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Bruksanvisning till Radio Smart 

Radio Smart fungerar både som radio med FM/AM och kortvåg, som förstärkare till 
t.ex. din Milestone eller Plextalk och som MP3-spelare med USB-sticka eller Micro 
SD-kort. Ett fylligt och klart ljud via 3 watt trots sitt kompakta format 128x29x83 mm. 
  
Kom-i-gång! Börja med att öppna batteriluckan på baksidan. Tryck på den räfflade 
delen av luckan och dra ner. Ta bort batteriets skyddsplast. Sätt tillbaka batteriet 
(kontaktblecket ska vara nedåt till vänster). Sätt på radion genom att skjuta reglaget 
på ovansidan åt höger. För att starta skanning av kanaler, tryck och håll inne första 
radens andra knapp. Släpp när sökningen startat. Lagring sker efter frekvens och 
sparas på sifferknapparna i kronologisk ordning. 

Beskrivning av radion 
På radions ovansida finns ett reglage för av- och på, ett volymvred samt en antenn. 
På baksidan finns en lucka för det litiumbatteri som medföljer. På framsidans vänstra 
sida finns högtalaren. Uppe till höger finns en display. Under denna sitter 20 
gummerade fyrkantiga knappar, 5 i varje rad. 
 
På högra kortsidan finns överst en tuning-ratt (manuell kanalinställning), därunder 
uttag för (uppifrån räknat) USB-laddare, uttag för USB-minne, AUX-ingång samt 
hörlur (3,5 mm standard utgång).På undersidan finns en öppning för insättning av 
micro-SD-kort. 

Knappbeskrivning 
Det finns 4 rader med vardera 5 knappar (1x1 cm stora). Då denna radio också är en 
MP3-spelare kan knapparna ha olika funktion beroende om du lyssnar på radio eller 
lyssnar på mp3-filer via USB-stick eller Micro SD-kort.  
 
Den första raden består av 5 knappar med symboler och beskrivs från vänster.  
 
Rad 1 med symbolknappar; 
Radioläge; Knapp 1; tidigare station, knapp 2; mute-knapp, knapp 3; framförvarande 
station, knapp 4; omkopplare till mp3, används inte i radioläge och  
knapp 5; repetera en eller flera gånger i mp3-läge, används inte i radioläge 
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MP3-läge; Knapp 1; föregående vid snabbt ryck, längre tryck spola tillbaka, knapp 2; 
spela/paus, knapp 3; framförvarande vid snabbt ryck, längre tryck spola framåt, 
knapp 4; omkopplare till mp3; knapp 5; repetera en vid snabbt tryck, repetera alla vid 
längre tryck 
 
Rad 2 
Knapp 1; FM-band, knapp 2; AM-band, knapp 3; Kortvåg, knapp 4; Automatscanning 
av radiokanaler. Lägger starka radiostationer kronologiskt; knapp 5; 
Minnesknapp/Radera 
 
Rad 3 och 4 
Rad 3; Sifferknappar från vänster till höger 1-5. Rad 4; Sifferknappar från 6-0.  
 
De numrerade knappar kan användas för att gå direkt till en frekvens. T ex P1 
Stockholm 92,4 MHz, tryck på knapparna 9, 2 och 4 så startar frekvensen efter 
någon sekund. Vill du lagra den trycker du kort på minnesknapen. Den sparade 
frekvensen lägger sig på närmsta lediga programknapp. Minnesknappen är också en 
raderingsknapp för sparade frekvenser genom att hålla samma knapp nedtryckt i ca 
3 sekunder. 
 
När en skanning genomförs (rad 2, knapp 4) startar en sökning efter frekvens, från 
lägst till högst. När sökningen är klar har frekvenserna sparats på programknapparna 
i kronologisk ordning, alltså från 1 och uppåt. För att navigera mellan lagrade kanaler, 
gå med knapparna framåt eller bakåt eller tryck på pargramknapparna. Vill du ta bort 
svaga eller oönskade frekvenser så håller du ner raderingsknappen i ca 3 sekunder.    
 
Två tips! Om du t.ex vill lägga P1, P2, P3 och P4 på programplats 1, 2, 3 samt 4 kan 
du göra en scanning av alla frekvenser. Börja med lyssna av programplats 1. Tag 
bort oönskade frekvenser tills P1 hamnar på programplats 1. Tryck sedan på 2 och 
repetera aktiviteten tills frekvens P2 är på plats osv. När allt är på plats kan du välja 
om du vilka kanaler du vill ha bakom dessa programplatser. 
 
Alternativt känner du till frekvensen för aktuellt program, slår in frekvensen, lägger 
den på ledig programplats och sparar. 
 
Nät/USB samt USB-kabel medföljer samt en 2 x 3,5 mm hane/hane för att koppla in 
en extern ljudkälla, t.ex. en Daisyspelare eller Fickminne Milestone. Att ladda 
batteriet tar mellan 3 till 5 timmar. 
 
Tillbehör: laddbart LI-ION-batteri 1.000 mAh, artikelnummer 54002-02 
 
Produkten är CE-märkt. 


