Wat is in de verpakking?

STAP 1 - Plug in & play DAB-radio

Radio, netadapter, snelle opstartgids en veiligheids/garantiefolder.

A - Op het stroomnet aansluiten

Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Bluetooth audiostreaming van smartphone, tablet of laptop
DAB / DAB+ / FM RDS stereogolfbanden
Auto ECO-energiebesparing indien aangedreven door batterijen
Klok- en alarmfuncties beschikbaar met netvoeding en batterijen
20 voorkeuzezenders (10 DAB en 10 FM)
Display-dimmer met meerdere instellingen
2 alarmen met humane wekker
Slaap- en sluimer-timers
Batterij- of netbediening via AC-adapter (bijgeleverd)
Batterijen 4 x AA grootte / LR6 (niet bijgeleverd)
Auxiliaire invoer en koptelefoonaansluting voor privé luisteren

1

Plaats uw radio op een horizontaal oppervlak.

2

Neem de telescopische antenne achterop de radio volledig uit.

3

Steek de kabel in de netadapter in de DC-ingang onderaan
de radio. Steek de netadapter in een muurstopcontact en zet
het contact aan.

4

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

Knoppen

Druk op de Aan/Uit-knop en laat deze los 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. Gebruik de Aan/Uit-knop om
uw radio uit te zetten.
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3

2

4

5

6

7

Als de radio voor de eerste keer wordt gebruikt, zal er een
scan naar de Band III DAB-kanalen worden uitgevoerd.

8

C - Een DAB-radiozender selecteren
1

9

10

11

11

1

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

2

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

3

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

4

Pas het Volume aan.

5

Sommige zenders zijn aan een of meerdere extra zenders
verbonden. Als deze beschikbaar zijn, verschijnen ze
onmiddellijk achter het hoofdstation.

•

Druk op de Info / Menu-knop om door de verschillende
DAB-schermopties te gaan.
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1

Neem voorzichtig de telescopische antenne uit.

2

Druk op de Modus-knop [Mode] en laat deze los totdat FM
geselecteerd is.
Draai rechtsom of linksom aan de Afstem-knop [Tuning]
en druk op de Auto Tune [Automatisch afstemmen] knop.
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.
Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens
beschikbaar zijn, zal de radio de naam van de zender
weergeven.
Pas het Volume aan.
Druk op de Info / Menu-knop om door de verschillende
FM-schermopties te gaan. De schermopties zijn: naam van
de zender, door tekst bladeren, programmatype, frequentie,
tijd en datum.

3

4
5
•

Om dit met de hand in te stellen, draait u aan de Afstem-knop
[Tuning] om op een station af te stemmen. De frequentie
zal wijzigen in stappen van 50 kHz.

Alle schermen behalve het tekstscherm zullen na 10
seconden weer het klokscherm tonen.

DC input: DC 5.9V
1.5A
Battery:
4x 1.5V AA
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Een instelling opslaan
1
2
3
4
5

Een instelling herinneren
1
2
3

Opmerking: Het scherm toont ‘EMPTY’ [Leeg] als er geen
station vooraf is ingesteld.

Het wordt aanbevolen om de gebruikte DAB-band te gebruiken waar dit mogelijk is omdat dit
betere resultaten geeft ten aanzien van de kwaliteit en storingsvrije werking, ten opzichte van
de FM-band.

STAP 3 - Bluetooth
Zorg dat uw radio aan staat.

3

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.

Druk op de Modus-knop [Mode] totdat de Bluetoothmodus op uw radio geselecteerd is. De Bluetoothindicator gaat knipperen en uw radio laat zien dat het
‘detecteerbaar’ is.

4

Druk op de Auto Tune [automatisch instellen] knop en laat
deze los.

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

5

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

Stel het volume af op uw Bluetooth-apparaat van uw
radio.

6

De audio-speler op uw smart apparaat kan reageren op
de zoekknoppen voor Play/Pause [afspelen/pauzeren],
Next [volgend] of Previous [vorige] in de radio. Druk op
de Afstem-knop [Tuning] om het afspelen te pauzeren.
Druk opnieuw op de knop om het afspelen te hervatten.
Draai rechtsom of linksom aan de knop om naar de
volgende of de vorige track te gaan

1
10		 LCD-scherm
11		 Luidspreker x 2
12 Telescopische antenne
13 Batterijencompartiment
14		 USB-aansluiting (in batterijencompartiment, voor servicegebruik alleen)
15 Stroomingang
16		 Auxiliaire ingangsaansluiting

Kies de DAB of FM-modus.
Druk op de Preset [Voorkeuze]-knop en laat deze los.
Druk op de Afstem-knop [Tuning] om de gewenste
voorkeuzezender te kiezen. Uw radio zal afstemmen op
het station dat in het vooringestelde geheugen is bewaard.

Kijk of Bluetooth op uw smart toestel is geactiveerd is.

D - DAB-zenders scannen
15

Zorg dat uw radio aan staat.
Stem af op de radiozender van uw keuze.
Druk lang op de Preset [Voorkeuze]-knop.
Draai aan de Afstem-knop [Tuning] om het gewenste
nummer van de zender te selecteren waaronder u het
station wilt opslaan.
Druk op de Afstem-knop [Tuning]. Het scherm toont
bijvoorbeeld ‘P1 SAVED’ [P1 opgeslagen]. Herhaal deze
procedure voor de resterende instellingen. De instellingen
kunnen worden overschreven met behulp van de
bovenstaande procedure.
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Designed & Engineered in the UK, Made in China

Volumeknop
Aan / Standby / Slaap knop
Modus knop
Auto Tune / Bluetooth-aansluitingsknop
Dimmer knop
Info / Menu / Alarm 1 knop
Voorinstelling / Alarm 2 knop
Koptelefoonaansluiting
Instellen / Selecteren

U kunt de DAB of FM-radiostations van uw voorkeur opslaan in de vooringestelde stationsgeheugens. Er zijn
20 geheugeninstellingen in uw radio, 10 voor DAB en 10 voor FM. De instellingen worden herinnerd door de
radio in geval van een stroomstoring.

1

13

READ
SAFETY GUIDE
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Radiozenders instellen

De schermopties zijn: naam van de zender, tekst om door
te bladeren, soort programma, multiplexnaam, frequentie,
signaalsterkte (de minimumsignaalmarkeerder ( ) toont de
minimale signaalsterkte die voor een goede DAB-ontvangst
nodig is), bitsnelheid, tijd of datum.

Rambler BT Stereo

•

Afstemmen - FM

B - Schakel uw radio in
1

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

STAP 2 - FM-radio afspelen

Menu-opties
1

U hebt toegang tot het menusysteem van uw radio door
lang op de Info / Menu knop te drukken.

2

Draai aan de Tuning / Select -knop om de menu-opties
te selecteren.

3

Om de menu-opties te verlaten, druk op de Info / Menu
knop naar wens.

Opmerking: Niet alle toepassingen of apparatuur voor
het afspelen zullen naar alle knoppen luisteren.
7

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

Stap 4 - Alarmen instellen

Meer informatie

Uw radio heeft 2 alarmen die kunnen worden ingesteld om u wakker te maken met DAB, FM-radio of buzzer. Elk alarm kan worden ingesteld om éénmaal af te gaan,
dagelijks op weekdagen of in de weekends.
Opmerking: De alarmen kunnen met de radio in standby-modus worden ingesteld. Alarmen kunnen worden gebruikt zowel met de radio die van stroom wordt voorzien
op de netvoeding als wanneer deze op batterijen werkt. De alarmen zullen worden herinnerd in geval van een stroomstoring. Als er gedurende 1 minuut niet op een knop
wordt gedrukt, zal uw radio uit de alarminstelling gaan.
1 Als de radio in de standby-modus staat, druk lang op de Alarm 1 of Alarm 2 knop.
2 Draai aan Tuning [Afstemmen] om ON [Aan] of OF [Uit] te selecteren. Als OFF [Uit] geselecteerd is, zal elke huidige
instelling voor dat alarm geannuleerd worden.
3 Als 'ON' [Aan] geselecteerd is, druk op Tuning [Afstemmen].
4 Kies het gewenste alarm-uur en vervolgens de minuut.
5 Kies de gewenste dag voor het alarm: ONCE [EENMAAL], WEEKDAYS [WEEKDAGEN], WEEKENDS, of DAILY
[DAGELIJKS].
•
Als het alarm op 'eenmaal' ingedrukt staat, kies dan de alarmdag, maand en het jaar.
6 Kies de gewenste alarmbron (DAB, FM, BUZZER).
Als het alarm op de radio-optie is ingesteld, kies 'LAST' om wakker te worden bij het laatst afgespeelde radiostation
of om een opgeslagen voorkeuzezender te kiezen.
Opmerking: Houd er rekening mee dat u alleen een voorkeuzezender kunt kiezen als deze werd opgeslagen.
7 Kies het gewenste alarmvolume en vervolgens de Afstem-knop [Tuning] De radio gebruikt de opgeslagen volumeinstellingen voor elk radio-alarm als dit afgaat.
8 Druk op Tuning [Afstemmen] om de alarminstellingen te bevestigen. ‘SAVED’ [Opgeslagen] wordt op het scherm
getoond alvorens u de alarminstellingen verlaat.
symbool en het alarmnummer. Buzzeralarmen worden aangegeven door
Radio-alarmen worden aangegeven door het
het
symbool en het alarmnummer.
Het alarm zal afgaan op de geselecteerde tijden gedurende maximaal 60 minuten tenzij dit wordt uitgezet.
Het maximale volume van het alarm wordt gespecificeerd tijdens het instellen van het alarm. Als uw radio is
ingesteld om te wekken met het radio-alarm, zal uw radio naar de geselecteerde radiozender worden gezet.
Als de radio niet op het gespecificeerde radiostation kan afstemmen, zal de buzzer (zoemer) worden gebruikt.
Opmerking: Als de radio is ingeschakeld voor een radio-alarm, kunt u de alleen de basisfuncties zoals het volume instellen.

Batterijen
1
Als u uw radiosysteem volledig wilt resetten naar de initiële staat, voer dan een
fabrieksreset uit. Druk lang op Info/Menu. Selecteer ‘SYSTEM’, ‘FACTORY’ en
vervolgens ‘RESET’. Alle door de gebruiker ingevoerde instellingen worden gewist.

3
Druk lang op Info/Menu. Kies‘SYSTEM’, ‘LANGUAGE’ en kies vervolgens de
gewenste taal uit de lijst.

Er wordt een 3,5mm Koptelefoonaansluiting bijgeleverd om met de koptelefoon te gebruiken. Als u de koptelefoonstekker insteekt, zal dit automatisch
de interne luidsprekers uitzetten. Wees ervan bewust dat de gevoeligheid van
de koptelefoons zeer kan verschillen.
De softwareversie die wordt getoond dient slechts ter referentie. Druk lang op
Info/Menu. Kies ‘SYSTEM’ en vervolgens ‘SW version’.

Als het buzzeralarm wordt geactiveerd, zal deze zacht starten en langzaam luider worden. Het alarmicoon knippert op het
scherm en de radio gaat automatisch terug naar de standby-modus nadat er 60 minuten verstreken zijn.

Sluimeren
Als de radio of het buzzeralarm afgaat, druk dan op een willekeurige knop behalve op de Aan/Uit-knop Dit zal het alarm
symbool. Deze sequentie kan worden herhaald
gedurende 5 minuten uitzetten. Het scherm toont nu het sluimer
tijdens de alarmperiode van 60 minuten. Om sluimeren te annuleren, druk op de Aan/Uit knop en laat deze los.

2

Verwijder het batterijendeksel onderaan het
apparaat door enige druk hierop uit te oefenen
in de richting van de pijl en het deksel op te
lichten.
Plaats vier AA (LR6) batterijen in de ruimtes
van het compartiment. Zorg ervoor 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.
Verminderde voeding, storing en een 'stotterend'
geluid zijn allemaal tekenen dat de batterijen vervangen moeten worden.
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.

Dimmer - Druk op de Dimmer knop en kies High, Medium, Low or Off [Hoog,
medium, laag of uit]. Als de radio in standby is, zal door op de Afstem-knop [Tuning]
te drukken, de radio gedurende enkele seconden wat helderder zijn.

Sluit een stereo- of mono-audiobron aan op de Auxiliaire ingang. Druk op
Mode totdat AUX IN-modus geselecteerd wordt. Pas het volume aan.

Opmerking: Als het apparaat langer dan 15 minuten in de Bluetooth of
Auxiliaire ingangstopmodus staat, zal het automatisch op standby gaan. Als
het apparaat op batterijen werkt, zal de radio volledig uitgaan. Om de radio
opnieuw te gebruiken, drukt u op de Aan/Uit knop.
Opmerking: Het achtergrondlicht en de menu's zulle anders werken als
de radio op batterijen werkt. Dit om de levensduur van de batterijen en de
afspeeltijd te verlengen.

Alarm annuleren
Als er een alarm afgaat, drukt u op de Aan/Uit-knop om het alarm te annuleren.

Technische gegevens

Schakel het alarm in of uit wanneer de radio in standby staat, door kort op de Alarm 1 of Alarm 2 knoppen te drukken.

DAB / FM-menu's

Stroomvereisten

Systeeminstellingen

Rambler BT Stereo
Bluetooth Stereo Radio

Druk lang op Info / Menu voor de volgende DAB-menu-opties.
Handmatig instellen - Kies ‘MANUAL’ en vervolgens het gewenste DABkanaal. De minimumsignaalmarkeerder ( ) toont de minimaal vereiste sterkte.
DRC - Kies ‘DRC’ en kies vervolgens ‘0’, ‘1/2’ of ‘1’. De DRC-faciliteit maakt
het mogelijk dat zachtere geluiden makkelijker worden gehoord als uw radio in
een luidruchtige omgeving staat. Opmerking: Merk op dat alle DAB-zenders
de DRC-functie gebruiken.
Prune station - Selecteer ‘PRUNE’ en vervolgens ‘PRUNE ?’ om zenders te
verwijderen die niet langer beschikbaar zijn.

Automatische klok-update - Uw radio stelt gewoonlijk de kloktijd in met behulp
van het DAB-signaal. Terwijl uw radio aan staat, druk lang op Info/Menu. Selecteer
‘SYSTEM’, ‘TIME’ en vervolgens ‘UPDATE’. Selecteer ‘ANY’ (elke), ‘DAB’, ‘FM’ of
‘NO UPDATE’ (geen update). Als u geen update selecteert, dient u de klok handmatig
in te stellen. De radio zal de tijd instellen volgens de ontvangen informatie.

Klok handmatig instellen - Als er geen DAB-signaal beschikbaar is, moet u de tijd
handmatig instellen. Terwijl uw radio aan staat, druk lang op Info/Menu. Selecteer
‘SYSTEM’ (systeem), ‘TIME’ (tijd)en vervolgens ‘SET TIME’ (tijd instellen). Gebruik
de Afstem-knop [Tuning] om het uur, de minuut, de dag, de maand en het jaar in
te stellen. ‘SAVED’ (opgeslagen) zal op het scherm worden getoond.

Koptelefoonaansluiting		 3,5mm
Auxiliaire ingangsaansluiting		
3,5mm
Antennesysteem 		

DAB / FM telescopische antenne

Bluetooth-normen		
Bluetooth codec ondersteund

A2DP, AVRCP
SBC

Productmarkeringen
DC-stroomingang 5,9V / 1,5A
Dit symbool duidt op AC-spanning.

Dit symbool duidt op DC-spanning.

Netadapter
Fabrikant van AC-adapter: Dongguan Turnmax Electronic Co.,Ltd, Model:
TM-K012VP-00591500PE-03, ingangsspanning: AC100 - 240V, ingang
AC-frequentie: 50/60Hz, uitgangsspanning: DC5,9V, uitgangsstroom: 1,5A,
uitgangsvermogen: 8,85W, gemiddelde actieve efficiëntie: > 77,85%, efficiëntie
bij lage belasting (10%): 71,02%, vermogensverbruik zonder belasting: < 0,1W

Scan instellen - Kies ‘SETTING’ en vervolgens DISTANT’ (op afstand) (uw
radio zal zowel zwakke als sterke signalen scannen) of selecteer ‘LOCAL’ (uw
radio zal naar zenders met een goede ontvangst scannen).

Om storingen te verminderen, drukt u op Tuning. Het scherm toont ‘MONO’.
Om terug te gaan naar de stereo/mono-modus, druk op Tuning, het scherm
toont ‘AUTO’.

Circuitkenmerken

Frequentiebereik FM 87,5 - 108MHz, DAB 174,928 - 239,200MHz
Bluetooth 5.0 frequenties 2,402 - 2,480GHz

Druk lang op Info / Menu voor de volgende FM-menu-opties.

Stereo / Mono-instelling - Uw radio zal stereo-uitzendingen afspelen, zolang
het ontvangen signaal voldoende sterk is. Echter, naarmate een stereosignaal
zwakker wordt, wordt het audiosignaal zwakker.

Net (adapter)
AC100
240V, 50/60Hz
Batterijen 4 x AA (LR6) niet bijgeleverd
Batterijduur - Ongeveer tot 10 uur afspeeltijd, indien alkalinecelbatterijen
worden gebruikt, afhankelijk van het volume, de achtergrondlichtinstellingen
en de bedieningsmodus.

Slaaptimer - Uw radio kan worden ingesteld om na een bepaalde ingestelde tijd
te worden uitgeschakeld (tussen 10 en 90 minuten). Druk lang op On/Off/Sleep
[Slapen Uit/Aan]. Het slaapsymbool
knippert nu op het scherm. Stel de
gewenste slaaptijd in. Druk op Aan/Uit om de slaaptimer te annuleren of om de
slaaptimer ‘Uit’ te schakelen.

Het naamplaatje bevindt zich onderop de radio.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de technische gegevens zonder
voorafgaand bericht te wijzigen.
Ontworpen en vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk
Gemaakt in China

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