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Internett inspecting gadget

Billig løsning med 
tape og ledninger

Tiny Audio C3 fikser DAB-radio i gamle biler:

Om tre år stenges FM-nettet her i lan-
det og DAB blir det eneste alternati-
vet. Det er ikke noe stort problem på 
kjøkkenet, der vi enkelt kan skifte ut 
den gamle radioen med en ny. Mange 
har allerede skaffet seg en DAB-radio 
der søket etter kanaler er langt 
enklere enn gamlemåten med FM-
radioen. 

Adskillig mer kronglete blir det å 
skifte ut den gamle bilradioen, men 
heldigvis finnes det overgangsløsnin-
ger som lar oss velge fritt mellom FM 
og DAB. Tiny Audio C3 finner frem til 
de lokale DAB-stasjonene, og med 
Bluetooth er det heller ikke noe pro-
blem å spille av musikken på mobilte-
lefonen. Faktisk fra inntil åtte mobile 
enheter. 

I pakken finner vi selve radioen og 
et stativ som vi kobler sammen og 
fester til dashbordet med en kraftig 
tape. En tilsvarende tape finner vi også 
på antennen som festes i vinduet for å 
ta inn DAB-signalene. Radioen får 
strøm på den tradisjonelle måten via 
sigarettenneren. Dette adapteret har 
også en ekstra USB-utgang for å lade 
opp mobiltelefoner. 

Den fysiske monteringen kan være 
raskt unnagjort. Men bilen får noen 

nye ledninger slengende, og derfor kan 
det være en fordel å bruke litt tid på å 
redusere forstyrrelsene mest mulig. 

Selve DAB-radioen har et display 
der vi både kan sette opp systemet og 
følge med på de ulike kanalene. Men 
lyden kommer fra den opprinnelige 
bilradioen, og derfor må vi etablere 
kontakt mellom de to enhetene. Dette 
kan gjøres med såkalt AUX- eller linje-
utgang, men alle biler har ikke dette. 
Vi valgte derfor den enkle metoden og 
brukte Tinys innebygde FM-sender for 
å overføre DAB-signalene til bilradi-
oen. 

Den prosessen er også svært enkel. 
DAB-radioen valgte selv ut frekvens 
87,5, og vi bladde oss frem til den 
samme frekvensen på bilradioen. Hvis 
det er ledig plass blant favorittkana-
lene, er det bare å legge den inn der. 
Vær likevel oppmerksom på at den 
frekvensen som velges ved første for-
søk, ikke nødvendigvis er den optimale 
overalt. 

Søket etter DAB-kanaler er selvføl-
gelig helt avhengig av stedet der man 
befinner seg. Ved Bjerke Travbane i 
Oslo fikk vi listet opp 41 tilgjengelige 
kanaler. Men med en gang man kjører 
ut av de mest tettpakkede deknings-

områdene, kan antallet kanaler bli 
kraftig redusert. 

Valget av kanaler skjer hele tiden på 
Tiny-enheten, der vi vrir på hjulet for 
å lete oss frem. Lyden derimot styrer 
vi som vanlig via bilradioen. 

Et DAB-alternativ som dette er i 
første rekke for biler der det ikke er 
gjort i en håndvending å skifte ut den 
originale radioen med DAB. I Norge er 
det i dag over to millioner biler som 
kjører rundt med FM-radio. 

Lyden er det viktigste på en radio, 
og den er det ikke noe å utsette på. Da 
får vi akseptere noen ekstra ledninger 
rundt dashbordet. 

Tekniske greier

Størrelse: 96x75x248 mm
Vekt: 128 gram
Strømkilde: sigarettenneren
Radioformater: DAB og FM
Pris: 1.295 kroner


