
Generell Felsökning  
Problem Orsak Lösning 

 

Svag sändning 

Dåligt laddat batteri. Ladda batteriet. 
Låg uteffekt. Ändra till hög uteffekt. 

Antennen ej åtdragen. Drag åt antennen. 

Antennen avbruten/trasig. Byt antennen. 

Fel typ av antenn 31/70/155MHz. Byt antenn. 

 

Svag mottagning 

Antennen ej åtdragen. Drag åt antennen. 

Antennen avbruten/trasig. Byt antenn. 

Brusspärren felaktigt inställd. Ändra till nivå: 01. 

Fel typ av antenn 31/70/155MHz. Byt antenn. 

 

Ingen sändning 

Fel kanal inställd. Ändra kanal. 

Fel pilotton inställd. Ändra pilotton. 

Se manual/snabbguide. 

Antennen avbruten/trasig. Byt antenn. 

Urladdat eller dåligt batteri. Ladda batteriet eller byt. 

 

Ingen mottagning 

Fel kanal inställd. Ändra kanal. 

Antennen avbruten/trasig. Byt antenn. 

Fel pilotton inställd. Ändra pilotton .                      

Se manual/snabbguide. 

Ingen laddning Fel i radion eller batteriet. Byt batteri. Radio till service. 

 

 

 

 

 

 

 

Felaktig laddare. Byt till avsedd laddare. 

Ingen laddning med 

bordsladdare 

Trasigt batteri. Byt batteri. 

Trasig bordsladdare. Byt laddare. 

Tillbehör fungerar inte Trasigt/felaktigt tillbehör eller                

trasigt uttag.       

Prova annat tillbehör, hjälper 

inte det, skicka för service. 

Några kanaler saknas Kanaler är inte aktiverade. Aktivera dolda kanaler.        

Se manual. 

Dålig räckvidd med 

tillbehör 

och radio i bärsele/ficka 

I bärsele/radioficka är inte jordplanet 

optimalt. 

Håll radion i handen för 

bästa räckvidd/jordplan 

 Om inget annat hjälper  

Lossa batteriet och sätt dit det igen.  

Återställ radio till fabriksinställningar, se manual/snabbguide. 

Hjälper inte detta, skicka radion för service. 

Kontakta oss: info@lafayette.se Tel: +46 31 840430 

 

mailto:info@lafayette.se


 

Problem Orsak Lösning 

Smart 
Radion sänder konstant eller 
knapparna fungerar inte. 

Tillbehörskontakten är 
inte riktigt ansluten.  

Skruva fast tillbehörskontakten. 

Bluetooth parning, Peltor WS 
kåpor 

Handhavande av 
kåpor 

Håll inne knappen tills man hör 
”Bluetooth pairing ON”                   

Micro 5 
Kan inte ställa in pilotton ”BASIC”-läget är  

inkopplat. 
Koppla ur ”BASIC”-läge och ställ in 
pilotton.  Se manual/snabbguide. 

Kommer inte in i menyn ”BASIC”-läget är  
inkopplat. 

Koppla ur ”BASIC”-läge.                       
Se manual/snabbguide. 

Radion sänder när man ansluter 
ett tillbehör 

Trasigt uttag eller fel 
på tillbehör. 

Prova annat tillbehör. Kvarstår felet, 
skicka radio, laddare och övriga 
tillbehör för service. 

Micro 4 
Alla tecken visas när man trycker 
in sändningstangenten 

Batteriet är dåligt. Prova med ett annat batteri. Hjälper 
inte det, skicka radion för service. 

Radions driftstid har försämrats 
väsentlig 

Batteriet är dåligt. Prova med ett annat batteri. Hjälper 
inte det, skicka radion för service. 

Väggladdarens lampa lyser inte 

 

När batteriet är helt 
tomt, lyser inte vägg-
laddarens lampa 
direkt. 

Ladda över natten. Drag ut 
väggladdaren och anslut igen.  
Hjälper inte det, byt laddare. 

Bordsladdaren blinkar rött Batteriet är helt tomt. Lossa batteriet och sätt enbart  
batteriet i bordsladdaren. 

Radion sänder när man ansluter 
ett tillbehör  

Trasigt uttag eller fel 
på tillbehör. 

Prova annat tillbehör. Kvarstår felet, 
skicka radio med laddare och övriga 
tillbehör för service. 

Micro 3(+) 
P-  visas i displayen när man 
trycker in sändningstangenten 

Batteriet är dåligt. Prova med ett annat batteri. Hjälper 
inte det, skicka radion för service. 

Radions drifttid har försämrats 
väsentligt 

Batteriet är dåligt. Prova med ett annat batteri. Hjälper 
inte det, skicka radion för service. 

Batteriet blir väldigt varmt. Trasigt batteri eller fel 
laddare.       

Avbryt genast laddning. 
Kontrollera laddare och batteri. 

UL visas i displayen. 

 

Fel i radion. Återställ radion till fabriksinställningar  
Se manual/snabbguide. 
 


