
DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio

Vennligst les denne 
bruksanvisningen før brukR
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Kontroller 

 1. Høyttaler
 2. Bærerem
 3. LCD-skjerm
 4. Teleskopantenne
 5. Av / På-knapp
 6. Volum opp-knapp

(Til toppen)

1

2

3

 7. Forhåndsinnstilt 2-knapp
 8. Forhåndsinnstilt 1-knapp
 9. Søking / velg kontroll
 10. Forhåndsinnstilt 3-knapp
 11. Volum ned-knapp
 12. Meny / Modus-knapp
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Kontroller 

 13. Batterirom
 14. USB oppgraderings kontakt (i batterirommet, kun for servicebruk)
 15. DC-inngang

16

(Venstre side)

15

 16. Hodetelefonkontakt
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Batteridrift

1. Ta av batteridekselet bak på av enheten ved å skyve dekselet nedover.

2. Sett inn fi re LR6 (AA) batterier i batterirommet. Pass på at alle 
batteriene er satt inn med riktig polaritet, som vist i batterirommet. 
Sett på batteridekselet.

3. Redusert effekt, forvrengning og en "hakkete" lyd er tegn på at du kan 
trenge nye batterier.

4. Hvis radioen ikke skal brukes på en stund anbefales det at batteriene 
fjernes fra radioen.

 Vi vil anbefale for økonomiens del at radioen brukes med strømadapteren 
når det er mulig, med batteridrift bare for sporadisk bruk.

  VIKTIG: Batteriene må ikke utsettes for sterk varme slik som solskinn, 
ild eller lignende. Etter bruk bør engangsbatterier om mulig leveres 
på en egnet gjenvinningsstasjon. Ikke under noen omstendighet skal 
batterier avhendes ved brenning. 

1



Bruke strømadapteren

1. Plasser radioen på et fl att underlag.

2. Plugg strømadapteren i DC inngangen plassert på venstre side av 
radioen (merket ‘DC') påse at pluggen er skjøvet helt inn i sokkelen.

3. Plugg den andre enden av strømadapteren i en standard stikkontakt. 
Når adapteren brukes blir batteriene automatisk koblet fra.

 AC adapter bør kobles fra strømnettet og radioen når den ikke er 
i bruk.

VIKTIG: Nettadapteren brukes for å koble radioen til strømnettet. Den 
stikkontakten som brukes til radioen må være tilgjengelig under normal 
bruk. For å koble radioen fullstendig fra nettet, må strømadapteren fjernes 
fra stikkontakten.

DC
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Å betjene radioen din – DAB

1. Trekk forsiktig ut teleskopantennen. Antennen bør være fullt uttrukket 
og i en vertikal posisjon for optimalt mottak.

2. Trykk på og slipp On/Off knappen for å slå på radioen. Displayet viser 
'VELKOMMEN' i noen sekunder. Etter hvert bruke radioen vil huske 
siste modusen som ble brukt, og derfor starte i den modusen neste 
gang den brukes.

3. Hvis dette er første gang radioen brukes vil en skanning av Band III 
DAB kanaler bli utført. Dette er kjent som "Auto tune". Hvis radioen 
har vært brukt fra før vil sist brukte stasjon bli valgt.

4. I løpet av Auto   tune vil hver gruppe av stasjoner bli funnet og antall 
stasjoner vil bli oppdatert.

5. Når Auto  tune er fullført vil den første stasjonen (i numerisk-alpha for 
0 ... 9 ... A .... Z) bli valgt. Den første stasjonen i listen over stasjoner 
som er funnet vil bli avspilt.

6. Om ingen stasjoner blir funnet vil 'OFF AIR' vises, og det kan være 
nødvendig å fl ytte radioen til en posisjon som gir bedre mottak. Du 
må så utføre en ny auto tune å fi nne stasjoner som beskrevet på side 
9 (se Finne nye stasjoner på side 9).

• Radioen har en indikator  på displayet for å angi styrken på DAB 
radiosignalet som mottas.

Merknad: Første gang den slås på, har radioen satt volumet til et moderat 
høyt nivå, i tilfelle sendingen er veldig stille. Etter at du har stilt inn volumet, 
vil radioen huske innstillingen neste gang den brukes.
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Å velge en stasjon - DAB

1. Trykk og slipp On/Off for å slå på radioen.

2. Hvis du lytter i FM-modus, trykk og hold Mode knappen. 'DAB' vil 
vises i displayet.

3. Roter Tuning/Select kontrollen for å gå gjennom listen over 
tilgjengelige stasjoner.

4. Når ønsket stasjonsnavn vises i displayet radioen vil automatisk 
velge den stasjonen etter noen sekunder. Du kan også trykke og 
slippe Tuning/Select kontrollen for å velge stasjonen. Radioen vil 
velge den nye stasjonen.

5. Juster Volume til ønsket nivå.
 Merk: Hvis det etter å ha valgt en stasjon vises INGEN SENDING' 

i displayet kan det være nødvendig å fl ytte radioen til en posisjon 
med bedre mottak.

Sekundære tjenester - DAB

1. Enkelte radiostasjoner har en eller fl ere sekundære tjenester knyttet til 
seg. Hvis en stasjon har en sekundær tjeneste knyttet til seg, vil den 
sekundære tjenesten vises umiddelbart etter den primære tjenesten 
når du roterer Tuning/Select kontrollen med klokken.

2. For å velge den sekundære tjenesten, trykk og slipp Tuning/Select 
kontrollen. De fl este sekundære tjenester sendes ikke kontinuerlig og 
dersom den valgte tjenesten ikke er tilgjengelig, vil radioen gå tilbake 
til den tilknyttede primære tjenesten.

2
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Visningsalternativer - DAB

Radioen har en rekke visningsalternativer når den er i DAB-modus: 

1. Trykk og slipp Tuning / Select kontrollen for å bla gjennom de ulike 
alternativene.

 a. Stasjonsnavn   Viser navnet på stasjonen som det 
lyttes til.

 b. Rullende tekst  Viser rullende tekstmeldinger som artist / 
navn på spor , telefonnummer for 
innringning, etc.

 c. Programtype   Viser type stasjon som det lyttes til f.eks 
Pop, Klassisk, Nyheter, etc.

 d. Signalstyrke   Viser signalstyrken. Minste signal 
markøren ( ) viser minimum signalstyrke 
nødvendig for god DAB-mottaking. 
Signalindikator pilene øker eller minsker, 
for å vise endringene i signalstyrken etter 
som du justerer teleskopantennen eller 
radioens posisjon.

 
 e. Navn på Multiplexeren   Viser navnet på multiplexeren som den 

aktuelle stasjonen tilhører.

 f. Frekvens   Viser frekvensen for den innstilte DAB 
stasjonen.

B
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Å fi nne nye stasjoner - DAB

Ettersom tiden går kan nye stasjoner bli tilgjengelig, eller du kan ha fl yttet 
til en annen del av landet. I slike tilfeller må du kanskje la radioen søke 
etter nye stasjoner.

1. Trykk og hold Tuning/Select kontrollen . Radioen vil gjennomføre 
en skanning av DAB kanaler i Bånd III. Etter hvert som nye 
radiostasjoner blir funnet vil stasjonstelleren på høyre side av 
displayet øke og radiostasjonene vil bli lagt til listen lagret i radioen.

Visningsalternativer - DAB forts.

 g. Bithastighet   Viser den digitale bitraten for den innstilte 
DAB stasjonen.

 
 h. Tid   Viser gjeldende klokkeslett.

 i. Dato  Viser gjeldende dato.

g

h

i
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Manuell innstilling - DAB

Manuell innstilling lar deg stille inn radioen på en bestemt DAB frekvens 
i Band III. Eventuelle nye stasjoner vil bli lagt til kanallisten. Denne 
funksjonen kan også brukes til å hjelpe med, posisjonering av antennen 
eller radioen, for å optimalisere mottak for en bestemt kanal eller frekvens.
1. Hvis du lytter i FM-modus, trykk og hold Mode knappen. 'DAB' vil 

vises i displayet.

2. Trykk og slipp Menu knappen. DAB-menyen vil vises i displayet.

3. Roter Tuning / Select kontrollen inntil displayet viser "manuell". Trykk 
og slipp Tuning / Select kontrollen for å angi manuell innstillings 
modus.

4. Roter Tuning/Select kontrollen for å velge ønsket DAB-kanal. Trykk 
og slipp Tuning/Select kontrollen for å stille inn valgt frekvens.

5. Hvis det er et signal til stede, vil dette bli indikert på en signalstyrke 
skjermen. Minste signal markøren ( ) viser minimum signalstyrke som 
er nødvendig for god DAB-mottaking. Signalindikator pilene øker eller 
minsker, for å vise endringene i signalstyrken etter som du justerer 
teleskopantennen eller radioens posisjon.

6. Når et DAB-signal blir funnet, med styrke som vist av signalindikatoren, 
alle nye radiostasjoner funnet med dette signalet vil bli lagt til listen 
lagret i radioen.

7. Trykk og slipp Menu for å kunne stille inn en annen frekvens manuelt. 
Alternativt, trykk og slipp menyknappen en gang til for å gå tilbake til 
normal avspillingsmodus.

1-7

3-7
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Dynamisk Område Kontroll (DRC) innstillinger - DAB

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

1. Trykk og slipp On/Off for å slå på radioen.

2. Hvis du lytter i FM-modus, trykk og hold Mode knappen. 'DAB' vil 
vises i displayet.

3. Trykk og slipp Menu knappen. DAB-menyen vil vises i displayet.

4.  Roter Tuning/Select kontrollen til 'DRC' vises i displayet.

5. Trykk og slipp Tuning / Select kontrollen for å angi justeringsmodus. 

6. Roter Tuning / Select kontrollen for å velge ønsket DRC innstilling 
(standard er 0).

  DRC 0 DRC er slått av, senderens DRC bli ignorert.
  DRC 1/2 DRC er satt til 1/2 av det som er som sendt av senderen.
  DRC 1 DRC er satt til det som er sendt av senderen.

7.  Trykk og slipp Tuning/Select kontrollen for å bekrefte innstillingen. 
Displayet går etter noen sekunder tilbake til å vise stasjons navnet. 

Merk: Ikke alle DAB-sendinger bruker DRC funksjonen. Om senderen ikke 
gir DRC informasjon, vil ikke DRC innstillingen i radioen ha noen effekt.

1
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Fjerne stasjoner - DAB

Hvis du fl ytter til en annen del av landet, kan det være at noen av stasjonene 
som er oppført, ikke lenger er tilgjengelig. Fra tid til annen, kan også 
enkelte DAB tjenester opphøre, eller plassering eller frekvens kan endre 
seg. Stasjoner som ikke fi nnes, eller som ikke er mottatt på svært lang 
tid vises i kanallisten med et spørsmålstegn.
Fjern stasjon funksjonen vil slette de merkede DAB-stasjonene fra 
kanallisten. 

1. Trykk og slipp On/Off for å slå på radioen.

2. Hvis du lytter i FM-modus, trykk og hold Mode knappen. 'DAB' vil 
vises i displayet.

3. Trykk og slipp Menu knappen. DAB-menyen vil vises i displayet.

4.  Roter Tuning/Select kontrollen til 'Slett' vises på displayet.

5. Trykk og slipp Tuning/Select kontrollen. "Velg" vil vises i displayet.

6. Trykk og slipp Tuning/Select kontrollen for å fjerne de ugyldige 
stasjonsnavnene fra listen over stasjoner. Displayet går etter noen 
sekunder tilbake til å vise stasjons navnet.

 Hvis du ikke ønsker å slette stasjoner trykk på Menu for å gå tilbake 
til forrige skjermbilde.

Merk: Om du har fl yttet radioen til en annen del av landet bør du også utføre 
et søk etter nye stasjoner (se avsnittet 'Finne nye stasjoner "på side 9).

1
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Å betjene radioen din - FM 

1. Trekk forsiktig ut teleskopantennen. Antennen bør være fullt 
uttrukket og i en vertikal posisjon for optimalt mottak.

2. Trykk og slipp On/Off for å slå på radioen.

3. Hvis du lytter i DAB modus, trykk og hold Mode knappen. 
'FM' vil vises i displayet.

4. Roter Tuning/Select kontrollen mot klokken og deretter 
umiddelbart trykk og hold Tuning/Select kontrollen i fl ere 
sekunder. Radioen vil skanne i en stigende retning (lav frekvens 
til høy frekvens) og stopper automatisk når den fi nner en stasjon 
med tilstrekkelig styrke. 

5. Etter noen sekunder vil displayet oppdateres. Displayet viser 
frekvensen av det funnene signalet. Om signalet er sterkt nok, 
og det er RDS-data tilgjengelig vil radioen vise stasjonsnavnet.

6. Roter Tuning/Select kontrollen mot klokken og deretter 
umiddelbart trykk og hold Tuning/Select kontrollen i fl ere sekunder. 
Radioen vil skanne FM-båndet i retning nedover (høy frekvens til 
lav frekvens).

7. Når enden av frekvensbåndet er nådd vil radioen fortsette å søke 
fra motsatt ende av frekvensbåndet.

8. Juster Volume til ønsket nivå.

9. For å slå av radioen trykk og slipp On/Off knappen.

2,9

3
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Manuell innstilling - FM

1. Trekk forsiktig ut teleskopantennen. Antennen bør være fullt uttrukket 
og i en vertikal posisjon for optimalt mottak.

2. Trykk og slipp On/Off for å slå på radioen.

3. Hvis du lytter i DAB modus, trykk og hold Mode knappen. 'FM' vil 
vises i displayet.

4. Roter Tuning/Select kontrollen for å stille til en stasjon. Frekvensen 
vil endre seg i trinn på 50 kHz. Hvis radioen er innstilt på en stasjon 
med tilstrekkelig signalstyrke, med RDS-informasjon til stede, kan 
displayet skifte til å vise stasjonsnavnet.

5. Når enden av frekvensbåndet er nådd vil radioen fortsette å søke fra 
motsatt ende av frekvensbåndet.

6. Juster Volume til ønsket innstilling.

7. For å slå av radioen trykk og slipp On/Off knappen.

14
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Visningsalternativer - FM

Radioen har en rekke visningsalternativer i FM-modus: 
Radio Data System (RDS) er et system hvor taus digital informasjon 
overføres i tillegg til det normale FM-radioprogrammet. RDS gir fl ere 
nyttige funksjoner. Følgende er tilgjengelig på din radio.

1. Trykk og slipp Tuning / Velg kontrollen for å bla gjennom de ulike 
alternativene.

 a. Stasjonsnavn   Viser navnet på stasjonen som lyttes til.

 b. Rullende tekst  Viser rullende tekstmeldinger som 
artist / navn på spor, telefonnummer 
for innringning etc.

 c. Programtype   Viser type stasjon det lyttes til f.eks Pop, 
Klassisk, Nyheter, etc.

 d. Frekvens   Viser frekvensen til stasjonen det 
lyttes til.

 e. Tid   Viser gjeldende klokkeslett.

 f. Dato  Viser gjeldende dato.

Merk: Hvis det ikke er RDS informasjon tilgjengelig, vil ikke radioen kunne 
vise stasjonsnavnet, rulletekst og programtypeinformasjon. Radioen vil 
vise "NO TEXT" hvis det ikke er rulletekst og "NO PTY" hvis det ikke er 
programtypeinformasjon.

b

c

d

a

e

f
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Innstilling av følsomhet ved scaning - FM

Radioen vil normalt skanne etter FM-sendinger som er sterke nok til å gi 
god mottaking. Men du kan ønske at Auto-scan funksjonen også fi nner 
svakere signaler, kanskje fra fjernere radiosendere. Radioen har et lokal 
/ fjern alternativ for Auto-scan funksjonen.

1. Trykk og slipp On/Off for å slå på radioen. Pass på at radioen er 
i FM-modus.

2. Trykk og slipp Menu knappen. FM-menyen vil vises i displayet.

3. Roter Tuning/Select kontrollen ti l  ' INNSTILLING' vises 
i displayet. Trykk og slipp Tuning/Select kontrollen for å angi 
skanneinnstillingsmenyen.

4. Roter Tuning/Select kontrollen for å veksle mellom "LOKAL" og 
'FJERN' alternativene. Fjern alternativet vil tillate radioen å fi nne 
svakere signaler når den skanner.

5. Trykk og slipp Tuning/Select kontrollen for å bekrefte valget. 
Displayet går tilbake til radiodisplayet etter noen sekunder. Lokal 
eller Fjern innstillingen blir lagret i radioen og gjelder til den endres 
eller til Systemet Resettes.

Merk: Den opprinnelige innstillingen (ut av boksen, eller etter en System 
Reset) lar radioen ignorere svakere (eller mer fjerne) signaler.

1
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Hente frem en forhåndsinnstilt stasjon

1. Trykk og slipp On/Off for å slå på radioen.

2. Velg ønsket frekvensbånd som beskrevet tidligere.

3. Trykk og slipp den ønskede Preset knappen. Radioen vil stille inn 
stasjonen som er lagret i forhåndsminnet. 

• Displayet vil vise "tom" hvis ingen stasjon har er lagret i det 
forhåndsminnet.

Forhåndsinnstilling av stasjoner

Du kan lagre dine foretrukne DAB- og FM-radiostasjoner i forhåndsminnene. 
Det er 6 forhåndsminner i radioen, 3 for DAB og 3 for FM. Forhåndsminnene 
blir husket av radioen i tilfelle strømbrudd. Prosedyren for å stille inn 
forhåndsminnene, og bruke dem til å lytter til kanaler, er den samme for 
FM og DAB-modus og er beskrevet nedenfor.
1. Trykk og slipp On/Off for å slå på radioen.

2. Velg ønsket frekvensbånd og still inn ønsket stasjon som tidligere 
beskrevet.

3. Trykk og hold den ønskede Preset knappen til displayet viser for 
eksempel 'P1 LAGRET'. Stasjonen som er innstilt, vil bli lagret under 
forhåndsminneknappen. Gjenta denne prosedyren for de resterende 
forhåndsinnstillinger etter behov.

4. Stasjoner som er lagret i forhåndsminner kan overskrives ved å følge 
prosedyren over.

3

1

3
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Programvareversjon

Programvareversjon som vises kan ikke endres og er bare for referanse.

1. Trykk og slipp On/Off for å slå på radioen.

2. Trykk og slipp Menu knappen. Hovedmenyen vises i displayet. 

3. Roter Tuning/Select kontrollen til "SYSTEM" vises i displayet. Trykk 
og slipp Tuning/Select kontrollen.

4. Roter Tuning/Select kontrollen til 'SW VER' vises i displayet. Trykk 
og slipp Tuning/Select kontrollen for å vise programvareversjon.

5. Trykk og slipp Menu gjentatte ganger, for å gå tilbake til det normale 
radiodisplayet.

2,5
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Språk funksjon

Radioens menyer kan konfi gureres til et annet språk.

1. Trykk og slipp On/Off for å slå på radioen.

2. Trykk og slipp Menu knappen. Hovedmenyen vises i displayet. 

3. Roter Tuning/Select kontrollen til "SYSTEM" vises i displayet. Trykk 
og slipp Tuning/Select kontrollen.

4. Roter Tuning/Select kontrollen til 'SPRÅK' vises i displayet. Trykk og 
slipp Tuning/Select kontrollen for å åpne menyen for valg av språk.

5. Roter Tuning/Select kontrollen til ønsket språk vises i displayet.

6. Trykk og slipp Tuning/Select kontrollen for å bekrefte valget. 
Displayet vil endres til det valgte språket.

1

2
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Tilbakestilling av systemet.

Hvis radioen ikke fungerer som den skal, eller noen av tallene i displayet 
mangler eller er ufullstendige utfør følgende prosedyre.

1. Trykk og slipp On/Off for å slå på radioen.

2. Trykk og slipp Menu knappen. Hovedmenyen vises i displayet. 

3. Roter Tuning/Select kontrollen til "SYSTEM" vises i displayet. Trykk 
og slipp Tuning/Select kontrollen.

4. Roter Tuning/Select kontrollen til 'FABRIKK' vises i displayet. Trykk 
og slipp Tuning/Select kontrollen. 'RESET' vil vises i displayet.

5. Trykk og slipp Tuning/Select kontrollen.

6. En full tilbakestilling vil bli utført. Stasjonslisten og forhåndsinnstilte 
stasjoner vil bli slettet. Displayet vil vise 'OMSTART' så 'VELKOMMEN' 
og etter noen sekunder vil en automatisk stasjonssøk vil bli utført. 
Displayet vil vise fremdriften i stasjonssøket. Tallet på høyre side 
i displayet er antall stasjoner som er funnet.

I tilfelle funksjonsfeil på grunn av elektrostatisk utladning, transienter 
i strømforsyningen eller korte avbrudd, tilbakestill produktet som ovenfor 
for å gjenoppta normal drift. Hvis du ikke får til å utføre tilbakestillings-
prosedyren som beskrevet ovenfor, kan det være nødvendig å koble fra 
og fjerne strømforsyningen og batteriene.

1

2
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Hodetelefonkontakt 

En 3.5mm Hodetelefonutgang er tilgjengelig på høyre side av radioen 
for bruk med enten hodetelefoner eller en øreplugg. Å sette inn en plugg 
kobler automatisk ut den interne høyttaleren.
Vær oppmerksom på at følsomheten til hodetelefoner kan variere mye. Vi 
anbefaler derfor å sette volumet til et lavt nivå før du kobler hodetelefoner 
til radioen.
VIKTIG: Kraftig lydtrykk fra hodetelefoner kan føre til hørselsskader.
Hodetelefonkontakten er kompatibel med stereo og mono hodetelefoner, 
men lyden vil alltid være mono.

Dimmefunksjon

Lysstyrken i displayet kan justeres. Hvis du bruker enheten i et soverom, 
kan det være at du foretrekker en lavere lysstyrke enn standardinnstillingen. 
Dimeren kan settes til Lav eller Høy lysstyrke.
1. Trykk og slipp On/Off for å slå på radioen.
2. Trykk og slipp Menu knappen. Hovedmenyen vises i displayet. 
3. Roter Tuning/Select kontrollen til "SYSTEM" vises i displayet. Trykk 

og slipp Tuning/Select kontrollen.
4. Roter Tuning/Select kontrollen til 'DIMMER' vises i displayet. Trykk 

og slipp Tuning/Select kontrollen for å angi dimmer innstillingene.
5. For å justere lysstyrken roter Tuning/Select kontrollen og velg enten 

Lav eller Høy innstilling. Trykk og slipp Tuning/Select kontrollen for 
å stille inn ønsket nivå. Bakgrunnsbelysningen vil nå endre seg.

For å hindre mulig hørselsskade, ikke lytt med høyt volum 
i lengre perioder.

2
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Funksjoner Til Kretsene

Høyttaler 76mm
   
Hodetelefonkontakt  3.5 mm dia.

Utgangseffekt  700 mW

Antennesystem  FM Teleskopantenne
   DAB Teleskopantenne
  

Spesifi kasjoner

Krav til strømforsyning  
Nett  AC 100  240 volt, 50 / 60 Hz (adapter)
Batterier  4 x LR6 (AA-størrelse) 

Batterilevetid
   Opptil 30 timer med alkaliske celler avhengig av 

volum og driftsmodus.

Frekvensområde
  FM 87.5-108 MHz
  DAB 174,928 - 239.200 MHz

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifi kasjonene uten varsel

Generelt

Ikke la denne radioen for å bli utsatt for vann, damp eller sand. Ikke la 
radioen ligge på steder hvor den kan skades av sterk varme, slik som 
i en parkert bil der varmen fra solen kan nå betydelige verdier, selv om 
utetemperaturen ikke er spesielt høy. Det anbefales at DAB båndet brukes 
der det er mulig, siden det vanligvis gir bedre resultater i form av kvalitet 
og frihet fra interferens enn på FM-båndet.

Navneskiltet er plassert på baksiden av radioen.

• Radioen og AC / DC-adapter må ikke utsettes for drypp eller sprut, 
og væskefylte gjenstander, for eksempel vaser, må ikke plasseres på 
radioen. 

• Det anbefales å bruke produktet slik at det er en minsteavstand 
(10 cm anbefalt) til tilstøtende gjenstander for å sikre god ventilasjon.

• Produktets ventilasjonen bør ikke begrenses ved å dekke det eller 
dets ventilasjonsåpninger med ting som aviser, duker, gardiner etc.

• Åpen ild som tente stearinlys bør ikke plasseres på produktet.
• Det anbefales at produktet ikke brukes eller oppbevares ved ekstreme 

temperaturer. Unngå å plassere enheten i biler, i vinduskarmer, i direkte 
sollys etc.
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Garanti

Dette produktet er garantert i tolv måneder, fra opprinnelig eiers kjøpsdato, mot feil på grunn av feil i produksjon eller komponentfeil, i henhold til 
prosedyren angitt nedenfor. Skulle noen komponent eller del feile i løpet av denne garantiperioden vil den bli reparert eller erstattet uten omkostninger.
Garantien dekker ikke:

1. Skade som følge av feil bruk.
2. Følgeskader.
3. Produkt med fjernet eller ødelagt serienummer.
N.B. Skadede eller ødelagte teleskopantenner vil ikke bli erstattet under garantien.

Fremgangsmåte:
Eventuelle krav i henhold til denne garantien skal fremmes via forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er sannsynlig at din Roberts forhandler vil kunne 
utbedre eventuelle feil raskt og effektivt, men skulle det være nødvendig vil forhandleren returnere produktet til selskapets serviceavdeling for utbedring.

Disse vilkårene påvirker ikke lovfestede forbrukerrettigheter.


