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Viktig säkerhets information 

1. Läs igenom detta noggrant  
2. Spara denna instruktionsbok 
3. Uppmärksamma alla varningar 
4. Följ instruktionerna 
5. Använd inte din WR15BT nära vatten.  
6. Rengör endast med en torr trasa 
7. Blockera inga ventilations öppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner 
8. Placera inte nära varma ytor. Som t.ex. värmekällor, spisen, eller annan elektronisk 
        Apparatur som producerar värme. 
9. Skydda strömkabel från åverkan. Hantera adaptern och kontakter försiktigt. 
10. Använd bara tillbehör som medföljer din Sangean WR15BT. Eller som rekommen-

deras av importör/din återförsäljare. 
11. Se till att din WR15BT står stadigt och säkert. 
12. Ta ut stickproppen i väggen undre åskväder. 
13. Serivice skall endast utföras av en service verkstad. Service kan behövas om din 

Sangean WR15BT har blivit skadad på något sätt.  T.ex. om det kommit vätska in i 
din WR15BT, eller strömkabeln eller adaptern har blivit skadad. 

14. För att minimera risken för brand eller elektriska stötar exponera aldrig din 
WR15BT för regn eller fuktig miljö. 

15. Din WR15BT skall aldrig exponeras för droppande eller dusch av någon vätska. 
Ställ heller aldrig t.ex. glas med vätska bredvid din WR15BT 

16. Var försiktig med volymen när du lyssnar t.ex. med hörlurar. För hög volym leder 
till permanenta skador på hörselorganen. Du ser sådana varningar på olika  

        Strömnings tjänster följ då dessa varningar. 
 
Viktigt. 
För att kunna följa FCC och RF strålnings reglerna, får ingen förändring av antenner   
eller själva WR15BT utföras. Förändringar av antennen eller själva WR15BT kan leda 
till att din WR15BT överskrider riktvärden för strålning. 
Och då bör inte din enhet användas. 
 
Varning. 
Utför ingen service som nämns i denna manual, eller öppna din WR15BT, detta för att 
inte utsättas för risken av elektriska stötar. 
Endast om du är utbildad att utföra sådant kan du göra detta. 
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Kontrollernas placering och funktion 

1. AM/FM/AUX in/ Bluetooth. 
Väljare vred (steg) 

2. Stationsinställning indikator 
När den lyser står stationen rätt 

3. Stationsinställnings skala. 
Med indikator. 

4. Stationsskala (Frekvensskala) 
5. Stationsinställnings ratt 
6. Volymkontroll med av och på. 
7. Högtalare 
8. F-typ yttre antenn anslutning. 
9. Bluetooth indikator. 

Denna lyser blått när Bluetooth är 
aktiverad. 

10. 12 volt DC ingång. 
11. Hörlursuttag 3,5mm 
12. Line out (Anslutning t.ex. till yttre 

förstärkare) 
13. AUX ingång. Anslut yttre ljudkälla 
14. Omkopplare mellan den inbyggda 

antennen och den yttre antennen. 
Glöm inte att koppla! 

15. NFC område.  
(För NFC anslutning alltså direkt 
anslutning till Bluetooth. Om din 
enhet har NFC.) 
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Ström till din radio 

Nätadaptern (AC/DC) behövs för att driva din radio, för den drivs av 12 volt DC 1,2 Sätt 
in 12 volts plugg (den lilla) i din radio, där efter sätter du in nätadaptern i vägguttaget. 
 
Viktigt 
Huvudpluggen (230 volts) är avsedd att endast ansluta i ett 230 v 50Hz vägg uttag. 
Denna plugg måste vara lätt tillgänglig, för att kunna dragas ut ur vägguttaget. 
Detta för att avvärja ev. faror. 

Användning av din FM radiodel 

1. Anslut antennen. Är ej nödvändigt i alla lägen. 
 Din radio har en inbyggd antenn och en trådantenn (yttre antenn). 
 För att förbättra FM signalen anslut den bifogade FM /AM Trådantennen  
 i F uttaget på  
 din radio (8). Man kan också ansluta en 75 ohms antenn kabel i samma uttag. 
  Glöm inte att ändra från inbyggd antenn till extern (yttre) när du ansluter din  
 trådantenn. (14). 
 
2. Slå på din radio genom att vrida på volymkontrollen. (6) 

 Vrid sedan på väljarvredet (1). Ställ in t.ex. på FM. 
 
3. Vrid på stationsinställnings (5)ratten till den station du önskar.  

Stations indikatorn hjälper dig (2). Den lyser när du står rätt. (Lite justering behövs) 
 
4. Ställ in volymkontrollen till lagom lyssnings volym (var rädd om din hörsel). 

 
5. För att stänga din radio, vrid volym/av och på ratten (6) till av läge.  

Användning av din AM radio 

1. Anslut antennen. Är ej nödvändigt i alla lägen. 
 Din radio har en inbyggd antenn och en trådantenn (yttre antenn). 
 För att förbättra FM signalen anslut den bifogade FM/AM Trådantennen  
 i F uttaget på  
 din radio (8). Man kan också ansluta en 75 ohms antenn kabel i samma uttag. 
  Glöm inte att ändra från inbyggd antenn till extern (yttre) när du ansluter din  
 trådantenn. (14). 
 
2. 2. Slå på din radio genom att vrida på volymkontrollen. (6) 

 Vrid sedan på väljarvredet (1). Ställ in t.ex. på FM. 
 
3. Vrid på stationsinställnings (5)ratten till den station du önskar.  

Stations indikatorn hjälper dig (2). Den lyser när du står rätt. (Lite justering behövs) 
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4. Ställ in volymkontrollen till lagom lyssnings volym (var rädd om din hörsel). 
 

5. För att stänga din radio, vrid volym/av och på ratten (6) till av läge.  
 
Notera att: 
Om AM mottagningen störs av din nätadapter. Flytta den mer än 30 cm från radion. 

Lyssna på Bluetooth  

Du måste ”PAIR” din BLUTOOTH enhet (SMARTPHONE t.ex.) med din WR15BT. 
Detta innan du kan strömma t.ex. musik i din WR15BT. 
”PARING” är för att din WR15BT och din BLUTOOTH enhet känner igen varann. 

PAIRING  

1. Slå på din radio genom att vrida på volymkontrollen. (6) 
Vrid sedan på väljarvredet (1). Ställ in på BT. BLUETOOTH indikatorn(2) blinkar. 
 

2. Aktivera BLUTOOTH på din enhet, enligt din enhets bruksanvisning. 
Har du en äldre modell så kan det vara nödvändigt att sätta in en pass kod 0000. 

 
3. När din enhet är ansluten i din radio hörs ett ”Beep ljud” och Bluetooth indikatorn 

lyser med fast sken. Nu kan du spela din strömmande innehåll. 
 

Notera 
1. Om 2 t.ex. smartphones skall PAIR för första gången, båda måste söka efter  
 din radio. Då kommer din radio att visa sig på båda enheterna (Smartphones). 
 Men det är bra den SMARTPHONE som PAIR först som kan strömma till din radio 
 
2. Om de du går för långt ifrån din radio med din ”SMARTPHONE” kommer  

anslutningen att brytas temporärt. Din Smartphone kommer att återanslutas när du 
är inom operations området (Bluetooth räckvidd) 

 
3. Om din SANGEAN WR15BT visar sig i din enhets lista, men du kan inte ansluta. 

Ta bort den ur listan och PAIR igen. (Se ovan) 
 

4. Det effektiva området som BLUETOOTH signalen täcker är ca 10meter. 
Om något är i vägen mellan din enhet och din WR15BT så påverkar detta signalen. 

 
5. Bluetooth / NFC anslutningen kan variera, detta beror på din enhet. 

Kontrollera din enhets NFC funktion. Alla enheter stödjer inte NFC 
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Redan utfört PAIR proceduren 

Om din BLUETOOTH enhet är PAIR med din WR15BT kommer din enhet att komma 
ihåg din WR15BT. 
Det betyder att du inte behöver söka eller PAIR dem igen. 
Dock måste du öppna din BLUETOOTH lista och söka fram WR15BT. 
 
Din WR15BT kommer ihåg två olika BLUETOOTH enheter. 
Om du PAIR ytterligare en enhet försvinner den först PAIR enhet. 

Avbryt anslutningen av BLUETOOTH 

Vrid din band väljare knapp (1) till något annat läge t.ex. FM. 
 
Eller koppla bort din SMARTPHONE genom att stänga BLUETOOTH anslutningen 
Bluetooth indikatorn kommer att börja blinka visande att du kan ansluta någon annan 
enhet i din WR15BT. 

PAIR  och spela din enhet med NFC koppling 

WR15BT är utrustad med trådlös NFC (Near Field Communication) funktion, vilket 
tillåter att man spelar NFC klara enheter i din WR15BT.  PAIR och spela. 
Du behöver inte leta i din lista. 
PAIR sker automatiskt om du lägger din enhet på toppen av din WR15BT (15). 
(Fungerar endast om din SMARTPHONE är utrustad med NFC och påkopplad) 
 
1. Rotera väljare knapp (1) till BT (Bluetooth läge). Och Bluetooth indikator börjar  

blinka (2). 
2. Slå på din enhets NFC funktion. 
3. Lägg din SMARTPHONE på NFC området på din WR15BT (15). 

Din SMARTPHONE kommer automatiskt att i PAIR läge. Om du PAI för första 
gången kommer din SMARTPHONE att fråga om det är ok att ansluta i din 
WR15BT. När allt är klart hörs ett ”Beep Ljud” Och BLUETOOTH indikatorn 
kommer att lysa (2) (Under PAIR processen blinkar den). 

4. Använd din SMARTPHONES kontroller för att spela (strömma innehåll). 
 
Notera 
1. Om du vill ansluta ytterligare en SMARTPHONE så slå av den enhet som för 

för närvarande är PAIR. 
2. Notera att alla SMARTPHONES har inte NFC orådet placerat på samma ställe. 

Kontrollera var din enhets område finns. 
3. En del metall väskor hindrar NFC och BLUTOOTH signalen från att komma 

fram. Ta bort sådana väskor/skydd. 
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Koppla ifrån NFC anslutning 

För att koppla bort NFC anslutningen behöver du bara lägga din SMARTPHONE 
ovan på din WR15BT. Detta på NFC området.(15) 
BLUETOOTH indikatorn (2) kommer nu att blinka och indikera att den är beredd att 
ansluta en ny enhet. 
För att helt ta bort NFC vrid väljarknappen (1) till vänster och ställ dig på t.ex. FM. 

Använda hörlurar 

AUX IN anslutning 

Anslut dina hörlurar med 3,5mm kontakt till hörlursuttaget på baksidan. (11). 
När du anslutit dina hörlurar i uttaget (11) tystnar högtalare automatiskt. 
Var försiktig med volymen så du inte skadar dina öron. 
 
Du skall njuta av din Sangean WR15BT. 

AUX anslutningen sitter på din WR15BT baksida (13)  
Genom AUX kan du ansluta ljudkällor som ej har BLUETOOTH. 
 
1. Vrid på väljarknappen (1) till läge AUX  
2. Anslut den extra ljudkällan med hjälp av kabel. (Oftast via hörlurs uttaget på 

din extra ljudkälla.) 
3. Justera volymen på din extra enhet, kontrollera volymen. Att den är tillräcklig 

för att din WR15BT skall ha det ljudtryck du önskar. 

Line out (Linje ut.) 

En 3,5mm anslutning (utgång ) (12) som finns på baksidan av din WR15BT. 
Med denna utgång kan du ansluta din WR15BT till annan förstärkare. 
Till ex. en förstärkare utan radio, då kan din WR15BT bli en radio del. 
Anslutning till AUX (12) tystar den inbyggda högtalaren. 
Justera volymen i din WR15BT till lagom nivå. 

Teknisk info 

Radio frekvensomfång 
FM     87,50-108 MHz 
AM    520– 1710 kHz 

Inbyggd antenn 
AM inbyggd feritte antenn (järn antenn) 
FM inbyggd trådantenn 
FM antenn extern  F- Kontakt med tråd antenn. 

Nät / strömförsörjning. 

Nätadapter in 230 volt ut 12v. 1,2 A  Kontrollera informations skylten på baksidan av din WR15BT 
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Teknisk info 

Ut effekt 6,5 watt 10% T.H.D. @ 100 Hz. 
Hörlursuttag  3,5mm Mono (stereo anslutning) 2 x 0,5 w 
Aux ingång    3,5 mm  stereo anslutning 
Ingångs känslighet 300mv ut effekt 6,5w @ 100Hz 
Ingångs impedance 47 Kohm 
REC ut impedance 2,2 Kohm 
DC in 12 volt 1,2 A center är plus  Mått ytter 5,5 mm Inner mått 2,0mm 
Tillbehör som följer med FM F-anslutnings adapter,  
 
Sangean förbehåller sig rätten att ändar teknisk specifikationen. 
Olika modell namn kan användas på olika marknader i vår Värld. 

Tack för att du köpt en SANGEAN produkt.  

En riktigt fin modell tycker vi på Moon Radio, o andra sidan tycker vi att alla  
Sangean är fina modeller och som låter bra. 
Sedan 2000 har vi sålt fler än 250,000 dessa hittar vägen till Radio och ljud diggare. 
Tack för ditt förtroende. 

Tack för att du ger Sangean förtroendet. 

Moon Radio AB är grundat 1934. Då vi tillverkade radio mottagare. 
Så det känns naturligt att vi sedan 2000 exklusive distributör för Sangean i Sverige. 
Kolla   moon.se  


