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Bruksanvisning 

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før tilkobling og bruk av 
produktet, og oppbevar den for fremtidig referanse. 
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DAB+/FM-radio

Takk for at du kjøpte denne DAB+/FM-radioen. Vennligst les instruksjonene og advarslene nøye før 
bruk for å sikre sikker og tilfredsstillende bruk av dette produktet. 

Viktig sikkerhetsinformasjon
1) Les denne bruksanvisningen før du prøver å koble til eller betjene apparatet.
2) Oppbevar disse instruksjonene i god stand. Følg alle advarsler. Følg alle instruksjoner.
3) Ta vare på denne brukerhåndboken for fremtidig referanse.
4) Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller vannsprut, og gjenstander fylt med væske, for eksempel

vaser, skal ikke plasseres i nærheten av produktet. Skal bare brukes på tørre steder.
5) Åpne flammekilder, for eksempel stearinlys, bør ikke settes på produktet.
6) Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
7) Ventilasjonen må ikke hindres ved å dekke til ventilasjonsåpningene.
8) Sørg for at den medfølgende strømadapteren er koblet til et AC 100V–240V ~ 50/60 Hz strømuttak.

Bruk av høyere spenning kan føre til at enheten får funksjonsfeil eller tar fyr. Slå av enheten før du
kobler den fra strømkilden for å slå den helt av.

9) Ikke koble til/fra strømadapteren en stikkontakt med våte hender.
10) Ikke rengjør enheten med kjemiske midler.
11) Bruk bare ekstrautstyr/tilbehør som er spesifisert av produsenten.
12) Bruk reservedeler som er spesifisert av produsenten.
13) Installer enheten i samsvar med produsentens anvisninger.
14) Plasser enheten der det er god ventilasjon. Plasser systemet på et flatt og stabilt underlag. Må

ikke utsettes for temperaturer på over 40 °C.
15) Trykk forsiktig på spillerens knapper. Hvis du trykker på dem for hardt, kan du skade spilleren.
16) Kast brukte batterier på en miljøansvarlig måte.
17) Pass alltid på at produktet er koblet fra strømuttaket før flytting eller rengjøring. Rengjør den bare

med en tørr klut.
18) Koble fra produktet under tordenvær, storm eller når det ikke skal brukes over lengre tid.
19) Dette produktet har ingen deler som brukeren skal utføre service på. Ikke prøv å reparere

dette produktet selv. Bare kvalifisert personell bør utføre service. Ta produktet med til et
elektroverksted etter eget ønske for inspeksjon og reparasjon.

20) Du må ALDRI la noen, særlig barn, dytte noe inn i hullene, sprekkene eller andre åpninger i
enheten. Det kan resultere i dødelig elektrisk støt.

21) Ikke plasser enheten i nærheten TV-er, høyttalere eller andre gjenstander som genererer sterke
magnetiske felt.

22) Denne enheten er ment utelukkende for innendørs, ikke-industriell og ikke-kommersiell bruk.
23) Ikke la apparatet stå uten tilsyn mens det er i bruk.
24) Ikke lytt til radio på svært høyt volumnivå med hodetelefoner, siden det kan gi varige

hørselsskader.
25) Sørg for at hodetelefonene er satt inn i produktet før det slås på. Hvis du setter dem inn

etterpå, kan det skade hodetelefonene og produktet.
26) Hold «ørepropp»-hodetelefoner utilgjengelig for små barn. «Ørepropp»-hodetelefoner kan svelges

hvis barnet får dem i munnen.
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DIN DAB+/FM-RADIO 

Oversikt over kontroller  

1. Strøm/modus-knapp (Power/Mode) 7. Meny-knapp (Menu)
2. Forhåndsinnstilling-knapp (Preset) 8. Neste-knapp (Next)
3. Forrige-knapp (Prev.) 9. DC-nettinngangskontakt
4. LCD-skjerm 10. Hodetelefonutgang
5. Søk-knapp (Scan) 11. ANTENNE
6. Velg/-volum+-knapp (Select/-Volume+) 12. Batterirom

1 6

4

5

7

8

2

3
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INSTRUKSJONER FOR BRUK

Oppsett 
Strøm 
Hvis du vil drive radioen med strøm, følger du instruksjonene nedenfor. 
1. Koble DC-støpselet til DC-nettinngangskontakt på baksiden av enheten.
2. Koble kontakten på adapteren til en stikkontakt og slå på.
Merk: DAB+-radiokanallisten lagres i minnet, derfor vil ikke kanalsøket bli utført neste gang du slår på 
radioen. 
Batteridrift 
Følg fremgangsmåten nedenfor for å installere 4 x AA-batterier. 
1. Løsne batteridekselet.
2. Sett inn 4 x AA-batterier i den rekkefølgen som vises, i henhold til polariteten. Den riktige retningen
hvert batteri må installeres i, er angitt på innsiden av batterirommet. 
3. Sett batteridekselet på plass igjen
Merk: For å drive radioen med batteristrøm må du slå av og koble fra strømkabelen hvis den er 
tilkoblet. 

Standby- og strøm av-modus 
1. Trykk på og hold inne Power/Mode--knappen i 1 sekund for å sette systemet i standbymodus).

Datoen og klokkeslettet vises i løpet av standby. 
2. Trykk på og hold inne Power/Mode--knappen i 1 sekund enda en gang for å gå inn i strøm av-

modus). Du kan bruke denne modusen for å spare strøm eller når du ikke bruker enheten over 
lengre tid. 

3. For å gjenoppta normal drift trykker du på Power/Mode-knappen.
Merk: Denne enheten er konstruert for å gå i standby-modus automatisk etter 15 minutter (ca.) hvis 
ingen stasjoner blir funnet.Trykk på Power/Mode-knappen for å vekke enheten. 

Justere volumet 
Drei på Select/-Volume+-kontrollen for å øke eller senke volumnivået. 

BRUKE DAB+-RADIOEN 
Trykk på Power/Mode-knappen for å bytte til DAB+-modus. Displayet viser «DAB». 

Tuning av DAB+-stasjoner 
1. For å lytte til de lagrede DAB+-stasjonene bruker du enten Prev.eller Next-knappene for å bla
gjennom stasjonene. 
2. Radioen tuner til den kanalen som vises, og begynner å spille.
Merk: Hvis ingen stasjoner ble funnet da enheten ble slått på, eller ingen DAB+-stasjoner for tiden kan 
mottas, viser displayet  «ikke DAB-stasjon». Se avsnittene om raske eller komplette søk. 

Søking etter DAB+-stasjoner 
1. I DAB+-modus trykker du på og slipper Scan-knappen for å søke. «Scanner ...» (Søker) vises på
displayet, samt en fremdriftslinje som viser fremdriften for søket og antall registrerte kanaler. 
2. Du kan også trykke på og holde nede Menu-knappen og trykke på knappene Prev. eller Next  foran
på radioen til det vises «Full Scanning» på displayet, og trykk på Select/-Volume+-knotten for å foreta et 
fullstendig søk.Disp;layet sendres til   (Søker)
antall registrerte kanaler vil også bli vist

 «Scanner ... »  En fremdriftslinje viser fremdriften for søket og 



 

1. Trykk på og hold nede Menu-knappen og trykk på knappene Prev. eller Next-knappen for å
bla frem til «Renske?».Trykk på Select/-Volume+-knotten for å velge. 
2. «Renske? Ja <Nei>» vises. Bruk Prev. eller Next - knappen for å bla frem til «Ja».Trykk på knotten til
Select/-Volume+ og fjern ugyldige kanaler fra stasjonslisten. Kanaler med prefikset «Renske?» vil ikke 
lenger bli vist.Da slår enheten tilbake til DAB+ -stasjoner automatisk.

I DAB+-modus:
1.Trykk på og slipp Preset«Forhåndsinnstilling»-knappen. «Hent forvalg <1>» vises, samt navnet eller
frekvensen for kanalen som er lagret der, eller «tom» hvis det ikke har blitt lagret en kanal der tidligere.
2.Trykk påPrev. eller Next-knappen for å gå til tden forhåndsilte plasseringen og stasjonen du vil lytte
til (1–10).
Trykk på Select/-Volume+-knotten, og radioen tuner til den kanalen og begynner å spille.
Merk: Hvis det ikke har blitt lagret noen DAB+-kanal for Tden forhåndsinnstillingsknappen, vises «Hent 
forvalg tom» i displayet og radioen vil gå tilbake til forrige valgte kanal etter noen sekunder.

Radioen kan lagre opptil 10 DAB+-kanaler i forhåndsinnstilling-minnet for enkel tilgang til 
favorittkanalene. 
Merk: Når du lagrer forhåndsinnstilte DAB+-kanaler, vil det ikke overskrive forhåndsinnstillingene for 
FM-kanaler.
1.Still inn radioen på kanalen du vil lagre.
2.Hold inne Preset («Forhåndsinnstilling»)-knappen foran på radioen «Lagre forvalg <1: (tom)» vises.
Og nummeret blinker. Eller «Tom» vises hvis det ikke har blitt lagret kanaler tidligere.
3.Bruk Prev. eller Next-knappen for å gå til tden forhåndsilte plasseringen du vil lagre radiokanalen på
(1–10).
4.Trykk og slipp knotten Select/-Volume+ for å bekrefte valget. Displayet vil bekrefte «Forvalg X lagret»,
der «X» er nummeret på forhåndsinnstillingen (1–10).
Merk: Hvis det allerede er lagret en DAB+-kanal for en forhåndsinnstilling, vil den bli overskrevet når 
du lagrer den nye kanalen.

 

Lagring av en forhåndsinnstilt DAB+-kanal 

Tune inn en forhåndsinnstilt DAB+-kanal 

Display-informasjon for +DAB 
Når du lytter til en DAB-kanal, kan du endre hvilken informasjon som skal vises i den andre linjen på 
displayet.Det finnes flere forskjellige typer informasjon som sendes av kringkasteren. Trykk på Menu 
(Meny)-knappen foran på radioen for å gjennomgå de forskjellige informasjonsalternativene. 

DLS (Dynamic Label Segment) 
Dette er rullende tekstinformasjon fra kringkasteren. 
1. Signalstyrke – Det vises en tom på andre linje av displayet for å vise laveste akseptable signalstyrke.
Rekken med fylte firkanter viser den faktiske signalstyrken du mottar. Jo sterkere signalet er, jo flere 
fylte firkanter vil det være fra venstre til høyre. 
2. Programtype (PTY) – f.eks. «Rock», «Pop», «Talk» eller «Nyheter»
3. Multiplex-navn – viser kringkastingsområdet og samlingen med radiokanaler på denne frekvensen,
f.eks.: BBC National DAB+, Digital 1 Network.
4. Kanal og frekvens – f.eks.: 12B 225,648 MHz
5. Signalfeil – dette vises som et tall mellom 0–99.

Funksjon for å fjerne ugyldige kanaler

17 

Du kan fjerne de DAB+-kanalene i listen som ikke er tilgjengelige i ditt område. Disse er oppført med 
prefikset «Renske?». 
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Merk: Det er ikke mulig å lytte behagelig til en radiokanal med et signalfeiltall på 30 eller mer. Du kan 
forsøke å forbedre mottaket ved å justere antennen eller flytte radioen.
6.Signalinformasjon – Datahastigheten signalet overføres med.
7.Klokkeslett og dato – Viser gjeldende klokkeslett og dato. 

DCR (dynamisk kompresjon) 
Dette fører til at radioen reduserer lydsignalets dynamiske kompresjon. Hensikten med dette er å 
tilpasse den dynamiske kompresjonen av lydsignalet til lytting i støyende omgivelser. 
MERK: Dette er ikke tilgjengelig på mange DAB+-stasjoner.
1.Trykk på og hold nede Menu-knappen og i DAB+-modus.
2.Når alternativet «Full scanning» vises, trykker du på enten Prev.-eller Next-knappene for å bla
gjennom menyalternativene til du finner «DRC».Trykk Select/-Volume+-kontrollen innover for å velge.
3.Velg mellom DRC av, DRC lav og DRC høy ved hjelp av Prev.-eller Next-knappen.
DRC av – ingen komprimering.Dette er standardinnstillingen..
 DRC lav – middels komprimering.
 DRC høy – maksimal komprimering.
4.Trykk Select/-Volume+-kontrollen innover for å velge.

Med denne funksjonen kan du skreddersy hvilke stasjoner som blir når du utfører et søk.
1.Trykk på og hold nede Menu-knappen og i FM-modus.
2.Når alternativet «Scaninnstilling» vises, trykker du Select/-Volume+knappen innover for å velge.
Den nåværende søkeinnstillingen har en * øverst til høyre på displayet.
3.Bruk Prev. eller Next-knappene for å velge mellom «Kun sterke stasjoner» eller «Alle stasjoner».
«Kun sterke stasjoner» stopper bare på stasjoner med sterkt signal. «Alle stasjoner» stopper ved 
alle stasjoner, uansett om den har et sterkt eller svakt signal.
4.Trykk Select/-Volume+-kontrollen innover for å aktivere innstillingen.

Viser om sendingen er i stereo eller mono. Hvis du vil angi at en stasjon bare skal spilles i mono 
eller om stereo er tillatt.
1.Trykk på og hold nede Menu-knappen.
2.Når alternativet «Scaninnstilling» vises, trykker du på enten Prev.-eller Next-knappene for å bla
gjennom menyalternativene til du finner «Lydinnstilling». Trykk Select/-Volume+-kontrollen innover 
for å velge.
3.Bruk Prev. eller Next-knappene for å bla gjennom de to alternativene «Kun mono» eller «Stereo
tillatt». Trykk på Select for å velge.
Stereo tillatt: Betyr at enhver stasjon som kringkastes i stereo med en sterkt nok signal, blir spilt i 
stereo. 
Bare mono: Spiller ALLE stasjoner i mono uavhengig av tilgjengeligheten av et stereosignal.

BRUKE FM-RADIOEN 
Trykk på Power/Mode-knappen for å bytte til FM-modus. Displayet viser «FM». 

Tune inn en FM-kanal 
1. Dra teleskopantennen helt ut.
2. Trykk på og hold nede enten Prev. eller Next-knappen for å søke opp elle rned i
Når en stasjon blir funnet, stopper søkingen og radioen spiller stasjonen. 
3. Du kan fininnstille frekvensen ved å trykke på enten Prev.eller Next-knappen for å gå fram 0,05 Mhz
med hvert trykk. 

Søking etter FM-stasjoner 

Lydmodus (stereo/mono)

frekvensområdet.
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Lagre en forhåndsinnstilt FM-kanal 
Det er mulig å lagre inntil 10 av dine favoritt FM-kanaler. Dette vil gjøre deg i stand til å få tilgang til 
dine favorittstasjoner raskt og enkelt.
1.For å lagre en forhåndsinnstilling må du først lytte til stasjonen du ønsker å lagre.
2.Hold inne Preset («Forhåndsinnstilling»)-knappen i 1 sekund. LCD-displayet viser da «Lagre forvalg
<1 : (tom)» vises.
3.Bruk Prev. eller Next-knappene til å velge forhåndsinnstillingnummeret mellom 1–10 du ønsker å
bruke. Trykk deretter på Select/-Volume+-kontrollen for å lagre forhåndsinnstillingen. LCD-displayet 
viser da «Forvalg 1 lagret».
Merk: Hvis det allerede er lagret en FM-kanal for en forhåndsinnstilling, vil den bli overskrevet når du 
lagrer den nye kanalen.

Du kan hente frem listen forhåndsinnstilte stasjoner ved å trykke på Preset-knappen. «Hent forvalg 
<1>» vises, samt navnet eller frekvensen for kanalen som er lagret der, eller «tom» hvis det ikke har 
blitt lagret en kanal der tidligere.Bruk deretter Prev. eller Next-knappene for å velge 
forhåndsinnstillingen.Når den er valgt, trykker du på Select/-Volume+-kontrollen for å aktivere. 
Merk: Hvis du velger en forhåndsinnstilling som ikke har fått tildelt en stasjon, vises «Hent forvalg tom».
Display-informasjon for FM
Når du lytter til en FM-kanal, kan du endre hvilken informasjon som skal vises i den andre linjen på 
displayet.
1.Radiotekst – Viser rulletekst som kringkastes av stasjonen (bare hvis det kringkastes).
2.Programtype – Dette beskriver typen eller genren musikk som kringkastes, f.eks. «rock» eller
«klassisk».
3.Programnavn – stasjonsnavn (hvis det kringkastes). Stasjonens frekvensen hvis det ikke kringkastes
noe navn.
4.Lydmodus – Viser stereo eller mono, avhengig av sendingen som mottas.
5.Dato/klokkeslett - Viser gjeldende dato og klokkeslett.

Dersom du trenger å angi klokkeslett og dato manuelt, følger du fremgangsmåten nedenfor.
1.Trykk på og hold nede Menu-knappen.
2.Når alternativet «Full scanning (DAB+)» eller «Scaninnstilling (FM)» vises, trykker du på enten
Prev.-eller Next-knappene for å bla gjennom menyalternativene til du finner «System».Trykk Select/-
Volume+-kontrollen innover for å velge.
3.Når «Tid»-alternativet vises, trykker du Select/-Volume+-kontrollen innover.
4.Inne i «Tid»-menyen finner du flere alternativer. «Still inn klokkeslatt/dato», «Auto oppdatering»,
«Still inn 12/24-timer» og «Still inn datoformat».
5.Angi 12/24 timer: Bruk Prev. eller Next-knappene for å velge 12 eller 24 timer, og trykk deretter på
Select/-Volume+ for å aktivere.
6.Angi klokkeslett/dato: Når funksjonen er aktivert, blinker timesifferet. Da bruker du Prev. eller Next -
knappene til å stille inn sifferet til riktig time, så trykker du på Select/-Volume+-kontrollen. Gjenta 
prosessen for minuttsifferet, igjen ved å trykke på Select/-Volume+-kontrollen når det er stilt inn. 
Prosessen for å stille inn datoen er nøyaktig den samme som den ovenfor. Trykk på Select/-Volume+-
kontrollen for å fullføre innstillingen når du er ferdig.

 

  

 

Hente en forhåndsinnstilt FM-kanal 

ANGI KLOKKESLETT/DATO 
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7.Automatisk oppdatering: Bruk Prev. eller Next-knappene for å bla gjennom for å bla gjennom de
forskjellige alternativene for å stille inn dato og klokkeslett automatisk. Disse spenner fra: «Oppdater 
alt», «Oppdater fra DAB», «Oppdater fra FM» og «Ingen oppdatering»Trykk på Select/-Volume+-
kontrollen for å lagre innstillingen.
8.Angi datoformat:Bruk Prev. eller Next-knappene for veksle mellom DD-MM-ÅÅÅÅ og MM-DD-ÅÅÅÅ.
Trykk på Select/-Volume+-kontrollknappen for å lagre innstillingen.
Merk: Når strømmen er slått av (ikke standby), går innstillingene tapt.

 
 

 

NULLSTILLING 
For å nullstille radioen til fabrikkinnstillingene følger du de neste trinnene.
1.Trykk på og hold nede Menu-knappen.
2.Når alternativet «Full scanning (DAB+)» eller «Scaninnstilling (FM)» vises, trykker du på enten
Prev.-eller Next-knappene for å bla gjennom menyalternativene til du finner «System».Trykk Select/-
Volume+-kontrollen innover for å velge.
3.Bruk Prev. eller Next-knappen for å finne alternativet «Nullstill til fabrikkoppsett», og trykk Select/-
Volume+-kontrollen innover for å velge.
4.Bruk Prev. eller Next-knappene en gang til for å velge «Ja», og trykk Select/-Volume+-kontrollen
innover for å velge.
5.LCD-skjermen viser «Omstart...», og etter noen sekunder vises teksten «Velkommen til Digital
Radio» mens den søker etter DAB+/FM-stasjoner. Enheten starter på nytt med standardinnstillingene.
Merk: hvis du utfører en nullstilling, fjernes eventuelle forhåndsinnstillinger som er lagret i både DAB+ 
og FM.

ANGI SPRÅK 
Følg instruksjonene under for å velge et annet Ul-språk.
1.Trykk på og hold nede Menu-knappen.
2.Når alternativet «Full scanning (DAB+)» eller «Scaninnstilling (FM)» vises, trykker du på enten Prev.-
eller Next-knappene for å bla gjennom menyalternativene til du finner «System».Trykk Select/-
Volume+-kontrollen innover for å velge.
3.Bruk Prev. eller Next-knappen for å finne alternativet «Språk», og trykk Select/-Volume+-kontrollen
innover.
4.Bruk Prev. eller Next-knappene for å bla gjennom de forskjellige språkalternativene, som er: English,
Français, Deutsch, ltaliano og Norsk.
5.Trykk på Select/-Volume+-kontrollknappen for å lagre innstillingen.

 

BAKGRUNNSLYSINNSTILLINGER 
Følg instruksjonene nedenfor for å velge bakgrunnsbelysningsmenyen. Avsnittet etter forklarer hver 
innstilling.
1.Trykk på og hold nede Menu-knappen.
2.Når alternativet «Full scanning (DAB+)» eller «Scaninnstilling (FM)» vises, trykker du på enten Prev.
-eller Next-knappene for å bla gjennom menyalternativene til du finner «System».Trykk Select/-Volume+-
kontrollen innover for å velge.
3.Bruk Prev. eller Next-knappen for å finne alternativet «Bakgrunnslys», og trykk Select/-Volume+-
kontrollen innover.
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Tidsavbrudd
1–3 trinn
4.Bruk Prev. eller Next-knappen for å finne alternativet «Tidsavbrudd», og trykk Select/-Volume+-
kontrollen innover.
5.Bruk Prev. eller Next-knappene for å bla gjennom alternativene 10–180 sekunder.
6.Trykk på Select/-Volume+-kontrollknappen for å lagre innstillingen.

1–3 trinn
4.Bruk Prev. eller Next-knappen for å finne alternativet «På-nivå», og trykk Select/-Volume+-
kontrollen innover.
5.Bruk Prev. eller Next-knappene for å bla gjennom «svak» eller   høyt
6.Trykk på Select/-Volume+-kontrollknappen for å lagre innstillingen.Dimmenivå.
1–3 trinn
4.Bruk Prev. eller Next-knappen for å finne alternativet «Dimmenivå», og trykk Select/-Volume+-
kontrollen innover.
5.Bruk Prev. eller Next-knappene for å bla gjennom «svak» eller   høyt
6.Trykk på Select/-Volume+-kontrollknappen for å lagre innstillingen.

På nivå

«        ».

«       ».
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PROGRAMVAREVERSJON
1.Trykk på og hold nede Menu-knappen og i FM-modus.
Bruk Prev. eller Next-knappen for å bla til «System», og trykk på Volume/-Select+-kontrollknappen for 
å velge «Prog. vareversjon», så vises programvareversjonen på LCD-skjermen.
2.Fortsett å trykke på og slippe Menu-knappen for å gå tilbake gjennom menyen og gå tilbake til
kanalvisningen.

Instruksjoner for bruk av hodetelefoner 
Koble et par hodetelefoner med 3,5 mm jack inn i EARPHONE-kontakten på enheten. 

For å hindre mulig hørselsskade må du ikke lytte på høye volumnivåer i lange perioder.Hvis 
du ikke hører noen lyd under avspilling, må du ikke skru opp volumet siden musikken plutselig kan 
begynne på høyt volum. 
Overdrevent lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan føre til hørselstap. For å unngå å skade 
ørene må du justere volumet til det laveste sikre nivået før du spiller, og skru opp til ønsket nivå når 
avspillingen har startet. 

DAB+-frekvens: 174 MHz–240 MHz 
FM-frekvens: 87,5 MHz–108 MHz 

SPESIFIKASJONER 

 

Strømadapter: Utgang DC 5 V 1000 mA. Inngang 
AC 100–240 V/50 Hz 
Batterier: 4 x AA batterier ( følger ikke med)  
med)

Dimensjoner: 177 x 56 x 91 mm 

STELL OG VEDLIKEHOLD 
1. Alt vedlikehold og all rengjøring skal utføres mens enheten er koblet fra strømnettet.
2. Tørk av kabinettet med en lofri støvklut nå og da. Du må ikke rengjøre enheten med væske eller
løsemidler. 

FEILSØKING 

Problem Årsak(er) Løsning(er) 
Ingen strøm Strømbryteren er satt til OFF 

Batteriene er flate 
Sett strømbryteren til ON-stilling Bytt ut 
batteriene eller bruk strøm 

Finner ikke ønsket 
stasjon 

Svakt signal 
Stasjonen er ikke tilgjengelig i ditt område 

Bruk den manuelle tuningfunksjonen 

Skjermen er blank Dette kan skje hvis kringkasteren endrer 
beskrivelsen for en tjeneste eller fjerner en 
beskrivelse mens den er tunet inn.

Enheten vil forsøke å tune på nytt. Den 
kommer ikke til å utføre et nytt søk 

Jeg kan høre en 
gurglelyd på noen 
stasjoner 

Batterinivået er lavt 
Svakt signal 

Skift ut batteriene eller bruk strøm Prøv å 
plassere antennen et annet sted 

Ingen lyd Volumet satt til minimum Øk volumenivået 
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