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Kontroller

 1. Knapp for automatisk kanalsøk
 2. På/av-knapp
 3. Knapp for forhåndsinnstilling
 4. Stasjon-/menyknapp

(Topp)

1
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 5. LCD-skjerm
 6. Teleskopantenne
 7.  Frekvensinnstilling/velg/volumkontroll
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Kontroller

 8. USB oppgraderingskontakt (kun for servicebruk)
 9. Kontakt for hodetelefoner
 10. DC-inngang
 11. Batterirom
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Batteridrift

1. Fjern batteridekselet fra bak på enheten ved å skyve dekselet i pilens 
retning.

2. Sett inn seks LR6-batterier (AA-størrelse) inn i plassene i batterirommet. 
Pass på for å sikre at alle batterier settes inn med riktig polaritet som 
vist ved siden av batterirommet. Sett på batteridekselet igjen.

3. Redusert strøm, forspenning og en “stotrende” lyd er alle samen tegn 
på at batteriene behøver utskiftning.

4. Hvis radioen ikke skal brukes på en lengre periode anbefales det å 
ta ut batteriene fra radioen.

	 Av.økonomiske.grunner.anbefaler.vi.at.radioen.brukes.via.AC-adapteren.
når.det.er.mulig.og.batteridrift.bare.i.enkelttilfeller.

VIKTIG: Batteriene må ikke utsettes for overdreven varme, sånn som 
sollys, flammer eller lignende. Etter bruk må batteriene leveres til et 
gjenbrukstorg. Batteriene må under ingen omstendigheter brennes. 
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Bruke strømadapteren

1. Plasser radioen på en flat overflate og plugg inn strømadapteret i DC-
inngangen på venstre side av din radioen (merket “DC”), og pass på 
at pluggen er helt skjøvet inn i kontakten.

2. Plugg inn den andre enden av strømadapteren inn i en standard 
strømkontakt og skru på veggkontakten. Når adapteren brukes frakobles 
batteriene automatisk.

	 Strømadapteren.bør.kobles.fra.strømnettet.og.fra.radioen.når.det.ikke.
er.i.bruk.

VIKTIG: Strømadapteren brukes for å koble radioen til strømforsyningen. 
Veggkontakten som brukes til radioen må være tilgjengelig for normal 
bruk. For å koble radioen fullstendig fra strøm, må strømadapteren tas 
helt ut av veggkontakten.
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Bruke din radio - DAB

1. Trekk ut teleskopantennen forsiktig.

2. Trykk på knappen On/Off for å skru på radioen, displayet vil vise 
‘WELCOME’ i noen sekunder. Etter hvert bruk vil radioen huske forrige 
funksjon som ble brukt og bytte til denne modusen neste gang den 
brukes.

3. Hvis dette er første gang radioen brukes vil et hurtigsøk etter DAB-
kanaler på bånd III utføres. Dette kalles “Auto tune”. Hvis radioen er 
brukt før vil sist brukte stasjon velges.

4. Under Auto tune vil hver gruppe stasjoner oppdages, og stasjonstellingen 
oppdateres.

5. Når Auto tune er fullført vil den første stasjonen (i alfanumerisk 
rekkefølge 0...9...A...Z) velges. Den første stasjonen i listen over 
funnede stasjoner vil spilles av.

6. Hvis ingen stasjoner finnes vil ‘OFF AIR’ vises i displayet og det vil 
muligens være nødvendig å plassere radioen et annet sted som gir 
bedre mottak. Du bør deretter utføre en automatisk innstilling for å 
finne stasjoner som beskrevet på side 9 (se Finne.nye.stasjoner.på 
side 9).

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

Merk: Når klokkeradioen slås på første gang vil den sette volumet til et 
moderat høyt nivå, i tilfelle lydnivået på kringkastingen er veldig lav. Etter 
at du har stilt inn inn volumet med Volum-kontrollen, vil radioen huske på 
aktiv innstilling neste gang den brukes.
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Velge en stasjon - DAB

1. Trykk på On/Off-knappen for å slå på radioen. Hvis din radio nå er i 
DAB-modus fortsetter du til steg 3. (DAB-ikonet vises i DAB-modus.)

2. Hvis du lytter i FM-modus trykkes knappen Station/Menu, roter 
deretter kontrollen Tuning/Select til ‘TO DAB’ vises på displayet. 
Trykk på kontrollen for å gå til DAB-modus.

3. Trykk knappen Station/Menu, displayet vil vise ‘STATION’. Trykk 
på kontrollen Tuning/Select og roter kontrollen for å bla gjennom 
listen over tilgjengelige stasjoner.

4. Trykk og slipp opp kontrollen Tuning/Select for å velge ønsket 
stasjon. Radioen vil finne den nye stasjonen. Hvis kontrollen ikke 
trykkes, vil radioen automatisk finne den nye stasjonen etter to eller 
tre sekunder.

5. Juster Volume til ønsket nivå.
	 Merk: Dersom du velger en stasjon og skjermen viser ‘OFF AIR’, kan 

det være nødvendig å plassere klokkeradioen et annet sted som har 
bedre mottak.

Andre tjenester - DAB

1. Enkelte radiostasjoner har en eller flere ekstratjenester tilknyttet. Hvis 
stasjonen har en sekundær tjeneste forbundet med den sekundær 
tjenesten vises umiddelbart etter den primære tjenesten når du roterer 
kontrollen Tuning/Select mot klokken.

2. For å finne den sekundære tjenesten, trykkes og slippes kontrollen 
Tuning/Select opp. De fleste ekstratjenester sender ikke uavbrutt, og 
dersom den valgte tjenesten ikke er tilgjengelig vil radioen gå tilbake 
til den tilknyttede primærtjenesten.

2
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Visningsfunksjoner - DAB

Radioen har en rekke visningsfunksjoner i DAB-modus:-

1. Trykk og slipp opp kontrollen Tuning/Select for å gå gjennom de 
forskjellige modusene.

	 a. Stasjonsnavn		 	Viser navnet på stasjonen man hører på.

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

	 c. Signalstyrke	 	 	Viser signalstyrken. Minimum 
signalindikator ( ) viser minimum 
signalstyrke som er nødvendig for 
godt DAB-mottak. Signalindikatorens 
linjer øker eller reduseres for å vise 
endrende signalstyrke mens du justerer 
teleskopantennen eller plasseringen til 
din radio.

	 d. Programtype	 	 	Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. 
pop, klassisk, nyheter osv.

	 e. Multipleksnavn  Viser navnet til multipleks som nåværende 
stasjon tilhører.

 f. Frekvens   Viser frekvensen til DAB-stasjonen det er 
stilt inn til.
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Finne nye stasjoner - DAB

Etter en tid kan nye stasjoner bli tilgjengelig eller du kan ha flyttet til en 
annen kant av landet. I dette tilfellet må du kanskje la radioen skanne 
etter nye stasjoner.
1. Trykk inn og hold inn knappen Auto Tune. Radioen vil utføre en 

skanning av Band III DAB-kanaler. Når nye radiostasjoner finnes vil 
stasjonstelleren på høyre side av displayet øke og radiostasjonene 
vil legges til listen lagret i radioen.

Visningsmoduser - DAB kont.

	 g. Signalfeil	 	 	Viser bithastighetsfeil for den valgte DAB-
stasjonen. Jo lavere nummer, jo bedre er 
mottatt signalstyrke.

	 h. Bitrate	 	 	Viser den digitale bitrate for DAB-stasjonen 
det nå er stilt inn til.

	 i. Audiotype	 	 	Viser audiotypen for DAB-stasjonen det nå 
er stilt inn til.

	 j. Tid	 	 	 Viser nåværende tid.

	 k. Dato	 	 Viser gjeldende dato.

g
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Manuelt søk - DAB

Manuelt søk lar deg stille inn radioen på en bestemt DAB-frekvens i Band 
III. Alle nye stasjoner som søkes opp legges til stasjonslisten. Denne 
funksjonen kan også brukes til å støtte posisjonering av antennen eller 
radioen for å optimere mottak for en bestemt kanal eller frekvens.

1. Trykk knappen Station/Menu, displayet vil vise ‘STATION’.

2.  Vri kontrollen Tuning/Select til ‘MANUAL’ vises på displayet.

3. Trykk og slipp opp kontrollen Tuning/Select for å gå inn i manuell 
instillingsmodus.

4. Vri kontrollen Tuning/Select for å velge ønsket DAB-kanal. Trykk og 
slipp opp kontrollen Tuning/Select for å finne valgt frekvens.

5. Dersom et signal finnes, vil dette indikeres med å vise signalstyrke 
på skjermen. Minimum signalindikator ( ) viser minimum signalstyrke 
som er nødvendig for godt DAB-mottak. Signalindikatorens linjer øker 
eller reduseres for å vise endrende signalstyrke mens du justerer 
teleskopantennen eller plasseringen til din radio.

6. Hvis et DAB-signal finnes, vil displayet vise navnet til DAB-stasjonen. 
Eventuelle nye radiostasjoner funnet vil legges til listen lagret i radioen.

7. Trykk og slipp opp kontrollen Tuning/Select for å gå tilbake til vanlig 
innstilling.

1
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Innstillinger for dynamisk områdekontroll (DRC) - DAB

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

1. Trykk på On/Off-knappen for å slå på radioen.

2. Trykk knappen Station/Menu, displayet vil vise ‘STATION’.

3.  Vri kontrollen Tuning/Select til ‘DRC’ vises på displayet.

4. Trykk og slipp opp kontrollen Tuning/Select for å gå inn i 
justeringsmodus. 

5. Vri kontrollen Tuning/Select for å velge ønsket DRC-innstilling, 
standard er 0).

 DRC 0 DRC er skrudd av, kringkastings-DRC vil ignoreres.
 DRC 1/2 DRC-nivået er stilt inn til 1/2 som sendt av kringkaster.
 DRC 1 DRC er stilt inn som sendt av kringkaster.

6.  Trykk og slipp opp kontrollen Tuning/Select for å bekrefte 
innstillingen. Displayet vil gå tilbake til visning av stasjonsnavn 
etter noen sekunder. 

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

2
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Fjerne stasjoner - DAB

Hvis du flytter til en annen kant av landet, kan det hende at noen av 
stasjonene i listen ikke lenger er tilgjengelig. I tillegg kan noen DAB-tjenester 
fra tid til annen slutte å kringkaste, eller skifte plassering eller frekvens. 
Stasjoner som ikke kan finnes eller som ikke har blitt mottatt over lengre 
tid vises i stasjonslisten med et spørsmålstegn.
Funksjonen fjern stasjoner vil slette merkede DAB-stasjoner fra din 
stasjonsliste. 

1. Trykk på On/Off-knappen for å slå på radioen.

2. Trykk knappen Station/Menu, displayet vil vise ‘STATION’.

3.  Vri kontrollen Tuning/Select til ‘PRUNE’ vises på displayet.

4. Trykk og slipp opp kontrollen Tuning/Select, ‘SELECT’ vil vises på 
displayet.

5. Trykk på kontrollen Tuning/Select slik at ugyldige stasjonsnavn fjernes 
fra stasjonslisten. Displayet vil gå tilbake til visning av stasjonsnavn 
etter noen sekunder.

	 Hvis du ikke vil fjerne stasjoner trykkes knappen Station/Menu for å 
gå tilbake forrige visning.

Merk: Hvis du har flyttet din radio til en annen kant av landet bør du også 
foreta søk etter nye stasjoner (vennligst se avsnittet “Finn nye stasjoner” 
på side 9).

2
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Bruke din radio - FM 

1. Trekk ut teleskopantennen forsiktig.

2. Trykk på On/Off-knappen for å slå på radioen. Hvis din radio nå er i 
FM-modus fortsetter du til steg 4. (FM-ikonet vises i FM-modus.) 

3. Hvis du lytter i DAB-modus trykkes knappen Station/Menu, roter 
deretter kontrollen Tuning/Select til “TO FM” vises på displayet. 
Trykk på kontrollen for å gå til FM-modus.

4. Trykk inn knappen Auto Tune. Din radio vil søke i oppadgående 
retning) lav frekvens til høy frekvens) og stoppe automatisk når den 
finner en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke. 

5. Etter noen sekunder, blir skjermen oppdatert. Skjermen viser 
frekvensen på signalet som er funnet. Hvis signalet er sterkt nok, 
og det er RDS-data tilgjengelig, vil radioen vise stasjonsnavnet.

6. Trykk og hold knappen Auto tune for å søke nedover i FM-båndet 
(høy frekvens til lav frekvens).

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

8. Juster Volume til ønsket nivå.

9. For å slå av radioen trykkes knappen On/Off.

3
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Manuelt søk - FM

1. Trekk ut teleskopantennen forsiktig.

2. Trykk på On/Off-knappen for å slå på radioen. Hvis din radio nå er i 
FM-modus fortsetter du til steg 4. (FM-ikonet vises i FM-modus.)

3. Hvis du lytter i DAB-modus trykkes knappen Station/Menu, roter 
deretter kontrollen Tuning/Select til ‘TO FM’ vises på displayet. Trykk 
på kontrollen for å gå til FM-modus.

 
4. Trykk knappen Station/Menu, displayet vil vise “MANUAL”.

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

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

7. Juster Volume til ønsket nivå.

8. For å slå av radioen trykkes knappen On/Off.

3,4
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Visningsfunksjoner - FM

Radioen har en rekke visningsfunksjoner for FM-modus:
Radio Data System (RDS) er et system der lydløs digital informasjon 
blir sendt i tillegg til normal FM radioprogram. RDS tilbyr flere nyttige 
muligheter. Følgende er tilgjengelig til din radio.

1. Trykk og slipp opp kontrollen Tuning/Select for å gå gjennom de 
forskjellige modusene.

	 a. Scrolling text	 	 	Viser rullende tekstmeldinger som artist/
låtnavn, telefonnummer osv.

	 d. Programtype	 	 	Viser typen stasjon som det lyttes til. F.eks. 
pop, klassisk, nyheter osv.

	 c. Stasjonsnavn		 Viser navnet til stasjonen det lyttes.

	 d. Tid		 	 Viser nåværende tid.

	 e. Dato	 	 Viser gjeldende dato.

	 f. Frekvens	 	 	Viser frekvensen til stasjonen det nå lyttes 
til.

Merk: Dersom RDS-informasjon ikke er tilgjengelig, vil ikke radioen kunne 
vise stasjonsnavn, rullende tekst og programtypeinformasjon. Din radio 
vil vise “NO TEXT” hvis det ikke er noen rullende tekst og “NO PTY” hvis 
det ikke er noen programtypeinformasjon.

b
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d
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Innstilling for søkefølsomhet - FM

Din radio vil normalt søke etter FM-sendinger som er sterke nok til å gi 
godt mottak. Men det kan hende at du ønsker at autosøk-funksjonen også 
vil være i stand til å finne svakere signaler, muligens fra radiosendere 
lengre unna. Din radio har muligheten lokal/fjern for autosøk-funksjonen.

1. Trykk på On/Off-knappen for å slå på radioen. Kontroller at radioen 
er i FM-modus.

2. Trykk knappen Station/Menu, displayet vil vise ‘MANUAL’.

3. Vri kontrollen Tuning/Select til ‘SETTING’ vises på displayet. Trykk 
på kontrollen for å gå inn i scanneinnstillingsmenyen.

4. Vri kontrollen Tuning/Select for å veksle mellom lokal og fjern. Valget 
fjern gjør at radioen finner svakere signal under søk.

5. Trykk og slipp opp kontrollen Tuning/Select for å bekrefte valget ditt. 
Displayet vil gå tilbake til visning av stasjonsnavn etter noen sekunder. 
Innstillingen lokal eller fjern lagres i radioen og forblir i kraft til den 
endres eller en systemnullstilling.

Merk: Opprinnelig innstilling (fra esken, eller etter en systemnullstilling) 
gjør at radioen overser svakere (eller fjernere) signaler.

2
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Forhåndsinnstille stasjoner

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

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

1. Trykk på On/Off-knappen for å slå på radioen.

2. Velg ønsket bølgebånd og still inn til ønsket stasjon som tidligere 
beskrevet.

3. Trykk inn og slipp Preset-knappen.

4. Vri kontrollen Tuning/Select for å velge ønsket forhåndsinnstilt 
stasjonsnummer som du vil at stasjonen skal lagres under. Skjermen 
viser for eksempel ‘EMPTY 1’ hvis ingen stasjon har blitt lagret på 
dette forhåndsvalget.

5. Trykk og hold ned Preset-knappen til skjermen viser for eksempel 
‘P1 SAVED’. Stasjonen lagres under den valgte forhåndsinnstillingen. 
Gjenta denne prosedyren for de gjenværende forhåndsinnstillingene.

Merk: Noen av de forhåndsinnstilte stasjonen kan allerede være 
lagret som en del av fabrikktestingsprosedyrer. Stasjoner som lagres i 
forhåndsinnstilte minner kan overskrives ved å følge prosedyren ovenfor.

3,5
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Hente en forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk på On/Off-knappen for å slå på radioen.

2. Velg ønsket bølgebånd som tidligere beskrevet.

3. Trykk inn og slipp Preset-knappen. Skjermen viser for eksempel 
‘EMPTY 1’ hvis ingen stasjon har blitt lagret på dette forhåndsvalget. 
Dersom en forhåndsinnstilling har blitt lagret, vil skjermen vise enten 
stasjonsnavnet (for DAB-stasjoner) eller frekvensen (for FM-stasjonen).

4. Vri kontrollen Tuning/Select for å velge ønsket forhåndsinnstilt 
kanal.

5. Trykk inn knappen Tuning/Selevt. Din radio vil stilles inn til valgt 
forhåndsinnstilt kanal i minnet.

3
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Programvareversjon

Programvarevisning kan ikke endres, og er bare for din referanse.

1. Trykk på On/Off-knappen for å slå på radioen.

2. Trykk og hold inn knappen Station/Menu, roter deretter kontrollen 
Tuning/Select til “SYSTEM” vises på displayet.

3. Trykk på kontrollen Tuning/Select og roter kontrollen til “‘SW VER” 
vises på displayet.

4. Trykk kontrollen Tuning/Select for å vise programvareversjon.

5. Trykk på knappen Station/Menu flere ganger for å gå tilbake til vanlig 
radiovisning.

USB-kontakt for oppgradering av programvare

Når programvareoppdateringer blir tilgjengelig, kan programvare og 
informasjon om hvordan du kan oppdatere din radio bli tilgjengelig på 
www.robertsradio.co.uk

2,5
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Tilbakestilling av systemet

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

1. Trykk på On/Off-knappen for å slå på radioen.

2. Trykk og hold inn knappen Station/Menu, roter deretter kontrollen 
Tuning/Select til “SYSTEM” vises på displayet.

3. Trykk på kontrollen Tuning/Select og roter kontrollen til displayet viser 
“FACTORY”.

4. Trykk på kontrollen Tuning/Select slik at displayet viser “RESET” og 
trykk på Tuning/Select igjen.

5. En fullstendig tilbakestilling vil utføres. Stasjonslisten og 
forhåndsinnstillingene vil slettes. Displayet vil vise “RESTART” og 
deretter “WELCOME”, og etter noen sekunder vil et stasjonssøk 
utføres automatisk. Skjermen vil vise progresjonen til stasjonssøket, 
for eksempel ‘>>>>  18’. Tallet på høyre side av skjermen er antallet 
stasjoner som ble funnet.

I tilfeller av funksjonsfeil grunnet elektrostatisk utladning, nullstill produktet 
i henhold til beskrivelsen for å fortsette med normal funksjon. Hvis du ikke 
kan utføre nullstillingen som over, kan det bli nødvendig med fjerning og 
ny tilkobling av strømforsyning og batterier være påkrevd.

2
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Kontakt for hodetelefoner 

Det er et 3,5 mm Hodetelefonuttak som befinner seg på høyre side av 
din radio for bruk med hotedetelefoner. Å sette inn en plugg, demper 
automatisk den innebygde høyttaleren.

VIKTIG: Utstrakt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake 
hørselsskader.

Hodetelefonuttaket er kompatibelt med stereo og mono hodetelefoner, 
men lyden vil alltid høres som mono.

Dimmerfunksjon

Lysstyrken til displayet kan justeres. Hvis du bruker enheten på soverommet 
kan det hende at du foretrekker lavere lysstyrke enn standardinnstilling. 
Dimmeren kan stilles inn til Lav eller Høy.

1. Trykk på On/Off-knappen for å slå på radioen.

2. Trykk og hold inn knappen Station/Menu, roter deretter kontrollen 
Tuning/Select til “SYSTEM” vises på displayet.

3. Trykk på kontrollen Tuning/Select og roter kontrollen til “DINNER” 
vises på displayet og trykk på kontrollen Tuning/Select for å gå til 
dimmerinnstillinger.

4. For å justere lysstyrken vris kontrollen Tuning/Select og velg enten 
Lav eller Høy innstilling. Trykk kontrollen Tuning/Select for å stille 
inn til ønsket nivå. Baklyset vil endres på dette tidspunktet.

2
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Kretsegenskaper

Høyttaler	 	 	 76 mm

Kontakt for hodetelefoner	 3,5 mm dia

Utgangseffekt	 	 700 mW

Antennesystem	 FM	 Teleskopantenne
	 	 DAB	 Teleskopantenne

Spesifikasjoner

Strømkrav
Spenning	  AC 230 volt, 50Hz  bare (adapter)
Batterier  6 x LR6 (AA-størrelse) 

Batteritid
	 	 	Opptil 20 timer med bruk av alkaliske batterier avhengig 

av volum og driftsmodus.

Frekvensdekning
	 	 FM 87.5-108 MHz
	 	 DAB	 174.928 - 239.200 MHz

Selskapet.forbeholder.seg.retten.til.å.endre.spesifikasjonene.uten.forvarsel.

Generelt

Utsett ikke radioen for regn, damp eller sand. Forlat ikke radioen hvor 
mye varme kan forårsake skade, sånn som i en parkert bil hvor varmen 
fra solen kan bygges opp selv om temperaturen ute ikke synes å være 
høy. Det anbefales at DAB-båndet brukes hvor det er mulig siden bedre 
resultater med tanke på kvalitet og for å unngå interferens vanligvis oppnås 
enn på FM-båndet.

Navneplaten befinner seg bakpå eller under radioen din.

•	 Din radio må ikke utsettes for sprut/drypp av væske, og ingen væskefylte 
gjenstander som f.eks. vaser må settes på radioen. 

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

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

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

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

Dette instrumentet garanteres i tolv måneder fra leveransedatoen til eieren, og gjelder produksjonsfeil eller sammenbrudd av komponenter, gjeldene 
fremgangsmåtene under. Skulle en komponent eller del feile i løpet av denne garantiperioden, vil den bli reparert eller erstattet gratis.
Denne garantien dekker ikke:
	 1. Før bruk, sjekk utstyret for skade.
	 2. Følgefeil.
	 3. Mottakere med fjernede eller uleselige serienumre.

N.B. Skadd eller brukket teleskopantenne vil ikke dekkes av garantien.

Fremgangsmåte:
Et krav overfor denne garantien må fremsettes gjennom forhandleren som instrumentet ble kjøpt av. Mest sannsynlig vil din Roberts-forhandler være i 
stand til å ta seg av feil på en rask og effektiv måte, men ved behov vil forhandleren returnere instrumentet til selskapets serviceavdeling for reparasjon.

Disse.erklæringene.påvirker.ikke.en.forbrukers.lovmessige.rettigheter.


