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MONTASJEVEILEDNING FOR ELKO SOUND RADIO 2 
Gratulerer med ditt nye ELKO Sound anlegg, et anlegg som er beregnet for innebygging i vegg. Denne veiledningen er laget for å gi deg praktiske 
tips og veiledning i montasjen av anlegget.  Veiledningen gjelder for både ELKO Sound RADIO 2.  
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Før installasjon: 
• Planlegg installasjonen nøye: 

o MEGET VIKTIG : Ta forbehold om god nok DAB+ dekning på stedet der radioen monteres. Husk at DAB signaler er ligger på et 
mye høyere frekvensområde enn FM, og dermed er mer påvirket av bygningens beskrankninger enn FM. Derfor anbefales det å 
legge et rør til ett felles antenne anlegg for tv/radio eller til kaldt loft for mulighet til tilkobling av ekstern antenne. 

o Tenk nøye igjennom plassering av høyttalere og styringsenhet. Radioen krevet montering i dobbel veggboks.  
o ELKO Sound radio kan utstyres med en ekstra høyttaler for stereo lyd (El nr: PH 6407133, Alu  6407134, Sort 6407135).  
o Høyttalere og styringsenhet trenger ikke stå ved siden av hverandre og det med følger ledning for alternativ plassering av 

høyttalere )  
• ELKO Sound Radio skal ha fast tilkoblet 230V tilførsel (max 1,5mm2) og bør ikke kobles på samme kurs som støyende kilder som LED. 

Installasjonen i korte trekk: 
1. Begynn med å sette opp ”infrastrukturen” til anlegget . 

- Monter bokser for plassering av styringsenhet og høyttaler.  
- Trekk rør til tilførsel til Radioen (16mm). 
- Trekk rør til antennepisk/ekstern antenne (16mm). Normalt holder det med den medfølgende antenne pisken for god radio 

dekning, men det anbefales like vel å legge et rør til ett felles antenne anlegg for tv/radio eller til kaldtloft for mulighet til 
tilkobling av ekstern antenne.  

- Prøv så godt som mulig å skille signalkabler og strømførende kabler. 
 

2. Pakk opp ELKO Sound Radio anlegget forsiktig og sjekk at det ikke er noen synlig skader. 
- Skulle det være skade kontakt grossist/ fraktselskap umiddelbart og ta vare på emballasjen for dokumentasjon og skadeårsak.  

 
3. Monter anlegget etter monteringsanvisning.  

- Monter alle deler av anlegget før anlegget strømsettes  
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Feilsøking på ELKO Sound Familien: 
For teknisk support ring ELKO AS, 67 80 73 00 

SYMPTOM HANDLING 

Får ikke inn DAB radio 

• Forsikre deg om at DAB er utbygd 
• Forsikre deg om at du har koplet til antenne på riktig skruterminal. 
• Kort inn antennepisk til 2 stk pisker på ca 25 cm, sett de 2 inn i hhv GND og Ant, de 2 

piskene tvistes deretter sammen med slaglengde på ca 2 cm. 
• Strekk en coaxial kabel til egnede antenneforhold og kople til en ekstern antenne / T-

antenne. Jord antenne til GND. 

Skurr fra AUX utgang • Sjekk at du har en jordet stereo jack tilkoplet, og forsikre deg om at kabel er 100% kopper. 
• Sjekk at jack er trykket helt inn. 

Fjernkontroll fungerer ikke • Sjekk at batteriet i fjernkontroll virker 
• Sjekk at transportsikringspapiret som dekker fjernkontrollens batteri er trukket ut og vekk. 

Ikke lyd i høyttaleren  
Ikke lyd i høyttaleren ved Mono • Sjekk at høyttalerledningen er tilkoblet Mono ved bruk av kun en høyttaler 
Ikke lyd i den ene høyttaleren ved 
bruk av Stereo. 

• Sjekk at bryteren for Stereo / Mono står på Stereo. 

 

ELKO AS 

Postboks 6598 Etterstad 

0607 OSLO 

Besøksadresse:  

Sandstuveien 68, 0680 OSLO 

Tlf: 67 80 73 00 

ccc@elko.no – www.elko.no 
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