Med digital radio i bilen kan du lytte til dit yndlingsprogram,
når det passer dig – du kan høre radio live, som podcasts eller
lytte til tidligere sendte programmer.
Her kan du se, hvordan du kan lytte til digital radio i bilen.

Via smartphone
Du kan få alle fordelene ved at lytte til digital radio i bilen ved blot at
bruge din smartphone. Det eneste du skal gøre er at finde dit yndlingsprogram på din smartphone og koble telefonen til bilens lydanlæg.
Det kan du gøre sådan her:
Hvis radioen i din bil har bluetooth, kan du benytte bluetooth til at forbinde din smartphone til radioen. Tjek om bluetooth er aktiveret på din smartphone og i bilen. Når bluetooth er aktiveret på telefonen, søges der automatisk efter
bilradioens bluetooth. Tryk på enheden – forbind og nyd dit
yndlingsradioprogram i bilen.
Du kan også lytte til digital radio ved hjælp af et USB-kabel,
der kobler din smartphone til bilens lydanlæg. Det kræver
bare et kabel, der har én USB-indgang, der sættes i bilradioen og én indgang, der kan kobles til din smartphone.
Forbind din smartphone til radioen via USB-kablet og lyt til
digital radio på farten.
Du kan også benytte en AUX-lydindgang, der kobler din
smartphone til bilens lydanlæg. Det kræver blot et AUX-kabel, og at der er AUX-indgang i din radio og i din smartphone. Forbind din smartphone til radioen via AUX-kablet og lyt
til digital radio i bilen.

Via DAB+-adapter
En DAB+-adapter er relevant for dig, hvis du har en FM-radio i bilen og
gerne vil lytte til digital radio. Med en DAB+-adapter bliver din FM-radio
opgraderet til en DAB+ radio. En DAB+-adapter får strøm via cigarettænderen og signalet modtages via en selvklæbende antenne, der
monteres på indersiden af forruden langs stolpen i højre side af bilens
forrude.
Vigtigt: Du skal være særlig opmærksom på antennemonteringen, da
en ringe monteret antenne går stærkt ud over signalet. Tag kontakt
til din bilforhandler eller dit lokale værksted for yderligere information
om muligheder og montering.

Via digital bilradio
De fleste biler i Danmark er udstyret med en FM-radio. Men der findes
et stort udvalg af digitale bilradioer, som man kan få installeret i sin bil,
også selvom bilen er af ældre dato.
De fleste forhandlere og værksteder tilbyder forskellige løsninger. Tag
kontakt til din bilforhandler eller lokale værksted for at høre om mulighederne for at få installeret digital radio i din bil.

Mere radio
med digital radio
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Kør bil, når du kører bil. Brug ikke din smartphone mens
du sidder bag rattet. Tilslut og tænd for din digitale radio,
inden du starter bilen. Og få hjælp af en medpassager, hvis
du ønsker at lytte til et nyt program, mens du er på farten.
Find flere gode råd på www.sikkertrafik.dk

