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Bruksanvisning 
AUDIOLINK RADIO 
(MOTTAKERMODUL) 

FM-M11 
AudioLink Radio opererer i 823-832 MHz båndet.  

Båndet har 37 kanaler fordelt på 3 banker. FM-M11 dekker Bank 11 som har 16 kanaler.  
Mottakeren fungerer etter diversitetsprinsippet. 

 
 
Daglig bruk 

AudioLink Radio er en sentral bestanddel i 
alle AudioLink produkter med trådløst 
mottak av mikrofonsignaler og andre 
lydsignaler.  
AL Radio og korresponderende mikrofoner 
og sendere i AudioLink systemet må være 
innstilt på samme kanal. Se avsnittet 
Kanalvalg nedenfor. 
 
Montering 
AudioLink Radio benyttes normalt til å 
utvide antall mottakerkanaler i ALBASE4 
og ALBASE, men de forefinnes i alle 
AudioLink enheter med trådløse mottakere. 
For montering av AL Radio i disse 
produktene henvises til bruksanvisning for 
de produktene. 
 
Kanalvalg 
AudioLink Radio kan ta imot på én valgt 
kanal. 
Kanalvelger 
er plassert i 
front av 
enheten. 
  
1. Valg av kanal 

Med en liten flat skrutrekker dreier du 
kanalvelgeren til ønsket kanal. Den gule 
indikatorlampen på 
mottakeren lyser når 
sender og mottaker 
korresponderer. 

Kanaloversikt. 

 
Bank 11 

Kanal Frekvens Kanal Frekvens 

0 823,000 8 830,750 
1 829,750 9 823,500 
2 825,000 A 825,750 
3 826,750 B 831,250 
4 829,000 C 824,000 
5 832,000 D 828,250 
6 827,750 E 826,250 
7 824,500 F 830,250 

 

 
Enkel feilsøking 
Det er ingen egen feilsøkingsprosedyre for 
enheten, med det vises til bruksanvisningen 
for det AudioLink produktet AL Radio er 
montert i. 
 

Dersom du trenger hjelp til feilretting 
I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du 
kontakte det sted hjelpemiddelsentralen 
eventuelt har gitt deg opplysninger om, eller 
til: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fylles ut av hjelpemiddelsentralen 
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Leverandør 
Vestfold Audio AS 
3234 Sandefjord 
 
Tekniske spesifikasjoner  
Frekvensområde:   100 – 12000 Hz 
Radio båndbredde: 823 – 831 MHz 
Bruksområde:        som for vertsproduktet. 
Rekkevidde:          Opptil 120 meter 
 
Utfyllende informasjon om hvordan 
hjelpemiddelet skal brukes 
Se bruksanvisningen. 

Rengjøring utført av bruker 
Hjelpemiddelet krever ikke spesielt renhold, 
da det er innbygget i andre AudioLink 
produkter. 
 
Vedlikehold utført av bruker 
Hjelpemiddelet er vedlikeholdsfritt. 
 
Lagring når ikke i bruk 
Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted. 
 
Utfyllende om feilindikasjoner 
Informasjon om feilmeldinger finner du i 
bruksanvisningen. 
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