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1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
1. 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.

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

3. Enheten använder en precisionsmekanism.
Öppna inte facket om problem uppstår. Försök
inte heller att nedmontera enheten eller smörja
roterande delar.

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

Vippanel
Enheten använder en vippstruktur som möjliggör
användning av stora displaysektioner.

 PRECAUZIONE!

Var försiktig så att fingrarna inte kläms när du
öppnar och stänger vippanelen. De kan
skadas.

1. Använd enheten med stängd VIPPANEL.
2. Använd inte tvång eller försök inte att på annat

sätt tvinga anordningen när du öppnar och
stänger VIPPANELEN.

3. Använd inte VIPPANELEN som en
avställningsyta när den är öppen.

4. Tryck inte på knappen [OPEN] när du stänger
vippanelen.

5. Hårda slag mot funktions- eller displaysektionen
kan leda till skador eller deformeringar.

6. Hjälp försiktigt till om VIPPANELEN inte
öppnas helt.
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Hantering av CD-Skivor
Använd endast CD-skivor med märket          .
Spela inte upp CD-skivor som är hjärtformade,
sexkantiga eller CD-skivor med annan speciell
form.
Det går inte att använda vissa CD-skivor som
har spelats in med CD-R/RW på denna enhet.

Hantering
• Jämfört med vanliga CD-skivor är CD-R- och

CD-RW-skivorna känsligare mot höga
temperaturer och fukt och kan i vissa fall inte
spelas upp. Låt inte dem ligga alltför länge i
bilen.

• Nya skivor kan vara lite ojämna runt kanten.
Om sådana skivor används kan det hända att
CD-spelaren inte fungerar alls eller att ljudet
rycker. Använd en kulspetspenna eller
liknande för att avlägsna ojämnheter runt
skivans kant.

Förvaring
• Utsätt inte CD-skivor för direkt solljus eller

någon form av värmekällor.
• Utsätt inte CD-skivor för fukt eller damm.
• Utsätt inte CD-skivor för direkt värme från

värmeelement.

• Klistra inte fast etiketter på skivytan och skriv
inte på den

• Spela inte upp CD-skivor med tejp, klister eller
dekaler på ytan. Om du försöker att spela upp
sådana skivor kan det hända att skivan inte
går att ta ut ur CD-spelaren.

• Använd inte CD-skivor som är kraftigt repade,
skeva, brutna e.d. Det kan leda till funktionsfel
eller skador på bilstereon.

• Ta ut CD-skivan ur facket genom att trycka
ned fackets mittdel och ta ut skivan. Håll
skivan försiktigt i kanten.

• Använd inte CD-skyddsplast som finns i
handeln, eller skivor med stabilisatorer, e.d.
Dessa kan skada skivan eller den interna
mekanismen.

Rengöring
• Torka av ev. damm eller fingeravtryck med en

mjuk torkduk. Torka från mitten på CD-skivan
rakt ut mot kanten.

• Använd inga lösningsmedel som t.ex.
rengöringsmedel, antistatspray, eller thinner
för att rengöra CD-skivor.

• Om du rengör CD-skivorna med specifikt
rengöringsmedel, ska du sedan låta skivorna
torka ordentligt innan du spelar upp dem.

   Boll-punkt penna

Ojämna
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Observera:
• Läs igenom detta kapitel med hjälp av figurerna över frontpanelen i kapitlet “2. KONTROLLER” på sidan 5

(utvikt).

Knapparnas namn och vad de Används till

3. TERMINOLOGI

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

När man trycker in knappen och håller den
intryckt utförs automatisk stationslagring.

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

varje spår i CD-läget.

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

läget.

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

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

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

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

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

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

beredskapsläge (för trafikmeddelanden).

[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.

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

eller moturs.
• Använd ratten för att göra olika inställningar.

[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 EX-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)

[a], [d]-knapp
• 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.

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

[CD SLOT]
• CD-fack.

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

beredskapsläge och för att välja programtyp.
• Aktiverar slumpmässig uppspelning under CD-

funktionen.

[OPEN]-knapp
• Tryck in knappen [OPEN] helt för att låsa upp

vippanelen.
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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.

Indikeringar på Displayen

Stereo-indikering (inte tillgänglig)

MUTE på-indikering (inte tillgänglig)

Manöverlägesindikeringar
PS-namn, PTY-koder, klockan, mm.

Indikering för alternativa frekvenser

Regionalindikering

Indikering för trafikmeddelanden

Indikering för trafikprogram

Programtypsindikering

Manuell indikering

Avsökningsindikering

Upprepningsindikering

Slumpindikering

Indikering för Z-förstärkning

Indikering för M-B EX (MAGNA BASS EX)

Snabbvalskanal (1 till 6)

i 258 SVE(94-108) 12/6/04, 5:48 PM97



98 DB258R

S
venska

���

��

��

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.

3. Dra DCP mot dig och ta bort den.

Hur man sätter på DEN LÖSTAGBARA
KONTROLLPANELEN
1. Stick in DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN

på höger sida i huvudenheten.

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

4. DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN (DCP)

 PRECAUZIONE!2. Tryck på [OPEN]-knappen.

∗ Hjälp försiktigt till om flippanelen inte öppnas helt.

4. Stäng HÅLLFLIKEN.

• 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.

• Om VIPPANELEN är öppen kan DCP falla ut
p.g.a. bilens vibrationer.
Detta kan skada DCP. Stäng VIPPANELEN
eller ta bort DCP och förvara den i facket.

• Kontaktdonet som ansluter huvudenheten
och DCP:n är en mycket viktig komponent.
Var försiktig så att du inte skadar den genom
att trycka på den med naglar, pennor,
skruvmejslar o.s.v.

 PRECAUZIONE!
Kontrollera att HÅLLFLIKEN är stängd innan
du tar bort DCP.

���

Observera:
• Om DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN blir

smutsig så torka rent den med en mjuk, torr torkduk.

[OPEN]-knappen

HÅLLFLIKEN

Frontpanelens
baksida

Huvudenhetens
framsida

Kontaktdon på
huvudenheten
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Grundläggande Användningssätt
Observera: Läs igenom detta kapitel med hjälp av

figurerna över frontpanelen i kapitlet
“2. KONTROLLER” på sidan 5 (utvikt).

Skruva alltid ner volymen innan du stänger av
bilstereon eller vrider om tändningsnyckeln.
Bilstereon kommer nämligen ihåg den senaste
volyminställningen. Om du stänger av
bilstereon med volymen högt uppskruvad, kan
det plötsliga höga ljudet när du slår på
bilstereon igen orsaka hörselskador eller
skador på bilstereon.

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 aktiverad går det

inte att välja BASS (bas) och TREB (diskant).

2. Vrid på knoppen [ROTARY] för att ställa in den
valda ljudfunktionen.

BASS (Bas) : Inställningsområde: -7 till +7

TREB (Diskant) : Inställningsområde: -7 till +7

BAL (Balans) : Inställningsområde: L13 till R 13

FAD (Intoning) : Inställningsområde: F12 till R12

3. Tryck upprepade gånger på knappen [A-M] när
inställningen är klar.

5. HUR MAN ANVÄNDER BILSTEREON

 PRECAUZIONE!

Hur man slår på och stänger av bilstereon
Observera:
• Var försiktig med att använda denna bilstereo alltför

länge utan att starta motorn. Om bilens batteri blir
alltför urladdat kan det hända att motorn inte går att
starta och det kan i sin tur leda till att batteriets
bruksliv förkortas.

1. Tryck på [SRC]-knappen.

2. Belysningen och displayen tänds på bilstereon.

Bilstereon kommer automatiskt ihåg vilket
funktionsläge den var i när den senast
stängdes av, och ställer automatiskt in det läget
igen.

3. 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.

2. Varje gång du trycker på [SRC]-knappen
ändras funktionsläget i följande ordning:

Radioläget ➔ CD-spelarläget ➔ Radioläget ...
Observera:
• Om man väljer CD-läget när det inte finns någon

skiva isatt visas “NO DISC” på displayen.

Hur man justerar volymen
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).

Inställning av Z-Enhancer
På denna bilstereo finns det 3 olika sorters
tonklangseffekter förlagrade i minnet. Välj önskad
effekt.
∗ Fabriksinställningen är “Z-EHCR OFF”.

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

Z-ENHANCER 1 ➔ Z-ENHANCER 2 ➔ Z-EN-
HANCER 3 ➔ Z-EHCR OFF ➔ Z-ENHANCER
1...

• Z-ENHANCER 1 : basen förstärks

• Z-ENHANCER 2 : diskanten förstärks

• Z-ENHANCER 3 : både basen och diskanten
förstärks

• Z-EHCR OFF : ingen tonklangseffekt
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Belysningsdämpningsfunktionen
När bilstereons belysningskabel är
sammankopplad med bilens belysningssignalkabel,
dämpas belysningen på bilstereons display när
man slår på bilens strålkastare.

TEL MUTE: Ljudet från bilstereon dämpas.

TEL OFF: Ljudet från bilstereon dämpas inte.

∗ Vid telefonsamtal visas texten “TEL” på displayen.

Hur man slår på och stänger av
skärmsläckaren
Denna bilstereo har en skärmsläckarfunktion.
Denna funktion går att slå på och stänga av.

Om man trycker på en knapp medan
skärmsläckarfunktionen är påslagen visas
informationen som motsvarar den manövern på
skärmen i ca. 30 sekunder, och därefter återgår
skärmen till att visa skärmsläckaren.
∗ Fabriksinstèllningen är på.

Tryck på [SS]-knappen medan du håller [BND]-
knappen intryckt för att slå på respektive stänga
av skärmsläckaren.

Klockfunktionen (CT)
Det går bara att se klockan på displayen med hjälp
av CT-funktionen när CT-data tas emot.

Tryck in [BND]-knappen och håll den intryckt och
tryck sedan på [DISP]-knappen. Displayen ändras
till att visa klockan (CT).
∗ Om inga CT-data tas emot visas “CT––:––” på

displayen.

Observera:
• Klockdata (CT-data) sänds inte i alla länder eller av

alla stationer. I vissa områden kan det hända att
klockan inte visas på rätt sätt.

Grundläggande Användningssätt

Hur man slår på/stänger av MAGNA
BASS EX-funktionen
MAGNA BASS EX-funktionen påverkar inte det
låga frekvensområdet på samma sätt som en
vanlig tonklangsfunktion, utan framhäver det djupa
basområdet så att ljudet blir mer dynamiskt.
∗ Fabriksinställningen är av.

Tryck in [A-M]-knappen och håll den intryckt i mer
än 1 sekund för att slå på respektive stänga av
MAGNA BASS EX-funktionen och tända respektive
släcka “M-B EX” på displayen.

Singalstyrd Ijuddämpning för telefon
mobil
Denna bilstereo kräver att man drar en speciell
ledning för att automatiskt kunna dämpa ljudet från
bilstereon när det ringer på mobiltelefonen i bilen.
∗ Denna funktion fungerar inte för alla mobiltelefoner.

Kontakta närmaste auktoriserade Clarion-handlare
för närmare information om hur installationen ska
gå till och vilka telefonmodeller som går att använda.

∗ Fabriksinställningen är “TEL OFF”.

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

Ändring av vad som ska visas på
displayen
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.
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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 knappen [BND] för att välja ett inställt
band. Tryck sedan på en av de inställda banden
såsom FM1, FM2, FM3 eller AM. Visningen
ändras enligt följande varje gång knappen
[BND] trycks ned:
F1➔ F2 ➔ F3 ➔ AM ➔ F1...

3. Tryck på [a] eller [d]-knappen för att ställa
in önskad station.

Stationsinställning
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 ställer automatiskt in alla mottagbara
stationer. LOCAL SEEK ställer bara in stationer
med god mottagning.

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

2. Ställ in en station.
∗ Om “MANU” lyser på displayen så tryck in

[BND]-knappen och håll den intryckt i mer än 1
sekund.

∗ Om “TA” lyser på displayen söker radion
automatiskt efter stationer som sänder
trafikprogram (TP-stationer).

• DX SEEK
Tryck på [a ] eller [d ]-knappen för att
automatiskt söka efter en station.

Om du trycker på [d]-knappen, söker radion efter
en station med högre frekvens, och om du trycker
på [a]-knappen, söker radion efter en station
med lägre frekvens.
∗ När stationsökningen startar tänds “DX” på

displayen.

• LOCAL SEEK
Om du trycker in [a] eller [d]-knappen och håller
den intryckt i mer än 1 sekund börjar radion söka
efter lokala stationer. Endast stationer med god
mottagning ställs in.
∗ När den lokala stationsökningen startar tänds “LO”

på displayen.

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

I steginställningsläget ändras frekvensen ett steg
i taget. I snabbinställningsläget kan du snabbt
ställa in önskad frekvens.

1. Tryck på [BND]-knappen för att välja önskat
radioband (FM eller AM (MW/LW)).
∗ 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 [a] eller [d]-knappen och håll den
intryckt i mer än 1 sekund för att ställa in en station.

• Steginställning:
Tryck på [a] eller [d]-knappen för att ställa in
en station för hand.

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). När du trycker på
en [DIRECT]-knappen ställs den radiofrekvens
som finns lagrad på den knappen automatiskt in.

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

2. Tryck på motsvarande [DIRECT]-knappen för
att ställa in den lagrade stationen.
∗ Om du trycker in en av [DIRECT]-knappen och

håller den intryckt i mer än 1 sekund lagras den
station som är inställd för tillfället
isnabbvalsminnet.

Manuell stationslagring
1. Ställ in önskad station med hjälp av

stationssökning, manuell stationsinställning
eller snabbval.

2. Tryck in en av [DIRECT]-knappen och håll den
intryckt i mer än 1 sekund för att lagra den
station som är inställd för tillfället i
snabbvalsminnet.
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Hur man använder RDS

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

Detta system gör det möjligt för radion att visa namnet
på den station du lyssnar på (PS), och att automatiskt
gå över till en annan station på samma radionät med
bättre mottagning när du kör långa sträckor (AF-
omkoppling).

Det är också möjligt att gå direkt över till
trafikmeddelanden eller program av en viss typ så fort
de börjar sändas av en RDS-station, oavsett vad du
höll på att lyssna på.

Om radion tar emot EON-information kan den
dessutom gå över till andra snabbvalsstationer på
samma radionät och bryta in i mottagningen av den
station du höll på att lyssna på med trafikinformation
från andra stationer (TP). Detta fungerar dock inte i
alla områden.

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

• AF : Alternativa frekvenser

• PS : Programservicenamn

• PTY : Programtyp

• EON : Övervakning av andra radionät
  (Enhanced Other Networks)

• TP : Trafikprogram
∗ RDS-avbrotten fungerar inte medan man lyssnar

på en AM-station.

AF-funktionen
AF-funktionen gör det möjligt för radion att
bibehålla bästa möjliga motagning genom att växla
mellan olika frekvenser på samma radionät.
∗ Fabriksinställningen är “ON” (på).

•  Hur man stänger av AF-funktionen
Tryck på [AF]-knappen. “AF” släcks på displayen
och AF-funktionen stängs av.

• Hur man slår på AF-funktionen
Tryck på [AF]-knappen. “AF” tänds på displayen
och AF-funktionen slås på.
∗ Om mottagningen för den inställda stationen

försämras tänds “SEARCH” på displayen och radion
börjar leta efter en annan station som sänder
samma program.

Automatisk stationslagring
Med automatisk stationslagring lagras upp till 6
automatiskt inställda stationer i minnet i tur och
ordning, efter hand som de ställs in. Om det inte
finns 6 stationer som går att ta emot förblir resten
av de gamla stationerna i snabbvalsminnet som
de är.
Observera:
• Det går bara att lagra FM-stationer automatiskt på

bandet FM3.
• Vid automatisk lagring raderas stationerna som

tidigare fanns lagrade i snabbvalsminnet.
• Om det finns färre än 6 stationer med god

mottagning raderas inte stationerna som finns
lagrade på de återstående [DIRECT] knapparna.

• Det går inte att lagra samma station på flera
[DIRECT] knappar.

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

2. Tryck in [P/A]-knappen och håll den intryckt i
mer än 1 sekund. 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.

Hur man använder Radion

Snabbvalsavsökning
Vid snabbvalsavsökning ställs var och en av
snabbvalsstationerna i minnet in i tur och ordning.
Det är praktiskt när man letar efter en viss station
i minnet.

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 1 sekund. Då aktiveras nämligen
den automatiska stationslagringsfunktionen och
radion börjar lagra stationer i snabbvalsminnet.
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Observera:
• Denna funktion stängs av när en riksstation som

t.ex. BBC R2 är inställd.
• På/av-inställningen för REG-funktionen gäller bara

när AF-funktionen är påslagen.

• Hur man slår på REG-funktionen
Tryck in [AF]-knappen och håll den intryckt i mer
än 1 sekund.

“REG” tänds på displayen och REG-funktionen
slås på.

•  Hur man stänger av REG-funktionen
Tryck in [AF]-knappen och håll den intryckt i mer
än 1 sekund.

“REG” släcks på displayen och REG-funktionen
stängs av.

Trafikmeddelanden (TA)
När bilstereon är i TA-beredskapsläge har
trafikmeddelanden högsta prioritet och ställs in så
fort de börjar sändas så att du kan höra dem, oavsett
vilket funktionsläge som är inställt. Det går även att
ställa in TP-stationer (trafikprogramstationer)
automatiskt.
∗ Denna funktion går bara att använda när “TP” lyser

på displayen. Att “TP” lyser betyder att den
inställda RDS-stationen sänder program med
trafikmeddelanden.

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.
∗ Fabriksinställningen är “OFF” (av).

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

Affunktionen 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]-knappen för att ställa

in en lokalstation.

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

Hur man använder RDS

• 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.
Observera:
• Radion fortsätter söka ända tills den hittar en TP-

station. Om du trycker en gång till på [TA]-knappen
släcks “TA” på displayen och sökningen efter TP-
stationer avbryts.

Automatisk lagring av TP-stationer i
snabbvalsminnet
Det går att automatiskt lagra upp till 6 TP-stationer
i snabbvalsminnet. Om det inte finns 6 TP-
stationer som går att ta emot förblir resten av
gamla stationerna i snabbvalsminnet som de är.

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 FM1 eller FM2, lagras TP-
stationerna i minnet för 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.
∗ I TA-beredskapsläget har TP-stationer företräde
   framför stationer som sänder PTY-program.
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Lagring av PTY-koder 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.

Programtyp (PTY)

ENGLISH Innehåll

NEWS Korta nyheter

AFFAIRS Färdjupning av nyheter

INFO Allmän Information

SPORT 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 Väderraporter

FINANCE Ekonomiprogram

CHILDREN Barnpropgram

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 Kationell musik

FOLK M Folkmusik

DOCUMENT Dokumentärer

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

• Hur man ställer radion i PTY-beredskapsläge
När du trycker på [PTY]-knappen tänds “PTY” på
displayen och radion går över i PTY-
beredskapsläge. Så fort ett program av vald typ
börjar sändas visas dess PTY-namn på displayen.

• Hur man stänger av PTY-beredskapsläget
När du trycker in [PTY]-knappen pch håller den
intryckt i mer än 1 sekund släcks “PTY” på
displayen och PTY-beredskapsläget stängs av.

• Hur man stänger av ett PTY-avbrott
Tryck på [PTY]-knappen under PTY-avbrottet.
PTY-avbrottet stängs av och bilstereon återgår till
PTY-beredskapsläget.

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

över i PTY-valläge.

2. Tryck på någon av [DIRECT]-knappen. Det går
även att vrida [ROTARY]-ratten medurs eller
moturs för att välja önskad PTY.
∗ I nedanstående tabell visas fabriksinställningarna

för [DIRECT]-knappen.

Programtyp (PTY)

ENGLISH Innehåll

1 NEWS Korta nyheter

2 INFO Allmän Information

3 POP M Populärmusik

4 SPORT Sport

5 CLASSICS Kompletta klassisk verk

6 EASY M Underhållningsmusik

Snabbvals-
nummer

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

Hur man använder RDS

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

över i PTY-valläge.

2. Välj PTY.

3. Tryck på [a] eller [d]-knappen. Om du trycker
på [d]-knappen den högra sidan börjar radion
leta efter en station med högre frekvens som
sänder den typen av program. Om du trycker
på [a]-knappen den vänstra sidan börjar
radion leta efter en station med lägre frekvens.
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Hur man använder RDS

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
Det går att ställa in volymen för TA-, ALARM-och
PTY-meddelanden under ett TA-, ALARM-eller
PTY-avbrott.
∗ Fabriksinställningen är “15”.

Vrid [ROTARY]-ratten medurs eller moturs under
ett TA-, ALARM- eller PTY-avbrott för att ställa in
volymen på önskad nivå (0 till 33).
∗ När TA-, ALARM- eller PTY-avbrottet tar slut återgår

volymen till den nivå den var inställd på innan
avbrottet.

Manövrer i CD-Läget

Hur man sätter i en skiva
1. Tryck på knappen [OPEN] för att komma åt CD-

öppningen bakom vippanelen.

2. Stoppa i en CD-skiva i mitten av CD-öppningen
med etiketten vänd uppåt. CD-skivan spelas
upp automatiskt efter laddningen.

Observera:
• Sätt aldrig in främmande föremål i CD-öppningen.
• Om det inte går att stoppa in en CD-skivan kan det

redan finnas en CD-skiva i mekanismen eller
enheten kan vara i behov av service.

• Skivor utan märket och CD-ROM kan inte
spelas upp på denna enhet.

• Det kan hända att vissa skivor som är brända i en
CD-R/CD-RW-spelare inte går att spela.

För att spela den skiva som redan är isatt
Tryck på [SRC]-knappen för att gå över till CD-
läget så börjar skivan spelas.

3. Stäng VIPPANELEN.

 PRECAUZIONE!
Var försiktig så att handen eller fingrarna inte
kläms när du stänger VIPPANELEN.
Observera:
• Hjälp försiktigt till om VIPPANELEN inte öppnas helt.
• Stäng VIPPANELEN efter det att CD-skivan har

laddats.

För att mata ut skivan
1. Tryck på knappen [OPEN] för att öppna

vippanelen.

2. Tryck på [Q] för att ta ut CD-skivan. Ta bort
CD-skivan från uteläget.

3. Stäng VIPPANELEN.
∗ Om CD-skivan förblir i uteläge i 15 sekunder laddas

den åter automatiskt (automatisk återladdning).

Observera:
• Om du tvingar in en CD-skiva före den automatiska

återladdningen kan CD-skivan skadas.

För att stoppa (Pausa) spelningen
Om man trycker på [ ]-knappen medan en
skiva håller på att spelas avbryts spelningen och
“PAUSE” tänds på displayen.

Tryck en gång till på [ ]-knappen för att
fortsätta spela skivan.
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Upprepad spelning
Tryck på knappen [RPT] i Audio CD-funktion.
“RPT” tänds och därefter spelas den aktuella låten
upp upprepade gånger. Tryck en gång till på [RPT]-
knappen för att lämna läget för upprepad spelning.

Slumpspelning
Tryck på knappen [RDM] i Audio CD-funktion.
“RDM” tänds och därefter kommer samtliga låtar
på skivan att spelas upp slumpmässigt. Tryck en
gång till på [RDM]-knappen för att lämna läget för
slumpspelning.

Snabbsökning framåt och bakåt
Tryck in [a]-eller [d]-knappen och håll den
intryckt.
d : För att snabbsöka framåt
a : För att snabbsöka bakåt
∗ Om [a]- eller [d]-knappen trycks in i musik-

CD-läget i minst en sek. spolas skivan framåt
resp. bakåt fem gånger fortare än vid normal
avspelning. Hålls knappen intryckt i minst tre
sek. sker snabbspolningen 30 gånger fortare.

Avsökningsspelning
(Inledningsavsökning)
Tryck på knappen [SCN] i Audio CD-funktion.
“SCN” tänds och därefter spelar CD:n upp de
första 10 sekunderna av varje låt på hela skivan.
Tryck en gång till på [SCN]-knappen för att lämna
läget för avsökningsspelning.
∗ Avsökningsspelningen startar från och med spåret

efter det spår som håller på att spelas.

Hur man väljer låtar (Spår)
Tryck på [a]-eller [d]-knappen.
d   : Nästa spår börjar spelas.
a   : Det spår som håller på att spelas börjar

om från början. När man trycker
ytterligare en gång på denna knapp
hoppar CD-spelaren tillbaka till
föregående spår.

Topp-funktionen
När man trycker på [BND]-knappen börjar skivan
spelas från och med den första låten (spar
nummer 1).

Manövrer i CD-Läget
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6. OM DET UPPSTÅR PROBLEM

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.

Det händer inget när man
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 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 [OPEN]
frigöringsknappen och ta av kontrollpanelen
(DCP).

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

� För att skydda anläggningen är denna bilstereo utrustad med självdiagnosfunktioner. Om det skulle
uppstå något fel visas ett felmeddelande på displayen som varning. Vidta i så fall de föreslagna
motåtgärderna för att rätta till felet.

7. FELMEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN

ERROR 2

Felkod på displayen Motåtgärd

Detta felmeddelande betyder att det uppstått något fel med
mekanismen på CD-spelaren (t.ex. att det inte går att mata ut
skivan).
➔ Kontrollera CD-spelaren.

Detta felmeddelande betyder att laserpickupen kommit ur fokus
beroende på repor på skivan eller av någon annan anledning
medan CD-spelaren användes.
➔ Kontrollera CD-skivan.

Detta felmeddelande betyder att det inte går att läsa CD-skivans
innehållsförteckning (TOC), t.ex. beroende på att vald skiva är
ilagd upp och ned.

ERROR 3

ERROR 6

i 258 SVE(94-108) 12/6/04, 5:49 PM107



108 DB258R

S
venska

������	
���

�
����

���

��
��

�
�

FM-mottagare
Frekvensområde: 87,5 MHz till 108 MHz

Användbar känslighet: 11 dBf

50 dB dämpningskänslighet: 17 dBf

Kanalselektivitet: 75 dB

Kanalseparation (1 kHz): 35 dB

Frekvensgång (±3 dB): 30 Hz till 15 kHz

Allmänt
Matningsspänning:

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

Strömförbrukning: Mindre än 15 A

Högtalarimpedans: 4 Ω (4 Ω till 8 Ω tillåtet)

Vikt: Huvudenhet: 1,1 kg

Mått: Huvudenhet:
178 (B) x 50 (H) x 152 (D) mm

Observera:
• Specifikationerna följer JEITA-normerna.
• Rätt till ändringar i specifikationer och utseende

förbehålles.
• Om du ansluter en separat effektförstärkare så var

noga med att jorda förstärkaren ordentligt i bilens
chassi.

• Annars finns det risk för allvarliga skador på
huvudenheten.

8. TEKNISKA DATA

AM-mottagare
Frekvensområde:

MW    531 kHz till 1602 kHz

LW     153 kHz till 279 kHz

Användbar känslighet: 25 µV

CD-spelardel
System: Digitalt ljudsystem för kompaktskivor

Spelbara skivtyper: CD-skivor

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

Signalbrusförhållande: 100 dB (1 kHz) IHF-A

Dynamikomfång: 95 dB (1 kHz)

Distorsion: 0,01%

Ljud
Max. uteffekt: 204 W (51 W x 4 ch)

Kontinuerlig genomsnittlig uteffekt:
25 W x 4, till 4 Ω, 20 Hz till 20 kHz, 1% THD

Baskontrollområde (100 Hz): ±14 dB

Diskantkontrollområde (10 kHz): ±14 dB

Linjeutspäninng (med A/C 1 kHz, 10 kΩ): 1,8 V
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