Checklista för bättre FM-mottagning
Syftet med denna checklista är att ge tips och råd till radiolyssnare som vill åtgärda problem med
dålig FM-mottagning.
Checklista
1.

Kontrollera att du har ställt in rätt frekvens på din radio. På Teracoms hemsida kan
du ange din gatuadress och få rekommendation på bästa frekvens.

2.

Koppla om din radioapparat från ”stereomottagning” till ”monomottagning”.
Detta är en funktion du kan välja i mottagaren och som kan innebära bättre mottagning
eftersom mottagningen i monoläge är mindre känslig för störningar och bakgrundsbrus.

3.

Kontrollera att felet inte ligger hos din radioapparat. Pröva mottagningen med en
annan radioapparat och hör med dina grannar om de upplever samma problem som du.

4.

Pröva att flytta radioapparaten en eller ett par meter till en ny plats. Var noga med
att inte placera radioapparaten alltför nära annan elektronisk utrustning och pröva olika
antennplaceringar för att utesluta lokala störningar från t.ex. mikrovågsugnar, trådlösa DECT
telefoner och annan elektronisk utrustning i hemmen.

5.

Anslut radioapparaten till extern antenn (tak- eller centralantennen). Om
radioapparaten är ansluten till egen takantenn (typiskt för villa, radhus och fritidshus) så
kontrollera skicket på antennanläggningen. Om radioapparaten istället är ansluten till s.k.
centralantenn (typiskt för flerfamiljehus och lägenheter) så kan problemet vara relaterat till
fastighetens antennsystem. Om du misstänker att problemet ligger hos centralantennen ska
du kontakta fastighetsägaren för vidare support.

6.

Om du lyssnar på radio i bilen och irriterar dig på att P4-kanalerna växlar
mellan olika lokalstationer så är detta en funktion i din bilradio som du kan
koppla ur. Funktionen kallas Local (LOC) eller Regional (REG), det är olika på olika
radioapparater. Pröva att ställa funktionen till ON för att undvika växling till annan
lokalradiostation (på dagtid när Sveriges Radio sänder lokala program). För vidare support
kring detta titta i handboken till din bilradio eller kontakta återförsäljaren.

7.

Var slutligen uppmärksam på att teknisk kvalitet och mottagningsegenskap
varierar mellan olika modeller av radioapparater. En bra mottagare, en bra antenn
och en bra antennplacering är faktorer som väsentligt kan förbättra din mottagning av radio.
Fråga en återförsäljare eller din lokala antenninstallationsfirma för råd kring din unika
situation.

Om inget annat hjälper
8.
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Anmäl felet till Teracoms Kundtjänst genom att fylla i vår Lyssnarrapport.
Vi undersöker frågan och återkopplar till dig!

