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Kontrolknapper 

 1. Højttaler
 2. Bærerem
 3. LCD-display
 4. Teleskopantenne
 5. Strømknap
 6. Lydstyrke op-knap

(Top)

1
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 7. Forudindstilling 2-knap
 8. Forudindstilling 1-knap
 9. Tuning / Vælg-kontrolknap
 10. Forudindstilling 3-knap
 11. Lydstyrke ned-knap
 12. Menu / Tilstandsknap
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Kontrolknapper 

 13. Batterirum
 14. USB-opgraderingsstik (i batterirummet, kun til servicebrug)
 15. Jævnstrømsindgangsstik

16

(Venstre side)

15

 16. Hovedtelefonstik
 

13

14
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Batteridrift

1. Fjern batteridækslet på bagsiden af   enheden ved at skubbe dækslet 
nedad.

2. Indsæt fi re LR6-batterier (AA-størrelse) i pladserne i rummet. Vær 
omhyggelig med at sikre, at alle batterier er indsat med den korrekte 
polaritet, som vist i batterirummet. Sæt batteridækslet på igen.

3. Reduceret strøm, forvrængning og en 'stammende' lyd er alle tegn 
på, at batterierne skal udskiftes.

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

 Af økonomiske hensyn, anbefaler vi, at radioen kun lejlighedsvis 
bruges via vekselstrømsadapteren med batteridrift.

  VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme såsom 
solskin, ild eller lignende. Efter brug bør engangsbatterier om muligt blive 
taget til en passende genbrugsstation. Under ingen omstændigheder  
bør batterier bortskaffes ved forbrænding. 
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Brug af vekselstrømsadapter

1. Anbring din radio på en fl ad overfl ade.

2. Slut netadapteren til jævnstrømsindgangsstikket placeret på 
venstre side af din radio (mærket "DC") og sørg for, at den er 
skubbet helt ind i stikket.

3. Slut den anden ende af netadapteren til en standard stikkontakt, og 
tænd for stikkontakten på væggen. Når adapteren benyttes bliver 
batterierne automatisk afbrudt.

 Vekselstrømsadapteren skal frakobles lysnettet og radioen, når den 
ikke er i brug.

VIGTIGT: Netadapteren bruges til at forbinde radioen til strømforsyningen. 
Stikkontakten, der bruges til radioen skal være tilgængelig under normal 
brug. For at frakoble radioen fuldstændig fra lysnettet, skal netadapteren 
fjernes fuldstændig fra stikkontakten.

DC
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Betjening af din radio - DAB

1. Forlæng forsigtigt teleskopantennen. Antennen skal være fuldt udstrakt 
og positioneret lodret for optimal modtagelse.

2. Tryk på og slip On/Off-knappen for at tænde din radio. Displayet viser 
'VELKOMMEN' i et par sekunder. Efter brug, vil radioen huske den 
sidste brugte tilstand og derefter tænde i denne tilstand, næste gang 
den bruges.

3. Hvis det er første gang radioen bruges, vil en scanning af Bånd III 
DAB-kanalerne blive udført. Dette hedder 'Auto tune'. Hvis radioen er 
blevet brugt før, vil den sidst anvendte station blive valgt.

4. Under Auto tune, vil hver gruppe af stationer blive registreret og 
stationstælleren vil blive opdateret.

5. Når Auto tune er fuldført, vil den første station (i alfanumerisk rækkefølge 
0...9...A....Z) blive valgt. Den første station på listen over fundne 
stationer vil blive spillet.

6. Hvis der ikke fi ndes stationer så vil 'OFF AIR' blive vist, og det kan 
være nødvendigt at fl ytte din radio til en position, der giver bedre 
modtagelse. Du skal derefter foretage en auto tune for at fi nde stationer, 
som beskrevet på side 9 (se Find nye stationer på side 9).

•  Radioen har en indikator  på displayet for at angive styrken af 
DAB-radiosignalet, der modtages.

Bemærk: Når den tændes for første gang, vil radioen indstille lydstyrken 
til et moderat højt niveau i tilfælde af, at udsendelsen er meget stille. Når 
du har indstillet lydstyrken, vil radioen huske indstillingen, som du har 
indstillet næste gang radioen bruges.
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Valg af en station - DAB

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

2. Hvis du lytter i FM-tilstand, skal du trykke og holde på Mode
-knappen. "DAB" vises på displayet.

3. Drej Tuning/Select-kontrolknappen for at gennemgå listen over 
tilgængelige stationer.

4. Når det ønskede stationsnavn vises på displayet, vil radioen automatisk 
vælge stationen efter nogle sekunder. Du kan også trykke på og slippe 
Tuning/Select-kontrolknappen for at vælge stationen. Radioen vil 
vælge den nye station.

5. Justér Volume til den ønskede indstilling.
 Note: Hvis 'OFF AIR' vises efter at du har valgt en station, kan det 

være nødvendigt at fl ytte din radio til en position, der giver bedre 
modtagelse.

Sekundære tjenester - DAB

1. Visse radiostationer har en eller fl ere sekundære tjenester, der er 
forbundet med dem. Hvis en station har en sekundær tjeneste forbundet 
med den, vises den sekundære tjeneste umiddelbart efter den primære 
tjeneste idet du drejer Tuning/Select-kontrolknappen med uret.

2. For at indstille den sekundære tjeneste, skal du trykke på og slippe 
Tuning/Select-kontrolknappen. De fleste sekundære tjenester 
udsendes ikke kontinuerligt, og hvis den valgte tjeneste ikke er 
tilgængelig, vil radioen genindstille til den tilknyttede primære tjeneste.

2
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Visningsmuligheder - DAB

Din radio har en række visningsmuligheder når den er i DAB-tilstand:-

1. Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen for at gennemløbe 
de forskellige muligheder.

 a. Stationsnavn   Viser navnet på stationen, som der 
lyttes til.

 b. Rulletekst    Viser rullende tekstmeddelelser såsom 
kunstner/sangnavn, telefonnummer 
til radiostation, osv.

 c. Programtype   Viser den type station, der lyttes til f.eks. 
Pop, Klassisk, Nyheder, osv.

 d. Signalstyrke    Viser signalstyrken. Minimum-
signalmarkøren ( ) viser den mindste 
signalstyrke, der er nødvendig for 
god DAB-modtagelse. Øgning eller 
reducering i signalindikator-pilene viser 
skiftende signalstyrke idet du justerer 
teleskopantennen eller din radioposition.

 
 e. Multipleksnavn           Viser navnet på det multipleks, som den 

aktuelle station tilhører.

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

b

c

d

a

e

f
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Find nye stationer - DAB

Med tiden kan nye stationer bliver tilgængelige, eller du er måske fl yttet 
til en anden del af landet. I dette tilfælde kan det være nødvendigt at få 
din radio til at scanne efter nye stationer.

1. Tryk på og hold Tuning/Select-kontrolknappen nede. Radioen 
vil foretage en scanning af Bånd III DAB-kanalerne. Idet nye 
radiostationer fi ndes, vil stationstælleren i højre side af displayet stige, 
og radiostationerne vil blive tilføjet til listen, der gemmes i radioen.

Visningsmuligheder - DAB kont.

 g. Bithastighed    Viser den digitale bithastighed for 
den aktuelt indstillede DAB-station.

 h. Tid                  Viser den aktuelle tid.

 i. Dato                Viser den aktuelle dato.

g

h

i

1
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Manuel indstilling - DAB

Manuel indstilling giver dig mulighed for at indstille din radio til en bestemt 
DAB-frekvens i Bånd III. Eventuelle nye fundne stationer vil blive føjet til 
listen over stationer. Denne funktion kan også bruges til at hjælpe med 
placeringen af   antennen eller til at optimere radioens modtagelse af en 
bestemt kanal eller frekvens.
1. Hvis du lytter i FM-tilstand, skal du trykke og holde Mode-knappen 

nede. "DAB" vises på displayet.

2. Tryk på og slip Menu-knappen. DAB-menuen vises på displayet.

3. Drej Tuning/Select-kontrolknappen, indtil displayet viser 'MANUEL'. 
Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen for at gå ind i manuel 
indstillingstilstand.

4. Drej Tuning/Select-kontrolknappen for at vælge den ønskede DAB-
kanal. Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen for at indstille 
den valgte frekvens.

5. Hvis et signal er til stede, vil dette være angivet på signalstyrkedisplayet. 
Minimum-signalmarkøren ( ) viser den mindste signalstyrke, der er 
nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalindikatorens pile øges eller 
mindskes og viser dermed den skiftende signalstyrke idet du justerer 
teleskopantennen eller din radioposition.

6. Når et DAB-signal bliver fundet, som det fremgår af signalindikatorens 
pile, vil alle nye radiostationer fundet med dette signal blive føjet til 
listen, der gemmes i radioen.

7. Tryk på og slip Menu-knappen for manuelt at kunne indstille en anden 
frekvens. Du kan også trykke på og slippe Menu-knappen endnu 
engang for at vende tilbage til normal afspilningstilstand.

1-7

3-7
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Dynamic Range Control (DRC)-indstillinger - DAB

DRC-funktionen kan gøre stille lyde nemmere at høre, når din radio bruges 
i støjende omgivelser. 

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

2. Hvis du lytter i FM-tilstand, skal du trykke og holde Mode-knappen 
nede. "DAB" vises på displayet.

3. Tryk på og slip Menu-knappen. DAB-menuen vises på skærmen.

4.  Drej Tuning/Select-kontrolknappen, indtil 'DRC' vises på displayet.

5. Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen for at gå ind 
i justeringstilstand. 

6. Drej Tuning/Select-kontrolknappen for at vælge den nødvendige 
DRC-indstilling (standard er 0).

  DRC 0 DRC er slået fra, Broadcast DRC ignoreres.
  DRC 1/2 DRC-niveau indstilles til 1/2, som sendes af stationen.
  DRC 1 DRC er indstillet som sendt af stationen.

7.  Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen for at bekræfte 
indstillingen. Displayet vender tilbage til stationsnavn-displayet efter 
nogle sekunder. 

Note: Ikke alle DAB-udsendelser bruger DRC-funktionen. Hvis udsendelsen 
ikke giver DRC-oplysninger, så vil DRC-indstillingen i radioen ikke have 
nogen effekt.

1

2,3
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Fjern stationer - DAB

Hvis du fl ytter til en anden del af landet, er nogle af de stationer, som stod 
opført muligvis ikke længere tilgængelige. Samtidig, fra tid til anden, kan 
nogle DAB-tjenester stoppe med at sende, eller ændre placering eller 
frekvens. Stationer, som ikke kan fi ndes, eller som ikke er blevet modtaget 
i meget lang tid, vises på listen over stationer med et spørgsmålstegn.
Fjern stationer-funktionen sletter de markerede DAB-stationer fra din 
stationsliste. 

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

2. Hvis du lytter i FM-tilstand, skal du trykke og holde Mode-knappen 
nede. 'DAB' vises på displayet.

3. Tryk på og slip Menu-knappen. DAB-menuen vises på displayet.

4.  Drej Tuning/Select-kontrolknappen, indtil 'FJERN' vises på displayet.

5. Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen. 'SELECT' vises på 
displayet.

6. Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen for at fjerne de ugyldige 
stationsnavne fra listen over stationer. Displayet vender tilbage til 
stationsnavn-displayet efter nogle sekunder.

 Hvis du ikke ønsker at fjerne stationer, skal du trykke på Menu-knappen 
for at vende tilbage til det foregående display.

Bemærk: Hvis du har fl yttet din radio til en anden del af landet, bør du 
også udføre en søgning efter nye stationer (se venligst afsnittet 'Find nye 
stationer' på side 9).

1
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Betjening af din radio - FM 

1. Forlæng forsigtigt teleskopantennen. Antennen skal være helt 
udstrakt og positioneret lodret for optimal modtagelse.

2. Tryk på og slip On/Off-knappen for at tænde din radio.

3. Hvis du lytter i DAB-tilstand, skal du trykke og holde Mode-knappen 
nede. 'FM' vises på displayet.

4. Drej Tuning/Select-kontrolknappen med uret, og hold derefter 
øjeblikkeligt Tuning/Select-kontrolknappen nede i fl ere sekunder. 
Radioen vil scanne i en opadgående retning (lav frekvens til høj 
frekvens) og stopper automatisk, når den fi nder en station med 
tilstrækkelig styrke. 

5. Efter et par sekunder vil displayet blive opdateret. Displayet viser 
frekvensen af det fundne   signal. Hvis signalet er stærk nok, og 
der er RDS-data til stede, så vil radioen vise stationens navn.

6. Drej Tuning/Select-kontrolknappen mod uret, og hold derefter 
øjeblikkeligt Tuning/Select-kontrolknappen nede i fl ere sekunder. 
Radioen vil scanne FM-båndet i en nedadgående retning (høj 
frekvens til lav frekvens).

7. Når enden af frekvensen er nået, vil radioen begynde genindstilling 
fra den modsatte ende af frekvensen.

8. Justér Volume til den ønskede indstilling.

9. For at slukke din radio, skal du trykke på og slippe On/Off-knappen.

2,9

3
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Manuel indstilling - FM

1. Forlæng forsigtigt teleskopantennen. Antennen skal være helt 
udstrakt og positioneret lodret for optimal modtagelse.

2. Tryk på og slip On/Off-knappen for at tænde din radio.

3. Hvis du lytter i DAB-tilstand, skal du trykke og holde Mode-knappen 
nede. 'FM' vises på displayet.

4. Drej Tuning/Select-kontrolknappen for at indstille en station. 
Frekvensen ændres i trin på 50kHz. Hvis radioen er indstillet på en 
station med tilstrækkelig signalstyrke med tilstedeværende RDS-
oplysninger, så kan displayet ændre sig for at vise stationens navn.

5. Når enden af frekvensen er nået, vil radioen begynde genindstilling 
fra den modsatte ende af frekvensen.

6. Justér Volume til den ønskede indstilling.

7. For at slukke din radio, skal du trykke på og slippe On/Off-knappen.

14
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Visningsmuligheder - FM

Din radio har en række visningsmuligheder for FM-tilstand:
Radio Data System (RDS) er et system, hvor uhørlige digitale oplysninger 
sendes i tillæg til det normale FM-radioprogram. RDS tilbyder fl ere nyttige 
funktioner. Følgende er tilgængelige på din radio.

1. Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen for at gennemløbe de 
forskellige muligheder.

 a. Stationsnavn   Viser navnet på stationen, som der 
lyttes til.

 b. Rulletekst             Viser rullende tekstmeddelelser såsom 
kunstner/sangnavn, telefonnummer til 
radiostation, osv.

 c. Programtype       Viser den type station, der lyttes til f.eks. 
Pop, Klassisk, Nyheder, osv.

 d. Frekvens               Viser frekvensen på den station, 
der lyttes til.

 e. Tid                  Viser den aktuelle tid.

 f. Dato               Viser den aktuelle dato.

Bemærk: Hvis der ikke er tilgængelige RDS-oplysninger, vil radioen ikke 
være i stand til at vise navnet på stationen, rulletekst samt programtype-
oplysninger. Radioen vil vise 'INGEN TEKST', hvis der ikke er rulletekst, 
og 'INGEN PTY', hvis der ikke er nogen programtype-oplysninger.

b

c

d

a

e

f

1



16

Scanningsfølsomhed-indstilling - FM

Din radio vil normalt scanne efter FM-udsendelser, som er stærke nok til 
at give god modtagelse. Dog kan du også få Auto-scan-funktionen til fi nde 
svagere signaler, eventuelt fra mere fjerntliggende radiosendere. Radioen 
indeholder en lokal/fjern mulighed for Auto-scan-funktionen.

1. Tryk på og slip On/Off-knappen for at tænde din radio. Sørg for, 
at din radio er i FM-tilstand.

2. Tryk på og slip Menu-knappen FM-menuen vises på displayet.

3. Drej Tuning/Select-kontrolknappen indtil 'INDSTILLING' vises på 
displayet. Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen for at gå ind 
i scanningsindstillinger-menuen.

4. Drej Tuning/Select-kontrolknappen for at skifte mellem 'LOKAL' og 
'FJERN'-muligheder. Fjern-muligheden vil gøre det muligt for radioen 
at fi nde svagere signaler, når du scanner.

5. Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen for at bekræfte dit 
valg. Displayet vender tilbage til radiodisplayet efter nogle sekunder. 
Lokal- eller Fjern-indstillingen gemmes i radioen og forbliver i kraft, 
indtil den ændres, eller indtil en systemnulstilling.

Bemærk: Den oprindelige indstilling (standard, eller efter en 
systemnulstilling) får radioen til at ignorere svagere (eller fjernere) signaler.

1

2

3-5
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Husk en forudindstillet station

1. Tryk på og slip On/Off-knappen for at tænde for radioen.

2. Vælg det ønskede frekvensbånd som beskrevet tidligere.

3. Tryk på og slip den ønskede Preset. Radioen vil indstille den station, 
der er gemt i forudindstillingshukommelsen. 

•  Displayet viser 'TOM' hvis ingen station er gemt til denne forudindstilling.

Forudindstillingsstationer

Du kan gemme dine foretrukne DAB- og FM-radiostationer til de 
forudindstillede stationshukommelser. Der er 6 hukommelses-
forudindstillinger i din radio, 3 for DAB og 3 for FM. Forudindstillinger 
huskes af din radio i tilfælde af strømsvigt. Proceduren for indstilling af 
forudindstillinger og brug af dem til at indstille stationer er den samme 
for FM- og DAB-tilstande, og er beskrevet nedenfor.
1. Tryk på og slip On/Off-knappen for at tænde for radioen.

2. Vælg den ønskede frekvens og indstil den ønskede station som 
beskrevet tidligere.

3. Tryk og hold den ønskede Preset nede indtil displayet viser, for 
eksempel, 'P1 GEMT'. Den aktuelle station vil blive gemt under den 
valgte forudindstillingsknap. Gentag denne procedure for de resterende 
forudindstillinger efter behov.

4. Stationer, der er blevet gemt i forudindstillingshukommelser kan 
overskrives ved hjælp af ovenstående procedure.

3

1

3
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Softwareversion

Softwareversion-displayet kan ikke ændres og er kun til din orientering.

1. Tryk på og slip On/Off-knappen for at tænde for radioen.

2. Tryk på og slip Menu-knappen. Hovedmenuen vises på displayet. 

3. Drej Tuning/Select-kontrolknappen, indtil 'SYSTEM' vises på displayet. 
Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen.

4. Drej Tuning/Select-kontrolknappen indtil 'SW VER' vises på 
displayet. Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen for at vise 
softwareversionen.

5. Tryk på og slip Menu-knappen gentagne gange for at vende tilbage 
til det normale radiodisplay.

2,5
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Sprogfunktion

Din radios menuer kan konfi gureres til et andet sprog.

1. Tryk på og slip On/Off-knappen for at tænde for radioen.

2. Tryk på og slip Menu-knappen Hovedmenuen vises på displayet. 

3. Drej Tuning/Select-kontrolknappen, indtil 'SYSTEM' vises på 
displayet. Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen.

4. Drej Tuning/Select-kontrolknappen indtil 'SPROG' vises på 
displayet. Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen for at gå 
ind i sprogjusteringsmenuen.

5. Drej Tuning/Select-kontrolknappen indtil dit ønskede sprog vises på 
displayet.

6. Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen for at bekræfte dit valg. 
Displayet skifter til det valgte sprog.

1

2
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Systemnulstilling

Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller nogle cifre på displayet mangler 
eller er ufuldstændige, skal du udføre følgende procedure.

1. Tryk på og slip On/Off-knappen for at tænde for radioen.

2. Tryk på og slip Menu-knappen Hovedmenuen vises på displayet. 

3. Drej Tuning/Select-kontrolknappen, indtil 'SYSTEM' vises på displayet. 
Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen.

4. Drej Tuning/Select-kontrolknappen indtil 'FABRIK' vises på displayet. 
Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen. 'NULSTILLING' vises 
på displayet.

5. Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen

6. En fuld nulstilling vil blive udført. Stationslisten og forudindstillinger 
vil blive slettet. Displayet viser 'GENSTART' derefter 'VELKOMMEN' 
og efter et par sekunder vil en station-scanningssøgning blive udført 
automatisk. Displayet vil vise forløbet af stationssøgningen. Tallet til 
højre for displayet er antallet af stationer, der er blevet fundet.

I tilfælde af en fejlfunktion på grund af elektrostatisk afl adning, transienter eller 
korte afbrydelser, skal du nulstille produktet som ovenfor for at genoptage 
normal drift. Hvis du ikke er i stand til at udføre nulstillingsproceduren som 
ovenfor, kan det være nødvendigt at fjerne og gentilslutte strømforsyningen 
og batterierne.

1

2
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Hovedtelefonstik 

Et 3,5 mm Hovedtelefonstik placeret på højre side af din radio er til brug 
med enten hovedtelefoner eller øretelefoner. Indsættelse af et stik slår 
automatisk den interne højttaler fra.
Vær opmærksom på, at følsomheden af   hovedtelefoner kan variere meget. 
Vi anbefaler derfor, at indstille lydstyrken til et lavt niveau inden du tilslutter 
hovedtelefoner til radioen.
VIGTIGT: Kraftigt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage høretab.
Hovedtelefonstikket er kompatibelt med stereo og mono-hovedtelefoner, 
men lyden vil altid høres som mono.

Lysdæmperfunktion

Displayets lysstyrke kan justeres. Hvis du bruger enheden i et soveværelse, 
foretrækker du muligvis en lavere lysstyrke end standardindstillingen. 
Dæmperen kan indstilles til en Lav eller Høj indstilling.
1. Tryk på og slip On/Off-knappen for at tænde for radioen.
2. Tryk på og slip Menu-knappen Hovedmenuen vises på displayet. 
3. Drej Tuning/Select-kontrolknappen, indtil 'SYSTEM' vises på displayet. 

Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen.
4. Drej Tuning/Select-kontrolknappen indtil 'DÆMPER' vises på 

displayet. Tryk på og slip Tuning/Select-kontrolknappen for at gå ind 
i dæmperindstillingerne.

5. For at justere lysstyrken, skal du dreje Tuning/Select-kontrolknappen 
og vælge enten den Lave eller Høje indstilling. Tryk på og slip 
Tuning/Select-kontrolknappen for at indstille det ønskede niveau. 
Baggrundsbelysningen vil ændre sig på dette tidspunkt.

For at forhindre eventuel høreskade, skal du ikke lytte ved 
høje lydstyrker i lange perioder.

2

3-5
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Kredsløbsfunktioner

Højttaler   76 mm
   
Hovedtelefonstik  3,5 mm dia.

Udgangseffekt  700 mW

Antennesystem  FM  Teleskopantenne
  DAB Teleskopantenne
  

Specifi kationer

Strømkrav  
Lysnet            Vekselstrøm 100  240 volts, 50/60 Hz (adapter)
Batterier   4 x LR6 (AA-størrelse) 

Batterilevetid
   Op til 30 timer ved brug af alkaliske batterier afhængigt 

af lydstyrke og driftstilstand.

Frekvensdækning
  FM  87,5-108 MHz
  DAB  174,928 - 239,200 MHz

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifi kationerne uden varsel

Generelt

Lad ikke denne radio blive udsat for vand, damp eller sand. Efterlad ikke 
din radio, hvor overdreven varme kan forårsage skader såsom i en parkeret 
bil, hvor varmen fra solen kan hobe sig op, selvom udendørstemperaturen 
måske ikke virker for høj. Det anbefales, at DAB-båndet bruges, hvor det er 
muligt, da bedre resultater med hensyn til kvalitet og frihed fra interferens 
normalt vil opnås end på FM-båndet.

Mærkepladen er placeret på bagsiden af   din radio.

• Din radio og jævnstrøms-/vekselstrømsadapter må ikke udsættes for 
dryp eller sprøjt, og ingen genstande fyldt med væske, såsom vaser, 
må anbringes på radioen. 

• Det anbefales, at betjene produktet således, at der er en 
minimumsafstand (10 cm anbefales) til tilstødende objekter for at sikre 
god ventilation.

• Ventilationen af   produktet bør ikke begrænses ved at dække det 
eller dets ventilationsåbninger med genstande såsom aviser, duge, 
gardiner etc.

• Ingen åben ild såsom tændte stearinlys bør anbringes på produktet.
•  Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet ved ekstreme 

temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler, på vindueskarme, 
i direkte sollys osv.
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Garanti

Dette produkt er garanteret i tolv måneder fra   den oprindelige ejers købsdato mod fabrikationsfejl eller komponentnedbrud, underlagt proceduren 
angivet nedenfor. Skulle nogen komponenter eller dele svigte i løbet af denne garantiperiode vil de blive repareret eller udskiftet gratis.
Garantien dækker ikke:

1. Skader som følge af forkert brug.
2. Følgeskader.
3. Produkt med fjernede eller ødelagte serienumre.
OBS: Beskadigede eller ødelagte teleskopantenner vil ikke blive erstattet under garantien.

Procedure:
Ethvert krav under denne garanti skal indsendes via den forhandler, hvor produktet blev købt. Det er sandsynligt, at din Roberts-forhandler vil være 
i stand til at servicere enhver defekt hurtigt og effektivt, men skulle det blive nødvendigt, vil forhandleren returnere produktet til selskabets serviceafdeling 
for servicering.

Disse udsagn påvirker ikke en forbrugers lovmæssige rettigheder.


