RAMBLER BT

DAB / DAB+ / FM digitale radio met Bluetooth

Lees dit aub voor gebruik
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7. Modusknop

2
1. Afstem- / selectieknop

8. Knop automatisch afstemmen
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2. Luidspreker
3. LCD scherm
4. Volumeregeling
5. Hoofdtelefoonaansluiting
6. Aan / uit / slaapknop
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9.
Knop automatisch afstemmen / Bleutooth paar

Modusknop

Info / Menu / Alarm 1 knop

10.

12.
Preset / Alarm 2 knop

Dimmer knop

13.
Aux- ingang
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15. Battery compartment
16. USB socket (in battery compartment, for service use only)
17. Telescopic aerial
18. DC input socket
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Werkt op batterijen

1. Verwijder het batterijdeksel onder het apparaat door druk uit te
oefenen op de pal in de richting van de pijl en het deksel eraf te
tillen.
2. Plaats vier LR14 (C-formaat) batterijen in de openingen in het
compartiment. Zorg ervoor dat alle batterijen worden geplaatst met
de
juiste
polariteit
zoals
aangegeven
naast
het
batterijcompartiment. Plaats het batterijklepje terug.
3. Verminderd vermogen, vervorming en een 'stotterend' geluid zijn
allemaal tekenen dat de batterijen mogelijk moeten worden
vervangen
4. Als de radio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt
aanbevolen de batterijen uit de radio te verwijderen
We raden om zuinigheid aan dat de radio waar mogelijk wordt
gebruikt via de netadapter met batterijvoeding voor incidenteel
gebruik.
Als langdurig gebruik op batterijen nodig is, raden we aan de Ecoenergiebesparende modus te gebruiken). Het gebruik van de Ecoenergiebesparende modus zal de levensduur van de batterij
maximaliseren als de radio slechts incidenteel wordt gebruikt en
niet is aangesloten op het lichtnet op andere momenten.

BELANGRIJK: De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan
extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke. Na gebruik
moeten wegwerpbatterijen indien mogelijk naar een geschikt
recyclingcentrum worden gebracht. Batterijen mogen in geen
geval door verbranding worden verwijderd.
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De netadapter gebruiken
1. Plaats uw radio op een vlakke ondergrond.

2. Steek de netadapter in de DC-uitgang op de achterkant van uw
radio (gemarkeerd ‘DC’) en zorg ervoor dat de stekker volledig in de
aansluiting wordt gestoken.

3. Steek het andere uiteinde van de netadapter in een standaard
stopcontact en schakel het stopcontact in. Het display toont enkele
seconden 'WELCOME' en '00: 00 'wordt op het display
weergegeven.
Wanneer de adapter wordt gebruikt, worden de batterijen
automatisch ontkoppeld.

De netadapter moet worden losgekoppeld van de netvoeding en van
de radio wanneer deze niet wordt gebruikt.

BELANGRIJK: de netadapter wordt gebruikt om de radio op de
netvoeding aan te sluiten. Het stopcontact dat voor de radio wordt
gebruikt, moet tijdens normaal gebruik toegankelijk blijven. Om de
radio volledig van het stroomnet te scheiden, moet de netadapter
volledig uit het stopcontact worden verwijderd.

Gebruik alleen de bij het product geleverde netadapter of een echte
vervanger geleverd door Roberts Radio. Het gebruik van alternatieve
adapters kan de garantie ongeldig maken.
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DC In
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4.

3.
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1.

Wanneer het automatisch afstemmen is voltooid, wordt het eerste
station (in numerieke alfa-volgorde 0 ... 9 ... A .... Z) geselecteerd.
Het eerste station in de lijst met gevonden stations wordt
afgespeeld.

Tijdens automatisch afstemmen wordt elke groep
gedetecteerd en wordt het aantal zenders bijgewerkt.

Als dit de eerste keer is dat de radio wordt gebruikt, wordt een scan
van de Band III DAB-kanalen uitgevoerd. Dit staat bekend als
'Automatisch afstemmen'. Als de radio eerder is gebruikt, wordt het
laatst gebruikte station geselecteerd.

Druk kort op de aan / uitknop om uw radio in te schakelen. Na elk
gebruik onthoudt de radio de gebruikte modus en schakelt deze de
volgende keer dat deze wordt gebruikt in die modus in.

Trek de telescopische antenne voorzichtig uit. De antenne moet
volledig worden uitgetrokken en verticaal worden geplaatst voor
een optimale ontvangst.

Uw radio bedienen – DAB

6.

Als er geen zenders worden gevonden, wordt 'OFF AIR'
weergegeven en kan het nodig zijn om uw radio te verplaatsen naar
een positie die een betere ontvangst biedt. Voer vervolgens een
Auto tune uit om de radio opnieuw naar zenders te laten zoeken.
Raadpleeg het gedeelte

zenders

•

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

Opmerking: Wanneer de radio voor het eerst wordt ingeschakeld,
zal het volume op een redelijk hoog niveau worden ingesteld, voor
het geval de uitzending erg stil is. Nadat u het volume hebt
ingesteld, onthoudt de radio de instelling die u hebt toegepast voor
de volgende keer dat het wordt gebruikt.
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Een station selecteren - DAB

1. Druk kort op de Aan / Uit-knop om uw radio in te schakelen..

2. Druk kort op de knop Mode totdat de modus 'DAB' is geselecteerd.

3. Draai aan de afstem- / selectieknop om door de lijst met
beschikbare zenders te bladeren.

4. Wanneer de gewenste zendernaam op het display verschijnt, drukt
u op de afstem- / keuzeknop om de zender te selecteren. De radio
selecteert het nieuwe station.

5. Stel het volume in op de gewenste instelling.
Opmerking: Als na het selecteren van een station het display
'OFFAIR' toont, kan het nodig zijn om uw radio te verplaatsen
naar een positie die een betere ontvangst biedt..

Aan bepaalde radiostations zijn een of meer secundaire services
gekoppeld. Als aan een station een secundaire service is
gekoppeld, verschijnt de secundaire service direct na de primaire
service terwijl u de afstem- / selectieknop naar rechts draait.

Secundaire diensten - DAB

1.
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2.

Druk op de afstem- / selectieknop om af te stemmen op de secundaire
service. De meeste secundaire services zenden niet continu uit en als de
geselecteerde service niet beschikbaar is, stemt de radio opnieuw af op de
bijhorende primaire service.
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Weergaveopties - DAB
Uw radio heeft een scala aan weergave-opties in de DAB-modus: -

a. Zendernaam

Toont scrollende tekstberichten zoals als artiest/tracknaam etc.

Toont de zendernaam waarnaar wordt geluisterd.

1

b. Scrollende tekst

Toont de frequentie voor het
momenteel afgestemde DAB- station.

Zender hoort.

Geeft de naam weer van het multiplex waarbij de huidige

.

De signaalindicator chevrons stijgen of dalen en tonen de verandering van
signaalsterkte terwijl u de telescoop aanpast of de antenne of positive van
uw radio. Displays the signal strength. The minimum

minimum aan signaalsterkte die nodig is voor een goed DAB-ontvangst.

Toont de signaalsterkte. De minimum signaalmarkering () geeft het

bijv. Pop, Klassiek, Nieuws, etc.

Toont het type zender waarnaar wordt geluisterd

f. Frequentie

e. Multiplexnaam

d. Signaalsterkte

c. Programmatype

terug naar klokweergave.

opties. Alle schermen behalve het tekstdisplay keren na ongeveer 10 seconden

1. Druk kort op de Info / Menu-knop om door de verschillende te bladeren
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e

f

Toont de digitale bitsnelheid voor het momenteel afgestemde DAB-station.

Weergaveopties - DAB cont

g. Bitsnelheid

Toont de huidige tijd.

i

h

h. Tijd

Toont de huidige datum.

1

i. Datum

Nieuwe zenders zoeken - DAB
Naarmate de tijd verstrijkt, kunnen nieuwe zenders beschikbaar komen
of bent u misschien naar een ander deel van het land verhuisd. In dit
geval moet u mogelijk uw radio laten scannen op nieuwe zenders.

1. Druk kort op de knop Auto Tune. Uw radio zal een scan van de Band
III DAB-kanalen uitvoeren. Wanneer nieuwe radiozenders worden
gevonden, zal de zenderteller aan de rechterkant van het display
toenemen en de radiozenders worden toegevoegd aan de lijst die is
opgeslagen in de radio.
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Handmatig afstemmen – DAB
Met handmatige afstemming kunt u uw radio afstemmen op een
bepaalde DAB-frequentie in Band III. Nieuwe gevonden zenders
worden aan de zenderlijst toegevoegd. Deze functie kan ook worden
gebruikt om de antenne of de radio te positioneren om de ontvangst
voor een specifiek kanaal of frequentie te optimaliseren
1. Druk kort op de knop Mode totdat de modus 'DAB' is geselecteerd.
2. Houd de Info / Menu-knop ingedrukt. Het DAB-menu verschijnt op
het display.
3. Draai aan de afstem- / keuzeknop totdat het display 'MANUAL'
toont. Druk op de afstem- / selectieknop om de handmatige
afstemmingsmodus te openen.
4. Draai aan de afstem- / selectieknop om het gewenste DAB-kanaal
te selecteren. Druk kort op de afstem- / selectieknop om af te
stemmen op de gekozen frequentie.
5. Als een signaal aanwezig is, wordt dit aangegeven op een
signaalsterkteweergave. De minimale signaalmarkering () geeft de
minimale signaalsterkte aan die nodig is voor een goede DABontvangst. De signaalindicator chevrons stijgen of dalen en tonen
de veranderende signaalsterkte terwijl u de telescopische antenne
of uw radiopositie aanpast.
6. Wanneer een DAB-signaal wordt gevonden, zoals aangegeven
door de signaalindicator, worden alle nieuwe radiostations die met
dit signaal worden gevonden toegevoegd aan de lijst die is
opgeslagen in de radio.
7. Druk kort op de Info / Menu-knop om handmatig op een andere
frequentie af te stemmen. U kunt ook een tweede keer op de knop
Info / Menu drukken om terug te keren naar de normale
afspeelmodus.
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Dynamic Range Control (DRC) -instellingen - DAB

De DRC-functionaliteit kan ervoor zorgen dat stillere geluiden beter
hoorbaar zijn wanneer uw radio wordt gebruikt in een lawaaierige
omgeving.
1. Druk kort op de Aan / Uit-knop om uw radio in te schakelen.

2. Druk kort op de knop Mode totdat de modus 'DAB' is geselecteerd.

3. Houd de Info / Menu-knop ingedrukt. Het DAB-menu verschijnt
op het display.

4. Draai aan de afstem- / keuzeknop totdat 'DRC' op het display verschijnt.

5. Druk op Tuning / Select om de aanpassingsmodus te openen.
6. Draai aan de afstem- / selectieknop om de gewenste DRC-instelling
te selecteren (standaard is 0).
DRC 0 DRC is uitgeschakeld, uitzending DRC wordt genegeerd.
DRC 1/2 DRC-niveau is ingesteld op 1/2 dat door de uitzender is
verzonden.
DRC 1 DRC is ingesteld zoals verzonden door de uitzender.

7. Druk op Tuning/ Select om de instelling te bevestigen.
De display keert na enkele seconden terug naar de zendernaamweergave.
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Opmerking: niet alle DAB-uitzendingen gebruiken de DRC-functie.
Als de uitzending geen DRC-informatie geeft, heeft de DRCinstelling op de radio geen effect.
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Verwijderen van zenders - DAB
Als u naar een ander deel van het land verhuist, zijn sommige van de
weergegeven stations mogelijk niet meer beschikbaar. Ook kunnen
sommige DAB-services van tijd tot tijd stoppen met uitzenden, of kunnen
de locatie of frequentie veranderen. Zenders die niet kunnen worden
gevonden of die al heel lang niet zijn ontvangen, worden in de zenderlijst
met een vraagteken weergegeven.
De functie Zenders afstemmen verwijdert de gemarkeerde DABzenders uit uw zenderlijst

1. Druk kort op de Aan / Uit-knop om uw radio in te schakelen.

2. Druk kort op de knop Mode totdat de modus 'DAB' is geselecteerd.

3. Houd de Info / Menu-knop ingedrukt. Het DAB-menu verschijnt
op het display.
4. Draai aan de afstem- / keuzeknop totdat 'PRUNE' op het display verschijnt.

5. Druk op de afstem- / keuzeknop. 'Snoeien?' verschijnt op het
display.
6. Druk op Tuning / Select om de ongeldige zendernamen uit de
zenderlijst te verwijderen. Het display keert na enkele seconden
terug naar de weergave van de zendernaam. Als u geen zenders
wilt snoeien, drukt u kort op Info / Menu knop om terug te keren
naar het vorige scherm.
Opmerking: als u uw radio naar een ander deel van het land hebt
verplaatst, moet u ook naar nieuwe zenders zoeken.
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Uw radio bedienen - FM
1. Trek de telescopische antenne voorzichtig uit. De antenne moet
volledig worden uitgetrokken en verticaal worden geplaatst voor
een optimale ontvangst.
2. Druk kort op de aan / uitknop om uw radio in te schakelen.

3. Druk kort op de knop Mode totdat de modus 'FM' is geselecteerd.

4. Draai de Tuning / Select-knop met de klok mee en druk
vervolgens op de Auto Tune-knop. Uw radio scant in een
opwaartse richting (lage frequentie naar hoge frequentie) en
stopt automatisch wanneer een station met voldoende sterkte
wordt gevonden.
5. Na een paar seconden wordt het display bijgewerkt. Het display
toont de frequentie van het gevonden signaal. Als het signaal
sterk genoeg is en er RDS-gegevens aanwezig zijn, geeft de
radio de zendernaam weer.
6. Draai de Tuning / Select-knop naar links en druk vervolgens op
de Auto Tune-knop. Uw radio scant de FM-band in neerwaartse
richting (hoge frequentie naar lage frequentie).
7. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, begint uw radio
met afstemmen vanaf het andere uiteinde van de golfband.
8. Stel het volume in op de gewenste instelling.

9. Druk op de Aan / Uit-knop om uw radio uit te schakelen.
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Handmatig afstemmen - FM
1. Trek de telescopische antenne voorzichtig uit. De antenne moet
volledig worden uitgetrokken en verticaal worden geplaatst voor
een optimale ontvangst.
2. Druk kort op de aan / uitknop om uw radio in te schakelen.

3. Druk kort op de knop Mode totdat de modus 'FM' is geselecteerd.

4. Draai aan de afstem- / selectieknop om af te stemmen op een
station. De frequentie verandert in stappen van 50 kHz. Als de radio
is afgestemd op een zender met voldoende signaalsterkte met
RDS-informatie aanwezig, kan het display veranderen om de
zendernaam weer te geven.

5. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, begint de radio met
afstemmen vanaf het andere uiteinde van de golfband.
6. Stel het volume in op de gewenste instelling.

7. Druk op de Aan / Uit-knop om uw radio uit te schakelen.
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Weergaveopties - FM
Uw radio heeft een reeks weergave-opties voor de FM-modus: Het Radio Data Systeem (RDS) is een systeem waarin onhoorbaar digitaal
informatie wordt verzonden naast het normale FM-radioprogramma. Een
RDS biedt verschillende handige functies. De volgende zijn beschikbaar op uw radio.

e. Tijd

d. Frequentie

c. Programmatype

b. Scrollende tekst

a. Zendernaam

Toont de tijd.

Toont de frequentie van het station.

bijv. Pop, Classic, Niews, etc.

Toont het type station waarnaar geluisterd wordt.

artiest / nummer, telefoonnummer,…

Toont scrollende tekstberichten zoals

Toont de naam van de zender
waarnaar wordt geluisterd.

1. Druk kort op de Info / Menu-kno om door de verschillende opties te
bladeren. Alle displays behalve de tekstweergave keren terug naar
de display van de klok na ongeveer 10 seconden.
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f. Datum

Vertoont de huidige datum.

Opmerking: als er geen RDS-informatie beschikbaar is, kan de radio niet worden weergegeven
de zendernaam, schuivende tekst en informatie over het programmatype.

f

Uw radio zal 'NO TEXT' weergeven als er geen schuivende tekst is en 'NO PTY' als er geen informatie over het programmatype is.Note:
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Instelling scangevoeligheid - FM
Normaal zal uw radio zoeken naar FM-uitzendingen die sterk genoeg zijn om
een goede ontvangst te geven. U kunt echter ook wensen dat de Autoscanfunctie ook zwakkere signalen kan vinden, mogelijk van radiozenders op
grotere afstand. Uw radio bevat een lokale / verre optie voor de Autoscanfunctie.

1. Druk kort op de Aan / Uit-knop om uw radio in te schakelen. Zorg
ervoor dat uw radio in FM-modus staat.
2. Houd de Info / Menu-knop ingedrukt. Het FM-menu verschijnt
op het display.

3. Draai aan de afstem- / keuzeknop totdat 'SETTING' op het display
verschijnt. Druk kort op de afstem- / selectieknop om het menu met
scaninstellingen te openen.

4. Draai aan de afstem- / selectieknop om te schakelen tussen de
opties 'LOCAL' en 'DISTANT'. Met de optie Distant kan de radio
zwakkere signalen vinden tijdens het scannen.

5. Druk op de afstem- / keuzeknop om uw selectie te bevestigen. Het
display keert na enkele seconden terug naar het radiodisplay. De
instelling Local of Distant wordt opgeslagen in de radio en blijft van
kracht tot deze wordt gewijzigd of tot een systeemreset.
Opmerking: De initiële instelling (uit de doos of na een
systeemreset) zorgt ervoor dat de radio zwakkere (of verder weg)
signalen negeert.
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Stereo / Mono-instelling - FM (alleen hoofdtelefoons)
Uw radio zal stereo FM-uitzendingen in stereo afspelen (alleen via een
hoofdtelefoon) op voorwaarde dat het ontvangen signaal voldoende sterk is.
Als een stereosignaal zwakker wordt, wordt het audiosignaal echter slechter.
Het kan beter zijn om de radio te dwingen het station in mono af te spelen
om het niveau van achtergrondgeluiden te verminderen.

1. Druk kort op de Aan / Uit-knop om uw radio in te schakelen.

2. Stem af op het gewenste FM-radiostation zoals eerder beschreven.

3. Als een station dat wordt ontvangen zwak is, kan een sis hoorbaar
zijn. Om dit te verminderen, drukt u op de afstem- / selectieknop
zodat het display 'MONO' toont. Uw radio schakelt over naar
monomodus.

4. Druk op Tuning / Select om terug te keren naar de stereo / monomodus
zodat het display 'AUTO' toont.

1
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Zenders vooraf instellen
U kunt uw favoriete DAB- en FM-radiozenders opslaan in de
voorkeuzezenders. Er zijn 20 geheugenpresets in uw radio, 10 voor
DAB en 10 voor FM. Voorinstellingen worden door uw radio onthouden
in geval van een stroomstoring.
De procedure voor het instellen van presets en het gebruik ervan om op
zenders af te stemmen is dezelfde voor FM- en DAB-modi en wordt
hieronder beschreven.
1. Druk kort op de Aan / Uit-knop om de radio in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op de knop Modus om de modus FM of DAB te
selecteren.
3. Stem af op het gewenste station zoals eerder beschreven.

4. Houd de knop Preset ingedrukt. Het display toont bijvoorbeeld
'Leeg 1' als er geen zender onder die preset is opgeslagen.

5. Draai aan de afstem- / selectieknop om het gewenste
voorkeurzendernummer te selecteren waaronder u de zender wilt
opslaan.
6. Druk op de afstem- / keuzeknop. Het display toont bijvoorbeeld 'P1
OPGESLAGEN'. Het station wordt opgeslagen onder de gekozen
preset. Herhaal deze procedure voor de resterende presets.
7. Zenders die zijn opgeslagen in vooraf ingestelde geheugens
kunnen worden overschreven door de bovenstaande procedure te
volgen.
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Een vooraf ingestelde zender oproepen
1. Druk kort op de Aan / Uit-knop om de radio in te schakelen.

2. Druk herhaaldelijk op de knop Modus om de modus FM of DAB te
selecteren.

3. Druk kort op de knop Preset. Het display toont bijvoorbeeld 'Leeg 1'
als er geen zender is opgeslagen onder die voorinstelling. Als een
preset is opgeslagen, toont het display de zendernaam (voor DABzenders) of de frequentie (voor FM-zenders).
4. Draai aan de afstem- / selectieknop om de gewenste voorkeurzender te selecteren.
5. Druk op de afstem- / keuzeknop. Uw radio zal afstemmen op de
gekozen voorkeurzender die is opgeslagen in het
voorkeurgeheugen.
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Bluetooth-modus

•

Wanneer een Bluetooth-apparaat, zoals uw Rambler BT, zich in een 'detecteerbare' staat bevindt, kunnen andere Bluetooth-apparaten
detecteren, koppelen met of verbinden met
het.

Met de Bluetooth-modus op uw radio kunt u audio afspelen, geluid van videobestanden afspelen en muziek streamen vanaf Bluetooth-apparaten
zoals uw mobiele telefoon, computer, tablet enz. via de luidsprekers van uw radio.

•

1.

Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld.

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

3

'Bluetooth-koppeling' treedt op wanneer twee Bluetooth-apparaten overeenkomen een verbinding tot stand te brengen en met elkaar te
communiceren.

2.

Bluetooth-apparaten verbinden

3.

Druk op de Modus-knop op uw radio totdat de Bluetooth-modus is
geselecteerd. ‘BT’ wort op het display weergegeven. Uw radio zal laten
zien dat het detecteerbaar is door te knipperen met de Bluetooth-indicator.
Als de indicator niet knippert, is de radio al verbonden met een ander
apparat. Om de radio detecteerbaar te maken, drukt u kort op de knop
Auto Tune / Pair.

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

.
4.

Selecteer 'Rambler BT' om ervoor te zorgen dat uw telefoon, tablet of pc
wordt gekoppeld met uw radio en een verbinding tot stand brengt.

3

5.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt de Bluetooth-indicator zonder weergegeven
knipperen.

6.

25

U kunt nu beginnen met het afspelen van muziek vanaf uw smartphone, tablet, enz.

Sommige Bluetooth-apparaten hebben mogelijk een 'Passkey' (een authenticatiesleutel) nodig om een koppeling tussen apparaten tot stand te
brengen. Een wachtwoord is vergelijkbaar met een wachtwoord, hoewel u het wachtwoord slechts eenmaal hoeft te gebruiken om een
koppeling tot stand te brengen. Als uw apparaat om een wachtwoord vraagt om te kunnen koppelen met uw radio, voert u een code van 0000
(vier nullen) in
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Audiobestanden afspelen in Bluetooth-modus

1.

Nadat het afspelen is gestart, stelt u het volume in op de gewenste
instelling met behulp van de volumeregeling op uw radio en het
verbonden Bluetooth-apparaat.

Wanneer u uw radio succesvol hebt verbonden met het door u gekozen
Bluetooth-apparaat, kunt u beginnen met het afspelen van uw muziek
met de bedieningselementen op het apparaat.

2.

Opmerking: niet alle spelerapplicaties of apparaten reageren
mogelijk op al deze functies.

Draai de afstem-/selectieknop met de klok mee (rechts) om naar
het volgende nummer te gaan en links om naar het vorige te gaan.

Druk op Tuning / Select contol om het afspelen te pauzeren. Druk
nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.

De audiospeler in uw telefoon, tablet of pc kan mogelijk reageren
op de bediening Afspelen / Pauzeren, Volgende nummer en Vorige
nummer op de radio. Dit is dezelfde bediening als de Tuning /
Select-bediening in de DAB- of FM-bedieningsmodus.

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 volumeinstelling van het aangesloten apparaat moet worden verhoogd.

Het volume van het geluid van uw radio in Bluetooth-modus wordt
beïnvloed door de volume-instelling op de radio en ook door de
volume-instelling op het verbonden Bluetooth-apparaat.

3.
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Een Bluetooth-apparaat verbinden en opnieuw verbinden

2.

1.
Uw Rambler BT-radio wordt detecteerbaar door andere apparaten.

Druk op de knop Auto Tune / Pair op de radio om een verbinding tot stand te
brengen met een ander apparaat. De Bluetooth-indicator knippert.

U kunt slechts één Bluetooth-apparaat tegelijkertijd op de radio hebben
aangesloten. Zodra u een Bluetooth-apparaat op uw radio hebt aangesloten,
kan dit niet door een ander Bluetooth-apparaat worden onderbroken, tenzij u
ervoor kiest om de verbinding te verbreken.

3.

Wanneer de nieuwe Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, blijft
de Bluetooth-indicator stabiel. U kunt dan muziek van het nieuwe
apparaat via de radio afspelen.

U kunt nu de radio koppelen aan een nieuw apparaat met behulp van de
Bluetooth-instellingen. De radio wordt weergegeven als 'Rambler BT'.

4.

Als u niet langer wilt dat uw Bluetooth-apparaat met uw radio wordt
gekoppeld, moet u de 'Rambler BT'-koppeling op het apparaat
verwijderen. Raadpleeg de Bluetooth-documentatie van het
apparaat.

1
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Alarmtijden instellen
Uw radio heeft twee alarmen die kunnen worden ingesteld om u te wekken
met DAB-, FM-radio- of pieptoonalarm. Elk alarm kan worden ingesteld om
eenmaal, dagelijks, op weekdagen of in het weekend te klinken.
De alarmen kunnen alleen worden ingesteld terwijl het apparaat in de stand-bymodus staat

Alarmen kunnen worden gebruikt, ongeacht of de radio wordt gevoed door het lichtnet of wanneer de batterijen werken. Als u batterijen gebruikt,
raden we aan de energiebesparende modus Eco te gebruiken om de levensduur van de batterij te optimaliseren.

Wanneer uw radio in de standby-modus staat, houdt u de knop
Alarm 1 of Alarm 2 ingedrukt. 'Alarm 1' of 'Alarm 2' verschijnt op het
display en de alarmindicator knippert op het display.

Opmerking: als er gedurende 1 minuut geen knoppen worden
ingedrukt, verlaat uw radio de alarminstelling.
1.

Druk op Tuning / Select om het menu met alarminstellingen te
openen.

1

2.

Draai aan de afstem- / selectieknop om AAN of UIT te selecteren.
Als UIT is geselecteerd, wordt de huidige instelling voor dat alarm
geannuleerd.

1

3.

Druk, terwijl ‘AAN’ is geselecteerd, op de afstem-/ selectieknop en
laat deze los tot zorg ervoor dat de cijfers van het alarmuur op het
display knipperen.

/

4.

Draai aan de afstem- / selectieknop om het gewenste alarmuur te kiezen.

/

5.

Druk op Tuning / Select om het uur in te voeren. De cijfers van de alarmminuten knipperen op het display.

2-6

6.

29

7. Draai aan de afstem- / selectieknop om de gewenste alarmminuut te kiezen.

Eenmalig
- Enkel in het weekend

- Gaat slechts 1 keer af

8.

Weekends
- Enkel op weekdagen

Druk op Tuning / Select om de minuten in te voeren. De
alarmdagoptie wordt op het display weergegeven.

Weekdagen
- Gaat elke dag af

9.

Dagelijks

Draai aan de afstem- / selectieknop om de gewenste alarmdagoptie
te kiezen:

•

Als u het alarm slechts eenmaal instelt, gaat u verder met stap
hieronder. Ga anders door naar stap

7-13

10. Druk op Tuning / Select om de instelling in te voeren. De alarmdag knippert op het display.

11. Draai aan de afstem- / selectieknop om de alarmdag te kiezen.

12. Druk op Tuning / Select om de alarmdag in te voeren. De alarmmaand knippert op het display.

13. Draai aan de afstem-/ selectieknop om de alarmmaand te kiezen.

/

/
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14-20

14. Druk op Tuning / Select om de alarmmaand in te voeren. Het alarmjaar knippert op het display.

15. Draai aan de afstem- / selectieknop om het alarmjaar te kiezen.

16. Druk op Tuning / Select om de instelling in te voeren. De optie
Alarmbron wordt op het display weergegeven.

17. Draai aan de afstem- / selectieknop om de gewenste alarmbron te
kiezen (DAB, FM, ZOEMER).
Als u de alarmen instelt op de radio-optie, kan het radio-alarm
worden ingesteld op het laatst beluisterde radiostation of een van
de stations die zijn opgeslagen als voorkeuzezenders.
Druk op de afstem- / selectieknop en laat deze los en draai
vervolgens aan de knop om 'LAST' te kiezen om te worden gewekt
met het laatst beluisterde radiostation of met een preset op het
display.

18. Druk op de afstem- / selectieknop en laat deze los. De volumeinstelling wordt op het display weergegeven.
19. Draai aan de afstem- / selectieknop om het gewenste alarmvolume
te kiezen. De radio gebruikt de opgeslagen volume-instellingen voor
elk radioalarm wanneer het klinkt.
20. Druk op Tuning / Select om de alarminstellingen te bevestigen.
'OPGESLAGEN' verschijnt op het display voordat de alarminstelling
wordt verlaten.
Draadloze alarmen worden op het display aangegeven met het symbool
‘muzieknoot’ en het bijbehorende alarmnummer. Zoemeralarmen
worden aangegeven met het symbol van een ‘bel’ en het bijbehorende
alarmnummer.
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Wanneer het alarm afgaat

Het alarm klinkt op de geselecteerde tijden gedurende maximaal 60 minuten tenzij geannuleerd. Het maximale volume dat wordt gebruikt voor het
radioalarm wordt gespecificeerd tijdens de procedure voor het instellen van het alarm.

Wanneer uw radio is ingesteld om te worden gewekt door het radioalarm, schakelt uw radio over naar het geselecteerde radiostation.
Als je de radio niet kan afstemmen op een opgegeven radiostation, zal de zoemer gebruikt worden.

Opmerking: Als de radio is ingeschakeld vanwege een radioalarm, kunt u basisfuncties zoals het
volume bedienen. Wanneer het zoemeralarm wordt geactiveerd, begint het zachtjes en neemt het
geleidelijk toe.

1

Het alarmpictogram knippert op het scherm en de radio schakelt automatisch terug naar de stand-by
modus wanneer de 60 minuten zijn verstreken.

Alarmen annuleren
1. Druk terwijl een alarm afgaat op de Aan / Uit-knop om het alarm te
annuleren.

Druk op de Aan / Uit-knop om de sluimerfunctie te annuleren.

Wanneer de sluimerfunctie is geactiveerd, wordt op het display het
sluimerpictogram
weergegeven. Deze reeks kan worden
herhaald tijdens de alarmperiode van 60 minuten.

Wanneer het radio- of zoemeralarm klinkt, drukt u op een
willekeurige knop behalve de aan / uit-knop. Hiermee wordt het
alarm gedurende 5 minuten onderdrukt.

Sluimerfunctie
1.

2.
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3.

2.

1.

Druk op Tuning / Select om het alarm uit te schakelen.

Draai aan de afstem- / selectieknop om UIT te selecteren.

Druk op Tuning / Select om het menu met alarminstellingen te
openen.

Wanneer uw radio in de standby-modus staat, houdt u de knop
Alarm 1 of Alarm 2 ingedrukt. 'Alarm 1' of 'Alarm 2' verschijnt op het
display en de alarmindicator knippert op het display.

Schakel alarmen uit

4.

Alarmen in- of uitschakelen
Als er al een alarm is geconfigureerd, kunt u elk alarm snel in- of
uitschakelen wanneer de radio in stand-by staat door kort op de juiste
alarmknop, Alarm 1 of Alarm 2 te drukken.
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Slaapfunctie

5.

4.

3.

2.

1.

Om de resterende slaaptijd te bekijken, houdt u de knop Aan / Uit / Slaap
ingedrukt en laat u de knop los. De resterende slaaptijd wordt op het display
weergegeven.

Uw radio wordt uitgeschakeld nadat de vooraf ingestelde slaaptijd is verstreken.

Druk op de afstem- / keuzeknop. Het display verlaat de slaapopties.

Draai aan de afstem- / selectieknop om de gewenste slaaptijd te
selecteren. De slaapstand wordt stapsgewijs verhoogd van 10
minuten tot 90 minuten. Een verdere toename zorgt ervoor dat de
slaaptimer op UIT wordt gezet, waardoor de slaapfunctie wordt
geannuleerd.

Houd bij gebruik van uw radio de Aan / Uit / Slaapknop ingedrukt en
laat vervolgens de knop los. Het slaapsymbool knippert op het
display.

Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf
ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimer kan worden ingesteld tussen 10
en 90 minuten. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld.

6.

Om de slaaptimer te annuleren en uw radio uit te schakelen voordat de
gekozen slaaptijd is verstreken, drukt u kort op de Aan / Uit-knop. Om de
slaaptimer te annuleren zonder uw radio uit te schakelen, stelt u de
slaaptimer in op OFF.

1-6

2,3

/

/

34

De klok handmatig instellen
Normaal gesproken zal uw radio zijn 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.
1. Druk kort op de Aan / Uit-knop om de radio in te schakelen.
2. Houd de Info / Menu-knop ingedrukt om de kloktijd in te stellen. Het menu
verschijnt op het display.
3. Als u de DAB- of FM-modus gebruikt, draait u aan de afstem- /
selectieknop totdat 'SYSTEM' op het display verschijnt. Druk op de
afstem- / selectieknop en laat deze los.
4. Draai aan de afstem- / keuzeknop totdat 'TIME' op het display
verschijnt. Druk op de afstem- / selectieknop en laat deze los.

5. Draai aan de afstem- / keuzeknop totdat 'SET TIME' op het display
verschijnt.
6. Druk op de afstem - / selectieknop om de handleiding te openen
Instellingsprocedure. De uurcijfers knipperen vervolgens op het display.

7. Draai aan de afstem- / selectieknop om het gewenste uur in te stellen.

8. Druk op Tuning / Select om het uur in te voeren.

9. De minuten gaan knipperen op het display. Draai aan de afstem- /
selectieknop om de gewenste minuut in te stellen.
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10. Druk op Tuning/ Select om de minute in te voeren. De dag knippert
vervolgens op het display.

11. Draai aan de afstem-/ selectieknop om de huidige dag te selecteren.
12. Druk op Tuning/ Select om de daginstelling in te voeren. De maand
knippert vervolgens op het display.

13. Draai aan de afstem- / keuzeknop om de huidige maand te selecteren.

14. Druk op Tuning / Select om de maandinstelling in te voeren.
Het jaar knippert vervolgens op het display.

15. Draai aan de afstem- / selectieknop om het huidige jaar te selecteren.

16. Druk op Tuning / Select om het instellen van de tijd te bevestigen.

'SAVED' verschijnt op het display voordat de klokinstelling
wordt verlaten.

10-16
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/
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Automatisch bijwerken van de klok
Uw radio stelt meestal de kloktijd in met behulp van het DAB-signaal. U kunt
opgeven dat de radio zijn klok instelt vanaf de DAB- of FM-golfband,
golfband of geen. Als u niets kiest, moet u de klok handmatig instellen.
1. Druk kort op de Aan / Uit-knop om de radio in te schakelen.

2. Houd de Info / Menu-knop ingedrukt. Het menu verschijnt op
het display.

3. Als u de DAB- of FM-modus gebruikt, draait u aan de afstem- /
selectieknop totdat 'SYSTEM' op het display verschijnt. Druk op de
afstem- / selectieknop en laat deze los.

4. Draai aan de afstem- / keuzeknop totdat 'TIME' op het display
verschijnt. Druk op de afstem- / selectieknop en laat deze los.

5. Draai aan de afstem- / keuzeknop totdat 'UPDATE' op het display
verschijnt. Druk op de afstem- / selectieknop en laat deze los.
6. Draai aan de afstem- / selectieknop om een update-optie te kiezen
uit 'ANY, DAB, FM of NONE.
7. Druk op de afstem- / selectieknop om uw keuze te bevestigen.
8. De radio zal zijn tijd instellen op basis van de ontvangen informatie.
De radio keert terug naar het vorige menuscherm.
Als er geen signaal wordt gevonden, moet u de radio of de antenne zo
plaatsen dat een signaal kan worden ontvangen, of terugkeren naar de
handmatige klokmodus.
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Achtergrondverlichting dimmer
De helderheid van het display kan worden aangepast wanneer de radio in
stand-by staat of wanneer het apparaat in gebruik is.

1. Om de intensiteit van het display aan te passen aan de
omgevingsverlichting wanneer het apparaat in de standby-modus
staat of in gebruik is, drukt u kort op de knop Dimmer om de
helderheid van de dimmer te selecteren van Hoog-Gemiddeld-Laag
en Uit.

Bij gebruik van de Eco-energiebesparingsmodus wordt het display
volledig uitgeschakeld wanneer de radio in stand-by staat.

Wanneer de radio in stand-by staat, zal het indrukken van de afstem- /
selectieknop ervoor zorgen dat de radio een paar seconden
overschakelt naar een hoger helderheidsniveau.

1

/

/
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Eco energiebesparende modus
De radio heeft een extra energiebesparende energiebesparende modus voor
wanneer de radio in stand-by staat. Door het gebruik van de Ecoenergiebesparingsmodus kan de radio zijn interne klok dagen of zelfs weken
laten draaien terwijl hij op batterijen werkt, zodat de alarmfunctie kan worden
gebruikt zonder dat er netvoeding nodig is.
Wanneer de Eco-energiebesparingsmodus is geactiveerd, minimaliseert de
radio het stroomverbruik en worden de achtergrondverlichting en de klok niet
weergegeven.

U kunt nog steeds de knoppen Aan / Uit, Alarm 1 en Alarm 2 gebruiken en de klok en
alarmen blijven functioneren.
De afstem- / selectieknop kan kort worden ingedrukt om ervoor te zorgen dat de radio
de tijd weergeeft gedurende een paar seconden.

Wanneer de Eco-energiebesparingsmodus is ingeschakeld, zal er een korte
vertraging optreden in reactie op de Aan / Uit, Alarm 1, Alarm 2 en Tuning /
Select-bedieningselementen terwijl de radio wakker wordt.

1. Druk kort op de Aan / Uit-knop om de radio in te schakelen.

2. Houd de Info / Menu-knop ingedrukt. Het menu verschijnt op het display.

verschijnt op het display. Druk op de afstem-/ selectieknop en laat
deze los.

3. Als u de DAB- of FM-modus gebruikt, draait u de afstem-/ selectieknop tot 'SYSTEM'
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4. Draai aan de afstem- / keuzeknop totdat 'ECO MODE' op het display
verschijnt. Druk op de afstem- / selectieknop en laat deze los.

5. Draai aan de afstem-/ keuzeknop om ‘ECO ON’ of ‘ECO OFF’ weer te geven.

6. Druk op Tuning / Select om de instelling te bevestigen.

Opmerking: de Eco-energiebesparingsmodus wordt alleen van kracht als
de radio in stand-by staat. Wanneer de radio in gebruik is, werken alle
functies normaal.

3-6
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/
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Aux- ingang

1. Sluit een stereo- of mono- audiobronConnect (bijv. CD player, MP3
player, etc.) aan op de Aux-ingang.

2. Druk kort op de Aan / Uit-knop om de radio in te schakelen.

3. Druk op de Mode-knop totdat het display 'AUX IN'.

4. Pas de volumeregeling op uw speler en op de radio aan voor
comfortabel luisteren.

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

5. Verwijder de kabel uit de Aux-ingang of druk op de Mode-knop om
de Aux-ingangsmodus te annuleren.
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Taal functie
De menu's van uw radio kunnen in een andere taal worden geconfigureerd.

1. Druk kort op de Aan / Uit-knop om de radio in te schakelen.

2. Houd de Info / Menu-knop ingedrukt. Het hoofdmenu verschijnt
op het display.

3. Als u de DAB- of FM-modus gebruikt, draait u aan de afstem- /
selectieknop totdat 'SYSTEM' op het display verschijnt. Druk op de
afstem- / selectieknop en laat deze los.

4. Draai aan de afstem- / keuzeknop totdat 'LANGUAGE' op het
display verschijnt. Druk kort op de afstem- / selectieknop om het
taalaanpassingsmenu te openen.

5. Draai aan de afstem- / keuzeknop totdat de gewenste taal op het
display verschijnt.

6. Druk op de afstem-/ keuzeknop om uw keuze te bevetigen.
Het display verandert in de gekozen taal.

1
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Resetten van het systeem
Als uw radio niet correct werkt, of als sommige cijfers op het display
ontbreken of onvolledig zijn, voer dan de volgende procedure uit.

1. Druk kort op de Aan / Uit-knop om de radio in te schakelen.

2. Houd de Info / Menu-knop ingedrukt. Het hoofdmenu verschijnt
op het display.

3. Als u de DAB- of FM-modus gebruikt, draait u aan de afstem- /
selectieknop totdat 'SYSTEM' op het display verschijnt. Druk op de
afstem- / selectieknop en laat deze los.

4. Draai aan de afstem- / keuzeknop totdat 'FACTORY' op het display
verschijnt. Druk op de afstem- / selectieknop en laat deze los.
'RESET' verschijnt op het display.

5. Druk op de afstem- / keuzeknop.
6. Een volledige reset wordt uitgevoerd. De zenderlijst en
voorkeurzenders worden gewist. Op het display verschijnt
'HERSTART' en vervolgens 'WELKOM' en na een paar seconden
wordt automatisch naar zenders gezocht. Het display toont de
voortgang van het zoeken naar zenders. Het nummer aan de
rechterkant van het display is het aantal gevonden zenders.

43

1

2

3-5

/

/

In geval van een storing als gevolg van elektrostatische ontlading,
tijdelijke stroomtoevoer of korte onderbrekingen, reset u het product
zoals hierboven om de normale werking te hervatten. Als u de resetbewerking niet kunt uitvoeren zoals hierboven, kan het nodig zijn de
voeding en batterijen te verwijderen en opnieuw aan te sluiten.
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Software versie
De weergave van de softwareversie kan niet worden gewijzigd en
dient allen ter referentie.

1. Druk kort op den Aan / Uit-knop om de radio in te schakelen.

2. Houd de Info / Menu-knop ingedrukt. Het hoofdmenu verschijnt
op het display.

3. Als u de DAB- of FM-modus gebruikt, draait u aan de afstem- /
selectieknop totdat 'SYSTEM' op het display verschijnt. Druk op de
afstem- / selectieknop en laat deze los.

4. Draai aan de afstem- / keuzeknop totdat 'SW VER' op het display
verschijnt. Druk kort op de afstem- / selectieknop om de
softwareversie weer te geven. De details van de softwareversie
schuiven over het display.

5. Druk herhaaldelijk op de Info / Menu-knop om terug te keren naar
het normale radiodisplay.
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Algemeen

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

Het naamplaatje bevindt zich onder de radio.

•

•

•

•

•

•

•

•

Het product moet worden gebruikt in een gematigd klimaat.

Probeer geen enkel onderdeel van het product te demonteren.

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen
worden onderhouden.

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.

Plaats geen open vlammen zoals brandende kaarsen
het product.

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

Het wordt aanbevolen om het product zodanig te bedienen dat er
een minimale afstand (10 cm aanbevolen) tot aangrenzende
objecten is om een goede ventilatie te garanderen.

Uw radio en AC / DC-adapter mogen niet worden blootgesteld aan
druipende of spattende vloeistoffen en er mogen geen met vloeistof
gevulde voorwerpen, zoals vazen, op de radio of adapter worden
geplaatst.
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Power Requirements

Specifications

Headphone socket

Loudspeaker

Circuit Features

3.5mm dia.

3.5mm dia.

76mm

Mains

Auxiliary Input socket

2 Watts

AC 100
240 volts, 50/60Hz (adaptor)
(Use only the supplied adaptor)

Output Power

4 x LR14 (C size)

Telescopic aerial

Batteries

FM

A2DP, AVRCP

Aerial System

Battery Life

Bluetooth standards

Operating temperature range +5°C to +40°C

SBC

Telescopic aerial

87.5-108MHz

Bluetooth codec supported

DAB
Up to approximately 80 hours playing time using alkaline cells
depending upon the volume, backlight setting and operating mode.

The use of the Eco power saving mode is recommended to maximise
battery life if only occasional use is intended and where the radio is
not connected to the mains at other times. See page 34.

FM

174.928 - 239.200MHz
Bluetooth 2.402 - 2.480GHz

DAB

Frequency Coverage
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