Wat is in de verpakking?

STAP 1 - Plug in & play radio

Radio, netadapter, snelle opstartgids en veiligheids/garantiefolder. Ga naar www.robertsradio.com om
de volledige gebruikershandleiding te downloaden.

Verbinden met Bluetooth-apparatuur

A - Op het stroomnet aansluiten
1

Lees de bijgeleverde veiligheidsbrochure voordat u uw radio op het stroomnet aansluit.

Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STAP 2 - Verbinden met Bluetooth

Bluetooth audiostreaming van smartphone, tablet of laptop
2 alarmtimers, wekker met DAB, FM-radio of buzzer
Grafische display met kleur en klokstijlopties
DAB / DAB+ / FM RDS golfbanden
20 voorkeursradiozenders (10 DAB en 10 FM)
One touch instant toegang tot favoriete station
Jaren vijftig vormgeving
Instelbare slaaptimer
FM RDS-station naamweergave
6 equaliserprofielen met treble en bas
Instelbare schermdimmer met nachtmodus
AC-adapter bijgeleverd / Batterijen 4 x LR6 / AA grootte (niet bijgeleverd)
Auxiliaire stereo-ingang, line-out en aansluitingen voor koptelefoon

1

Plaats uw radio op een horizontaal oppervlak.

2

Neem de telescopische antenne rechtsboven volledig uit.

3

Steek de kabel van de netadapter in de gelijkstroomaansluiting. Steek
de netadapter in een muurstopcontact en zet het contact aan.

4

Er verschijnt nu een startscherm en er wordt naar zenders gescand.

3     De Bluetooth-indicator gaat blauw knipperen en uw radio laat zien
dat het 'detecteerbaar' is.
Line
Out

5   Als er een signaal wordt gevonden, zal de huidige tijd op het scherm
verschijnen.
Opmerking: Indien er geen signalen worden gevonden, kan het nodig
zijn uw radio te verplaatsen naar een plaats met betere ontvangst en een
scan uit te voeren naar nieuwe zenders.

B - Schakel uw radio in
1

Druk op de Aan/Uit-knop om de radio aan te zetten. Na elk gebruik herinnert de
radio zich welke modus gebruikt werd en zal dan in die modus gaan de volgende
keer dat hij gebruikt wordt.

2

DAls u de radio voor het eerst gebruikt, wordt er een scan van de Band III
DAB-kanalen uitgevoerd (dit hangt af of het scannen al werd uitgevoerd in de
standby-modus).    
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Sleep

Indien nodig, druk op de Modus-knop [Mode] en laat deze los totdat
de DAB-modus geselecteerd is.

Snooze

2

Draai aan de Afstem-knop [Tuning] om door de lijst van beschikbare
DAB-stations te bladeren.

15

3

Druk op de Afstem-knop [Tuning] om de zender te kiezen. Het Volume
aanpassen.

4

Druk op de Info-knop om door de verschillende schermopties te gaan.

•

Als een DAB-uitzending een diashowbeeld biedt, kan dit worden
bekeken door op de Afstem-knop [Tuning] te drukken. Voor volledig
scherm, druk opnieuw op de knop. Druk op de knop om de diashow
te verlaten.

16

17

4

5

De audio-speler op uw telefoon, tablet of PC kan reageren op de
zoekknoppen voor Play/Pause [afspelen/pauzeren], Next track
[volgende track] of Previous track [vorige track] van de radio.
Opmerking: Niet alle toepassingen of apparatuur voor het afspelen
zullen naar alle knoppen luisteren.

6

Om een ander apparaat aan te sluiten, drukt u langdurig op de
Bluetooth Pair [Bluetooth koppelen] knop. Uw radio zal nu door
andere apparaten kunnen worden gedetecteerd.

•

Voor details over navigatie en de bediening van uw radio, zie ommezijde.

Snooze

Mode

Station List
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DC In: 7.5V
0.8A
Battery: 4x 1.5V AA
Roberts Radio Ltd,
Stoney Lane, Whiston,
Prescot, L35 2XW, UK
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Glen Dimplex Europe Ltd,
Airport Road, Cloghran,
Co. Dublin, K67 VE08, Ireland

Designed & Engineered in the UK, Made in China
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1		 Indicator batterij laag

12 Info knop

2		 Aan/Uit volumeknop

13		 Alarm / Slaapknop

3		 Koptelefoonaansluiting

14		 Telescopische antenne

4		 Auxiliaire ingangsaansluiting

15		 Afstemmen / Selecteren / Sluimer knop

5		 Modus / Bluetooth-aansluitingsknop

16		 Bluetooth-indicator

6 Menuknop

17		 Luidspreker

7 Info knop

18 Gelijkstroomaansluiting

8		 Dimmer knop

19		 Lijnuitgangsaansluiting

9		 LCD-scherm

20   Batterijencompartiment

10		 Voorkeuzeinstelling / Play / Pauze
knop
11		 Vorige knop

21		 Micro usb-aansluiting voor servicegebruik
alleen (niet getoond in het batterijencompartiment)

Druk op de Modus-knop [Mode] en laat deze los totdat de DAB-modus
geselecteerd is.

2

Druk op de Menu knop.

3

Kies ‘Scan’.

4

Druk op Tuning. Uw radio voert een scan uit van de Band III-kanalen.
Naarmate er nieuwe zenders worden gevonden, worden deze aan de
lijst toegevoegd die in de radio is opslagen.

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

Druk op de Alarm knop.

2

Kies alarm (1 of 2) en druk op Afstemmen [Tuning] om de alarminstelling
in te voeren.

3

Kies ‘Alarm’ en druk op Afstemmen [Tuning] om ‘Aan’ of ‘Uit’ te
selecteren. Als OFF [Uit] geselecteerd is, zal elke huidige instelling voor
dat alarm geannuleerd worden.

4

Kies de ‘Tijd om wakker te worden’ om de alarmtijd in te stellen.

5

Kies het alarm-uur en vervolgens de minuut. Als de radio is ingesteld
op een 12-uurs klokformaat, is hier ook een optie voor het instellen van
AM of PM voor de wektijd.

6

Kies ‘Frequentie’. Kies de gewenste frequentieoptie uit 'Dagelijks',
'Eenmalig', 'Weekend' of 'Weekdagen'. Als u 'Eenmaal' kiest, moet u ook
de optie 'Datum/Tijd' instellen die in het menu voor de alarminstellingen
verschijnt.

7

Kies ‘Bron’. Kies tussen buzzer, DAB-radio of FM-radio. Voor de
geselecteerde radiomodus kan het radioalarm worden ingesteld op een
van de zenders die zijn opgeslagen als voorkeuzezenders of op de zender
die het laatst beluisterd is. Indien u het alarm instelt op de radio-optie,
kies dan 'Preset' en kies dan ofwel uit voorkeuzeinstellingen 1-10 of
'Laatst beluisterd'. Houd er rekening mee u alleen een voorkeuzezender
kunt kiezen als deze werd opgeslagen (zie ommezijde).

Alarm 1 Info.

16.34

Alarm
Frequency
Wake Up time
Source
Duration
Volume
Save

Daily
06:00
Buzzer
60
7

8

Kies ‘Duration’ [Duur] en kies tussen 15 en 120 minuten.

Wake Up time

16.34

9

Kies ‘Volume’ en stel het vereiste volume in met behulp van de Afstemknop [Tuning]. De radio gebruikt de opgeslagen volume-instellingen
voor het afgaan van elk alarm.

Snooze

Scan

16:34
Scanning...
Stations
23

E - Afstemmen - FM
1

Neem de telescopische antenne uit.

2

Druk op de Modus-knop [Mode] en laat deze los totdat FM geselecteerd
is.

3

Draai met de wijzers van de klok mee of tegen de wijzers van de klok
in aan Afstem-knop [Tuning] en druk de knop in. Uw radio zal omhoog
(lage naar hoge frequentie) of omlaag (hoge naar lage frequentie)
scannen en automatisch stoppen als het een zender met voldoende
sterkte heeft gevonden.

4

Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens beschikbaar zijn,
zal de radio de naam van de zender weergeven.

•

Druk op de Info-knop om door de verschillende schermopties te gaan.

Title:
Magic Lantern

1

Naarmate de tijd voorbij gaat kunnen er nieuwe zenders beschikbaar komen
of dit is het geval als u naar een nieuwe regio in het land bent verhuisd.
1

16.34

Julia’s iPod touch

Opmerking: Alarmen kunnen worden ingesteld als de radio in Standby is of als deze aan staat. Zorg dat
de tijd correct is ingesteld alvorens de alarmen in te stellen. De alarmen zullen worden herinnerd in geval
van een stroomstoring. Alarmen kunnen niet worden gebruikt wanneer de radio op batterijen werkt. Als er
geen knoppen worden ingedrukt gedurende meer dan 10 seconden, zal uw radio de alarminstelling verlaten.
Gebruik de Afstem-knop [Tuning] om een specifieke instelling te wijzigen met behulp van de knop om de
wijziging in te voeren.

16.34

Mode

DAB/DAB+/FM RDS/Bluetooth
Digital Radio

Bluetooth

Uw radio heeft twee alarmen die kunnen worden ingesteld om u wakker te maken met DAB, FM-radio of
buzzeralarm. Elk alarm kan worden ingesteld om éénmaal, dagelijks, op weekdagen of in de weekeinden af
te gaan.

D - DAB-zenders scannen

Frequency Range
FM: 87.5-108MHz
DAB/DAB+ (BAND III): 5A-13F

Op uw smart apparaat, selecteert u ‘RD-70’. Nadat er verbinding is
gemaakt, zal de indicator permanent branden. U kunt nu uw muziek
afspelen.

Mode

Alarmen instellen

C - Een DAB-radiozender selecteren
3

Kijk of Bluetooth op uw smart toestel is geactiveerd is.

2. Druk op de Modus-knop [Mode] totdat de Bluetooth-modus op uw
radio geselecteerd is.

Snooze

10 Druk op Save [Opslaan] om de alarminstellingen op te slaan. De nieuwe
alarminstelling zal op het scherm worden getoond. Actieve wekkers
worden aangegeven met kleine wekkerindicators en het overeenkomstige
onderaan op de speeldisplays en op de klokdisplay
alarmnummer
wanneer deze zich in Standby bevindt.
Opmerking: Als u op enig moment een fout maakt bij het instellen van
de alarmen, gebruikt u de Menu-knop om de handeling te annuleren.

Mode

Sluimeren
1
FM

16.34

103.40MHz

Snooze

Sleep

Alarm

16.34

Alarm 1
Alarm 2

Off 00:00 >
Off 00:00 >

On
>
>
>
>
>

07:30

Alarm 1 Info.

16.34

Alarm
Frequency
Wake Up time

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

Source
Duration
Volume
Save

De zoemer of het radioalarm kan gedurende 5 minuten worden uitgezet door op een willekeurige knop
te drukken, behalve de Aan/Uit-knop. Om sluimeren te annuleren, druk op de Aan/Uit knop.

Alarm annuleren

Heart FM - The
best variety of
hits

1
2

Terwijl een alarm afgaat, kan het worden geannuleerd door op de Aan/Uit-knop te drukken.
Om een alarm uit te schakelen, gaat u naar de alarminstellingen en kiest u 'Alarm', selecteert u 'Uit' en
vervolgens 'Opslaan'.

vervolg aan ommezijde ...

STAP 3 - Door uw radio navigeren

Meer informatie

In deze handleiding geeft dit symbool ** aan dat er meer details worden gegeven in de gebruikershandleiding die online beschikbaar is op www.robertsradio.com

1

Verwijder het batterijendeksel onderaan de radio door enige druk hierop uit
te oefenen in de richting van de pijl en het deksel op te lichten.

Kort drukken geeft toegang tot elke bedieningsmodus.
Lang indrukken verbreekt de verbinding met een Bluetooth-apparaat in Bluetooth-modus.

2

Kort drukken geeft toegang tot het huidige menusysteem.
Druk op de Menu knop om naar een menu op hoger niveau te gaan, als er een fout is gemaakt.

Snooze

Draai met de wijzers van de klok mee of tegen de wijzers van de klok in om door de menuopties te bladeren.
Door kort te drukken op Tuning/Select-knop zullen de gemarkeerde menu-opties worden
geselecteerd.
Kort drukken op Tuning/Select-knop biedt toegang tot sluimeren, als het alarm afgaat.**
Door kort te drukken wordt er informatie weergegeven over de muziek die op dit moment
wordt afgespeeld.

DAB

1

De helderheid van het scherm verandert u door te drukken op Menu.
Kies ‘System Settings’ [Systeeminstellingen] en vervolgens Backlight’
[Achtergrondlicht].

Plaats 4 LR6 (AA) batterijen in de ruimtes van het compartiment. Zorg dat u de
batterijen volgens de juiste polariteit plaatst zoals getoond aan de binnenzijde
van het deksel van het batterijencompartiment. Plaats nu het batterijendeksel
terug.

2

Om de helderheid van het display aan te passen wanneer de radio in
standby staat of tijdens het spelen, selecteert u 'Dim level'.

3        De indicator voor de lage batterij die rood staat, een verminderde stroomtoevoer,
een storend en 'stotterend' geluid zijn allemaal tekenen dat de batterijen
moeten worden vervangen.

4

4
System Settings

16.34

Theme
Night Mode
Sleep
Equaliser
Time/Date
Backlight
Language

Ruby >
>
>
My EQ >
>
>
English >

Let op: Vervang de batterijen door
batterijen van hetzelfde of een
gelijksoortig model. De onjuiste
plaatsing van de batterijen leidt tot
gevaar van explosie.

Kort drukken biedt toegang tot de alarminstellingen als het apparaat  in standby is. **
Kort drukken geeft toegang tot de alarminstellingen als het apparaat aan het spelen is. **
Lang drukken geeft toegang tot de slaaptimer als het apparaat aan het spelen is. **
Er wordt ook toegang tot de slaaptimer verschaft vanuit het Systeeminstellingenmenu. **

2
3

1    Schakel uw radio in.
2

Druk op de Mode [modus] knop voor toegang tot elk van de
bedieningsmodi.

DAB-radio

- Luister naar DAB-radio

3

Druk anders op Mode en draai met de wijzers van de klok mee of
tegen de wijzers van de klok in aan de Afstel-knop [Tuning] om
de gewenste menu-optie te markeren, en druk de knop in om dat
item te selecteren.

FM-radio

- Luister naar FM-radio

Bluetooth

- Stream muziek met uw smart apparaat

Auxiliaire ingang

- Verbind met andere apparaten

4

Line
Out

Druk op Menu. Kies ‘System Settings’ [Systeeminstellingen], ‘Equaliser’ en
kies dan tussen normaal, klassiek jazz, pop, rock of spraak [speech].
U kunt treble en basniveaus instellen met behulp van de optie ‘My EQ Setup’.
Om uw ‘My EQ’ profiel te gebruiken, kiest u ‘Equaliser’, en vervolgens ‘My
EQ’.

In de DAB-modus, drukt u op de Menu-knop.
De DAB-menu-items omvatten Zenderlijst,
Scannen, Handmatig afstemmen, Ongeldig
afstemmen, DRC en Systeeminstellingen. **

16.34

Station List

>

Scan
Manual Tune
Prune Invalid
DRC
System Settings

>
>
>
Off >
>

FM-menu
In de FM-modus, drukt u op de Menu-knop.
De FM-menu-opties zijn: Audio Setting
[Audio instellen] en System Settings
[Systeeminstellingen]. **

1
2
3

FM

Scan Setting
Audio Setting
System Settings

16.34
Strong St >
Stereo Al >
>

4

Stem af op de radiozender van uw keuze.
Druk lang op de Preset [Voorkeuze]-knop.
‘Save to Preset’ [Als voorkeuze bewaren] wordt
nu getoond.
Gebruik de Afstem-knop [Tuning] om naar een
ongebruikte voorkeuzezender te gaan of naar
een voorkeuzezender die u wilt wijzigen.
Druk op Tuning [Afstemmen] om de voorkeuze
op te slaan.

3

Kies de DAB of FM-modus.
Druk lang op de Preset [Voorkeuze]-knop.
‘Preset Recall’ [Voorkeuze oproepen] wordt nu
getoond.
Druk op de Afstem-knop [Tuning] om de
gewenste voorkeuzezender te kiezen.

Favoriete knop
System Settings
Theme

Night Mode
Sleep
Equaliser
Time/Date
Backlight
Language

16.34
Ruby >

>
>
My EQ >
>
>
English >

DAB / DAB+ / FM radio met Bluetooth

Preset

Save to Preset

16.34

1

Selecteer de DAB- of FM-modus en stem af op
de gewenste zender. 'Mijn fav. Opgeslagen' wordt
weergegeven. Druk lang (gedurende 5 seconden)
op de toets Favourite. ‘My Fav. Saved’ [Mijn
favorieten zijn opgeslagen] wordt nu getoond.
Druk op Favourite om de favoriete zender te
selecteren.

Snooze

Druk op Menu.
Kies ‘System Settings’
[Systeeminstellingen] ‘Factory Reset’
[terug naar fabrieksinstellingen] en
vervolgens op‘YES’ [Ja]. Alle door
de gebruiker ingevoerde instellingen
worden gewist.

Factory Reset

16:34

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

Technische gegevens

No

Stroomvereisten
Netvoeding

240V, 50/60Hz (adapter)

AC100

Batterijen 4 x LR6( AA) (niet bijgeleverd)
Batterijduur - Ongeveer tot 25 uur afspeeltijd, indien alkalinecelbatterijen
worden gebruikt, afhankelijk van het volume, de achtergrondlichtinstellingen
en de bedieningsmodus.

Antennesysteem

3,5mm diam. stereo
3,5mm diam. stereo
3,5mm diam. stereo
   DAB / FM telescopische antenne

Bluetooth-normen A2DP, AVRCP, Bluetooth codecs ondersteund SBC en AAC

Bluetooth BLE EIRP POWER (MAX.) 3.84dBm

Frequentiebereik FM 87,5 - 108MHz, DAB 174,928 - 239,200MHz
Bluetooth 4,1 frequenties 2,402 - 2,480GHz
Productmarkeringen

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

DC-stroomingang 7,5V / 0,8A
Dit symbool duidt op AC-spanning.   

Dit symbool duidt op DC-spanning.

Netadapter
Fabrikant van AC-adapter: BECKY, Model: PU 83, Voedingsspanning:
AC100 - 240V, ingang AC-frequentie: 50/60Hz, uitgangsspanning: DC7,5V,
uitgangsstroom: 0,8A, uitgangsvermogen: 6,0W, gemiddelde actieve efficiëntie:
> 78,88%, vermogensverbruik zonder belasting: < 0,1W

Snooze

Voorzichtig behandelen. De afwerking met leder kan beschadigd raken bij
een verkeerde behandeling. Vermijd elk contact met schurende materialen,
chemische stoffen of reinigingsoplossingen. Uw radio kan worden afgeveegd
met een schone, licht vochtige doek. Zorg ervoor dat de stekker van het
product uit het stopcontact is verwijderd voordat u deze procedure uitvoert.

Een instelling herinneren
1
2

Systeeminstellingen
U kunt de 'Systeeminstellingen' van uw
radio openen vanuit het huidige menu.
De systeeminstellingen omvatten Theme
[Thema], Nightmode [Nachtmodus], Sleep
[Slaapstand], Equaliser, Time/Date [Tijd/
Datum], Backlight [Achtergrondverlichting],
Language [Taal], Factory Reset [Terug naar
fabrieksinstellingen], Software Update
[Software-update] en Software Version
[Softwareversie]. **

Revival RD70

U kunt uw favoriete DAB- of FM-radiozenders opslaan
in de voorkeuzezenders. Er zijn 20 voorkeuzezenders
in het geheugen, 10 voor DAB en 10 voor FM.**
Een instelling opslaan

1
2

Koptelefoonaansluiting
Aux in-aansluiting		
Line-out aansluiting		

Radiozenders instellen
DAB

5    Om de duur te wijzigen gedurende welke het display helder blijft na het
gebruik van een van de bedieningselementen, kiest u ‘System settings’
[Systeeminstellingen], ‘Backlight’ [Achtergrondverlichting] en vervolgens
'Timeout’. **

Circuitkenmerken

Druk op Menu voor toegang tot het volle menu in de huidige
bedieningsmodus.

DAB-menu

Kies tussen high [hoog], medium, low [laag] of very low [zeer laag]. Merk
op dat zeer laag alleen beschikbaar is in de 'Dim Level' optie. **

Als u uw radiosysteem volledig wilt
resetten naar de initiële staat, voer dan een
fabrieksreset uit.

Het geluid op uw radio kan naar wens worden aangepast, voor het materiaal
waarnaar u luistert. De radio heeft zes equaliser-profielen. **
1

3    Om de helderheid van het display aan te passen nadat een van de
bedieningselementen is gebruikt, selecteert u 'Bright level'.

Systeem resetten

Equaliser

Muziekmodus selecteren

Snooze

Als de radio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen de
batterijen uit de radio te nemen.
We bevelen ten aanzien van de
energiebesparing aan dat de radio
waar mogelijk, met behulp van een
AC-adapter wordt gebruikt, en dat
batterijen alleen sporadisch worden
gebruikt.

STAP 4 - Uw radio bedienen

Mode

Helderheid scherm

Lees de meegeleverde veiligheidsfolder alvorens de batterijen te gebruiken.

Mode

Sleep

Batterijwerking

Kort drukken zet uw radio op Aan of Uit. **
Kort drukken annuleert een actief alarm.
Draaien om het volume aan te passen.

Het naamplaatje bevindt zich onderop de radio.

Preset 2 saved

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de technische gegevens zonder
voorafgaand bericht te wijzigen.

2

Ontworpen en vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk
Gemaakt in China
Favourite

ROBERTS RADIO LIMITED
Lees de handleiding en de veiligheids-/garantiefolder alvorens dit apparaat
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