kontrolknappen 
ikke trykkes ind, tuner radioen automatisk videre til den nye station 
efter 2-3 sekunder.

5. Tilpas Volume knappen til den ønskede indstilling.
	 Bemærk: Hvis displayet viser ’OFF AIR’, efter du har valgt en 

station, kan det være nødvendigt at flytte din radio til et sted med 
bedre radiosignal.

Sekundære serviceenheder - DAB

1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære servicer tilknyttet. 
Hvis en station har en sekundær service tilknyttet, vises denne 
sekundære service straks efter den primære service, når du drejer 
Tuning/Select knappen i urets retning.

2. For at tune ind på den sekundære service, tryk og slip Tuning/Select 
knappen. De fleste sekundære servicer sender ikke hele tiden, og hvis 
den valgte service ikke er tilgængelig, vil radioen genindstille til den 
tilhørende primære service.

2
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Display-måder - DAB

Din radio har en række displaymuligheder, når DAB-funktionen er valgt:-

1. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at gennemse de forskellige 
muligheder.

	 a. Stationsnavn	 	 	Viser navnet på den radiostation der lyttes 
til.

	 b. Scroll-tekst	 	 	Viser scroll-tekst meddelelser som 
f.eks. sangerens/musikkens navn, 
telefonnummer, osv.

	 c. Signalstyrke	 	 	Viser signalstyrken. 
Minimumssignalmarkøren ( ) viser 
den mindste signalstyrke der er 
nødvendig for god DAB-modtagelse. 
Markeringsstregerne på signalmarkøren 
forøges eller formindskes under 
visning af signalstyrken, når du justerer 
teleskopantennen eller radioens 
placering.

	 d. Programtype	 	 	Det viser, hvilke radiostationer der lyttes til, 
som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv.

	 e. Multiplex-navn   Viser navnet på den multiplex, som den 
aktuelle station tilhører.

	 f. Frekvens	 	 	Viser frekvensen for den aktuelt indstillede 
DAB-station.

b

c

d

a

e

f

1



9

Sådan finder du nye stationer - DAB

Efterhånden som tiden går, kommer der måske nye stationer, eller 
du er måske flyttet til den anden ende af landet. Derfor kan det være 
nødvendigt at få din radio til at skanne efter nye stationer.
1. Tryk og slip Auto Tune knappen. Din radio vil skanne Bånd III 

DAB-kanalerne. Efterhånden som radioen finder nye radiostationer, 
angives antallet på displayet i højre side, og de pågældende 
radiostationer vil blive tilføjet til listen, der er lagret i radioen.

Visningsmåder - DAB fortsat

	 g. Signalfejl	 	 	Viser den bitfejl-hastighed på den aktuelle 
DAB-station. Jo lavere tal, desto bedre er 
den modtagne signalstyrke.

	 h. Bitrate	 	 	Viser den digitale bitrate for den aktuelt 
indstillede DAB-station.

	 i. Audiotype	 	 	Viser audiotypen for den aktuelt indstillede 
DAB-station.

	 j. Tid	 	 	 Viser den aktuelle tid.

	 k. Dato	 	 Viser den aktuelle dato.

g

h

i

j

k
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Manuel tuning - DAB

Manuel tuning tillader dig at indstille din radio til en særlig DAB-frekvens 
på Bånd III. Alle nye stationer der bliver fundet, vil blive føjet til listen. 
Denne funktion kan også anvendes til at optimere antennens eller radioens 
modtagelse af en bestemt kanal eller frekvens.

1. Tryk på Station/Menu knappen, displayet viser så ’STATION’.

2.  Drej på Tuning/Select knappen, indtil der står ’MANUAL’ på displayet.

3. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at gå ind i manuel 
tuningsfunktion.

4. Drej på Tuning/Select knappen for at vælge den ønske DAB kanal. 
Tryk og slip Tuning/Select knappen for at tune ind på den valgte 
frekvens.

5. Hvis et signal er til stede, vil dette blive vist på signalstyrke-displayet. 
Minimumssignalmarkøren ( ) viser den mindste signalstyrke der 
er nødvendig for god DAB-modtagelse. Markeringsstregerne 
på signalmarkøren forøges eller formindskes under visning af 
signalstyrken, når du justerer teleskopantennen eller radioens placering.

6. Når der findes et DAB signal, viser displayet navnet på den pågældende 
DAB station. Eventuelle nye radiostationer der findes vil blive tilføjet 
til listen, som er lagret i radioen.

7. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at vende tilbage til almindelig 
tuning.

1
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Indstillinger af Dynamic Range Control (DRC) - DAB

DRC-funktionen kan gøre det lettere at høre stille lyde, når din radio bliver 
anvendt i støjfyldte omgivelser. 

1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.

2. Tryk på Station/Menu knappen, displayet viser så ’STATION’.

3.  Drej på Tuning/Select knappen, indtil der står ’DRC’ på displayet.

4. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at gå ind i justeringsfunktionen. 

5. Drej på Tuning/Select knappen for at vælge den ønskede DRC 
indstilling, standard er 0).

	 DRC 0	 DRC er slukket, DRC-udsendelser ignoreres.
	 DRC 1/2	 	DRC-niveauet er indstillet til det halve af, hvad 

radiostationen udsender.
	 DRC 1	 	DRC er indstillet svarende til hvad radiostationen 

udsender.

6.  Tryk på Tuning/Select knappen for at bekræfte indstillingen. Displayet 
vender tilbage til at vise stationernes navne efter nogle sekunder. 

Bemærk: Ikke alle DAB-radioudsendelser kan bruge DRC-funktionen. 
Hvis udsendelsen ikke supporterer DRC, så vil radioens DRC-indstilling 
ikke have nogen effekt.

2
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Udskillelse af stationer - DAB

Hvis du flytter til en anden landsdel, er nogen af stationerne på listen 
måske ikke længere tilgængelige. Fra tid til anden kan de ske, at DAB-
servicer holder op med at udsendes, eller at de skifter beliggenhed eller 
frekvens. 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.
Funktionen til udskillelse af stationer sletter de markerede DAB-stationer 
fra din liste over radiostationer. 

1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.

2. Tryk på Station/Menu knappen, displayet viser så ’STATION’.

3.  Drej på Tuning/Select knappen, indtil der står ’PRUNE’ på displayet.

4. Tryk og slip Tuning/Select knappen, så vises ’SELECT’ på displayet.

5. Tryk på Tuning/Select knappen vil forårsage, at de ugyldige 
stationsnavne fjernes fra listen over stationer. Displayet vender tilbage 
til at vise stationernes navne efter nogle sekunder.

	 Hvis du ikke ønsker at udskille stationerne, så tryk på Station/Menu 
knappen for at vende tilbage til det forrige display.

Bemærk: Hvis du er flyttet med din radio til en anden del af landet, bør 
du også udføre en søgning efter nye stationer (se afsnittet ”Sådan finder 
du nye stationer” på side 9).

2
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Betjening af din radio - FM 

1. Træk forsigtigt teleskopantennen ud.

2. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. Hvis din radio allerede 
står i FM, så gå videre til trin 4. FM-ikonet vises i FM-funktion.) 

3. Hvis du lytter i DAB-funktion, så tryk på Station/Menu knappen og 
drej på Tuning/Select knappen, indtil displayet viser ’TO FM’. Tryk 
på kontrolknappen for at skifte til FM.

4. Tryk på Auto Tune knappen. Din radio skanner i opadgående retning 
(lav frekvens til høj frekvens) og standser automatisk, når den finder 
en station med tilstrækkelig sendestyrke. 

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.

6. Tryk og hold på Auto Tune knappen for at skanne FM-båndet i 
nedadgående retning (høj frekvens til lav frekvens).

7. Når bølgelængdens afslutning er nået, begynder radioen sin tuning 
fra den modsatte bølgelængdes afslutning.

8. Tilpas Volume knappen til den ønskede indstilling.

9. Tryk på On/Off knappen for at slukke for din radio.

3
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Manuel tuning - FM

1. Træk forsigtigt teleskopantennen ud.

2. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. Hvis din radio allerede 
står i FM, så gå videre til trin 4. FM-ikonet vises i FM-funktion.

3. Hvis du lytter i DAB-funktion, så tryk på Station/Menu knappen og 
drej på Tuning/Select knappen, indtil displayet viser ’TO FM’. Tryk 
på kontrolknappen for at skifte til FM.

 
4. Tryk på Station/Menu knappen, displayet viser så ’MANUAL’.

5. Tryk og slip Tuning/Select knappen og drej på det for at tune ind på 
en station. Frekvensen vil ændre sig i trin af 50 kHz. Hvis signalet er 
stærkt nok og der er RDS-data til stede, kan displayet vise stationens 
navn.

6. Når bølgelængdens afslutning er nået, begynder radioen sin tuning 
fra den modsatte bølgelængdesafslutning.

7. Tilpas Volume knappen til den ønskede indstilling.

8. Tryk på On/Off knappen for at slukke for din radio.

3,4
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Display-måder - FM

Din radio har en række displaymuligheder for FM-funktionen:-
Radio Date Systemet (RDS) er et system, der videresender hørbar digital 
information ud over de normale FM radioprogrammer. RDS tilbyder en 
lang række nyttige funktioner. Det følgende findes i din radio.

1. Tryk og slip Tuning/Select knappen for at gennemse de forskellige 
muligheder.

	 a. Scroll-tekst	 	 	Viser scroll-tekst meddelelser som 
f.eks. sangerens/musikkens navn, 
telefonnummer, osv.

	 b. Programtype	 	 	Det viser, hvilke radiostationer der lyttes til, 
som f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder osv.

	 c. Stationsnavn	 	 	Viser navnet på den station, der aktuelt 
lyttes til.

	 d. Tid		 	 Viser den aktuelle tid.

	 e. Dato	 	 Viser den aktuelle dato.

	 f. Frekvens	 	 	Viser frekvensen for den station, der aktuelt 
lyttes til.

Bemærk: Hvis ingen RDS-data er til stede, kan radioen ikke vise information 
om stationsnavn, scroll-tekst og programtype. Din radio viser ’NO TEXT’ 
på displayet, hvis der ikke er nogen scroll-tekst, og ’NO PTY’, hvis der 
ikke er nogen information om programtype.

b

c

d

a

e

f
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Indstilling af skanningsfølsomhed - FM

Din radio vil som regel skanne efter FM-udsendelser, hvis sendesignal er 
stærkt nok til at give en god modtagelse. Men måske vil du gerne have, 
at din auto-scan-funktion også skal kunne opfange svagere signaler, 
eventuelt fra fjerntliggende radiostationer. Din radio har mulighed for at 
vælge mellem lokal/fjerntliggende i auto-scan-funktionen.

1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio. Se efter om radioen 
står i FM.

2. Tryk på Station/Menu knappen, displayet viser så ’MANUAL’.

3. Drej på Tuning/Select  knappen, indtil der står ’SETTING’ på displayet. 
Tryk på knappen for at gå ind i indstillingsmenuen for skanning.

4. Drej på Tuning/Select knappen for at skifte mellem valgmulighederne 
Lokal og Fjerntliggende. Med valget Fjerntliggende kan radioen finde 
svagere signaler under skanningen.

5. Tryk på Tuning/Select knappen for at bekræfte indstillingen. Displayet 
vender tilbage til at vise stationernes navne efter nogle sekunder. 
Indstillingen for Lokal eller Fjerntliggende er lagret i radioen og vil 
være aktiv, indtil den ændres eller til systemet nulstilles.

Bemærk: Fabriksindstillingen (ved levering eller efter en system-nulstilling) 
er, at radioen ignorerer svagere (eller mere fjerntliggende) signaler.

2
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Forindstilling af stationer

Du kan lagre dine foretrukne DAB og FM radiostationer på den 
forudindstillede stationshukommelse. Der er 20 hukommelsesindstillinger 
i din radio, 10 til DAB og 10 til FM. Forindstillede stationer huskes af din 
radio, hvis der sker en strømafbrydelse.

Fremgangsmåden for forindstilling af stationer og brug af dem er den 
samme for FM og DAB-funktionen, og er beskrevet nedenfor.

1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.

2. Vælg den ønskede bølgelængde og tun ind på den ønskede station 
som tidligere beskrevet.

3. Tryk og slip Preset.knappen

4. Drej på Tuning/Select knappen for at vælge det ønskede 
forudindstillede stationsnummer, som du gerne vil lagre stationen 
under. Displayet viser f.eks. ’EMPTY 1’, hvis der ikke er lagret nogen 
station i den indstilling.

5. Tryk og hold Preset-knappen inde, indtil displayet f.eks. viser ’P1 
SAVED’. Stationen vil lagres under den valgte indstilling. Gentag 
denne fremgangsmåde for de resterende forindstillinger. 

Bemærk: Visse af forindstillingerne er måske allerede lagret som en del 
af fabrikkens testprocedure. Stationer som er forindstillet kan overskrives 
ved at følge den ovenstående fremgangsmåde. 

3,5
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Genkald af en forindstillet station

1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.

2. Vælg den ønskede bølgelængde som beskrevet tidligere. 

3. Tryk og slip Preset knappen Displayet viser f.eks. ’EMPTY 1’, hvis 
der ikke er lagret nogen station i den indstilling. Hvis en station er 
lagret vil displayet vise enten stationens navn (ved DAB-stationer) 
eller frekvensen (ved FM-stationer).

4. Drej på Tuning/Select knappen for at vælge den ønskede 
forindstillede station. 

5. Tryk på Tuning/Select knappen. Din radio tuner nu ind på den 
valgte forindstillede station i forindstillingshukommelsen. 

3
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Software-version

Software-visningen kan ikke ændres og findes kun som en reference.

1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.

2. Tryk og slip Station/Menu knappen og drej herefter på Tuning/
Select knappen, indtil displayet viser ’SYSTEM’. 

3. Tryk på Tuning/Select knappen og drej herefter på knappen, indtil 
displayet viser ’SW VER’. 

4. Tryk på Tuning/Select knappen for at vise softwareversionen. 

5. Tryk gentagne gange på Station/Menu knappen for at vende 
tilbage til det normale radiodisplay. 

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.co.uk 

2,5
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Nulstilling af system 

Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller nogle tal på displayet mangler 
eller er ufuldstændige, brug den følgende fremgangsmåde. 

1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.

2. Tryk og slip Station/Menu knappen og drej herefter på Tuning/Select 
knappen, indtil displayet viser ’SYSTEM’. 

3. Tryk på Tuning/Select knappen og drej herefter på knappen, indtil 
displayet viser ’FACTORY’. 

4. Tryk på Tuning/Select knappen, indtil displayet viser ’RESET’, og 
tryk herefter på Tuning/Select knappen igen. 

5. En fuldstændig nulstilling vil udføres. Listen over stationer og 
forindstillinger vil blive slettet. Displayet viser så ’RESTART’, herefter 
’WELCOME’ og efter nogle få sekunder, bliver der automatisk 
udført en skanning efter stationer. Displayet vil vise fremskridtet af 
stationssøgningen, f.eks. ’>>>>  18’. Nummeret på højre side af 
displayet er det antal stationer, der er fundet.

I tilfælde af funktionsfejl på grund af statisk elektricitet, nulstil produktet 
som vist ovenover for at genoptage normal betjening. Hvis du ikke kan 
udføre nulstillingen som beskrevet ovenfor, kan det være nødvendigt at 
frakoble strømforsyningen og tage batterierne ud. 

2
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Høretelefonsindgang 

A 3,5mm Høretelefonsindgang findes på radioens højre side og er 
beregnet til brug med enten høretelefoner eller en enkelt øreprop. Ved at 
sætte stikket i, frakobles den interne højttaler automatisk.

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

Høretelefonsindgangen er kompatibel med stereo- eller mono-høretelefoner, 
men lyden vil altid høres som mono. 

Nedblændingsfunktion

Displayets lysstyrke kan justeres. Hvis du bruger radioen i soveværelset, 
foretrækker du måske, at dæmpe lysstyrken til mindre end 
standardindstillingen. Dæmpningen kan indstilles til Lav eller Høj. 

1. Tryk på On/Off knappen for at tænde din radio.

2. Tryk og slip Station/Menu knappen og drej herefter på Tuning/Select 
knappen, indtil displayet viser ’SYSTEM’. 

3. Tryk på Tuning/Select knappen og drej herefter på den, indtil displayet 
viser ’DIMMER’, tryk herefter på Tuning/Select knappen for at ændre 
dæmpningsindstillingen. 

4. For at justere lysstyrken drejer du på Tuning/Select knappen og 
vælger så enten indstillingen Lav eller Høj. Tryk på Tuning/Select 
knappen for at indstille det ønskede niveau. Baggrundsbelysningen 
ændres så. 

2

2-4



22

Kredsløbsfunktioner

Højttaler 76mm 

Høretelefonsindgang	 3,5 mm dia

Output-effekt	 700mW 

Antennesystem FM	 Teleskopantenne
  DAB	 Teleskopantenne 

Specifikationer

Tilslutningskrav 
Hovedenheder	  AC 230 volt, 50Hz  udelukkende (adapter) 
Batterier	 	 6 x LR6 (AA størrelse) 

Batteriets levetid
 	 	Op til 20 timer med alkalinebatterier, afhængig af 

lydstyrke og anvendelsesmåde. 

Frekvensdækning
	 	 	 FM	 87.5-108 MHz
	 	 	 DAB	 174.928 - 239.200 MHz

Selskabet.forbeholder.sig.ret.til.at.ændre.specifikationer.uden.forudgående.varsel..

Generelt

Udsæt ikke denne radio for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din radio 
på et sted, for 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. 

Radioens dataplade kan findes på bagsiden eller på undersiden af radioen.

•	 Radioen må ikke udsættes for vanddryp eller sjask, og ingen væskefyldte 
ting 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 af f.eks. aviser, duge, gardiner 
osv.

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

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



http://www.robertsradio.co.uk

© 2010 Roberts Radio Limited
Issue.1.DA

Garanti

Dette apparat er garanteret i 12 måneder fra leveringsdatoen over for den oprindelige ejer imod fabrikationsfejl eller nedbrud af dele, men i henhold til 
nedennævnte procedure. Såfremt en komponent eller del er defekt i løbet af garantiperioden, vil denne blive repareret eller udskiftet gratis.Garantien 
dækker ikke:
 1. Skader forårsaget af forkert brug.
 2. Konsekventielle skader.
 3. Modtagere med fjernede eller ændrede serienumre. 

N.B. Beskadigede eller knækkede teleskopantenner udskiftes ikke under garantien. 

Fremgangsmåde:
Erstatningskrav i henhold til denne garanti skal fremsendes via forhandleren, hvor apparatet er købt. Det er muligt at din Roberts forhandler vil kunne 
tage sig af en given skade hurtigt og effektivt, men skulle det blive nødvendigt vil forhandleren sende produktet tilbage til firmaets serviceafdeling.

Disse.erklæringer.har.ikke.effekt.på.køberens.lovlige.forbrugerrettigheder.


