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SÄKERHET
VARNING!
UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE 
UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. 

DENNA PILFÖRSEDDA 
BLIXT I EN 
VARNINGSTRIANGEL 
VARNAR FÖR FARLIG 
SPÄNNING I DEN HÄR 
APPARATEN. 

OBSERVERA

MINSKA RISKEN FÖR 
ELEKTRISK STÖT GENOM 
ATT INTE DEMONTERA 
RADIONS BAKSIDA. RADION 
INNEHÅLLER INGA DELAR 
SOM KAN SERVAS AV 
ANVÄNDAREN. EVENTUELLA 
REPARATIONER BÖR 
ENDAST UTFÖRAS AV 
KVALIFICERAD PERSONAL. 

DENNA SYMBOL MED 
ETT UTROPSTECKEN I 
EN TRIANGEL PÅKALLAR 
UPPMÄRKSAMHETEN 
FÖR SÄRSKILT VIKTIGA 
INSTRUKTIONER. 

1. Läs dessa instruktioner!

�. Förvara dessa instruktioner på en säker plats. 

3. Följ alla instruktioner i varningstexter. 

4. Följ alla instruktioner i löpande text. 

5. Använd inte den här apparaten i närheten av vatten. 

6. Rengör apparaten endast med en torr trasa. 

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera radion i enlighet med 
tillverkarens instruktioner. 

8. Installera inte radion i närheten av värmekällor, såsom t ex radiatorer, värmare, 
ugnar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme. 

9. Förstör inte jordkontakten i stickproppen. I Sverige har en jordad stickpropp två 
stift och två jordbleck. Vi har satt på en jordad stickpropp för din säkerhets skull. 
Om den medlevererade stickproppen inte passar i ditt vägguttag, kontaktar du 
en behörig elektriker för byte av stickpropp. 

OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK 

STÖT. APPARATEN FÅR 
EJ ÖPPNAS
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10. Tänk på att radion skall placeras så att ingen trampar sladden eller den 
kommer i kläm. Tänk också på att skydda stickproppen och kontakten som 
sitter i radion. 

11. Använd endast sådana tillbehör som tillverkaren föreskriver. 

1�. Använd endast radion tillsammans med den vagn, stativ, trefot, konsol eller 
bord som föreskrivs av tillverkaren eller säljs med apparaten. När en vagn 
används skall den flyttas med försiktighet, så att den inte välter och förorsakar 
skada. 

13. Dra ur stickproppen ur vägguttaget vid åska och när apparaten inte skall 
användas under en längre tid. 

14. Låt endast kunnig personal utföra service på apparaten. Service eller 
reparation krävs bara när skada har uppstått på apparaten, t ex att sladden 
eller stickproppen har skadats, vätska har trängt in i apparaten eller föremål 
har ramlat på den, apparaten har utsatts för regn eller fukt, den fungerar inte 
normalt eller har tappats i golvet. 

15. Minska risken för brand och elektrisk stöt genom att inte exponera apparaten 
för regn eller fukt. 

16. Apparaten är märkt med en symbol som visar att risk för elektrisk stöt 
föreligger. 

17. Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk. Föremål med vätska, t ex 
blomvas, får inte placeras på apparaten. 
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Knappar och kontroller
1. Volymkontroll

�. Klangkontroll

3. Frekvensinställning/tidsinställning/
stationsval 

4. FM-antenn 

5. Lysdiod för AUX IN 

6. Lysdiod för DC UT

7. Startknapp/sleep 

8. Val av frekvensband 

9. Summerton 

10. Högtalare

11. Summer

1�. Ljus

13. Ljusbrytare

14. Teckenfönster 

15. Larm 

16. Förinställd station 

17. Ingång för likspänning 

18. Batterifack

19. Fack för strömförsörjningssladd

�0. Uttag AUX IN 

�1. Utgång för likspänning 

��. Uttag för hörlurar 
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Teckenfönster 
A. Bandindikator 

B. Förinställda stationer 

C. Batterispänning

D. Frekvensenhet 

E. Radiolarm 

F. Väckning

G. Frekvens

H. Sleep- och snoozestatus 

I. Förmiddag/eftermiddag

J. Tidsinställning 

K. Klocka 

Starta radion 
Anm
Sätt i säkerhetsbatteriet innan du sätter i huvudbatterierna. 

Säkerhetsbatteriet ser till att data om förinställda stationer och klockan sparas. 

Det är viktigt att säkerhetsbatteriet sätts i (två stycken LR6 på 1,5 V, ingår ej) 
för minnets skull, även om radion är ansluten till elnätet. Utan säkerhetsbatteri 
kommer tidsinställningen och de förinställda stationerna att försvinna ur minnet 
om strömförsörjningssladden dras ur vägguttaget och vid strömavbrott. 

Säkerhetsbatteriet finns i huvudbatterifacket. Sätt i två stycken batterier i storlek 
LR6 och se till att de läggs i med rätt polaritet. 

Batteridrift
Öppna batterifacket genom att vrida låsningen moturs och dra ner luckan. Sätt 
i sex stycken batterier av typen LR�0 i batterifacket. Var noga med att lägga i 
batterierna med rätt polaritet, enligt skissen i facket. 

Stäng batterifacket och lås luckan genom att vrida låsningen medurs. Om radion 
inte skall användas under en längre tid rekommenderar vi att batterierna tas ur 
radion. 
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Öppna

Drift med nätanslutning
Kontrollera först att du har rätt spänning i vägguttaget, innan du sätter 
i stickproppen i vägguttaget. Om du har batterier i radion och använder 
nätanslutningen, kopplas batterierna bort automatiskt. 

Dra stängmekanismen på luckan för nätanslutningssladd till läge OPEN, öppna 
luckan och dra fram sladden så mycket att den räcker till vägguttaget. Lås sladden 
genom att trycka ner den i uttaget till höger i luckan. Stäng luckan. 

Lägg tillbaka sladden i facket när den inte behövs. 

Strömförsörjning via uttaget DC IN
Radion kan också få sin strömförsörjning via uttaget DC IN, som då ansluts till en 
likspänningskälla med 9-14 volt. Detta kan t ex vara i bilen eller båten, så att du 
kan ha med radion på din fritid. Det krävs emellertid då en sladd för inkoppling till 
ett sådant 1�-voltsuttag. En sådan sladd levereras inte med radion. 
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Klockinställning 
1. Klockan kan ställas in oberoende av huruvida radion är påslagen. 

�. I teckenfönstret visas ”– : – –” om batterierna är installerade eller radion är 
ansluten till extern strömförsörjning. 

3. Tryck på vridknappen och håll den intryckt under mer än � sekunder. Då visas 
klockinställningssymbolen  och timsiffrorna. Därefter avges en ljudsignal. 

4. Vrid på vridknappen för att ställa in timmarna. 

5. Tryck på vridknappen för att flytta till minutsiffrorna. 

6. Vrid vridknappen för att ställa in minuterna. 

7. Tryck på vridknappen för att avsluta klockinställningen. 

Använda radion 
Den här radion kan ställas in på tre olika sätt, genom sökning, manuell inställning 
och minnesinställning. 

Sökning 
1. Starta radion genom att trycka på till/frånknappen. 

�. Välj önskat frekvensband genom att trycka på knappen BAND. Glöm inte att 
skruva i den gummiklädda FM-antennen om du skall lyssna på FM-bandet. 
Om du skall lyssna på mellanvåg vrider du istället radion så att du får bästa 
mottagning. 

3. Tryck på vridknappen helt kort för att starta sökningen. Sökningen avbryts 
automatiskt när radion hittar en station. Tryck på knappen igen för att börja 
söka igen från den stationen. Om knappen hållas intryckt mer än � sekunder 
aktiveras tidsinställningen. 

Anm
Sökningen startar om igen automatiskt när den hittat en station, om du inte 
trycker på sökknappen. 

4. Ställ in bästa ljudnivå med hjälp av volymkontrollen och klangkontrollen. 

5. Tryck på till/frånknappen för att stänga av radion. I teckenfönstret visas då 
texten OFF. 
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Manuell inställning
1. Starta radion genom att trycka på till/frånknappen. 

�. Välj önskat frekvensband genom att trycka på knappen BAND. Följ 
instruktionerna om antennen här ovan. 

3. Tryck på eller vrid vridknappen för att ändra frekvensen enligt följande:  
FM: I steg om 50 eller 100 kHz 
Mellanvåg: I steg om 9 eller 10 kHz

4. Ställ in ljudet med hjälp av volymkontrollen och klangkontrollen. 

5. Stäng av radion genom att trycka på till/frånknappen. I teckenfönstret visas då 
texten OFF. 

Lägga in stationer i minnet 
Du kan lägga in fem minnesstationer för varje frekvensband. 

1. Starta radion genom att trycka på till/frånknappen. 

�. Ställ in önskad station med någon av de metoder som beskrivits här ovan. 

3. Tryck på önskad förinställningsknapp och håll den intryckt tills en ljudsignal 
avges. Det förinställda numret kommer att visas i fönstret och stationen sparas i 
minnet, med den aktuella förinställningsknappen som genväg. 

4. Upprepa proceduren för övriga minneskanaler. 

5. Stationer som sparas i minnet kan skrivas över genom att proceduren 
upprepas. 

Välja en minnesstation 
1. Starta radion genom att trycka på till/frånknappen. 

�. Välj önskat frekvensband. 

3. Tryck helt kort på önskad förinställningsknapp, varvid förinställningsnumret och 
stationens frekvens visas i fönstret. 
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Larminställning 
När radiolarmet ställts in startar radion och spelar vald radiostation vid den 
inställda larmtiden. Radion kommer då att var påslagen under en timma, om du 
inte trycker på till/frånknappen. 

Anm
Radiolarmet kan bara användas om både starttiden och stationen är inställda. 
Radiolarmet kommer automatiskt att avge en summersignal när batterispänningen 
är för låg eller vald stationssignal för svag. 

A. Inställning av radiolarmstid
1. Radiolarmet kan ställas in för valfri tid på dygnet. 

�. Tryck på larmknappen  helt kort, varvid larmsymbolen  börjar blinka. 

3. Tryck på vridknappen och håll det intryckt under minst � sekunder när 
larmsymbolen blinkar, varvid en ljudsignal avges. 

4. Timsiffrorna börjar då blinka. Ställ in timmarna genom att vrida på knappen och 
trycka för att bekräfta. 

5. Upprepa samma procedur för att ställa in minuterna. Tryck på knappen igen för 
att avsluta larmtidsinställningen. 

B. Inställning av radiostation för larmet
1. Tryck på knappen BAND för att välja den station som skall spelas upp när 

larmet aktiveras. Välj station manuellt eller en minnesstation. 

�. När larmtiden och stationen väl är inställda trycker du på knappen  och 
håller den intryckt under � sekunder, varvid en ljudsignal avges, för att aktivera/
avaktivera larmet. I fönstret visas  när radiolarmet är aktiverat. 

Anm
Om ingen ny station väljs kommer radion att använda den föregående när larmet 
löser ut. 

 



11

Arbetsplatsradio – Handbok

Väckning 
När väckningen aktiveras avges en ljudsignal. Denna ljudsignal ökar i ljudstyrka 
var femtonde sekund under en minut, följt av en minuts tystnad innan cykeln 
upprepas. Väckningslarmet håller på under en timma, till dess väckningen avbryts 
med till/frånknappen. Tryck på till/frånknappen när larmet är aktiverat för att 
avbryta larmet för aktivering igen om �4 timmar. 

1. Väckningen kan ställas in även om radion är påslagen. 

�. Tryck på väckningsknappen  helt kort. Då börjar symbolen  blinka. 

3. Tryck på vridknappen och håll den intryckt under mer än � sekunder när denna 
symbol blinkar, så avges en ljudsignal. Timsiffrorna blinkar. 

4. Vrid knappen för att välja önskad larmtimma. Tryck sedan på knappen igen. Då 
börjar minutsiffrorna blinka. 

5. Ställ in larmtiden i minuter genom att vrida knappen. Tryck därefter på knappen 
för att avsluta inställningen. 

6. Tryck på väckningsknappen  och håll den intryckt under mer än � sekunder, 
varvid en ljudsignal avges, för att aktivera/avaktivera larmet. 

 I fönstret visas  när väckningen är aktiverad. 

Snooze
1. Tryck på valfri knapp utom till/frånknappen när väckningslarmet aktiveras, 

för att aktivera snoozefunktionen. Radion eller väckningslarmet kommer att 
stängas av under perioder på fem minuter. 

�. I fönstret blinkar både snoozesymbolen  och larmsymbolen. 
Snoozefunktionen kan upprepas under en timma när larmet är aktiverat. 

Insomningsfunktion
Insomningstiduret stänger automatiskt av radion efter en förutbestämd tid. 

1. Tryck på till/frånknappen och håll den intryckt under mer än � sekunder. 
Då avges en ljudsignal. I teckenfönstret visas tillgängliga insomningstider 
i ordningen 60-45-30-15-1�0-90-60. Släpp till/frånknappen när önskad 
insomningstid visas i fönstret. Symbolen  visas i fönstret och radion 
spelar vald station. 

�. Tryck på till/frånknappen för att avbryta insomningsfunktionen, varvid symbolen 
 försvinner och radion stängs av. 
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Bakgrundbelysning 
Tryck på valfri knapp för att tända bakgrundsbelysningen i fönstret under ungefär 
15 sekunder. Bakgrundsbelysningen tänds också vid sökning av stationer och när 
larmet har aktiverats. 

 

Inställning av frekvenssteg 
Frekvensstegen i vissa länder skiljer sig från de inställningar som gäller i radion 
när du köper den. Om du köper radion i Europa och har för avsikt att använda 
den i Nordamerika eller vissa sydamerikanska länder, kan du behöva ställa om 
frekvensstegen så att radion kan användas på rätt sätt. 

Tryck på knappen STEP/BAND och håll den intryckt under mer än � sekunder 
med radion avstängd, för att läsa av aktuella frekvenssteg för FM-bandet. Håll 
knappen intryckt under ytterligare 5 sekunder för att få fram texten FM och 50 
kHz blinkande, följt av en ljudsignal. Vrid vridknappen för att ändra till 100 kHz i 
stationsbredd. 

Tryck på knappen STEP/BAND igen när stationsbredden för FM-bandet ställts 
in. Då visas texten MW och siffrorna 9 kHz blinkar. Vrid knappen för att ändra 
till stationsbredd på 10 kHz. Avsluta inställningen genom att trycka på knappen 
STEP/BAND igen. 

Uttagen AUX och Headphones 
1. Uttaget AUX (3,5 mm) på höger sida av radion är avsedd för bandspelare/

miniskivspelare eller någon annan utrustning som kan leverera en linjär signal. 
Den interna signalen avbryts automatiskt när en kontakt sätts i detta uttag. 
Lysdioden AUX tänds också. Volym- och klangkontrollen kan användas för att 
justera ljudnivån. 

�. Uttaget headphone (3,5 mm) på höger sida om radion är avsett för antingen 
hörlurar eller öronmussla. Den interna högtalaren kopplas automatiskt bort när 
hörlurskontakten ansluts. 
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DC OUT – ladda mobiltelefonen 
Anm
När radion är avstängd kan du använda den för att ladda mobiltelefonen. Radion 
kan ladda telefoner för spänning på mellan 3,6-4,8 volt. 

Läs telefonens instruktioner noggrant. 

Koppla in laddarkabeln (ingår ej) i likspänningsuttaget. För Nokia-telefoner 
används standardkabeln. Vid laddning av andra telefoner ansluts laddarkabel med 
lämplig kontakt (ingår ej) som passar telefonen. I din tillbehörsbutik finns lämpliga 
laddningskablar (Nokia) och kontakter (andra märken). 

Ljus 
Radion är försedd med en lysdiodlampa på framsidan. Denna lampa kan tändas 
och släckas med hjälp av knappen LIGHT. 
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Tekniska specifikationer 
Frekvenstäckning FM 87,50-108 MHz

MW 
5�0-1 710 kHz (10 kHz) 
5��-1 710 kHz (9 kHz)

Nätanslutning AC 1�0 V, 60 Hz, �5 W (USA)

AC �30 V, 50 Hz, �5 W (Europa)

Batterier 6 st LR�0

DC IN Kontakt med positivt mittstift, 1� V, 1 A  
(driftspänning 9-14 V), med en diameter på 3,5 mm 

Uteffekt 5 W, 10 % THD vid 100 Hz och DC-batteri på 9 V

7 W, 10 % THD vid 100 Hz och 110 V AC

Hörlursuttag 3,5 mm diameter, stereouttag, monoutgång

Uteffekt 5 mW + 5 mW

Uttaget AUX IN  3,5 mm diameter, stereouttag, kan användas som 
monoingång 

Känslighet: 100 m Vrms vid uteffekt 5 W vid 100 Hz

Ingående impedans: 47 kohm 

DC UT 5 V, 500 mA

Högtalare 6,5 tum, 8 ohm, 15 W 

Antenn Inbyggd mellanvågsantenn 

Inbyggd FM-antenn, fjäderantenn 

Lysdiodlampa 3 st. vita lysdioder, strömförbrukning 50 mA

Batteridrifttid Ungefär 30 timmar med alkaliska batterier, vid en 
uteffekt på 50 mW

Mått �60 x 370 x 350 mm

Vikt ca 4,� kg
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Om du i framtiden skulle behöva göra dig av med produkten 
bör du tänka på att elektriskt avfall inte skall kastas bland det 
vanliga hushållsavfallet. Lämna istället in radion för återvinning. 
Miljökontoret i din kommun kan informera dig om hur radion skall 
tas om hand. 



Box 207, 532 23  Skara


