DAB / DAB + / FM RDS / Bluetooth draagbare
digitale radio met klok en alarm

RD70

Gelieve handleiding te lezen voor gebruik

Inhoud
Bediening...............................................................................2-3

De klok handmatig instellen....................................................16

Batterijvoeding...........................................................................3

De wekker instellen............................................................17-18

Navigatieknoppen......................................................................4

Wekkers annuleren..................................................................19

De radio voor het eerst gebruiken.............................................5

Snooze-timer...........................................................................19

Uw radio bedienen - DAB..........................................................6

Alarmen uitschakelen..............................................................19

Een station selecteren - DAB....................................................7

Slaaptimer...............................................................................20

Secundaire diensten - DAB.......................................................7

Equalizer-functie.................................................................20-21

Nieuwe stations zoeken - DAB..................................................7

Softwareversie.........................................................................21

Handmatig afstemmen - DAB....................................................8

Klokstijl....................................................................................21

Dynamisch bereik regeling - DAB.............................................8

Taalfunctie...............................................................................22

Wis stations - DAB.....................................................................9

Kleuropties weergeven en nachtmodus..................................22

Uw radio bedienen - FM............................................................9

Helderheid van het display aanpassen...................................23

Handmatig afstemmen - FM....................................................10

Hoofdtelefoon-aansluiting........................................................24

Instelling scangevoeligheid - FM.............................................10

Aux-ingang en lijnuitgang........................................................24

Schakelen tussen stereo / mono - FM.....................................10

Systeemreset..........................................................................25

Weergaveopties - DAB / FM / Bluetooth.................................. 11

Advies elektromagnetische compatibiliteit...............................25

Voorkeurszenders instellen.....................................................12

Productmarkeringen................................................................25

Bluetooth-apparaten aansluiten..............................................13

Veiligheidsadvies.....................................................................26

Audiobestanden afspelen in Bluetooth-modus........................14

Specificaties............................................................................26

Een Bluetooth-apparaat opnieuw verbinden...........................14

Garantie......................................................................Achterkant

Bluetooth-informatie................................................................15
De klok automatisch updaten..................................................15
De klok en datumnotatie instellen...........................................16
1

Bediening

2

3

4

5

6

1

7

Sleep

16

15

14

1. Aan / Uit / Volumeregeling
2. Hoofdtelefoonaansluiting
3. Aux-ingang
4. Knop Modus / Bluetooth-koppeling
5. Knop Preset / Play / Pause
6. Telescopische antenne

13

12

11

10

9

8

7. Afstemmen/ selecteren/
snooze-bediening

13. Menuknop

8. Bluetooth-indicator

15. Info-knop

9. Volgende knop
10. Alarm- / slaapknop

14. Favoriete knop
16. Indicator batterij bijna leeg

11. Vorige knop
12. LCD-scherm

2

Bediening (Onderaan de radio)
17. DC-ingang
18. Lijnuitgang
19. Batterijvak

1

20. Micro-USB aansluiting
(binnenkant batterijvak alleen voor servicegebruik)
7.5V

Batterijvoeding
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out
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1. Verwijder het batterijklepje dat zich onder het apparaat bevindt door druk uit te oefenen op de vergrendeling in de richting aangegeven door de
pijl en het klepje vervolgens op te tillen.
2. Plaats vier LR6-batterijen (AA-formaat) in de ruimtes in het compartiment. Zorg ervoor dat alle batterijen worden geplaatst met de juiste polariteit
zoals aangegeven in het batterijvak. Plaats het batterijklepje terug.
3. Het indicatielampje voor lage batterijspanning, het verminderde vermogen, vervorming en een ‘stotterend’ geluid zijn allemaal tekenen dat de
batterijen mogelijk moeten worden vervangen.
4. Als de radio voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam de batterijen uit de radio te verwijderen.
Om zuinig te zijn, raden we aan om de radio, indien mogelijk, alleen voor incidenteel gebruik te gebruiken via de AC-adapter.
BELANGRIJK: De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke. Na gebruik moeten wegwerpbatterijen
indien mogelijk naar een geschikt recycleer-centrum worden gebracht. Batterijen mogen in geen geval worden verwijderd door verbranding.
Let op: Vervang batterijen alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type. Explosiegevaar als de batterijen niet correct worden vervangen.
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Navigatieknoppen
Deze pagina beschrijft de basismiddelen voor het bedienen van uw RD70-radio.
Gedetailleerde instructies voor elke bedieningsmodus worden gegeven in de latere secties
van dit boek.
1. Door op de aan / uit-knop te drukken en weer los te laten, komt uw radio uit de
Stand-by modus bij gebruik van het lichtnet of inschakelen bij gebruik van batterijen.
Door de aan / uit-knop in te drukken en weer los te laten terwijl de radio in gebruik is,
keert deze terug naar de stand-bymodus met de klokweergave wanneer hij op het
lichtnet werkt, of schakelt hij hem uit wanneer hij op batterijen werkt.
2. Door op de Mode-knop te drukken, krijgt u achtereenvolgens toegang tot elk van de
bedieningsmodi: DAB-radio, FM-radio, Bluetooth en Auxiliary Input.
U kunt ook op de Mode-knop drukken en vervolgens de Afstem / Select-knop met
de klok mee of tegen de klok in draaien om het gewenste menu-item te markeren en
vervolgens op de knop drukken om dat item te selecteren.
3. Door op de Menu-knop te drukken, wordt het menusysteem geopend.
4. Bij veel bewerkingen moet de gebruiker een keuze uit het menu maken. Dit doet u met
de Afstemknop. Draai de knop met de klok mee of tegen de klok in om het gewenste
menu-item te markeren en druk op de knop om dat item te selecteren.
Als een menu meer dan zeven items bevat, schuift het display automatisch omhoog
of omlaag zodat de extra items zichtbaar worden.

DAB

System Settings

16.34

Theme
Night Mode
Sleep
Equaliser
Time/Date
Backlight
Language

Ruby >
>
>
My EQ >
>
>
English >

Als een menu veel items bevat, laat de radio het menu in beide richtingen 'ronddraaien'.
Dit kan het gemakkelijker maken om items aan het einde van een lang menu te bereiken,
zoals een lijst met DAB-radiostations.
5. Als er een fout wordt gemaakt bij het navigeren door de menu's, is het doorgaans
mogelijk om terug te gaan naar een menu op een hoger niveau door op de Menu-knop
te drukken.
6. Met de Info-knop kan informatie worden weergegeven met betrekking tot de radiozender
of het muziekbestand dat wordt afgespeeld.
Opmerking: In dit boekje betekent pers altijd persen en loslaten. Als het nodig is om een
knop lang in te drukken, wordt dit beschreven als lang indrukken en de knop moet 2 tot
3 seconden ingedrukt worden gehouden totdat de radio reageert.
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De radio voor het eerst gebruiken
1. Steek de netadapter in de DC-ingang onder uw radio (gemarkeerd
met 'DC') en zorg ervoor dat de stekker volledig in de aansluiting
is geduwd.
2. Plaats uw radio op een vlakke ondergrond.
3. Strek voorzichtig de telescopische antenne uit die zich in de
rechterbovenhoek van uw radio bevindt.
4. Steek het andere uiteinde van de netadapter in een standaard
stopcontact en schakel het stopcontact in. Elke keer dat de adapter
wordt gebruikt, worden de batterijen automatisch losgekoppeld.
5. Het display op de radio toont 'Revival by Roberts'. Gedurende
deze tijd is de radio aan het scannen om een DAB-radiosignaal
te vinden. Na korte tijd verschijnt de huidige tijd op het display.
6. Als er geen signaal wordt gevonden, kan het nodig zijn om uw
radio te verplaatsen naar een positie met een betere ontvangst.
Voer dan een scan uit om nieuwe stations te vinden, zoals
beschreven op pagina 7.
De AC-adapter moet worden losgekoppeld van de netvoeding en van
de radio wanneer deze niet wordt gebruikt.
BELANGRIJK: De netadapter wordt gebruikt om het product op de
netvoeding (lichtnet) aan te sluiten. Het stopcontact en elk meervoudig
stopcontactblok dat voor het product wordt gebruikt, moet tijdens
normaal gebruik toegankelijk blijven. Om het product los te koppelen
van het lichtnet, moet de netadapter volledig uit het stopcontact
worden gehaald.
Gebruik alleen de netadapter die bij het product is geleverd, of een
originele vervanging die door Roberts Radio wordt geleverd. Bij gebruik
van alternatieve adapters vervalt de garantie.
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Uw radio bedienen - DAB
1.

Trek voorzichtig de telescopische antenne volledig uit.

2.

Druk op de aan / uit-knop om uw radio aan te zetten.

3.

Als de radio voor het eerst wordt aangezet, staat hij in de DAB-modus.
Na elk gebruik onthoudt de radio de gebruikte modus en schakelt deze de
volgende keer dat hij wordt gebruikt in die modus in. Als de radio al eerder
is gebruikt, wordt de laatst gebruikte zender geselecteerd.

4.

Als dit de eerste keer is dat de radio wordt gebruikt, wordt een scan van
de Band III DAB-kanalen uitgevoerd (afhankelijk van of het scannen al in
de standby-modus is voltooid). Tijdens het scannen toont het display de
voortgang van het zoeken naar zenders. Het nummer op het display is het
aantal stations dat is gevonden.

5.

Als de scan is voltooid, wordt het eerste station (in alfanumerieke volgorde
0 ... 9 ... A .... Z) geselecteerd. Het eerste station in de lijst met stations die
tijdens het scannen zijn gevonden, wordt afgespeeld. Op het display wordt
de stationsnaam weergegeven.

6.

Als er geen signalen worden gevonden, kan het nodig zijn om uw radio te
verplaatsen naar een positie met een betere ontvangst. Voer vervolgens
een scan uit om nieuwe stations te vinden, zoals beschreven op pagina 7.

•

Uw radio heeft een indicator op het display om de sterkte van het ontvangen
DAB-radiosignaal aan te geven.

Scan

16:34
Scanning...
Stations
23

DAB

Heart

16.34
More music
variety on
Heart

Opmerking: wanneer de radio voor het eerst wordt aangezet, wordt het volume
op een matig hoog niveau ingesteld, voor het geval de uitzending erg stil is.
Nadat u het volume heeft ingesteld, onthoudt de radio de instelling die u heeft
toegepast voor de volgende keer dat deze wordt gebruikt.
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Een station selecteren - DAB
1. Druk op Aan / Uit om de radio aan te zetten.
2. Druk op Mode tot de 'DAB'-modus is geselecteerd.

DAB

16.34

Heart

More music
variety on
Heart

3. Draai aan Tuning om door de lijst met beschikbare stations te bladeren.
4. Druk op Tuning om de gewenste zender te selecteren en af te stemmen.
5. Pas het volume aan.
Als alternatief om de zenderlijst te openen via het DAB-menu, drukt u op Menu
en kiest u vervolgens 'Station List'.
Opmerking: Als u na het selecteren van een station, de zender niet afstemt,
kan het nodig zijn om uw radio te verplaatsen naar een positie met een betere
ontvangst.

Secundaire diensten - DAB
Aan sommige radiostations kunnen een of meer extra uitzendingen zijn
gekoppeld. Als deze beschikbaar zijn, verschijnen ze onmiddellijk na het
hoofdstation als u de Afstemknop rechtsom draait. Druk op Tuning (Afstemmen)
om af te stemmen op de geselecteerde service.

Nieuwe stations zoeken - DAB
Naarmate de tijd verstrijkt, kunnen er nieuwe stations beschikbaar komen of
heeft u uw radio naar een ander deel van het land verplaatst. In dit geval moet
u uw radio mogelijk laten zoeken naar nieuwe stations.
1. Druk op Aan / Uit om de radio aan te zetten.
2. Druk op Mode tot de 'DAB'-modus is geselecteerd.
3. Druk op Menu.
4. Kies 'Scannen'.
5. Druk op Tuning (Afstemmen). Uw radio zal een scan van de Band III DABkanalen uitvoeren. Als er nieuwe radiostations worden gevonden, zal de
stationteller op het display toenemen en zullen de radiostations worden
toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio.
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Station List

16.34

BBC Radio 2
BBC Radio 3
BBC Radio 4
Daily Service
Parliament
BBC Radio 5 Live
BBC Radio 6
Station List

16.34

BBC Radio 2
BBC Radio 3
BBC Radio 4

Daily Service
Parliament
BBC Radio 5 Live
BBC Radio 6
DAB

16.34

Station List

Scan
Manual Tune
Prune Invalid
DRC
System Settings

Scan

>

>
>
>
Off >
>

16:34
Scanning...
Stations
23

Handmatig afstemmen - DAB
Handmatig afstemmen stelt u in staat uw radio af te stemmen op een bepaalde DABfrequentie in Band III. Alle nieuwe stations die worden gevonden, worden toegevoegd aan
de stationslijst. Deze functie kan ook worden gebruikt om te helpen bij het positioneren
van de telescopische antenne of de radio om de ontvangst voor een specifiek kanaal
of frequentie te optimaliseren.

DAB

16.34

Station List
Scan

Manual Tune
Prune Invalid
DRC
System Settings

>
>

>

>
Off >
>

1. Druk op Mode tot de 'DAB'-modus is geselecteerd.
2. Druk op Menu.
3. Kies 'Manual Tune' (Handmatig afstemmen) en kies vervolgens het gewenste DABkanaal.
4. Druk op Afstemmen (Tuning) om af te stemmen op de gekozen frequentie.
Als de radio heeft afgestemd, toont het display het kanaalnummer en de frequentie,
en de naam van de gevonden DAB-multiplex. (indien aanwezig). Een staafdiagram
toont de signaalsterkte en is handig als u de radio of de antenne moet verplaatsen. De
minimum signaal markering 'I' die het linker- en rechtergedeelte van de signaalgrafiek
scheidt, toont het minimum signaalniveau dat nodig is voor een goed ontvangst. Alle
nieuwe radiostations die op de afgestemde DAB-multiplex worden gevonden, worden
toegevoegd aan de lijst die in de radio is opgeslagen.

Manual Tune

16.34

>

11B 218.640MHz
11C 220.352MHz
11D 222.064MHz
12A 223.936MHz
12B 225.648MHz
12C 227.360MHz
12D 229.072MHz

Manual Tune

>
>
>

>

>
>

16.34

12B 225.648MHz
Strength:

5. Druk op Menu om af te sluiten.

Dynamic Range Control (DRC) -instellingen - DAB
De DRC-faciliteit kan stillere geluiden gemakkelijker hoorbaar maken wanneer uw radio
in een lawaaierige omgeving wordt gebruikt.
1. Druk in de DAB-modus op Menu.
2. Kies 'DRC' en kies vervolgens de gewenste DRC-instelling (standaard is Uit).
DRC uit - DRC is uitgeschakeld, Broadcast DRC wordt genegeerd. DRC Low
(Laag) - DRC-niveau is ingesteld op 1/2 van het niveau dat door de uitzender wordt
verzonden. DRC High (Hoog) - DRC is ingesteld zoals verzonden door de uitzender.
3. Druk op Tuning (Afstemmen) om de instelling te bevestigen.

DAB
Station List
Scan
Manual Tune
Prune Invalid
DRC
System Settings

DRC

16.34
>
>
>
>

Off >
>

16.34

High
Low
Off

Opmerking: niet alle DAB-uitzendingen gebruiken de DRC-functie. Als de uitzending
geen DRC-informatie biedt, heeft de DRC-instelling op de radio geen effect.
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Stations wissen - DAB
Als u naar een ander deel van het land verhuist, zijn sommige van de vermelde stations
mogelijk niet meer beschikbaar. Het is ook mogelijk dat sommige DAB-diensten van tijd
tot tijd stoppen met uitzenden of van locatie of frequentie veranderen. Zenders die niet
kunnen worden gevonden, of die lange tijd niet zijn ontvangen, worden in de zenderlijst
met een vraagteken weergegeven.
De functie 'Prune stations' (Wis Stations) verwijdert de gemarkeerde DAB-stations uit
uw stationslijst.

DAB

16.34

Station List
Scan
Manual Tune

>
>
>

Prune Invalid
DRC
System Settings

>

Off >
>

1. Druk in de DAB-modus op Menu.
2. Kies 'Prune Invalid' (Wissen ongeldig) en kies vervolgens 'JA' om ervoor te zorgen
dat de ongeldige zendernamen uit de zenderlijst worden verwijderd.

Prune Invalid

3. Als u geen stations wilt wissen, kiest u 'Nee' in stap 2 hierboven.

16:34

Proceed to prune the
invalid stations?

Opmerking: als u uw radio naar een ander deel van het land heeft verplaatst, moet u
ook naar nieuwe stations zoeken (zie het gedeelte 'Nieuwe stations zoeken' op pagina 7).

Yes

No

Uw radio bedienen - FM
1. Strek voorzichtig de telescopische antenne helemaal uit. Druk op Aan / Uit om de radio
aan te zetten.
2. Druk op Mode totdat de modus 'FM' is geselecteerd.
3. Draai de Afstemknop rechtsom. De weergegeven frequentie zal toenemen. Druk op
de Afstemknop om automatisch af te stemmen. Uw radio scant in opwaartse richting
(lage frequentie naar hoge frequentie) en stopt automatisch wanneer hij een station met
voldoende sterkte vindt.
4. Het display toont de frequentie van het gevonden signaal. Als er RDS-informatie
beschikbaar is, zal het display na een paar seconden de naam van de radiozender
tonen. Als u alleen gesis of interferentie hoort, drukt u gewoon op de knop om verder
te scannen.
5. Om in frequentie omlaag te scannen, draait u de Afstemknop tegen de klok in en drukt
u vervolgens op de knop. Uw radio scant de FM-band in neerwaartse richting (hoge
frequentie naar lage frequentie).
6. Wanneer het golfband uiteinde is bereikt, zal uw radio verder gaan met afstemmen vanaf
het tegenoverliggende golfband uiteinde. Pas het volume aan.
7. Om uw radio uit te schakelen, drukt u op Aan / Uit.
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FM

16.34

103.40MHz

Heart FM - The
best variety of
hits

Handmatig afstemmen - FM
1. Draai aan Tuning (Afstemknop) om op een station af te stemmen. De frequentie verandert
in stappen van 50 kHz.

FM

16.34

103.40MHz

Heart FM - The
best variety of
hits

2. Pas het volume aan.

Instelling scangevoeligheid - FM
Uw radio zal normaal gesproken zoeken naar FM-uitzendingen die sterk genoeg zijn voor een
goede ontvangst. Het kan echter zijn dat u wilt dat de Auto-scan-functie ook zwakkere signalen
kan vinden, mogelijk van verder weg gelegen radiozenders. Uw radio heeft een lokale / Zwakke
signalen optie voor de Auto-scan-functie.

FM

Scan Setting
Audio Setting
System Settings

1. Druk in de FM-modus op Menu.

16.34
Strong St >
Stereo Al >
>

2. Kies 'Scaninstellingen'.
3. Om uw radio zo in te stellen dat alleen de stations met de sterkste signalen worden gevonden
tijdens het scannen, kiest u 'Strong Stations Only' (Enkel Sterke Stations). (Normaal gesproken
beperkt dit het scannen tot lokale uitzendingen).
4. Als alternatief, om uw radio zo in te stellen dat alle beschikbare stations worden gevonden
tijdens het scannen (lokale en Zwakke signalen-uitzendingen), kiest u 'Alle Stations'.

Schakelen tussen stereo / mono - FM (heeft alleen invloed op
hoofdtelefoon- en lijnuitgang)
Uw radio speelt stereo FM-uitzendingen in stereo af (alleen hoofdtelefoon en lijnuitgang) op
voorwaarde dat het ontvangen signaal van voldoende sterkte is. Als een stereosignaal echter
zwakker wordt, wordt het audiosignaal slechter. Het kan beter zijn om de radio te forceren om
de zender in mono af te spelen om het niveau van achtergrondruis te verminderen.
1.

Zorg ervoor dat uw radio in de FM-modus staat en stem af op de gewenste FM-zender.

2.

Druk op Menu om de audio-instelling te wijzigen.

3.

Kies 'Audio-instelling'. De huidige audio-instelling wordt aangegeven met een vinkje. Om
over te schakelen naar mono om het gesis van een zwak FM-signaal te verminderen, kiest
u 'Geforceerde Mono' of kiest u 'Stereo toegestaan' om terug te keren naar de normale
automatische 'stereo of mono' instelling.

Scan Setting

16:34

Strong Stations Only
All Stations

FM

Scan Setting
Audio Setting
System Settings

Audio Setting

16.34
Strong St >
Stereo Al >
>

16:34

Stereo Allowed
Forced Mono

Opmerking: luisteren in stereo is alleen beschikbaar als u luistert via een hoofdtelefoon of als
u de Line Out-aansluiting gebruikt die is aangesloten op een externe versterker.
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Weergaveopties - DAB / FM / Bluetooth
Uw radio heeft een reeks weergave-opties in de DAB-, FM- en Bluetooth-modus: 1. Druk op de Info-knop om door de verschillende opties te bladeren.

Scrolling text (DAB and FM)
DAB

Heart

DAB-weergaveopties

16.34
More music
variety on
Heart

Uw radio kan het volgende weergeven in DAB-modus: Zendernaam, scrollende tekst, programmatype, multiplexnaam, kanaal en
frequentie, signaalsterkte/ foutfrequentie, bitsnelheid, audiomodus, datum en
diavoorstelling.
Voor de signaalsterkte/ foutfrequentie geeft een laag foutnummer een betere
kwaliteit van het DAB-radiosignaal aan. De minimumsignaalmarkering 'I' die
het linker- en rechtergedeelte van de signaalgrafiek scheidt, toont het minimum
signaalniveau dat nodig is voor een bevredigende ontvangst.
Als een DAB-uitzending een beeld van een diavoorstelling biedt, kunt u deze
bekijken door op de Afstemknop te drukken. Druk nogmaals op de knop voor
volledig scherm. Druk nogmaals op de bediening om de diavoorstelling te verlaten.

Signal strength (DAB only)
DAB

Heart

16.34
Signal error: 0
Strength

Frequency (DAB and FM)
FM

16.34

103.40MHz

Heart FM - The
best variety of
hits

FM-weergave-opties
In de FM-modus kan uw radio het Radio Data System (RDS) gebruiken om de
naam van het radiostation en aanvullende tekst weer te geven wanneer deze
door de omroep wordt verstrekt en waar het radiosignaal voldoende duidelijk is.
Uw radio kan het volgende weergeven in FM-modus: Zendernaam, scrollende tekst, programmatype, frequentie, audiomodus en datum.
Bluetooth-weergave-opties
Als uw aangesloten apparaat informatie kan verstrekken over de track die wordt
afgespeeld, kan uw radio het volgende weergeven in Bluetooth-modus: Titel, album, artiest en datumdetails.
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Title (Bluetooth)
Bluetooth

16.34

Julia’s iPod touch
Artist:
Edgar Froese

Voorkeurszenders instellen in DAB- en FM-modus
U kunt uw favoriete DAB- en FM-radiozenders opslaan in het geheugen van de voorkeurzenders. Er zijn 20
geheugenplaatsen in uw radio, 10 voor DAB en 10 voor FM. Voorinstellingen worden door uw radio onthouden in
het geval van een stroomstoring.
De procedure voor het instellen van voorkeurzenders en het gebruik ervan om op zenders af te stemmen is hetzelfde
voor de FM- en DAB-modi, en wordt hieronder beschreven. Voorinstellingen worden in het geheugen bewaard als
de radio wordt uitgeschakeld en losgekoppeld van het lichtnet.

Save to Preset

16.34

1: (Empty)
2: Heart
3: BBC Radio 1
4: (Empty)
5: BBC Radio 2
6: (Empty)
7: (Empty)

Een preset opslaan
1. Druk op On / Off om de radio in te schakelen en stem af op de gewenste DAB- of FM-radiozender.
2. Druk lang op de knop Preset. Het display zal een 'Save to Preset' menu tonen.
3. Draai aan Tuning (Afstemknop) om door de lijst met voorkeurzenders te scrollen totdat u een
ongebruikte zender of een voorkeuzezender bereikt die u wilt wijzigen.
4. Druk op Afstemmen om de preset op te slaan. Op het display wordt bijvoorbeeld 'Preset 2
opgeslagen' weergegeven. Herhaal deze procedure indien nodig voor de overige voorinstellingen.
Zenders die al in de voorinstellingen zijn opgeslagen, kunnen worden overschreven door de
bovenstaande procedure te volgen.

Een preset oproepen

1. Selecteer de DAB- of FM-modus met de Mode-knop.
2. Druk op de knop Preset om het menu 'Preset Recall' weer te geven.
3. Draai aan Tuning om de gewenste voorkeurzender te selecteren. Als er een voorkeurzender is
opgeslagen, toont het display de zendernaam (voor DAB-zenders) of de frequentie (voor FMzenders).
4. Druk op Tuning om het gewenste station te selecteren. Uw radio zal dan afstemmen op de zender
die is opgeslagen in het geselecteerde voorkeuzegeheugen. Opmerking: u kunt een opgeslagen
preset selecteren door op de knop Vorige of Volgende te drukken. De preset-indicator wordt
onder aan het scherm weergegeven.

Preset 2 saved
2

Preset Recall

16.34

1: (Empty)
2: Heart
3: BBC Radio 1
4: (Empty)
5: BBC Radio 2
6: (Empty)
7: (Empty)
DAB

Heart

16.34
More music
variety on
Heart
2

Favoriete knop

Uw radio is uitgerust met een knop die, wanneer u erop drukt, automatisch de gewenste modus
selecteert en afstemt op uw favoriete radiostation. Met deze knop kunt u één favoriete zender
opslaan uit de DAB- of FM-golfbanden.
1. Selecteer de gewenste modus (DAB of FM) en stem af op de gewenste zender. Houd de
Favoriet-knop lang ingedrukt (gedurende 5 seconden) totdat het display 'My Fav. Opgeslagen'.
2. Om uw favoriete station op te roepen, drukt u kort op de knop Favoriet.

i
My Fav. Saved
2
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Bluetooth modus
Met de Bluetooth-modus op uw radio kunt u audio afspelen, geluid van videobestanden afspelen en muziek streamen van Bluetooth-apparaten zoals
uw mobiele telefoon, computer, tablet enz. Via de luidspreker van uw radio.
●

Wanneer een Bluetooth-apparaat zoals uw RD70 Radio zich in een 'detecteerbare' status bevindt, kunnen andere Bluetooth-apparaten het
detecteren, koppelen of er verbinding mee maken.

●

'Bluetooth-koppeling' vindt plaats wanneer twee Bluetooth-apparaten overeenkomen om een verbinding tot stand te brengen en met elkaar te
communiceren.

Bluetooth-apparaten verbinden
1.

Zorg ervoor dat de Bluetooth-mogelijkheid op uw telefoon, tablet of pc is ingeschakeld.
Mogelijk moet u de gebruikersdocumentatie van uw apparaat raadplegen, aangezien de
methode per apparaat kan verschillen.

2.

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld.

3.

Druk op de Mode-knop op uw radio totdat de Bluetooth-modus is geselecteerd. Uw radio
zal laten zien dat hij 'vindbaar' is en de Bluetooth-indicator zal blauw knipperen. Als de
indicator blauw is en niet knippert, is de radio al verbonden met een ander apparaat. Om
ervoor te zorgen dat de radio detecteerbaar wordt, houdt u de Mode / Bluetooth Pair-knop
lang ingedrukt.

4.

Gebruik de Bluetooth-instellingen op je telefoon, tablet of pc om het te laten zoeken naar
'vindbare' apparaten. Na een paar seconden zou u een apparaat met de naam 'RD-70' moeten
zien. Af en toe kan het langer duren voordat de radio door uw apparaat wordt gevonden.

5.

Selecteer 'RD-70' om uw telefoon, tablet of pc te laten koppelen met uw radio en om een
verbinding tot stand te brengen.

6.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, blijft de Bluetooth-indicator constant branden.

U kunt nu muziek afspelen vanaf uw smartphone, tablet, enz.
Sommige Bluetooth-apparaten hebben mogelijk een 'Passkey' (een authenticatie sleutel) nodig
om een verbinding tussen apparaten tot stand te brengen. Een wachtwoord-sleutel is vergelijkbaar
met een wachtwoord, hoewel u de wachtwoordsleutel maar één keer hoeft te gebruiken om een
verbinding tot stand te brengen. Als uw apparaat om een wachtwoord

vraagt om met uw radio te
kunnen koppelen, voert u de code 0000 in (vier nullen).
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Bluetooth

16.34

Pairing...
16-6-2017
Friday

Bluetooth

16.34

Julia’s iPod touch
Artist:
Edgar Froese

Audiobestanden afspelen in Bluetooth-modus
Als je je radio met succes hebt verbonden met het door jou gekozen Bluetooth-apparaat,
kun je beginnen met het afspelen van muziek met de bedieningselementen op het apparaat.
1. Zodra het afspelen is begonnen, stelt u het volume in op de gewenste instelling met behulp
van de volumeregeling op uw radio of het aangesloten Bluetooth-apparaat.
2. Het volume van uw radio in Bluetooth-modus wordt beïnvloed door de volume-instellingen
op de radio en ook op het aangesloten Bluetooth-apparaat.
Als u de volumeregeling op de radio aanpast, maar u vindt dat het volume van de radio
niet voldoende is, kan het zijn dat de volume-instelling van het aangesloten apparaat
moet worden verhoogd.

Bluetooth

16.34

Julia’s iPod touch
Title:
Magic Lantern

3. De audiospeler in uw telefoon, tablet of pc kan mogelijk reageren op de knoppen
Afspelen/ Pauzeren, Volgende track en Vorige track op de radio.
Opmerking: mogelijk reageren niet alle speler-applicaties of apparaten op al deze knoppen.

Een Bluetooth-apparaat verbinden en opnieuw verbinden
U kunt slechts één Bluetooth-apparaat tegelijk op de radio hebben aangesloten. Als u eenmaal
een Bluetooth-apparaat heeft aangesloten op uw radio, kan het niet worden onderbroken door
een ander Bluetooth-apparaat, tenzij u ervoor kiest om de verbinding te verbreken.
1. Om verbinding te maken met een ander apparaat, drukt u lang op de Mode / Bluetooth
Pair-knop op de radio totdat de Bluetooth-indicator blauw knippert.
2. Uw RD-70 radio wordt 'vindbaar' door andere apparaten.
3. U kunt nu de radio met een nieuw apparaat koppelen met behulp van de Bluetoothinstellingen. De radio wordt weergegeven als 'RD-70'. Wanneer de nieuwe Bluetoothverbinding tot stand is gebracht, blijft de Bluetooth-indicator branden. U kunt dan muziek
van het nieuwe apparaat afspelen via de radio.
4. Als u niet langer wilt dat uw Bluetooth-apparaat met uw radio wordt gekoppeld, moet u de
'RD-70'-koppeling op het apparaat verwijderen. Raadpleeg de Bluetooth-documentatie
van het apparaat.

Bluetooth

16.34

Pairing...
16-6-2017
Friday
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Bluetooth informatie
De prestaties van de Bluetooth-connectiviteit kunnen variëren afhankelijk
van de verbonden Bluetooth-apparaten. Raadpleeg de Bluetoothmogelijkheden van uw apparaat voordat u verbinding maakt met uw radio.
Op sommige gekoppelde Bluetooth-apparaten worden mogelijk niet alle
functies ondersteund.
Een Bluetooth-verbinding kan zorgen voor een link voor audio tot een afstand
van ongeveer tien meter. Wanneer u twee Bluetooth-apparaten koppelt,
raden we u aan dat ze niet meer dan 2 tot 3 meter van elkaar verwijderd
zijn. De aanwezigheid van andere werkende Bluetooth-apparaten tijdens
het verbinden kan leiden tot operationele problemen.
Bluetooth is een radio communicatiesysteem met een kort bereik en over het
algemeen kunnen Bluetooth-apparaten duidelijk met elkaar communiceren
in een kamer of kantoor van normale grootte. De betrouwbaarheid van
een Bluetooth-verbinding tussen verschillende kamers hangt sterk af van
de constructie van het gebouw.
Het Bluetooth-communicatiebereik kan aanzienlijk worden verminderd als
het signaal door een vast object gaat. Menselijke lichamen, bakstenen en
betonnen muren, zware meubels of boekenkasten zullen allemaal het bereik
van uw Bluetooth-apparaten in meer of mindere mate verminderen. Glazen
wanden, wanden met gipsplaten of houten panelen en scheidingswanden
voor kantoren kunnen een minder ernstig maar merkbaar effect hebben.

WiFi-netwerken en draadloze telefoons gebruiken over het algemeen
vergelijkbare radiofrequenties als Bluetooth en kunnen elkaar storen.
Als u enige storing opmerkt, probeer dan de radio of een van de andere
apparaten te verplaatsen.
Dankzij de Bluetooth-mogelijkheden van uw radio kan deze audio
ontvangen van vele Bluetooth-apparaten, waaronder mobiele telefoons,
pc's en tablets. Er kan slechts één Bluetooth-apparaat tegelijk met uw
radio worden verbonden. Het ondersteunt de volgende Bluetooth-profielen
en -functionaliteit.
● Uw radio ondersteunt A2DP (Advanced Audio Distribution Profile),
een stereo-audioverbinding die stereomuziek streamt van pc's, mobiele
telefoons enz. SBC- en AAC-audiocodecs worden ondersteund.
● Uw radio ondersteunt AVRCP (Audio Video Remote Control Profile),
waardoor uw radio het afspelen van muziek vanaf het aangesloten
apparaat kan regelen.
Opmerking: sommige mobiele telefoons kunnen tijdelijk de verbinding met
uw radio verbreken wanneer u belt of gebeld wordt. Sommige apparaten
kunnen hun Bluetooth-audiostreaming tijdelijk dempen wanneer ze smsberichten, e-mails ontvangen of om andere redenen die geen verband
houden met audiostreaming. Dergelijk gedrag is een functie van het
aangesloten apparaat en duidt niet op een storing met uw radio.

Klok en Alarm
Automatisch de klok updaten
Uw radio zal gewoonlijk de kloktijd instellen met behulp van het DAB-signaal. U kunt
aangeven dat de radio de klok instelt met behulp van signalen van de DAB- of FMgolfband, hetzij golfband, hetzij geen. Als u er geen kiest, moet u de klok handmatig
instellen. De huidige instelling wordt gemarkeerd met een vinkje.
1. Terwijl uw radio is ingeschakeld, drukt u op Menu.
2. Kies 'Systeeminstellingen', 'Tijd / datum', 'Automatische update' en kies vervolgens een
update-optie uit 'van DAB', 'van FM', 'van Elke' of 'Geen Update' zoals vereist.

15

System Settings

16.34

Theme
Night Mode
Sleep
Equaliser

Ruby >
>
>
My EQ >

>

Time/Date
Backlight
Language

>
English >

Time/Date

16.34

Set Time/Date

Auto Update
Set 12/24 Hour
Set Date Format
Clock Style

>
from DAB >
24 Hour >
DD-MM-Y >
Normal D >

Het klokformaat instellen
De klokweergave die wordt gebruikt in de stand-by modus en op de schermen van
de afspeelmodus kan worden ingesteld op 12 of 24 uur formaat. Het geselecteerde
formaat wordt dan ook gebruikt bij het instellen van de alarmen.
1.

Terwijl uw radio is ingeschakeld, drukt u op Menu.

2.

Kies 'Systeeminstellingen', 'Tijd / datum', '12/24 uur instellen' en selecteer
vervolgens 12 of 24 uur. Het huidige formaat van de klokweergave is gemarkeerd
met een vinkje.

Time/Date

16.34

Set Time/Date

>
from DAB >
24 Hour >
DD-MM-Y >
Normal D >

Auto Update
Set 12/24 Hour
Set Date Format
Clock Style

Als het 12-uurs klokformaat wordt gekozen, zal de radio de 12-uurs klok gebruiken
voor het instellen van alarmen, en zal een 12-uurs klok weergeven met een AM- of
PM-indicator in de standby-modus.

Set 12/24 Hour

16.34

12 Hour

24 Hour

De datumnotatie instellen
De datumnotatie op uw radio kan worden aangepast. Er zijn twee mogelijkheden.
1.

Terwijl uw radio is ingeschakeld, drukt u op Menu.

2.

Kies 'Systeeminstellingen', 'Tijd / datum', 'Datumnotatie instellen' en
kies vervolgens de gewenste datumoptie. Het huidige formaat van de
datumweergave is gemarkeerd met een vinkje.

Time/Date
Set Time/Date
Auto Update
Set 12/24 Hour

Set Date Format
Clock Style

16.34
>
from DAB >
24 Hour >
DD-MM-Y >
Normal D >

Handmatig instellen van de klok

Als de radio is ingesteld om een 12-uurs klokformaat te gebruiken, is er ook een
optie om de AM of PM in te stellen.

16.34

Set Time/Date
Auto Update
Set 12/24 Hour
Set Date Format
Clock Style

1. Terwijl uw radio is ingeschakeld, drukt u op Menu.

3. Druk op Tuning om de tijdinstelling te bevestigen. 'Tijd opgeslagen' wordt
weergegeven op het display voordat de klokinstellingen worden afgesloten.

16.34

DD-MM-YYYY
MM-DD-YYYY

Time/Date

Normaal gesproken zal uw radio de klok automatisch instellen met behulp van het
DAB-radiosignaal. Als er geen DAB-signaal beschikbaar is en u de tijd handmatig
moet instellen, volgt u de onderstaande procedure.
2. Kies 'Systeeminstellingen', 'Tijd / datum', 'Tijd / datum instellen' en selecteer
vervolgens de gewenste instelling voor dag, maand, jaar, uur en minuten.

Set Date Format

Set Time/Date

>

from DAB >
24 Hour >
DD-MM-Y >
Normal D >

16.34

6 - 4 - 2017
13 : 53 PM

Time Saved
2
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De wekker instellen
Uw radio heeft twee aparte alarmen die kunnen worden ingesteld om u te wekken met DAB-,
FM-radio of buzzeralarm. Elk alarm kan worden ingesteld om één keer, dagelijks, doordeweeks
of in het weekend af te gaan. In het geval van een stroomstoring heeft uw radio een ingebouwd
geheugen waarin uw alarminstellingen bewaard blijven. Zorg ervoor dat de tijd correct is ingesteld
voordat u de alarmen instelt. Alarmen kunnen worden ingesteld terwijl de radio in stand-by staat
of is ingeschakeld.
Opmerking: alarmen kunnen niet worden gebruikt als de radio op batterijen werkt.
Opmerking: als er gedurende 10 seconden geen knoppen worden ingedrukt, verlaat uw radio de
alarminstellingen.
U kunt de Afstemknop gebruiken om een bepaalde instelling te selecteren of te wijzigen met de
knop om de wijziging in te voeren.

Alarm

Sleep

1. Om de gedetailleerde alarminstellingen te wijzigen terwijl de radio in stand-by
staat of is ingeschakeld, drukt u op de alarmknop. Hierdoor wordt het menu
Alarmen weergegeven.
2. Kies alarm (1 of 2) en druk op Tuning om de alarminstellingen te openen.

Alarm 1 Info.

16.34

3. Kies 'Alarm' en druk op Tuning om Aan of Uit te selecteren. Als Uit is
geselecteerd, wordt elke huidige instelling voor dat alarm geannuleerd.

Alarm
Frequency

On
Daily >
06:00 >
Buzzer >
60 >
7>

4. Kies 'Wektijd' om de wektijd aan te passen.
5. Kies het alarmuur en vervolgens de minuut. Het display keert dan terug naar
het menu met alarminstellingen.
Als de radio is ingesteld om een 12-uurs

klokformaat te gebruiken, is er hier
ook een optie om AM of PM in te stellen voor de alarmtijd.
6. Kies 'Frequentie'. Het display toont de frequentie-opties voor het alarm. De
alarmfrequentie-opties zijn als volgt:
		

'Dagelijks' - het alarm gaat elke dag af

		

'Once' - het alarm gaat één keer af

		

'Weekends' - het alarm gaat alleen af in het weekend

		

'Weekdagen' - het alarm gaat alleen op weekdagen af

7. Kies de gewenste alarmfrequentie-optie. Als u ervoor kiest om het alarm in
te stellen op Eenmaal, moet u ook de optie 'Datum / tijd' instellen die in het
menu voor alarminstellingen zal verschijnen.
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Wake Up time
Source
Duration
Volume
Save
Alarm 1 Info.

16.34

16.34

Alarm 1
Alarm 2

Alarm 1 Info.

16.34

Alarm
Frequency
Wake Up time
Source
Duration
Volume
Save

Daily
06:00
Buzzer
60
7

Wake Up time

Frequency

On
Daily >
07:30 >
Buzzer >
60 >
7>

Daily
Once
Weekends
Weekdays

Alarm 1 Info.

16.34

Date/Time

Date/Time
Source
Duration
Volume
Save

On
Once >
1-1-2017 >
Buzzer >
60 >
7 >

On
>
>
>
>
>

16.34

07:30

Alarm
Frequency
Wake Up time
Source
Duration
Volume
Save

Alarm
Frequency

Off 00:00 >
Off 00:00 >

16.34

16.34

6 - 4 - 2017
09 : 30 AM

De wekker instellen - vervolg
8. Het alarm kan worden ingesteld op zoemer, DAB-radio of FM-radio. Voor
welke radiomodus dan ook is geselecteerd, het radioalarm kan worden
ingesteld op elk van de stations die zijn opgeslagen als voorkeurzenders
of op het station waarnaar het laatst is geluisterd.

Alarm 1 Info.

16.34

Alarm
Frequency
Wake Up time

On
Daily >
07:30 >
Buzzer >
60 >
7>

Source

16.34

Source
Duration
Volume
Save

Kies de optie 'Bron' voor het alarm en kies vervolgens 'Buzzer' of de
gewenste radiomodus.

Buzzer

9. Als u het alarm instelt op een radio-optie, kiest u de optie 'Preset:' en kiest
u vervolgens uit het radiostation 'Laatst Gesluisterd' of uit de presets 1 - 10.

DAB
FM

Opmerking: u kunt het alarm alleen instellen om een preset te gebruiken
die al is opgeslagen.
10. Kies 'Duur' en kies de duur van 15 tot 120 minuten.

Alarm 1 Info.

11. Kies de optie 'Volume'. De radio gebruikt de opgeslagen volume-instelling
voor elk alarm dat klinkt. Gebruik de Afstemknop om het gewenste volume
in te stellen.

Source
Preset
Duration
Volume

12. Draai, om de alarminstellingen op te slaan, aan de Afstemknop tot 'Opslaan'
is geselecteerd. Druk op Afstemmen om de alarminstellingen op te slaan.
De nieuwe alarminstelling wordt op het display weergegeven.
Actieve alarmen worden weergegeven met behulp van kleine alarmindicatoren
en het bijbehorende alarmnummer onderaan de afspeeldisplays en op het
klokdisplay in stand-by.
Opmerking: Als u op enig moment een fout maakt tijdens het instellen van de
alarmen, gebruik dan de Menu-knop om de bewerking te annuleren.

Alarm
Frequency
Wake Up time

Duration

16.34
On
Daily >
07:30 >
DAB >
Last Liste >
60 >
7 >
16.34

Preset

16.34

Last Listened
1. BBC Radio 2
2. BBC Radio 3
3. Absolute
4. Heart

Volume

15
30
45

16.34
12

60
90
120

Alarm 1 Info.

16.34

Alarm
Frequency
Wake Up time

On
Daily >
07:30 >
Buzzer >
60 >
7>

Source
Duration
Volume
Save
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Als het alarm afgaat
Het alarm zal op de geselecteerde tijden tot 120 minuten klinken, tenzij geannuleerd. Het maximale volume dat voor het alarm wordt gebruikt, wordt
gespecificeerd tijdens de procedure voor het instellen van het alarm. Als uw radio is ingesteld om te worden gewekt door het radioalarm, schakelt uw
radio over naar het geselecteerde radiostation. Als de radio de opgegeven DAB-radiozender niet kan ontvangen, wordt in plaats daarvan de zoemer
gebruikt.
Opmerking: Als de radio is ingeschakeld vanwege een radioalarm, kunt u geen handelingen uitvoeren waarbij de afstemknop is betrokken, aangezien
deze ook als snooze fungeert (zie hieronder). Wanneer het alarm afgaat, zal het zacht starten en geleidelijk in niveau toenemen. U kunt het volume
naar wens aanpassen met de volumeregelaar. De radio schakelt automatisch terug naar de stand-by modus wanneer de alarmduur is verstreken.

Wekkers annuleren
1. Druk terwijl een alarm klinkt op Aan / Uit om het alarm te annuleren en terug te keren naar
de stand-by modus.
Alarm off

Snooze timer

1

07:30

2

08:00

2

08:00

1. Het buzzer- of radioalarm kan voor 5 minuten worden onderdrukt door op een willekeurige
knop te drukken, behalve de aan / uit-knop.
2. Terwijl de snooze-timer actief is, wordt de resterende snooze-tijd naast het alarmpictogram
op het klokdisplay weergegeven. Deze reeks kan tijdens de alarmperiode worden herhaald.
3. Om de sluimertimer te annuleren terwijl het alarm is onderbroken, drukt u op de aan /
uit-knop en laat u deze los. Op het display wordt kort het bericht 'Alarm uit' weergegeven.

Snooze
1

05:00

Alarmen uitschakelen
1.

Om een alarm uit te schakelen, gaat u naar het alarminstelmenu (zie pagina 17 stap 1)
en draait u aan de Afstemknop totdat het gewenste alarm is geselecteerd op het display.
Druk op Afstemmen.

2.

Kies 'Alarm'.

3.

Druk op de Afstemknop om 'Uit' te selecteren en kies vervolgens 'Opslaan'. Het gekozen
alarm wordt nu uitgeschakeld.
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Sleep

Alarm 1 Info.

16.34

Alarm
Frequency
Wake Up time
Source
Duration
Volume
Save

Off
Daily >
06:30 >
Buzzer >
60 >
7>

Slaaptimer

Set Sleep Timer

Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde
tijd is verstreken. De instelling van de slaaptimer kan in stappen van 15 tot 90
minuten worden aangepast.
1. Druk op Aan / Uit om de radio aan te zetten.

16.34

15 minutes

2. Houd de alarmknop lang ingedrukt om de slaapopties te openen.
3. Draai aan en druk op de Afstemknop om de gewenste slaaptijdinstelling te
kiezen. De slaaptimer kan worden ingesteld tussen 15 en 90 minuten, of op
Uit.
4. Uw radio zal in de stand-by modus schakelen nadat de vooraf ingestelde
tijd is verstreken. Als hij op batterijen werkt, wordt hij kort daarna volledig
uitgeschakeld.
Een actieve slaaptimer wordt weergegeven met behulp van een kleine
timerindicator onderaan de afspeeldisplays. Deze indicator toont ook de
resterende slaaptijd voordat de radio zichzelf in de stand-by modus zet.

DAB

16.34

Heart

More music
variety on
Heart

Sleep
13

Set Sleep Timer

5. Om de slaaptijd te annuleren voordat de vooraf ingestelde tijd is verstreken
en om de radio uit te schakelen, drukt u op Aan / Uit om de radio handmatig
uit te schakelen.

Sleep Timer Off

Om de slaaptimer te annuleren en de radio te laten spelen, gaat u terug naar de
slaaptimer instellingen (stap 2 tot 3 hierboven) en selecteert u de optie Uit in stap 3.

Equalizer-functie
Het geluid op uw radio kan worden aangepast aan uw persoonlijke smaak voor
het materiaal waarnaar u luistert. De radio heeft zes vooraf ingestelde equalizeropties. Als alternatief kunt u de treble- en bassniveaus naar wens instellen.
1. Druk op Aan / Uit om de radio aan te zetten.
2. Druk op Menu.
3. Kies 'Systeeminstellingen' en vervolgens 'Equalizer'.
4. Draai aan de Afstemknop om de gewenste optie te kiezen. De opties zijn als
volgt: Normaal, Klassiek, Jazz, Pop, Rock en Nieuws. De huidige EQ-optie
wordt gemarkeerd met een vinkje.
5. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen.

16.34

System Settings
Theme
Night Mode
Sleep

16.34
Ruby >
>

>

Equaliser
Time/Date
Backlight
Language

My EQ >
>
>
English >

Equaliser

16.34

Classic
Jazz
Pop
Rock
News
My EQ
My EQ Setup

>
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Mijn EQ

Equaliser

U kunt de treble- en bassniveaus naar wens instellen met het menu 'My EQ Setup'.

16.34

Classic
Jazz
Pop
Rock
News
My EQ

1. Druk op Aan / Uit om de radio aan te zetten. Druk op Menu.
2. Kies 'Systeeminstellingen' en vervolgens 'Equalizer'.
3. Kies 'Mijn EQ Setup' om de Treble en Bass-instelling in te stellen.

>

My EQ Setup

4. Draai aan Tuning en kies de optie Treble of Bass. Het huidige Bass- of Trebleniveau wordt op het display weergegeven. Druk op Afstemmen.

My EQ Setup

5. Draai, om de Treble- of Bass-instelling aan te passen, aan de Afstemknop tot
het gewenste niveau (tussen -8 en +8) is geselecteerd. De huidige instelling
wordt gemarkeerd met een vinkje.

Treble
Bass

16.34
+2 >
-1 >

6. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen.
7. Om het 'My EQ'-profiel te gebruiken, gaat u naar het equalizermenu en kiest
u' My EQ '.
Om het effect van het 'My EQ'-profiel snel te annuleren, kiest u de' Normal'-optie in
het equalizermenu. Opmerking: de treble- en bass-instellingen worden onthouden
voor de volgende keer dat u de 'My EQ'-instelling wilt gebruiken.

Software versie
De weergave van de softwareversie kan niet worden gewijzigd en is alleen ter
referentie.
1. Druk op Aan / Uit om de radio aan te zetten. Druk op Menu.
2. Kies 'Systeeminstellingen' en vervolgens 'Softwareversie'. De
softwareversie wordt vervolgens weergegeven. Druk op Menu om af te sluiten.

Klok stijl
Uw radio heeft een reeks klokstijlen voor het display wanneer de radio in stand-by
staat. Er zijn vier opties beschikbaar.
1. Terwijl uw radio is ingeschakeld, drukt u op Menu.
2. Kies 'Systeeminstellingen', 'Tijd / datum' en vervolgens 'Klokstijl'.
3. Kies een klokstijl uit 'Normaal Digitaal', 'Groot Digitaal', 'Klassiek Analoog'
of 'Modern Analoog'. De huidige stijl is gemarkeerd met een vinkje en wordt
zichtbaar wanneer de radio in stand-by wordt gezet.
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Equaliser

16.34

Treble

Classic
Jazz
Pop
Rock
News

My EQ
My EQ Setup

>

System Settings

16.34

Equaliser
Time/Date
Backlight
Language
Factory Reset
Software Update

My EQ >
>
>
English >
>
>

Time/Date

16.34

Software Version

Set Time/Date
Auto Update
Set 12/24 Hour
Set Date Format

Clock Style

16.34

-4
-2
0
+2
+4
+6
+8

Software Version

16.34

dab-mmi-FS2445-0000-0507
-V6.2.6.EX68504-1A18

>

>
from DAB >
24 Hour >
DD-MM-Y >
Normal D >

Clock Style

Normal Digital
Big Digital
Classic Analogue
Modern Analogue

16.34

Taal functie
De menu's van uw radio kunnen in een andere taal worden geconfigureerd.
1. Druk op Aan / Uit om de radio aan te zetten.
2. Druk op Menu.
3. Kies 'Systeeminstellingen', 'Taal' en selecteer vervolgens de gewenste taal.
4. Het display verandert in de gekozen taal.
5. Druk op Menu om af te sluiten.

Kleuropties weergeven
1. Druk op Aan / Uit om de radio aan te zetten.
2. Druk op Menu.

4. Het display verandert in de gekozen optie.
5. Druk op Menu om af te sluiten.

Nachtstand

16.34

Equaliser
Time/Date
Backlight

Language
Factory Reset
Software Update
Software Version

My EQ >
>
>
English >
>
>
>

Language

16.34

English
Dansk
Français
Deutsch
Italiano
Norsk
Nederlands

Het display van uw radio kan worden geconfigureerd met verschillende kleuropties.

3. Kies 'Systeeminstellingen', 'Thema' en selecteer vervolgens de gewenste
kleuroptie.

System Settings

System Settings

16.34

Theme

Theme
Night Mode
Sleep
Equaliser
Time/Date
Backlight
Language

Ruby >
>
>
My EQ >
>
>
English >

Obsidian
Ruby
Emerald
Pearl
Sapphire
Amethyst

System Settings

16.34

Night Mode

16.34

Uw radio kan worden ingesteld op een nachtmodus die de hoeveelheid blauw licht
van het display minimaliseert. U kunt de start- en eindtijd voor de nachtmodus
instellen en u kunt kiezen wanneer de nachtmodus actief is.
1. Druk op Aan / Uit om de radio aan te zetten. Druk op Menu.
2. Kies 'Systeeminstellingen' en vervolgens 'Nachtmodus'.
3. Kies de tijdsperiode waarvoor u wilt dat de nachtmodus actief is.
4. Als u een voorbeeld van de nachtmodus wilt bekijken, selecteert u 'Preview'
en drukt u op de Afstemknop. Druk nogmaals op de Afstemknop om terug
te keren naar de normale weergave.

Theme

Night Mode
Sleep
Equaliser
Time/Date
Backlight
Language

Ruby >

>
>
My EQ >
>
>
English >

Night Mode
From
To
Preview

16.34
On
21:00 >
07:00 >
Off

5. Druk op Menu om af te sluiten.

22

Helderheid aanpassen
De achtergrondverlichting van het display wordt normaal gesproken tijdelijk helderder
wanneer u de bedieningselementen op de radio gebruikt. U kunt afzonderlijk het normale
achtergrondverlichtingsniveau en ook het helderdere achtergrondverlichtingsniveau
configureren. U kunt ook selecteren hoelang het scherm helderder moet blijven na gebruik
van een van de bedieningselementen.
Volg deze stappen om de helderheidsniveaus van de achtergrondverlichting voor het display
te wijzigen.
1. Druk op Aan / Uit om de radio aan te zetten.
2. Druk op Menu.

System Settings

16.34

Theme
Night Mode
Sleep
Equaliser
Time/Date

Ruby >
>
>
My EQ >
>

Backlight
Language

English >

Backlight

16.34

Timeout

Bright Level
Dim Level

3. Kies 'Systeeminstellingen' en vervolgens 'Achtergrondverlichting'.

>

10 sec >
High >
Low >

4. Om de helderheid van het display aan te passen wanneer de radio in stand-by staat of
tijdens het afspelen, selecteert u 'Dim Level'.
Selecteer 'Bright Level' om de gebruikte helderheid van het scherm aan te passen nadat
een van de bedieningselementen is gebruikt.
Druk op de Afstemknop om de geselecteerde helderheidsaanpassing in te voeren.
5. Kies het gewenste helderheidsniveau uit Hoog, Gemiddeld, Laag of Zeer laag. Let op
de Very. De lage instelling is alleen beschikbaar in de optie Dim Level.

Bright Level

16.34

High
Medium
Low

6. Druk op de Afstemknop om het niveau in te stellen.
7. Druk op Menu om af te sluiten.
Volg deze stappen om de duur te wijzigen dat het scherm helder blijft na het gebruik van een
van de bedieningselementen.

Backlight

Timeout
Bright Level
Dim Level

16.34
10 sec >
High >
Low >

1. Druk op Aan / Uit om de radio aan te zetten.
2. Druk op Menu.
3. Kies 'Systeeminstellingen', 'Achtergrondverlichting' en vervolgens 'Time-out'.
4. De time-outfunctie kan worden ingesteld in stappen tussen 10 en 180 seconden of op
'Aan'. De achtergrondverlichting van het display keert na de ingestelde tijd terug naar het
dimniveau. Als de time-out is ingesteld op ‘Aan’, dan gebruikt de radio alleen de instelling
Bright Level.
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Timeout
On
10 sec
20 sec
30 sec

45 sec
60 sec
90 sec

16.34

Hoofdtelefoonaansluiting
Een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm bevindt zich in de linkerbovenhoek
van uw radio voor gebruik met een hoofdtelefoon of een oortelefoon. Door
een stekker in te steken, wordt de interne luidspreker automatisch gedempt.
Houd er rekening mee dat de gevoeligheid van hoofdtelefoons sterk kan variëren.
We raden daarom aan om het volume op een laag niveau te zetten voordat u
een hoofdtelefoon op de radio aansluit. BELANGRIJK: Overmatige geluidsdruk
van oortelefoons en hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet
gedurende lange perioden naar een hoog volume luisteren.
Sleep

Aux-ingang
1. Sluit een stereo- of mono-audiobron (d.w.z. cd-speler, mp3-speler,
enz.) Aan op de Aux-ingang.
2. Druk op Aan / Uit om de radio aan te zetten.

1

3. Druk op Mode totdat het display 'Auxiliary Input' toont.
4. Pas de volumeregeling op uw speler en de radio aan voor comfortabel
luisteren.
5. Verwijder de kabel uit de Aux-ingang of druk op de Mode-knop om de
Aux-ingangsmodus te annuleren.

Sleep

Merk op dat audio die via de aux-ingang wordt afgespeeld, in mono wordt
afgespeeld via de luidspreker en in stereo via een stereohoofdtelefoon.

Lijnuitgang
Een 3,5 mm lijnuitgang bevindt zich onder uw radio voor het aansluiten van
het audiosignaal op een externe versterker. Als u een line out-audiokabel
aansluit, wordt de interne luidspreker niet gedempt. Zet de volumeregeling
op de radio op het minimum is gewenst.

7.5V

DC

/0.8A

Line
out
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Systeemreset
Als uw radio niet correct werkt, of als sommige cijfers op het display
ontbreken of onvolledig zijn, voert u de volgende procedure uit.

System Settings

16.34

Equaliser
Time/Date
Backlight
Language

My EQ >
>
>
English >

Factory Reset
Software Update
Software Version

1. Druk op Aan / Uit om de radio aan te zetten.
2. Druk op Menu.

>

>
>

Factory Reset

3. Kies 'Systeeminstellingen' en vervolgens 'Fabrieksinstellingen'.
4. Selecteer 'Ja'. Als u geen systeemreset wilt uitvoeren, selecteert u
'Nee'. Het display keert terug naar het vorige display.

16:34

All settings will be restored
to factory defaults! Are you
sure?

5. Met 'Ja' geselecteerd, druk op de Afstemknop. Er wordt een volledige
reset uitgevoerd. De zenderlijst en voorkeurzenders worden gewist.
Alarmen worden geannuleerd en de instellingen worden op hun
standaardwaarden ingesteld. De radio zal dan herstarten zoals hij
voor het eerst werd aangesloten (zie ook pagina 6).

Yes

No

i
Restarting...

Advies over elektromagnetische compatibiliteit
In het geval van een storing als gevolg van elektrostatische ontlading,
stroompieken of korte onderbrekingen, reset het product dan zoals
hierboven beschreven om de normale werking te hervatten. Als u de reset
niet op de bovenstaande manier kunt uitvoeren, moet u de voeding en de
batterijen mogelijk verwijderen en opnieuw aansluiten.
Als het product wordt gebruikt in een omgeving met een ESD-immuniteit
/ stralingsimmuniteit / geleide immuniteitsstoring, kan het product defect
raken. Het herstelt automatisch naar normaal wanneer de storing ESDimmuniteit / Uitgestraalde immuniteit / Geleide immuniteit wordt gestopt.
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Product markings
DC Voltage
7.5V / 0.8A
Recycling
Dit product draagt het selectieve sorteersymbool voor
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA). Dit betekent dat dit product moet worden
gehanteerd in overeenstemming met de Europese
richtlijn 2012/19 / EU om te worden gerecycled
of gedemonteerd om de impact op het milieu te
minimaliseren. De gebruiker heeft de keuze om het
product aan een bevoegde recyclingorganisatie of
aan de detailhandelaar te geven bij aankoop van
nieuwe elektrische of elektronische apparatuur.

Veiligheidsadvies
Stel deze radio niet bloot aan water, stoom of zand. Laat uw radio niet
achter op een plaats waar overmatige hitte schade kan veroorzaken, zoals
in een geparkeerde auto waar de hitte van de zon kan toenemen, ook al
lijkt de buitentemperatuur misschien niet te hoog. Het wordt aanbevolen
om waar mogelijk de DAB-band te gebruiken, omdat doorgaans betere
resultaten worden behaald in termen van kwaliteit en storingsvrijheid dan
op de FM-band.

•

Uw radio en AC / DC-adapter mogen niet worden blootgesteld aan
druppels of spatten en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof,
zoals vazen, op de radio of adapter worden geplaatst.

•

Het wordt aanbevolen om het product zo te gebruiken dat er een
minimumafstand is (10 cm aanbevolen) tot aangrenzende objecten
om een goede ventilatie te garanderen.

•

De ventilatie van het product mag niet worden beperkt door het of
de ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen zoals kranten,
tafelkleden, gordijnen enz.

•

Plaats geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op
het product.

•

Het wordt aanbevolen om het product niet te gebruiken of op te slaan
bij extreme temperaturen. Laat het apparaat niet achter in auto's, op
vensterbanken, in direct zonlicht enz.

•

Er zijn geen onderdelen in dit product die door de gebruiker kunnen
worden onderhouden.

•

Probeer geen enkel onderdeel van het product uit elkaar te halen.

•

Het product moet worden gebruikt in een gematigd klimaat.

Het naamplaatje bevindt zich onder de radio.
Ga voorzichtig te werk. De leer-stoffen afwerking kan bij verkeerde
behandeling beschadigd raken. Vermijd elk contact met schurende
materialen, chemische stoffen of schoonmaakmiddelen. Uw radio mag
worden afgeveegd met een schone, licht vochtige doek. Zorg ervoor dat
de stekker van het product uit het stopcontact is voordat u deze procedure
uitvoert.

Specificaties
		

Energiebehoeften
Netspanning
		
Batterijen		
Levensduur batterij
		
		

AC 100
240 volt, 50/60Hz (adapter)
(Gebruik alleen de meegeleverde adapter)
4 x LR6 (AA formaat) niet inbegrepen
Maximaal 25 uur bij gebruik van alkalinebatterijen,
afhankelijk van volume, helderheid van het
display en bedrijfsmodus.

Frequentiebereik
		

FM

87.5-108MHz

		

DAB

174.928 - 239.200MHz

Hoofdtelefoonaansluiting (stereo)

3.5mm dia.

Aux-ingang (stereo)			

3.5mm dia.

Lijnuitgang (stereo)			

3.5mm dia.

Antennesysteem			

FM / DAB telescopic aerial

Bluetooth standaarden		

A2DP, AVRCP

Bluetooth codecs ondersteund

SBC and AAC

Werkzaam temperatuurbereik		

+5°C to +40°C		

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen
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Garantie
Dit product heeft een garantie van vierentwintig maanden vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke eigenaar tegen defecten als gevolg
van fabricagefouten of defecte onderdelen, met inachtneming van de onderstaande procedure. Mocht een onderdeel of onderdeel defect raken tijdens
deze garantieperiode, dan wordt het kosteloos gerepareerd of vervangen.
De garantie dekt niet:
1. Schade als gevolg van onjuist gebruik.
2. Gevolgschade.
3. Product met verwijderde of onleesbare serienummers.
N.B. Beschadigde of kapotte telescoopantennes worden niet onder garantie vervangen.
Procedure:
Elke aanspraak op deze garantie dient te worden ingediend via de dealer waar het product is gekocht. Het is waarschijnlijk dat uw Roberts-dealer elk
defect snel en efficiënt kan verhelpen, maar mocht het nodig zijn, zal de dealer het product terugsturen naar de serviceafdeling van het bedrijf voor
aandacht. In het geval dat het niet mogelijk is om het product terug te sturen naar de Roberts-dealer waar het is gekocht, neem dan contact op met
Roberts Radio via de contactgegevens op de website www.robertsradio.com.
Voor productreparaties die buiten de garantieperiode vallen, verwijzen wij u naar het tabblad "Klantenservice" op de website www.robertsradio.com.
Deze verklaringen hebben geen invloed op de wettelijke rechten van een consument.
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