
 

Radioen min har låst seg fast på AM båndet, får ikke koblet over til FM båndet. Har prøvd med 
5-56 for å forsøke å drive ut fuktighet, det har funka før, men ikke så langt denne gangen. Har 
spraya på knappene og på kontakten mellom øvre radiodel og nedre radiodel. Håper noen vet 
hva som kan gjøres med dette. Takk! 
 
Pål Storerud 
 
Svar: 
 
Under knappene ligger det faktisk en gummikappe som hindrer vann å trenge ned videre i 
systemet. Om du har nedi tryllemiddel fra oversida, kommer dette vanligvis ikke lenger, 
dersom det ikke er hull i gummien. På undersiden av denne gummikappa er det en metalldings 
vulket fast. Denne når ned på printplata når knappen trykkes ned, og gir derved kontakt 
mellom to punkter. Tipper at hunden kan være begravd her, at det er dårlig kontakt/irring på 
printen på en eller flere kontakter. For å komme til disse må du plukke sund kontrollenheten 
fra undersiden av kontrollpanelet. Det hender også at enkelte av pinnene i multikontakten 
som står festet underkontrollenheten, har løsnet og ligger noe lavere i kontakten enn normalt, 
slik at det ikke blir kontakt mot hunn-pluggen.Har også opplevd at det kan være nok å trykke 
kontrollenheten litt hardere på plass etter at den har vært ute, at multikontaktene 
sannsynligvis ikke har vært helt inne i hverandre. Holder likevel en knapp på den første 
løsningen. 
 
Kåre 
 
Fulgte oppskrifta til Kåre, feilen lå i kontakten/bryteren som sitter på "printplata" under 
gummikappa. Fikk kobla over til FM ved å løsne printplata og trykke på bryteren fra hver side 
med fingrene når radion satt på sykkelen. Fikk den over på FM og monterte sammen radioen 
og satte den inn igjen. Har ikke turt og se om bryteren funker som den skal nå, men den står 
på FM nå og jeg håper at den blir stående der. På sikt bør jeg nok få meg en ny bryter. 
 
Pål 
  

 

 


