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 CAUTIONS:
This appliance contains a laser system and 
is classified as a “CLASS 1 LASER 
PRODUCT”. To use this model properly, 
read this Owner’s Manual carefully and keep 
this manual for your future reference. In 
case of any trouble with this player, please 
contact your nearest “AUTHORIZED service 
station”. To prevent direct exposure to the 
laser beam, do not try to open the enclosure.

 !CAUTION
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR 
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER 
THAN THOSE SPECIFIED IN THE OWNER’S 
MANUAL MAY RESULT IN HAZARDOUS 
RADIATION EXPOSURE.

 VAROITUS 
Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää 
laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä 
silmille vaarallista lasersäteilyä.

 ADVARSEL.
Denne mærking er anbragt udvendigt på 
apparatet og indikerer, at apparatet arbejder 
med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder, 
at der anvendes laserstråler af svageste 
klasse, og at man ikke på apparatets 
yderside kan blive udsat for utilladelig 
kraftig stråling. 
APPARATET BØR KUN ÅBNES AF 
FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL 
APPARATER MED LASERSTRÅLER! 

Indvendigt i apparatet er anbragt den her 
gengivne advarselsmækning, som advarer 
imod at foretage sådanne indgreb i 
apparatet, at man kan komme til at udsaætte 
sig for laserstråling.

 OBS!  
Apparaten innehåller laserkomponenten 
som avger laserstrålning överstigande 
gränsen för laserklass 1.
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Main unit / Appareil principal / Hauptgerät / Apparecchio principale
Hoofdtoestel / Unidad principal / Huvudenhet / Unidade principal

Note: Be sure to unfold this page and refer to the front diagrams as you read each chapter.

Remarque: Veuillez déplier cette page et vous référer aux schémas quand vous lisez chaque chapitre.

Hinweis: Bitte diese Seite ausfalten und beim Lesen der einzelnen Kapitel die Frontdiagramme beachten.

Nota: Assicurarsi di aprire questa pagina e fare riferimento a questi diagrammi quando si legge ciascun capitolo.

Opmerking: Vouw deze pagina uit en zie tevens de afbeeldingen van het voorpaneel tijdens het doorlezen van de volgende hoofdstukken.

Nota: Cuando lea los capítulos, despliegue esta página y consulte los diagramas.

Observera: Vik ut denna sida för att kunna se figurerna över bilstereons framsida medan du läser de olika kapitlen.

Nota: Certifique-se de abrir esta página e consulte os diagramas frontais conforme realiza a leitura de cada capítulo.

CONTROLS / LES COMMANDES / REGLER / CONTROLLI1. REGELAARS / CONTROLES / KONTROLLER / CONTROLOS
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2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
1. Denna apparat är endast avsedd att

användas i vanliga 4-hjuliga fordon. Den
lämpar sig inte för användning i traktorer,
gaffeltruckar, grävmaskiner, terränggående
fordon, 2- eller 3-hjuliga motorcyklar,
motorbåtar eller andra speciella sorters
fordon.

2. När det är mycket kallt i bilen och du
använder CD-spelaren strax efter att du
slagit på bilvärmaren kan det bildas imma på
CD-n eller på optiken inuti CD-spelaren så
att det inte går att spela skivan ordentligt.
Om det bildas imma på CD-n så torka av den
med en mjuk torkduk. Om det bildas imma
på optiken i CD-spelaren så vänta ungefär
en timme med att använda CD-spelaren tills
kondensen avdunstat av sig själv och det går
att använda CD-spelaren på normalt sätt
igen.

3. Vid körning på mycket ojämnt underlag kan
det uppstå kraftiga vibrationer som leder till
att CD-spelaren hoppar.

 INFORMATION FÖR ANVÄNDARE:
ÄNDRINGAR ELLER OMBYGGNAD AV DENNA
PRODUKT SOM EJ GODKÄNTS AV
TILLVERKAREN MEDFÖR ATT GARANTIN
BLIR OGILTIG.

Hantering av CD-skivor
Använd bara CD-skivor som är försedda med
märket .

Spela inte hjärtformade, åttkantiga eller andra
CD-skivor med ovanlig form i denna CD-
spelare.

Hantering
• Jämfört med vanliga musik-CD-skivor är CD-

R-skivor och CD-RW-skivor mycket känsliga
för hög temperatur och luftfuktighet, vilket kan
göra att det inte går att spela vissa CD-R-
skivor och CD-RW-skivor. Undvik därför att
låta sådana skivor ligga kvar länge i bilen.

• Klistra aldrig fast etiketter på CD-ns yta och
skriv inte på den med blyerts- eller
kulspetspennor.

LCD-skärmen
(Flytande kristall-skärmen)
När det är väldigt kallt kan det hända att
rörelserna på skärmen blir långsammare än
vanligt och att skärmen blir mörkare, men det är
normalt. Skärmen återgår till sitt vanliga tillstånd
när den kommer upp i normal temperatur igen.
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3. DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN (DCP)
Kontrollpanelen går att ta av för att förhindra att
bilstereon blir stulen. Förvara DEN
LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN (DCP) i sitt
fodral när du tar av den så att den inte blir repad.

Vi rekommenderar att du tar med dig
kontrollpanelen när du lämnar bilen.

Hur man tar av DEN LÖSTAGBARA
KONTROLLPANELEN (DCP)
1. Håll [SRC]-knappen intryckt i minst 1 sekund

för att stänga av bilstereon.

2. Tryck  på [RELEASE]-knappen.

[RELEASE]-knappen

∗ DCP frigörs.

3. Ta av DEN LÖSTAGBARA
KONTROLLPANELEN.

DCP

Hur man sätter på DEN LÖSTAG-
BARA KONTROLLPANELEN
1. Stick in DEN LÖSTAGBARA

KONTROLLPANELEN på höger sida i
huvudenheten.

2. Stick in DEN LÖSTAGBARA
KONTROLLPANELEN på vänster sida i
huvudenheten.

DCP

2.

1.

Förvaring av DCP i DCP-fodralet
Håll DCP på det sätt som bilden här nedan visar
och sätt in den i def medföljande DCP-fodralet.
(Kontrollera att DCP har vänts åt rätt håll.)

DCP

Fodral för DCP

ANMÄRKNING
• DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN

blir lätt skadad av stötar. Var försiktig så
att du inte tappar den eller utsätter den för
kraftiga stötar när du tagit av den.

• När du trycker in frigöringsknappen så att
DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN
frigörs kan det hända att panelen ramlar
ned på grund av bilens vibrationer. Förvara
därför alltid DEN LÖSTAGBARA
KONTROLLPANELEN i sitt fodral när du
tagit loss den för att undvika att den blir
skadad.

• Kontakten som förbinder DEN
LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN med
huvudenheten är en extremt viktig del. Var
försiktig så att du inte skadar kontakten
genom att trycka på den med fingernaglar,
pennor, skruvmejslar, etc.

Frontpanelens 
baksida

Huvudenhetens
framsida

Kontaktdon på 
huvudenheten

Kontaktdon på 
kontrollpanelen

Observera:
• Om DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN

blir smutsig så torka rent den med en mjuk, torr
torkduk.
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4. TERMINOLOGI
Observera:
• Läs igenom detta kapitel med hjälp av figurerna över frontpanelen i kapitlet ”1. KONTROLLER” på sidan 2.

Knapparnas namn och vad de används till
[RELEASE]-knapp
• Tryck in knappen djupt för att ta av den

löstagbara kontrollpanelen.

[ROTARY]-ratt
• Justera volymen genom att vrida ratten

medurs eller moturs.

• Använd ratten för att göra olika inställningar.

[CD SLOT]
• CD-fack.

[PTY]-knapp
• Används för att ställa bilstereon i PTY-

beredskapsläge och för att välja programtyp.

[Q]-knapp
• Används för att för att mata ut den isatta CD-

skivan.

[DIRECT]-knappar
• Används för att lagra en station i

snabbvalsminnet eller för att gå direkt över till
den stationen i radioläget.

[RPT]-knapp
• Används för att starta upprepad spelning i

CD-läget.

[RDM]-knapp
• Används för att starta slumpspelning i CD-läget.

[SCN]-knapp
• Används för att spela 10 sekunder i början på

varje spår i CD-läget.

[SS]-knapp
• Tryck på [SS]-knappen medan du håller

[BND]-knappen intryckt för att slå på
respektive stänga av skärmsläckaren.

[ ]-knapp
• Används för att spela eller pausa en CD i CD-

läget.

[TA]-knapp
• Används för att att ställa bilstereon i TA-

beredskapsläge (för trafikmeddelanden).

[DISP]-knapp
• Tryck på [DISP]-knappen medan du håller

[BND]-knappen intryckt för att ändra vad som
visas på skärmen (huvudskärmen eller
klockskärmen).

[AF]-knapp
• Tryck på knappen för att slå på respektive

stänga av AF-funktionen (Alternativ
Frekvens).

• Tryck in knappen och håll den intryckt för att
slå på respektive stänga av
regionalfunktionen.

[BND]-knapp
• Används för att byta radioband, och för att

växla mellan stationssökning och manuell
stationsinställning i radioläget.

• Används för att för att spela det första spåret
på skivan i CD-läget.

[SRC]-knapp
• Tryck på knappen för att slå på bilstereon.

Tryck in knappen och håll den intryckt i mer
än 1 sekund för att stänga av bilstereon.

• Används för att byta funktionsläge mellan
radioläget, CD-läget osv.

[A-M]-knapp
• Tryck in knappen och håll den intryckt i mer

än 1 sekund för att slå på respektive stänga
av MAGNA BASS EXTEND-funktionen.

• Använd knappen för att gå över till
ljudinställningsläget (för att ställa in basen/
diskanten, balansen i sidled och fram/bak).

[Z]-knapp
• Används för att välja någon av de tre

tonklangsinställningarna som finns förlagrade
i minnet. (Z-Enhancer)

[å]- och [∂]-knappar
• Används för att välja station i radioläget och

för att välja spår i CD-läget.

• Tryck in knappen och håll den intryckt i mer
än 1 sekund för att gå över till läget för
snabbsökning framåt/bakåt.

[P/A]-knapp
• Används för snabbvalsavsökning i radioläget.

När man trycker in knappen och håller den
intryckt utförs automatisk stationslagring.
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5. HUR MAN ANVÄNDER BILSTEREON
Grundläggande användningssätt

ANMÄRKNING
Skruva alltid ner volymen innan du stänger av
bilstereon eller vrider om tändningsnyckeln.
Bilstereon kommer nämligen ihåg den
senaste volyminställningen.

Hur man slår på och stänger av
bilstereon
1. Tryck på [SRC]-knappen för att sätta på

apparaten.

2. Tryck in [SRC]-knappen och håll den intryckt i
mer än 1 sekund för att stänga av bilstereon.

Val av funktionsläge
1. Tryck på [SRC]-knappen för att byta

funktionsläge.

Radioläget ➜ CD-spelarläget ➜ Radioläget...

Hur man justerar volymen
1. Vrid [ROTARY]-ratten medurs för att höja

volymen, och moturs för att sänka den.

∗ Volymen går att ställa in från 0 (minimum)
till 33 (maximum).

Tonklangsinställningar
1. Tryck på [A-M]-knappen för att välja vilket

läge som ska justeras. Läget ändras i följande
ordning varje gång man trycker på [A-M]-
knappen:

BASS (Bas) ➜ TREB (Diskant) ➜ BAL
(Balans i sidled) ➜ FAD (Fram/bak-balans)
➜ Föregående läge

∗ När Z-Enhancer-funktionen är påslagen
går det inte att välja lägena BASS (bas)
och TREB (diskant).

2. Vrid på [ROTARY]-ratten för att justera den
valda ljudfunktionen.

• BASS (bas) : Justeringsomfång: –7 till +7

• TREB (diskant) : Justeringsomfång:
–7 till +7

• BAL (balans vänster/höger) :
Justeringsomfång L13 till R13

• FAD (dämpning fram/bak) :
Justeringsomfång: F12 till R12

3. När justeringen är färdig skall du trycka flera
gånger på [A-M]-knappen tills du återgår till
funktionsläget.

∗ Displayen återgår till föregående funktion 7
sekunder efter justeringen.

Ändring av vad som ska visas på
displayen
1. Tryck in [BND]-knappen och håll den intryckt

och tryck sedan på [DISP]-knappen för att
välja vad som ska visas på displayen.

Displayen ändras i följande ordning:

Huvudskärm ➜ Klockskärm (CT-skärm) ➜
Huvudskärm …

∗ Om innehållet på displayen ändras genom
att du trycker på någon annan knapp
medan klockan (CT) visas, återgår
displayen automatiskt till att visa klockan
när du är färdig med den manövern.

Inställning av Z-Enhancer
På denna bilstereo finns det 3 olika sorters
tonklangseffekter förlagrade i minnet. Välj
önskad effekt.

1. Varje gång du trycker på [Z]-knappen ändras
tonklangseffekten i följande ordning:

“Z-ENHANCER 1” (basen förstärks) ➜
“Z-ENHANCER 2” (diskanten förstärks) ➜
“Z-ENHANCER 3” (både basen och
diskanten förstärks) ➜ “Z-EHCR OFF” (ingen
tonklangseffekt) ➜ “Z-ENHANCER 1”...

Hur man slår på/stänger av MAGNA
BASS EXTEND-funktionen
1. Tryck in [A-M]-knappen och håll den intryckt i

mer än 1 sekund för att slå på respektive
stänga av MAGNA BASS EXTEND-
funktionen och tända respektive släcka “M-B
EX” på displayen.

Klockfunktionen (CT)
1. Håll [BND]-knappen intryckt och tryck på

[DISP]-knappen. Då kopplas displayen om
från RDS-data till att visa klockan (CT).

Signalstyrd ljuddämpning för
mobiltelefon
Denna bilstereo kräver att man drar en speciell
ledning för att automatiskt kunna dämpa ljudet från
bilstereon när det ringer på mobiltelefonen i bilen.

1. Tryck in [BND]-knappen och håll den
intryckt, och tryck sedan på [ ] för att välja
“TEL MUTE” eller “TEL OFF”.

TEL MUTE : Ljudet från bilstereon dämpas.

TEL OFF : Ljudet från bilstereon dämpas inte.
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Hur man använder radion
Att lyssna på radio
1. Tryck på [SRC]-knappen för att välja radioläget.

Frekvensen eller snabbvalsavsökning (PS) visas
på displayen.

∗ PS: Programservicenamn

2. Tryck på [BND]-knappen för att välja radioband.
Varje gång du trycker på knappen ändras
radiobandet i följande ordning:

F1 (FM1) ➜ F2 (FM2) ➜ F3 (FM3) ➜ AM (MV/
LV) ➜ F1 (FM1)...

3. Tryck på [å] eller [∂]-knappen för att
ställa in önskad station.

∗ Det finns 3 olika sätt att ställa in en station:
stationssökning, manuell stationsinställning,
och snabbval.

Stationssökning
Det finns 2 olika sätt att söka efter stationer: DX
SEEK och LOCAL SEEK.

�DX SEEK “DX”
Tryck på  [å] eller [∂]-knappen för att
automatiskt söka efter en station.

�LOCAL SEEK “LO”
Om du trycker in [å] eller [∂]-knappen och
håller den intryckt i mer än 1 sekund börjar
radion söka efter lokala stationer. Endast
stationer med god mottagning ställs in.

Manuell stationsinställning
Det finns 2 olika sätt att välja mellan:
snabbinställning och steginställning.

1. Tryck på [BND]-knappen för att välja önskat
radioband (FM eller AM (MV/LV)).

∗ Om “MANU” inte lyser på displayen så
tryck in [BND]-knappen och håll den
intryckt i mer än 1 sekund. “MANU” tänds
på displayen och sedan går det att
använda manuell stationsinställning.

2. Ställ in en station.

�Snabbinställning:
Tryck in [å] eller [∂]-knappen och håll
den intryckt i mer än 1 sekund för att ställa in
en station.

�Steginställning:
Tryck på [å] eller [∂]-knappen för att
ställa in en station för hand.
Om du i den manuella inställningsfunktionen
inte trycker på några knappar under mer än 7
sekunder, återgår apparaten automatiskt till
stationssökning.

Lyssning på snabbvalsstationer
Det går att lagra olika radiostationer på upp till
24 olika snabbvalsnummer i minnet (6 för FM1,
6 för FM2, 6 för FM3 och 6 för AM).
1. Tryck på [BND]-knappen för att välja önskat

radioband (FM eller AM (MV/LV)).
2. Tryck på motsvarande [DIRECT]-knapparna

för att ställa in den lagrade stationen.
∗ Om du trycker in en av [DIRECT]-knappen

och håller den intryckt i mer än 2 sekunder
lagras den station som är inställd för
tillfället i snabbvalsminnet.

Manuell stationslagring
1. Ställ in önskad station med hjälp av

stationssökning, manuell stationsinställning
eller snabbval.

2. Tryck in en av [DIRECT]-knapparna och håll
den intryckt i mer än 2 sekunder för att lagra
den station som är inställd för tillfället i
snabbvalsminnet.

Automatisk stationslagring
1. Tryck på [BND]-knappen för att välja önskat

radioband (FM eller AM (MV/LV)).
2. Tryck in [P/A]-knappen och håll den intryckt i

mer än 2 sekunder. Stationer med god
mottagning lagras automatiskt på
snabbvalskanalerna.
∗ Om den automatiska stationslagringen

utförs på något av FM-banden lagras
stationerna på FM3, även om du valt FM1
eller FM2 för att lagra stationerna.

Snabbvalsavsökning
1. Tryck på [P/A]-knappen.
2. Tryck en gång till på [P/A]-knappen när

önskad station är inställd för att fortsätta
lyssna på den stationen.

Observera:
• Var försiktig så att du inte håller [P/A]-knappen

intryckt längre än 2 sekunder. Då aktiveras
nämligen den automatiska
stationslagringsfunktionen och radion börjar lagra
stationer i snabbvalsminnet.

Belysningsdämpningsfunktionen
När bilstereons belysningskabel är
sammankopplad med bilens belysnings-
signalkabel, dämpas belysningen på bilstereons
display när man slår på bilens strålkastare.

Hur man slår på och stänger av
skärmsläckaren
1. Tryck på [SS]-knappen medan du håller

[BND]-knappen intryckt för att slå på
respektive stänga av skärmsläckaren.

Grundläggande användningssätt Hur man använder radion
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RDS (Radio Data System)
Denna bilstereo har en inbyggd RDS-dekoder
för att kunna ta emot information från stationer
som sänder RDS-data.

Radion måste vara inställd på FM-bandet för att
det ska gå att använda RDS-funktionerna.

AF-funktionen (Alternativa frekvenser)
AF-funktionen gör det möjligt för radion att
bibehålla bästa möjliga mottagning genom att
växla mellan olika frekvenser på samma radionät.

∗ Fabriksinställningen är “ON” (på).

�Hur man sätter på och stänger av AF-funktionen
1. Tryck på [AF]-knappen för att sätta på och

stänga av AF-funktionen.

∗ Om mottagningen för den inställda stationen
försämras tänds “SEARCH” på displayen och
radion börjar leta efter en annan station som
sänder samma program.

Regionalprogramfunktionen (REG)
När REG-funktionen är påslagen tas
lokalstationen med den bästa mottagningen in.
När denna funktion är avstängd och du kör in i
ett annat regionalområde går radion över till en
lokalstation i det nya området.
Observera:
• Denna funktion stängs av när en riksstation som

t.ex. BBC 2 är inställd.
• På/av-inställningen för REG-funktionen gäller

bara när AF-funktionen är påslagen.
�Hur man sätter på och stänger av REG-

funktionen
1. Håll [AF]-knappen intryckt i 1 sekund eller

mer för att sätta på och stänga av REG-
funktionen.

Manuell inställning av en
lokalstation på samma radionät
1. Denna funktion går bara att använda när AF-

funktionen är påslagen och REG-funktionen
är avstängd.

Observera:
• Denna funktion går att använda när en

lokalsändning på samma radionät tas emot.

2. Tryck på en av [DIRECT]-knapparna för att
ställa in en lokalstation.

3. Om mottagningen för den inställda stationen
är dålig så tryck en gång till på samma
[DIRECT]-knapp. Radion går då över till en
annan lokalstation på samma radionät.

Hur man använder RDS

Trafikmeddelanden (TA)-funktionen
�Hur man ställer bilstereon i TA-

beredskapsläge
Om du trycker på [TA]-knappen när bara “TP”
lyser på displayen, tänds “TP” och “TA” på
displayen och bilstereon ställs i TA-
beredskapsläge tills ett trafikmeddelande börjar
sändas. När ett trafikmeddelande börjar sändas
tänds “TRA INFO” på displayen. Om du trycker
på [TA]-knappen medan ett trafikmeddelande
håller på att tas emot, stängs mottagningen av
det meddelandet av och bilstereon återgår till
TA-beredskapsläget.

�Hur man stänger av TA-beredskapsläget
Tryck på [TA]-knappen medan både “TP” och
“TA” lyser på displayen. “TA” släcks på
displayen och TA-beredskapsläget stängs av.

∗ Om du trycker på [TA]-knappen när “TP” inte
lyser, börjar radion söka efter TP-stationer.

�Sökning efter en TP-station
Om du trycker på [TA]-knappen när “TP” inte
lyser, tänds “TA” på displayen och radion ställer
automatiskt in en TP-station.

Automatisk lagring av TP-stationer i
snabbvalsminnet
Tryck in [P/A]-knappen medan “TA” lyser på
displayen och håll knappen intryckt i mer än 2
sekunder. TP-stationer med god mottagning
lagras automatiskt i snabbvalsminnet.

∗ Även om du valt F1 (FM1) eller F2 (FM2),
lagras TP-stationerna i minnet för F3 (FM3).

Programtypsfunktionen (PTY)
Tack vare denna funktion kan du lyssna på
program av en viss typ så fort de börjar sändas,
även om bilstereon är inställd på något annat
funktionsläge än radion.

∗ PTY-sändningar förekommer ännu inte i alla
länder.

�Hur man ställer radion i PTY-
beredskapsläge

När du trycker på [PTY]-knappen aktiveras PTY-
beredskapsläget. PTY-detaljens namn visas på
displayen.

�Hur man stänger av PTY-beredskapsläget
PTY-beredskapsläget stängs av när du håller
[PTY]-knappen intryckt i 1 sekund eller mer.

�Hur man stänger av ett PTY-avbrott
Tryck på [PTY]-knappen under PTY-avbrottet.
PTY-avbrottet stängs av och bilstereon återgår
till PTY-beredskapsläget.
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Val av PTY
1. När du trycker på [PTY]-knappen går radion

över i PTY-valläge.

2. Tryck på någon av [DIRECT]-knapparna. Det
går även att vrida [ROTARY]-ratten medurs
eller moturs för att välja önskad PTY.

3. PTY-valläget stängs automatiskt av 7
sekunder efter det att du valt PTY.

PTY-sökning
1. När du trycker på [PTY]-knappen går radion

över i PTY-valläge.

2. Välj PTY.

3. Tryck på [å] eller [∂]-knappen. Om du
trycker på [∂]-knappen börjar radion leta
efter en station med högre frekvens som
sänder den typen av program. Om du trycker
på [å]-knappen börjar radion leta efter en
station med lägre frekvens.

∗ Om radion inte lyckas hitta någon station
som sänder program av inställd typ återgår
den till PTY-valläget.

Lagring av PTY-stationer i
snabbvalsminnet
1. När du trycker på [PTY]-knappen går radion

över i PTY-valläge.

2. Vrid [ROTARY]-ratten medurs eller moturs
för att välja önskad PTY.

Det går att välja mellan följande 29
programtyper.

NEWS (Korta nyheter), AFFAIRS
(Fördjupning av nyheter), INFO (Allmän
Information), SPORT, EDUCATE
(Utbildningsprogram), DRAMA (Teater och
program om teater), CULTURE (Kultur i bred
mening), SCIENCE (Vetenskapsprogram),
VARIED (Underhållningsprogram), POP M
(Populärmusik), ROCK M (Rockmusik),
EASY M (Underhållningsmusik), LIGHT M
(Lätt klassisk musik(ej kompletta verk)),
CLASSICS (Kompletta klassiska verk),
OTHER M (Övrig musik), WEATHER
(Väderrapporter), FINANCE
(Ekonomiprogram), CHILDREN
(Barnprogram), SOCIAL (Program om
sociala frågor), RELIGION (Andliga frågor),
PHONE IN (Telefonväkteri), TRAVEL (Resor
och semester), LEISURE (Fritid och hobby),
JAZZ (Jazzmusik), COUNTRY
(Countrymusik), NATION M (Nationell
musik), OLDIES (Gamla favoriter), FOLK M
(Folkmusik), DOCUMENT (Dokumentärer).

Hur man använder RDS

3. Om du trycker in en av [DIRECT]-knapparna
och håller den intryckt i mer än 2 sekunder
lagras vald PTY i minnet för den
snabbvalsknappen.

Nödsändningar
Om radion uppfattar en nödsändning avbryts
alla de andra funktionerna, “ALARM” tänds på
displayen och nödsändningen hörs i högtalarna.

�Hur man stänger av en nödsändning
Om du trycker på [AF]-knappen stängs
nödsändningen av.

Volyminställning för
trafikmeddelanden (TA),
nödmeddelanden (ALARM) och
PTY-sändningar
1. Vrid [ROTARY]-ratten medurs eller moturs

under ett TA-, ALARM- eller PTY-avbrott för
att ställa in volymen på önskad nivå (0 till 33).

Hur man använder CD-
spelaren
Hur man sätter i en CD-skiva
Skjut in en CD mitt i CD-facket med etikettsidan
vänd uppåt. “LOADING” tänds på displayen, och
CD-n matas in i facket och börjar spelas.
Observera:
• Stick aldrig in fingrarna eller några andra

främmande föremål i CD-facket.
• Om det redan sitter i en CD-skiva går det inte att

sätta i en annan CD-skiva. Försök inte sätta i en
andra CD-skiva med våld.

• CD-skivor som inte är märkta med  går inte
att spela i den här CD-spelaren. Det går inte att
spela CD-ROM-skivor.

För att lyssna på en CD som redan
är isatt
Tryck på [SRC]-knappen för att välja CD-läget.
Skivan börjar automatiskt spelas.

Hur man pausar spelningen
1. Tryck på [ ]-knappen för att pausa

spelningen.

2. Tryck en gång till på [ ]-knappen för att
fortsätta spela skivan.
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Hur man använder CD-spelaren

Hur man matar ut en CD
1. Tryck på [Q] knappen för att mata ut CD-n.

Ta bort CD-n från det utmatade läget.
Observera:
• Om en CD lämnas kvar i utmatat läge i 15

sekunder matas den automatiskt in igen
(Automatisk omladdning).

Hopp framåt/Hopp bakåt
1. Tryck på knappen [å] eller [∂] för att

välja önskat spår.

Snabbsökning framåt/bakåt
1. Håll knappen [å] eller [∂] intryckt i 1

sekund eller mer för att snabbt flytta framåt
eller bakåt över skivan.

Toppfunktionen
1. Tryck på [BND]-knappen för att spela det

första spåret (spår nr. 1) på skivan.

Snabbgenomlyssning
Snabbgenomlyssningsfunktionen letar
automatiskt upp och spelar de första 10
sekunderna av varje spår på en CD.

1. Tryck på [SCN]-knappen för att starta
snabbgenomlyssningen. “SCN” tänds på
displayen.

2. Tryck en gång till på [SCN]-knappen för att
stänga av snabbgenomlyssningen igen.
“SCN” släcks på displayen och det nuvarande
spåret fortsätter att spelas.

Upprepad spelning
Med upprepad spelning spelas det just inställda
spåret kontinuerligt.

1. Tryck på [RPT]-knappen. “RPT” tänds på
displayen och det nuvarande spåret börjar
upprepas.

2. Tryck en gång till på [RPT]-knappen för att
stänga av upprepningen igen. “RPT” släcks
på displayen och spelningen fortsätter på
normalt sätt.

Spelning i slumpvis ordning
Vid slumpspelning väljer CD-spelaren ut spår på
CD-n och spelar dem utan någon särskild
ordning.

1. Tryck på [RDM]-knappen. “RDM” tänds på
displayen, CD-spelaren väljer slumpmässigt
ut ett spår och det spåret börjar spelas.

2. Tryck en gång till på [RDM]-knappen för att
stänga av slumpspelningen igen. “RDM”
släcks på displayen och spelningen fortsätter
på normalt sätt.

6. TEKNISKA DATA
Radiodel
Stationsinställningssystem: PLL-synthesizer

Frekvensband:

FM : 87,5 till 108 MHz (steg om 0,05 MHz)

MV : 531 till 1602 kHz (steg om 9 kHz)

LV : 153 till 279 kHz (steg om 3 kHz)

CD-spelardel
System: Digitalt ljudsystem för kompaktskivor

Frekvensgång: 10 Hz till 20 kHz (± 1 dB)

Signalbrusförhållande: 100 dB (1 kHz) IHF-A

Dynamikomfång: 93 dB (1 kHz)

Distorsion: 0,03%

Allmänt
Uteffekt: 4 ✕ 20 W (DIN 45324, +B=14,4 V)

Matningsspänning:

14,4 V likström (10,8 till 15,6 V tillåtet),
negativ jord

Strömförbrukning: Mindre än 15 A

Högtalarimpedans: 4 Ω (4 till 8 Ω tillåtet)

Bilantennens märkström: Högst 500 mA

Vikt:

Huvudenhet: 1,125 kg

Mått:

Huvudenhet: 178 (B) ✕ 50 (H) ✕ 155 (D) mm

Observera:
• Rätt till ändringar för ytterligare förbättringar förbehålles.
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7. OM DET UPPSTÅR PROBLEM

8. FELMEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN
Om något fel uppstår visas en av de följande displayerna.
Vidta de åtgärder som beskrivs här nedan för att åtgärda problemet.

Det går inte att slå på
bilstereon.
(Det hörs inget ljud.)

Det går inte att sätta i en
CD-skiva.

Skivan hoppar eller det
uppstår störningar i ljudet.

Ljudet är dåligt när du
precis slagit på bilstereon.

Inget händer när du trycker
på knapparna.
Displayen visar fel.

Problem Orsak Åtgärd

Säkringen har gått.

Felaktig kabeldragning.

En annan CD-skiva är redan
isatt.

CD-skivan är smutsig.

CD-skivan är kraftigt repad
eller skev.

Det kan bildas små
vattendroppar på linsen inuti
CD-spelaren när bilen står
parkerad på ett fuktigt ställe.

Det har blivit fel på
mikroprocessorn på grund av
störningar e.d.

Kontakterna på DEN
LÖSTAGBARA
KONTROLLPANELEN
(DCP) eller huvudenheten
har blivit smutsiga.

Byt ut den mot en ny säkring med samma
amperetal. Om säkringen går igen så rådfråga
återförsäljaren.

Rådfråga återförsäljaren.

Mata ut den gamla CD-skivan innan du sätter i
en ny.

Rengör CD-skivan med en mjuk torkduk.

Byt ut den mot en repfri CD-skiva.

Låt bilstereon stå påslagen och torka i ungefär 1
timme.

Stäng av bilstereon, och tryck sedan på
frigöringstangent för frontpanelen och ta av DEN
LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN (DCP).
Tryck in
återställnings-
knappen med
något smalt
föremål och håll
den intryckt i
ungefär 2
sekunder.

Torka rent kontakterna med en mjuk trasa som
fuktats med rengöringssprit.

Återställningsknapp

ERROR 2

ERROR 3

Åtgärd

En CD har fastnat inuti CD-spelaren och går
inte att mata ut.

En CD går inte att spela på grund av repor,
e.d.

Det har blivit fel på CD-spelarmekanismen.
Rådfråga affären där du köpte bilstereon.

Sätt i en CD utan repor och som inte är skev
i stället.

OrsakFelmeddelande

Om det skulle uppstå något annat fel än de som beskrivs här ovan så tryck in RESET-knappen. Om
problemet trots allt inte försvinner så stäng av bilstereon och kontakta affären där du köpte den.
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