
NÖDRADION



— .

Om det är kris och du tvingas fly vad skulle du ta med dig då? De flesta skulle nog svara mobilen. 
Men om läget är så pass kritiskt och det är en  kris, som tex naturkatastrof eller krig, då skulle 

antagligen mobilnätet ligga nere eller vara förstört. 



INFORMATION

Vad är egentligen en av de viktigaste sakerna när man är på flykt eller bara i en krissituation? 
Information, information om vad som händer i världen!

Men hur ska man egentligen få det om man inte har tillgång till sin mobil? Jo, en radio! 
Men inte vilken radio som helst, Nödradion.



SOS
Automatisk 
översättning

Med nödradion kommer du även ha möjligheten att  höra nyheter från hela världen, översatta 
på just ditt språk!

Vi har kombinerat en ficklampa, en radio (med ett USB-uttag) och en sos-
funktion och bildat Nödradion. 



SOS

Denna SOS-funktionen gör det möjligt för alla med en Nödradio att få hjälp om en olycka 
skulle ske, i hemmet eller någon annan stans, om tex mobilnätet inte skulle fungera. 



Automatisk 
översättning

Eftersom den har automatisk översättning kan man lyssna på alla världens 
nyheter men också kommunicera folk som pratar andra språk

Denna typ av radio finns redan, men det som är så unikt med vår radio är att den riktar sig åt alla som 
är i fler typer av nödsituationer och vår radio kommer kunna hjälpa, och rädda fler liv. 



USB-uttag

Med hjälp av USB-uttaget kan man ge ström till olika apparater



Nödradion kommer fungera med hjälp av energi, från solceller som vi fäster på radion. Batteriet i 
nödradion kommer också kunna fungera med hjälp av en vev, där muskelkraft omvandlas till energi. 

Såklart kommer denna radio även vara laddningsbar, så om du skulle få tillgång till tex ett 
vägguttag med ström, kan du också ladda batteriet så, för att sedan ta med dig den.



Såklart kommer nödradion även 
vara stryktålig och regnsäker



15cm

15cm

5cm

200-350gram

Mått och vikt


