
Snabbguide för svensktalande radio med taktila knappar 

En stabil bordsradio med kontrasterade och taktila knappar och med 

fylligt stereoljud. 

 

 Placera radion med knapparna och högtalarna vända mot dig. 

 På radions ovansida finns ett bärhandtag och en teleskoppantenn. 

 På den högra kortsidan sitter två rattar. Den övre är en 

inställningsratt som används till att välja önskad radiostation, men 

också för att justera inställningar. Denna ratt kan även tryckas inåt 

för att bekräfta ett val. 

 Nedanför inställningsratten hittar du volymen. 

 På radions vänstra kortsida sitter ett reglage för att växla mellan 

mono- och stereoljud, därunder två stycken uttag (uppifrån räknat) 

hörlur, AUX-ingång (3,5 mm standard) samt uttag för strömadapter. 

 På framsidan finns två rader med fem runda taktila knappar i 

vardera raden samt en ensam knapp längst uppe till höger. 

Knappen längst uppe till höger används till att slå på/av radion. 

 Den övre raden består av fem stycken inställningsknappar och 

beskrivs från vänster till höger. 

- Knapp 1; Växla mellan FM, AM och AUX (förstärkarläge). Om 

AUX-läget är aktivt ändras också alarm till pipljud istället för 

radio. 

- Knapp 2; Språk och volyminställning för röstguiden samt 

versionsinformation.  

- Knapp 3; Alarminställning. 

- Knapp 4; Sleeptimer (insomningstimer). 

- Knapp 5; Klocka/automatisk tidsinställning. 

 I den andra raden känner du fem taktila snabbvalsknappar märkta 

med punktskrift 1-5. 

 På baksidan av radion hittar du en batterilucka samt ett uttag för 

medföljande strömadapter. Batterier ingår inte. 

 

Kom igång! 

1. Anslut den medföljande strömadaptern till strömuttaget, (det nedersta 

uttaget på radions vänstra kortsida). 

2. Tryck på strömknappen för att slå på radion. Radion säger "påslagen" 

följt av aktuellt frekvensband följt av inställd frekvens, till exempel 

"Påslagen, FM-frekvensband FM 92,4". 



3. För att ställa in önskad frekvens vrid på inställningsratten tills du hittat 

önskad radiokanal. 

4. Du kan enkelt spara en radiostation på någon utav de fem 

snabbvalsknapparna genom att trycka och hålla inne önskad 

snabbvalsknapp tills radion bekräftar att snabbvalet är sparat. Du kan nu 

söka efter en ny radiostation på samma sätt som tidigare och spara på 

någon utav de andra snabbvalsknapparna. 

 

Inställning av språk och röstvolym 

För att ändra röstguidens språk och volym trycker du på den första 

radens andra knapp från vänster. Använd inställningsratten för att välja 

önskat språk. Bekräfta ditt val genom att trycka på inställningsratten. 

För att ställa in röstguidens volym använd inställningsratten. Om du inte 

gör något val återgår radion till utgångsläget efter några sekunder. 

 

Inställning av klockan 

För att ställa in klockan tryck och håll inne inställningsratten tills radion 

säger "ställ in timme". Vrid på inställningsratten tills du hittat önskad 

timme. Bekräfta genom att trycka på inställningsratten. Ställ därefter 

minuter och avsluta inställningen genom att trycka på inställningsratten. 

Radion läser nu upp aktuell tid. 

 

Inställning av alarm 

Tryck på knappen för alarminställning, (knapp 3) i den övre raden. Vrid 

på inställningsratten för att slå på eller av alarmet. Ställ in önskad 

alarmtid genom att vrida på inställningsratten. Tryck på inställningsratten 

för att bekräfta inställningen. Radion läser därefter upp inställt alarm följt 

av aktuell tid. 

När alarmet startar tryck på strömknappen för att slå av. Alarmet 

upprepas vid förinställd tid tills dess att du avaktiverar det. 

 

Sleeptimer (automatisk avstängning) 

Tryck på knappen för sleeptimer, (knapp 4 i den övre raden). Välj önskad 

inställning med inställningsratten. Tryck på inställningsratten för att 

bekräfta. 

 

Uppläsning av klockan 

Tryck på knapp 5, (längst till höger i den övre raden) för att få aktuell tid 

uppläst. 


