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Thank you for purchasing this Clarion product.

∗ Please read this owner’s manual in its entirety before operating this equipment.
∗ After reading this manual, be sure to keep it in a handy place (e.g., glove compartment).
∗Check the contents of the enclosed warranty card and keep it carefully with this manual.
∗ This manual includes the operating procedures of the iPod interface, CD changer, DAB and TV

tuner connected via the CeNET cable. The iPod interface, CD changer and TV tuner have their
own manuals, but no explanations for operating them are described.

 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.

 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.

 VAROITUS 
Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää 
laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä 
silmille vaarallista lasersäteilyä.
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Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat.

∗ Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon.

∗ Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter att du läst igenom den.

∗ Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och tag väl vara på det tillsammans med
bruksanvisningen.

∗ Denna bruksanvisning innehåller instruktioner om hur du manövrerar för iPod-gränssnittet, en CD-väx-
lare, DAB och TV-tuner som har anslutits via en CeNET-kabel. iPod-gränssnittet, CD-växlaren och TV-
tunern har också sina egna bruksanvisningar, men i dem beskrivs inte hur apparaterna faktiskt an-
vänds i kombination med denna apparat.
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1. 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.

Var försiktig så att du inte kommer i kläm
med fingrarna när du öppnar eller stänger
den LUTANDE KONSOLEN.
1. Stäng alltid den LUTANDE KONSOLEN för

säkerhets skull när du inte tänker använda
bilstereon på ett tag eller innan du vrider om
tändningsnyckeln till AVSTÄNGT läge.

Om du vrider om tändningsnyckeln till
AVSTÄNGT läge med den LUTANDE
KONSOLEN i vinklat läge går den LUTANDE
KONSOLEN inte att stänga.

2. Innan den LUTANDE KONSOLEN stängs
kan det höras ett bromsljud från
säkerhetsmekanismen, men det är normalt.

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.

Den lutande konsolen
På denna modell används en lutande konsol som gör det möjligt att använda en stor display.

Var noga med att stänga den lutande konsolen när den används.

3. Om du flyttar den LUTANDE KONSOLEN för
hand kan det uppstå spelrum. Om det skulle
uppstå spelsrum så rätta till det medan
bilstereon är påslagen genom att trycka på
[Q]-knappen för den LUTANDE
KONSOLEN.

4. När en skiva har matats ut återgår den
LUTANDE KONSOLEN automatiskt till
vinklat eller stängt läge. Om det finns något
hinder i vägen när den LUTANDE
KONSOLEN försöker stängas utlöses en
säkerhetsmekanism som gör att den
LUTANDE KONSOLEN öppnas igen. Om
detta skulle inträffa så flytta undan hindret
och tryck på [Q]-knappen.

5. Håll 8 respektive 12 cm CD-skivorna plant
när du sätter i eller tar ut dem för att undvika
att de blir repade.

ANMÄRKNING
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Hantering av CD-skivor

Använd endast CD-skivor som är försedda med

märkningen  eller .

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

Det kan hända att vissa CD-skivor, inspelade i
CD-R/CD-RW-funktionen, inte kan användas.

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.

• Nya CD-skivor kan vara en aning ojämna i
kanterna. För sådana skivor kan det hända att
CD-spelaren inte fungerar eller att ljudet
hoppar. Jämna i så fall till skivkanten med en
kulspetspenna e.d.

• Spela inte CD-skivor med grova repor, eller
CD-skivor som är skeva, knäckta e.d. Sådana
CD-skivor kan leda till funktionsfel eller till
skador på CD-spelaren.

• Ta ut CD-n ur sin ask genom att trycka på
upphöjningen mitt i asken och lyfta ut skivan.
Håll skivan försiktigt i kanterna.

• Använd inte sådana skyddsark för CD-skivor
som finns i handeln, eller skivor med
stabilisatorer eller liknande. De kan skada
skivan eller fastna i mekanismen inuti CD-
spelaren så att den går sönder.

Förvaring
• Utsätt inte CD-skivor för direkt solljus eller

någon form av värmekällor.

• Utsätt inte CD-skivor för hög luftfuktighet eller
damm.

• Utsätt inte CD-skivor för utblåset från
bilvärmaren.

Rengöring
• Torka av ev. damm eller fingeravtryck med en

mjuk torkduk. Torka alltid från CD-ns mitt och
ut mot kanten.

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

• Om du använder en speciell CD-
skivrengörare så låt CD-n torka ordentligt
innan du börjar spela den.

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

• Spela aldrig CD-skivor med tejp eller lim på,
eller med rester efter avrivna etiketter. Om du
försöker spela en sådan CD kan det hända att
det inte går att mata ut den ur CD-spelaren
igen eller att det uppstår andra skador på CD-
spelaren.

Kulspetspenna

Ojämnhet
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2. CONTROLS / LES COMMANDES / REGLER / CONTROLLI
REGELAARS / CONTROLES / KONTROLLER / CONTROLOS

Main unit / Appareil principal / Hauptgerät / Apparecchio principale
Hoofdtoestel / Unidad principal / Huvudenhet / Unidade principal

With the SLOPING CONSOLE opened / Ouvrez la CONSOLE RABATTABLE 
ÖFFNUNG DER SCHRÄGKONSOLE / Apertura della CONSOLE INCLINATA 
Met het KANTELEND BEDIENINGSPANEEL geopend / Apertura de la CONSOLA INCLINABLE  
DEN LUTANDE KONSOLEN öppen / Com a CONSOLA INCLINÁVEL aberta

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.

[ROTARY]

[       ]

[C]

[DIRECT]
[SCN]

[SRC]

[RPT]

[RDM]

[RELEASE]

[A-M]

[ADJ]

[TA]

[BND]

[DN], [UP]

[Z]

[T]

[D]

[CD SLOT]

[PHOTO SENSOR]

[IR RECEIVER]

[Q]

3. NOMENCLATURE
Note:
• Be sure to read this chapter referring to the front diagrams of chapter “2. CONTROLS” on page 5 (unfold).

[RELEASE] button
• Deeply push in the button to unlock the DCP.

[ADJ] button
• Press the button to enter the adjust mode.
• Press and hold the button for 1 second or

longer to switch to the adjustment mode or
RDS adjustment mode (in Radio FM/DAB
mode).

[ROTARY] knob
• Turn to adjust the volume.
• Perform various settings.

[ ] button
• Perform preset scan while in the radio mode.

When the button is pressed and held, auto
store is performed.

• Play or pause a CD while in the CD/MP3/
WMA mode.

• Confirms various settings.

[Q] button
• Press to open the SLOPING CONSOLE and

insert a CD into the CD SLOT.
• Press to eject a CD loaded in the unit.

[PHOTO SENSOR]
• This sensor detects the brightness inside your

car. When the auto-dimmer function is set to
“AUTO”, the brightness of the display is
dimmed according to the brightness detected
by this sensor.

[C] button
• Button’s color change to multicolor.
• Press and hold the button for 1 second or

longer to go into the user color adjustment.

[Z] button
• Use the button to select one of the 3 types of

sound characteristics already stored in
memory.

[T] button
• Use the button to input a title in the CD

mode.
• Use the button to switch the user titles or

track titles, while in the CD/MP3/WMA mode.
• Use the button to scroll the title during the

CD-text play, while in the CD/MP3/WMA
mode.

Names of the Buttons and their Functions

●When the CD/DVD changer /
iPod interface is connected
∗ For details, see the section “CD Changer

Operations”. For the DVD changer, refer
to the Owner’s Manual provided with the
DVD changer. For the iPod interface, refer
to the Owner’s Manual provided with the
iPod interface.

∗ Hereinafter, “iPod interface” is abbreviated
as iPod BB.

[ ] button
• Play or pause a CD, DVD or iPod BB.

[T] button
• Press the button, switches the user titles or

track titles, etc. while in the CD changer
mode.

• Use the button to input a title in the CD
changer mode.

• Use the button to scroll the title during CD-text
play.

[D] button
• Switches the display indication (main display,

title display).

Major Button Operations When External Equipment is
Connected to This Unit

[D] button
• Switch the display indication (Main display,

Title display)
• Press and hold the button for 1 second or

longer (do not over 4 seconds) to enter the
display adjust mode.

• Press and hold the button for 4 seconds or
longer to turn off the display while in the
usual play.

[IR RECEIVER]
• Receiver for remote control unit

(Operating range: 30° in all directions)

[BND] button
• Switch the band, or seek tuning or manual

tuning while in the radio mode.
• Play a first track while in the CD/MP3/WMA

mode.
• Press the button to change the character.

Press and hold the button for 1 second or
longer to delete the title.

• Press and hold for 1 second or longer to
switch the track type to play in the CD/MP3/
WMA mode.

[UP], [DN] buttons
• Select the folder while in the MP3/WMA mode.

[DIRECT] buttons
• Store a station into memory or recall it

directly while in the radio mode.

[RDM] button
• Perform random play while in the CD/MP3/

WMA mode.
• Press and hold the button for 1 second or

longer to perform folder random play while in
the MP3/WMA mode.

[RPT] button
• Perform repeat play while in the CD/MP3/

WMA mode.
• Press and hold the button for 1 second or

longer to perform folder repeat play while in
the MP3/WMA mode.

[SCN] button
• Perform scan play for 10 seconds of each

track while in the CD/MP3/WMA mode.
• Press and hold the button for 1 second or

longer to perform folder scan play while in the
MP3/WMA mode.

[BND] button
• Move the next disc in increasing order.

[UP], [DN] buttons
• Select the disc.

[RDM] button
• Perform random play. Also perform disc

random play when the button is pressed and
held.

[RPT] button
• Perform repeat play. When this button is

pressed and held, disc repeat play is
performed.

[SCN] button
• Perform scan play for 10 seconds of each

track. Disc scan play is performed when the
button is pressed and held.

[å, ∂] lever
• Select a track when listening to a disc.
• Press the lever upward or downward and hold

in position for 1 second or longer to enter the
fast-forward or fast-backward mode.

Names of the Buttons and their Functions

[SRC] button
• Press the button to turn on the power. Press

and hold the button for 1 second or longer to
turn off the power.

• Switch the operation mode among the radio
mode, etc.

[TA] button
• TA (Traffic Announcement) on or off.

[A-M] button
• Use the button to switch to the audio mode

(SW VOLUME, bass, treble, balance, fader)
• Press and hold for 1 second or longer to turn

on or off the MAGNA BASS EXTEND mode.

[å, ∂] lever
• Select a station while in the radio mode or

select a track while in the CD/MP3/WMA
mode. This lever is used to make various
settings.

• Press the lever upward or downward and hold
in position for 1 second or longer to enter the
fast-forward or fast-backward mode.

[CD SLOT]
• CD insertion slot.

+DXZ768RMP-003-8 06.1.11, 21:142
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3. TERMINOLOGI
Observera:
• Läs igenom detta kapitel med hjälp av figurerna över frontpanelen i kapitlet “2. KONTROLLER” på sidan 5 (utvikt).

[RELEASE]-knapp
• Tryck ned knappen djupt för att frigöra den

löstagbara kontrollpanelen (DCP).

[ADJ]-knapp
• Tryck på denna knapp för att aktivera

justeringsfunktionen.
• Håll knappen nedtryckt under 1 sekund eller

mer för att koppla om till den vanliga
justeringsfunktionen eller RDS-
justeringsfunktionen (i FM-radio/DAB-
funktionen).

[ROTARY]-ratt
• För inställning av volymen.
• Används för olika inställningar.

[ ]-knapp
• Används för snabbvalsavsökning i radioläget.

När knappen hålls nedtryckt utförs automatisk
minneslagring av stationer.

• Används för att spela eller sätta en CD-skiva i
pausfunktionen i CD/MP3/WMA-funktionen.

• Används för att bekräfta olika inställningar.

[Q]-knapp
• Tryck på knappen för att öppna den lutande

konsolen och sätta i en CD i CD-läsaren.
• Tryck på knappen för att mata ut den insatta

CD-skivan.

[PHOTO SENSOR]
• Denna sensor avkänner ljusstyrkan inne i

fordonet. När du väljer “AUTO” för
belysningsfunktionen, ändras displayens
ljusstyrka i överensstämmelse med den
ljusstyrka som avkänns av denna sensor.

[C]-knapp
• Denna knapp kan ändras till att lysa med flera

färger.
• Håll knappen nedtryckt under 1 sekund eller

mer för att koppla om till justering till din
önskade färg.

[Z]-knapp
• Använd knappen för att välja en av de 3 typer

av ljudeffekter som redan finns
programmerade i minnet.

[T]-knapp
• Använd knappen för att mata in en titel i CD-

funktionen.

Knapparnas namn och vad de används till
• Tryck på knappen för att koppla om mellan

dina egna titlar eller melodititlar, etc., när
anläggningen är i funktionen CD/MP3/WMA.

• Använd knappen för att bläddra en titel under
CD-textskivspelning, medan du är i funktionen
för CD/MP3/WMA.

[D]-knapp
• För omkoppling av vad displayen skall visa

(huvuddisplay eller titeldisplay).
• Håll knappen nedtryckt under 1 sekund eller

mer (inte längre än 4 sekunder) för att
aktivera funktionen för displayval.

• Håll knappen nedtryckt under 4 sekunder eller
mer för att släcka displayen under vanlig
spelning.

[IR RECEIVER]
• Mottagare för fjärrkontrollsignaler.

(Användningsområde: 30° i alla riktningar)

[BND]-knapp
• Används för att byta radioband samt för

automatisk eller manuell stationsinställning i
radiofunktionen.

• Används också för spelning av en skivas
första melodi i CD/MP3/WMA-funktionen.

• Tryck på denna knapp för att byta tecken.
Håll knappen nedtryckt under 1 sekund eller
mer för att radera titeln.

• Tryck på knappen och håll den intryckt i 1
sekund eller längre för att byta spårtyp att
spela i CD/MP3/WMA-läget.

[UP], [DN]-knappar
• För att välja en mapp i MP3/WMA-funktionen.

[DIRECT]-knappar
• Använd knappen för att minneslagra en

station i minnet eller för att plocka fram
stationer direkt i radiofunktionen.

[RDM]-knapp
• Används för att starta slumpmässig

skivspelning i CD/MP3/WMA-funktionen.
• Håll knappen nedtryckt under 1 sekund eller

mer för att starta slumpmässig spelning av
mappar i MP3/WMA-funktionen.
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●När en CD/DVD-växlare/iPod-
gränssnitt har anslutits
∗ Se avsnittet “Hur man använder en CD-

växlare” för ytterligare upplysningar. Se
den bruksanvisning som medföljer DVD-
växlaren för ytterligare upplysningar om
DVD-växlaren. Se den bruksanvisning som
medföljer iPod-gränssnittet för ytterligare
upplysningar om iPod-gränssnittet.

∗ I fortsättningen förkortas “iPod-gränssnittet”
till iPod BB.

[ ]-knapp
• Spelning eller paus för en CD-skiva, DVD-

skiva eller iPod BB.

[T]-knapp
• Tryck på knappen för att koppla om mellan

dina egna titlar eller melodititlar, etc., när
anläggningen är i CD-växlarfunktionen.

• Använd knappen för inmatning av en titel i
CD-växlarfunktionen.

• Använd knappen också för att bläddra titeln
under CD-textspelning.

[D]-knapp
• För omkoppling av vad displayen skall visa

(huvuddisplay eller titeldisplay).

De huvudsakliga manöverknapparna när andra
apparater är anslutna till den här bilstereon

[BND]-knapp
• Används för att hoppa till nästa skiva i

stigande ordning.

[UP], [DN]-knappar
• Används för att välja skiva.

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

trycker in knappen och håller den intryckt börjar
alla skivorna spelas i slumpmässig ordning.

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

man trycker in knappen och håller den intryckt
börjar alla skivorna spelas upprepade gånger.

[SCN]-knapp
• Används för att spela de första 10 sekunderna

av varje spår. När man trycker in knappen och
håller den intryckt spelas de första 10
sekunderna av varje skiva.

[å, ∂]-spak
• Används för att för att välja spår på skivan.
• Tryck in knappen och håll den intryckt i mer

än 1 sekund för att gå över till läget för
snabbsökning framåt/bakåt.

Knapparnas namn och vad de används till

[RPT]-knapp
• Används för att starta repeterad skivspelning i

CD/MP3/WMA-funktionen.
• Håll knappen nedtryckt under 1 sekund eller

mer för att starta repeterad spelning av
mappar i MP3/WMA-funktionen.

[SCN]-knapp
• Används för att starta snabbkontroll av 10

sekunder av varje melodi i CD/MP3/WMA-
funktionen.

• Håll knappen nedtryckt under 1 sekund eller
mer för att starta snabbkontroll av mappar i
MP3/WMA-funktionen.

[SRC]-knapp
• Tryck på knappen för att sätta på apparaten.

Håll knappen nedtryckt under 1 sekund eller
mer för att stänga av apparaten.

• Används också för omkoppling mellan olika
apparatfunktioner, som radiofunktionen, etc.

[TA]-knapp
• För att aktivera/stänga av TA-funktionen

(trafikmeddelanden).

[A-M]-knapp
• Använd knappen för att koppla om till en

ljudfunktion (SW VOLUME, bas, diskant,
balans vänster/höger eller framåt/bakåt).

• Håll knappen nedtryckt under 1 sekund eller mer
för att aktivera eller stänga av funktionen MAGNA
BASS EXTEND.

[å, ∂]-spak
• För att välja en station medan du är i

radiofunktionen eller för att välja ett spår i CD/
MP3/WMA-funktionen. Denna spak används för
att göra olika inställningar.

• Håll spaken intryckt uppåt eller nedåt och håll
den i detta läge under 1 sekund eller mer för
att aktivera funktionen för snabbflyttning
framåt eller bakåt.

[CD SLOT]
• CD-fack.



S
ven

ska

232 DXZ768RMP

280-8334-00

●När en TV/DAB-mottagare är
ansluten
∗ Se avsnittet “Hur man använder en TV-

tuner” respektive “Digital radio / Hur man
använder DAB” för närmare detaljer.

[ADJ]-knapp
• Håll knappen nedtryckt under 1 sekund eller

mer för att koppla om till funktionen för TV-bilder
eller funktionen för VTR-bilder (yttre apparat).

[ ]-knapp
• Används för snabbvalsavsökning i TV-läget.

När man trycker in knappen och håller den
intryckt utförs automatisk stationslagring
(gäller endast för TV-mottagaren).

• Utför servicesnabbkontroll medan DAB-
funktionen är aktiverad.

De huvudsakliga manöverknapparna när andra apparater är anslutna till den här bilstereon

Beträffande iPod BB (EA-1251E)
iPod BB möjliggör anslutning av en iPod, som
därefter kan manövreras på samma sätt som
en 6-skivors CD-växlare.

• När en iPod ansluts till iPod BB, utförs all
manövrering från huvudapparaten.

• Inte alla iPod-funktioner kan manövreras
med huvudapparaten.

• iPod-modeller som kan användas med iPod
BB inkluderar modeller som stöder följande
versioner av programvara:
… iPod 3:e generationens programvara Ver.

2.2 eller senare.
… iPod 4:e generationens programvara Ver.

3.0.1 eller senare.
… iPod mini programvara Ver. 1.2 eller

senare.

… iPod photo (bilder kan inte visas).

  * Se bruksanvisningen för din iPod
beträffande vilken programvaraversion som
stöds av din iPod.

Observera:
• Snabbkontroll med spelning kan inte utföras

med iPod BB.
• För att kunna manövrera din iPod som en 6-

skivors CD-växlare, måste du i förväg göra i
ordning en spelningslista.

• Vid anslutning av iPod BB och CD-växlare, skall
du sätta adressomkopplaren på sidan av CD-
växlaren i läge “2”.

• För övriga föreskrifter hänvisas till
bruksanvisningen för iPod BB.

• “iPod” är ett varumärke för Apple Computer,
Inc., registrerat i USA och andra länder.

[BND]-knapp
• Används för att byta mottagningsband.
• När man trycker in knappen och håller den

intryckt används den för att växla mellan
stationssökning och manuell stationsinställning.

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

eller för att gå direkt över till den stationen.

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

beredskapsläge (för trafikmeddelanden) i DAB-
läget (gäller endast för DAB-mottagaren).

[å, ∂]-spak
• Används för att välja station.
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Displaydetaljer

Indikering för CT (klocka)/ 
MUTE (dämpning)

∗ Detaljer inom parentes ( ) visas  
   som “Indikering för programkälla”.

Bakgrundsindikering
• Rörlig bild (3 mönster), wallpaper (5 mönster) (Sidan 249)
• Demonstrationsfunktion med skärmsläckare (Sidan 249)

Indikering för drifttillstånd 
Titlar visas på displayen.
■ Visas vid byte av  

programkälla

MB :
Z-1 :
A-VOL :
ST : 

MANU :
AF :
REG :
TA :
TP :
PTY :
DAB :
INFO :

MAGNA BASS EXTEND-indikering
Z-ENHANCER 1, 2, 3
Indikering för automatisk ljudnivå
Indikering för ST (endast radio), MP3, 
WMA
Indikering för manuell funktion
Indikering för alternativa frekvenser
Regionalindikering
Indikering för trafikmeddelanden
Indikering för trafikprogram
Indikering för programtyp
DAB-indikering
Informationsindikering för DAB

Indikering för  
programkälla

DAB (DAB)

CD/MP3 (CD)

CD A/C1 (CDC1) 

CD A/C1 (2, 3, 4) 
(CDC1 (2, 3, 4))

DVD A/C (DVDC)

TV (TV)

VTR (VTR)

AUX (AUX)

ACCESORY 
(ACCS)

TELEPHONE 
(TEL)

: DAB-funktionen

: CD/MP3-funktionen

: CD-växlarfunktionen  
  (iPod BB) 
  ∗ Vid anslutning av   
     iPod BB.

: CD-växlarfunktionen

: DVD-växlarfunktionen

: TV-funktionen

: Videobandspelarfunktionen

: AUX-funktionen

: Tillbehörsfunktionen 

: Telefonfunktionen
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Displaydetaljer

Indikering för drifttillstånd 

Indikering för  
radioband/skivnummer/ 
mappnummer

Indikering för mottagningsfrekvens 
eller kanal/speltid

Indikering för 
snabbvalskanal/
spårnummer

Indikering för 
 programkälla

Visar den ikon som motsvarar 
spelningen eller programvalet.

Detaljer inom parentes ( ) visas under användning 
som “Indikering för drifttillstånd”.

• P.SCAN (PRESET SCN) : Snabbvalskontroll
• AS (AUTO STORE) : Automatisk 
   minneslagring
• S.SCAN (S-SCAN) : Servicesnabbkontroll
• SCAN (TRACK SCAN)  : Spårsnabbkontroll
• RPT (TRACK RPT)  : Upprepad spelning av spår
• RDM (TRACK RDM) : Slumpmässig spelning
   av spår
• D.SCAN (DISC SCAN) : Snabbkontroll av skiva
• D.RPT (DISC RPT) : Upprepad spelning av
   skiva
• D.RDM (DISC RDM) : Slumpmässig spelning
   av skiva
• SCAN (CHAPTER SCN) : Snabbkontroll av avsnitt
• RPT (CHAPTER RPT) : Upprepad spelning av
   avsnitt
• T.RPT (TITLE RPT) : Upprepad spelning av 
   DVD-titel
• F.SCAN (FOLDER SCN) : Snabbkontroll av mapp
• F.RPT (FOLDER RPT) : Upprepad spelning av 
   mapp
• F.RDM (FOLDER RDM) : Slumpmässig spelning
   av mapp

U 
 
PS

PT 
S 
   
A  
   

 
A

T

USER : Användartitel för radio/TV 
 : Användartitel för CD
PS NAME : RDS stationsnamn (PS)
PTY NAME : RDS programtypsnamn
S-LABEL : DAB S-LABEL
DISC : Titel för CD-TEXT-skiva
ARTIST : Artistnamn för CD-TEXT-
   skiva
TRACK : Spårtitel för CD-TEXT-
   skiva
FOLDER : MP3 mappnamn
TRACK : MP3 filnamn
ALBUM : MP3 album-tag
ARTIST : MP3 artist-tag
TITLE : MP3 titel-tag

■ Visas vid byte av titlar
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4. DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN (DCP)
Kontrollpanelen går att ta av för att förhindra att
bilstereon blir stulen. Förvara DEN
LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN 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. Kontrollera att den LUTANDE KONSOLEN

är stängd och stäng av bilstereon.

2. Tryck in [RELEASE]-knappen djupt för att
öppna DEN LÖSTAGBARA
KONTROLLPANELEN.

3. Dra DEN LÖSTAGBARA
KONTROLLPANELEN (DCP) mot dig och ta
av den.

• Stäng alltid den LUTANDE KONSOLEN
innan du tar av DEN LÖSTAGBARA
KONTROLLPANELEN.

• Om du tar av DEN LÖSTAGBARA
KONTROLLPANELEN med den LUTANDE
KONSOLEN öppen, stängs genast den
lutande konsolen. Var försiktig så att du
inte kommer i kläm med fingrarna.

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

KONTROLLPANELEN så att del A på DEN
LÖSTAGBARA KONTROLLPANELENs högra
sida hakar fast i haken B på huvudenheten.

2. Tryck försiktigt in DEN LÖSTAGBARA
KONTROLLPANELENs vänstra sida C på
plats i huvudenheten.

• DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN
blir lätt skadad om den utsätts för stötar. Var
försiktig så att du inte tappar den eller
utsätter den för kraftiga stötar när du tagit av
den.

• Om [RELEASE]-knappen trycks in och DEN
NEDFÄLLBARA PANELEN inte är fastlåst på
plats kan den falla ned på grund av bilens
vibrationer. Detta kan leda till skador på DEN
LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN. Var
därför noga med att antingen sätta tillbaka
den på huvudenheten eller att lägga den i sitt
fodral efter att du tagit av DEN LÖSTAGBARA
KONTROLLPANELEN.

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

Observera:
• Om DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN

blir smutsig så använd bara en mjuk, torr torkduk
för att torka rent den.

[RELEASE]-knappen

DCP

ANMÄRKNING

ANMÄRKNING
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5. FJÄRRKONTROLLEN

CR2025

[SRC] [BND]

[    ]

[   ], [   ]

[MUTE]

[TA]

[PS/AS]

[DISP]

[PTY]

[AF]

[    ], [    ]

1 Vänd på fjärrkontrollen och skjut locket åt det håll 
som pilen på bilden visar.

2 Sätt in batteriet (CR2025) i insättningsstyrningen 
med sidan märkt med (+) vänd uppåt.

3 Tryck batteriet åt det håll som visas av pilen, så att 
det skjuts in i facket.

4 Sätt tillbaka locket och skjut in det tills ett klickljud 
hörs.

Observera:
Om du sätter in batteriet fel, kan det börja läcka och 
vålla personskador eller skada intilliggande materiel. 
Följ alltid följande säkerhetsföreskrifter:
• Använd endast det specificerade batteriet.
• Vid byte av batteriet skall du sätta in det korrekt med 

sidorna +/– vända åt rätt håll.
• Utsätt inte batteriet för hetta och kasta inte bort det i 

en öppen eld eller vatten. Försök aldrig att ta isär 
batteriet.

• Gör dig av med använda batterier på föreskrivet sätt.

Insättningsguide

Insättning av batteriet

Sändare
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[SRC]

 
[BND]

 

[     ] , [     ]

[      ] , [      ]

[         ]

[MUTE]

[TA]

[DISP]

[PS/AS]
 

[AF]
 

[PTY]

Hur knapparna på fjärrkontrollen fungerar

Läge

Knapp
Radio (RDS)/DAB CD/MP3/WMA

CD-växlare
DVD-växlare

iPod BB
TV

Omkoppling mellan radio, DAB, iPod BB, CD/MP3/WMA, CD-växlare, DVD-växlare, tv och 
AUX. Tryck för att stänga av ett trafikmeddelande, ett nödmeddelande eller en PTY-sändning 
under ett TA-, ALARM- eller PTY-avbrott. 

Byt 
mottagningsband.

Gå tillbaka till första 
spåret.

Gå till nästa skiva i 
stigande ordning.

Byt 
mottagningsband.

Höj och sänk volymen (i alla lägena).

Förflytta dig uppåt 
och nedåt mellan de 
förinställda 
kanalerna.

Ingen funktion.

Förflytta dig uppåt och nedåt mellan spåren. 
Om du trycker på knappen och håller den 
intryckt i 1 sekund eller längre:
snabbspolning framåt/bakåt.

Omkoppling mellan avspelning och paus.

Förflytta dig uppåt 
och nedåt mellan de 
förinställda 
kanalerna.

Ingen funktion.

Sätt på och stäng av volymsänkning.

Sätt på och stäng av TA.
Tryck på knappen för att avbryta ett trafikmeddelande under ett TA-avbrott.

För omkoppling mellan huvuddisplayen och titeldisplayen.
Vid nedtryckning under 1 sekund eller mer: Byte av titlar (utom i funktionerna för DVD-växlare 
och TV).

Avsökning av 
sparade stationer.
Om du trycker på 
knappen och håller 
den intryckt i 2 
sekunder eller 
längre:
Automatisk lagring.

Sätt på och stäng av 
AF-funktionen.
Om du trycker på 
knappen och håller 
den intryckt i 1 
sekund eller längre:
Sätt på och stäng av 
REG-funktionen.

Koppla in och stäng 
av PTY-läget.

Tryck på knappen för att avbryta ett nödmeddelande under ett ALARM-avbrott.

Tryck på knappen för att avbryta en PTY-sändning under ett PTY-avbrott.

Avsökning.
Om du trycker på 
knappen och håller 
den intryckt i 1 
sekund eller längre: 
Mappavsökning (i 
MP3/WMA-läget).

Repeterad avspelning.
Om du trycker på 
knappen och håller 
den intryckt i 1 sekund 
eller längre: Repeterad 
avspelning av mappen 
(i MP3/WMA-läget).

 
Slumpvis avspelning.
Om du trycker på 
knappen och håller 
den intryckt i 1 sekund 
eller längre: Slumpvis 
avspelning av mappen 
(i MP3/WMA-läget).

Avsökning.
Om du trycker på 
knappen och håller 
den intryckt i 1 
sekund eller längre: 
Avsökning av CD-
växlaren.
* Kan inte manövreras 

via iPod BB.

Repeterad 
avspelning.
Om du trycker på 
knappen och håller 
den intryckt i 1 
sekund eller längre: 
Repeterad avspelning 
av en skiva.

Slumpvis avspelning.
Om du trycker på 
knappen och håller 
den intryckt i 1 
sekund eller längre: 
Slumpvis avspelning 
av skivan.

Avsökning av 
sparade stationer.
Om du trycker på 
knappen och håller 
den intryckt i 2 
sekunder eller längre: 
Automatisk lagring.

Ingen funktion.

Omkoppling mellan tv 
och VTR.

∗ En del av motsvarande knappar på huvudenheten har andra funktioner än på fjärrkontrollen.
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6. HUR MAN ANVÄNDER BILSTEREON

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.

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.

Observera:
• Systemkontroll

När anläggningen slås på gör den en
systemkontroll. Under denna kontrolleras enheter
som är anslutna via CeNET. Om nya CeNET-
enheter kopplas in efter det att anläggningen har
startats görs en ny systemkontroll. När du slår på
anläggningen visas “SYSTEM CHECK” på
displayen om anslutningarna har ändrats.
Systemkontrollen startar automatiskt.

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:

Radiofunktion ➜ DAB-funktion ➜ CD/
MP3/WMA-funktion ➜ CD-växlarfunktion
(iPod BB) ➜ CD-växlarfunktion ➜ DVD-
växlarfunktion ➜ TV-funktion ➜ AUX-
funktion  ➜ Radiofunktion...
∗ Extrakomponenter som inte är anslutna via

CeNET visas inte på displayen.

ANMÄRKNING Hur man justerar volymen
1. Tryck framtill på [ROTARY]-ratten. Ratten

skjuts ut.

2. Ställ in volymen genom att vrida på knappen
[ROTARY].
∗ Volymen går att ställa in från 0 (minimum) till

33 (maximum).

Ändring av vad som visas på displayen
● När anläggningen sätts på.
1. Varje gång du trycker på [D]-knappen

omkopplas displayen i följande ordning:

Huvuddisplay ➜ Titeldisplay ➜
Huvuddisplay ...
∗ Endast toppnivån visas när det gäller en

användartitel.
∗ Displayen kan inte kopplas om till “titeldisplay”

vid användning av TV/AUX/DVD-växlare.
∗ När du väl valt skärm blir den skärmen till

standardskärm. När du gör en inställning som
t.ex. justerar volymen går displayen tillfälligt
över till skärmen för den funktionen, och
återgår sedan till standardskärmen efter ett
par sekunder.

∗ När du har lagt in en titel på en CD/MP3/WMA
visas den på displayen. Om du inte har lagt in
någon titel visas “ ” på displayen. Se
underavsnittet “Inmatning av namn” i kapitlet
“Gemensamma funktioner för båda lägena” för
närmare information om hur man matar in namn.

2. Håll [D]-knappen nedtryckt under 4 sekunder
eller mer för att släcka displayen under
vanlig spelning. Tryck på knappen igen för
att återgå till föregående funktion.

CT-funktion (klocka)
CT-funktionen tar emot CT-data från en RDS-
station och visar tiden på displayen.
∗ Om inga CT-data tas emot visas “––:––CT” på

displayen.
Observera:
• CT-data sänds inte av alla radiostationer eller i

alla länder. I vissa områden kan det också hända
att CT-data inte visas som de ska.

Inställning av basförstärkningen
(MAGNA BASS EXTEND)
Basförstärkningen korrigerar inte de låga
frekvenserna som den normala
ljudinställningen, utan framhäver de djupa
basfrekvenserna så att du får ett dynamiskt ljud.
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Grundläggande användningssätt

∗ Standardinställningen är “OFF”.

1. Håll [A-M]-knappen nedtryckt under 1 sekund
eller mer för att aktivera MAGNA BASS
EXTEND-effekten. Då tänds “MB” på displayen.

2. Håll [A-M]-knappen nedtryckt under 1
sekund eller mer för att stänga av MAGNA
BASS EXTEND-effekten. Då slocknar “MB”.

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

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

“OFF” ➜ “BASS BOOST” ➜ “IMPACT” ➜
“EXCITE” ➜ “OFF” ...
• BASS BOOST : basen förstärks

• IMPACT : både basen och diskanten
förstärks

• EXCITE : basen och diskanten förstärks
och mellanregistret dämpas.

• OFF : ingen tonklangseffekt

Inställning av tonklangen
Tryck på [A-M]-knappen för att välja den
tonkontroll som ska ställas in. Varje gång du
trycker på [A-M]-knappen ändras tonkontrollen i
följande ordning:

● När läget “BASS BOOST” är inställt:
“SW VOLUME 0” ➜ “BALANCE 0” ➜
“FADER 0” ➜ Det senaste funktionsläget

● När läget “IMPACT” är inställt:
“SW VOLUME 0” ➜ “BALANCE 0” ➜
“FADER 0” ➜ Det senaste funktionsläget

● När läget “EXCITE” är inställt:
“SW VOLUME 0” ➜ “BALANCE 0” ➜
“FADER 0” ➜ Det senaste funktionsläget

● När läget “OFF” är inställt:
“SW VOLUME 0” ➜ “BASS 0” ➜ “TREB
0” ➜ “BALANCE 0” ➜ “FADER 0” ➜ Det
senaste funktionsläget

Observera:
• När en subwoofer har aktiverats, kan du välja

“SW VOLUME 0”.

Att ställa in sub-woofern
∗ Standardinställningen är “0”.
∗ Denna funktion kan bara ställas in när sub-

woofern är inställd på “ON”. Se avsnittet
“Inställning för subwooferhögtalaren” i kapitlet
“Gemensamma funktioner för båda lägena” för
information om hur du ställer in sub-woofern.

1. Tryck på knappen [A-M] och välj “SW
VOLUME”.

2. Vrid på knappen [ROTARY] och välj ett
värde mellan –6 och +6.

3. Tryck på knappen [A-M] flera gånger när
inställningen är klar för att gå tillbaka till
funktionsläget.

Justering av basen (BASS) (förstärkning)
1. Tryck på [A-M]-knappen och välj “BASS 0”.

2. Vrid [ROTARY]-ratten för att justera basen.
∗ Standardinställningen är “0”.

(Inställningsintervall: –6 till +7)

3. Tryck upprepade gånger på [A-M]-knappen
när justeringen är färdig tills du kommer till
funktionsläget.

Justering av diskanten (förstärkning)
1. Tryck på [A-M]-knappen och välj “TREB 0”.

2. Vrid [ROTARY]-ratten för att justera diskanten.
∗ Standardinställningen är “0”.

(Inställningsintervall: –6 till +6)

3. Tryck upprepade gånger på [A-M]-knappen
när justeringen är färdig tills du kommer till
funktionsläget.

Justering av balansen i sidled
1. Tryck på [A-M]-knappen för att välja

“BALANCE 0”.

2. Ställ in balansen mellan den högra och den
vänstra högtalaren genom att vrida på
knappen [ROTARY].
∗ Fabriksinställningen är “0”.

(Inställningsområde: L13 till R13)

3. Tryck upprepade gånger på [A-M]-knappen
när justeringen är färdig tills du kommer till
funktionsläget.

Justering av fram/bak-balansen
1. Tryck på [A-M]-knappen för att välja “FADER 0”.

2. Ställ in balansen mellan de främre och de
bakre högtalarna genom att vrida på
knappen [ROTARY].
∗ Fabriksinställningen är “0”.

(Inställningsområde: F12 till R12)

3. Tryck upprepade gånger på [A-M]-knappen
när justeringen är färdig tills du kommer till
funktionsläget.

Observera:
• Om du i A-M-justeringsfunktionen inte utför någon

manövrering under mer än 7 sekunder, frigörs
denna funktion och den föregående funktionen
återkommer.
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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/PTY) visas på
displayen.
∗ PS: Programservicenamn
∗ PTY: Programtyp

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) ➜ A (MW/
LW) ➜ F1 (FM1)...

3. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att ställa in önskad station.

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

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

radioband (FM eller AM (MV/LV)).

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

[BND]-knappen och håll den intryckt i mer än
1 sekund. “MANU” släcks på displayen och
sedan går det att använda stationssökning.

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

● DX SEEK
Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt för
att aktivera automatisk stationsinställning.

När spaken trycks uppåt utförs sökningen i
riktning mot högre frekvenser. När spaken
trycks nedåt utförs sökningen i riktning mot
lägre frekvenser.
∗ När stationsökningen startar tänds “DX SEEK” på

displayen.

● LOCAL SEEK
Om [å, ∂] spaken hålls intryckt uppåt eller
nedåt och hålls i detta läge under 1 sekund eller
mer, aktiveras funktionen för uppsökning av
lokala stationer.

Endast stationer med god mottagning ställs in.
∗ När den lokala stationsökningen startar tänds “LO

SEEK” 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 (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 [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
och håll den i detta läge under 1 sekund eller
mer för att starta stationsinställning.

● Steginställning:
Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att utföra manuell stationsinställning.

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 (MV/LV)).

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 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]-knappen och håll
den intryckt i mer än 2 sekunder 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 när du lyssnar på en

AM-station eller i TV-läget.
∗ När funktionen har valts mottages RDS-signaler

och PS-data kan avläsas. PS tänds på displayen.

Att ändra visningen på displayen
Du kan koppla om visningen under RDS-
mottagning.

1. För varje tryck på knappen [T] ändras
visningen i följande ordning:

PS NAME  PTY NAME

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).

1. Håll [ADJ]-knappen nedtryckt under 1
sekund eller mer för att koppla om till RDS-
justeringsfunktionen.

2. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att välja “AF”.

Hur man använder radion

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.

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

2. Tryck in [ ]-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
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 [ ]-knappen.

2. Tryck en gång till på [ ]-knappen när
önskad station är inställd för att fortsätta
lyssna på den stationen.

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

intryckt längre än 2 sekunder. Då aktiveras
nämligen den automatiska
stationslagringsfunktionen och radion börjar lagra
stationer i snabbvalsminnet.
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3. Vrid på [ROTARY]-ratten för att välja “ON”
eller “OFF”.

●ON:
“AF” tänds på displayen och AF-funktionen
aktiveras.

●OFF:
“AF” slocknar på displayen och AF-
funktionen stängs av.

4. Tryck på [ADJ]-knappen för att återgå till
föregående funktion.

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

● AF-övergång mellan RDS och DAB
Om samma program sänds av både en RDS-
station och en DAB-station och denna funktion
är påslagen, går radion automatiskt över till den
station som ger den bästa mottagningen.
∗ Detta fungerar bara när någon av DAB-

mottagarna DAH923 eller DAH913 (säljs separat)
är ansluten.

∗ Fabriksinställningen är “ON” (på).

1. Tryck på [ADJ]-knappen för att koppla om till
den vanliga justeringsfunktionen.

2. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att välja “  LINK ACT”.

3. Vrid på [ROTARY]-ratten för att välja “ON”
eller “OFF”.

● ON:
AF-övergång mellan DAB och RDS möjlig.

● OFF:
AF-övergång mellan DAB och RDS ej möjlig.

4. Tryck på [ADJ]-knappen för att återgå till
föregående funktion.

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).
Observera:
• Denna funktion stängs av när en riksstation som

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

bara när AF-funktionen är påslagen.
1. Håll [ADJ]-knappen nedtryckt under 1

sekund eller mer för att koppla om till RDS-
justeringsfunktionen.

Hur man använder RDS

2. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att välja “  REG”.

3. Vrid på [ROTARY]-ratten för att välja “ON”
eller “OFF”.

●ON:
“REG” tänds på displayen och REG-
funktionen aktiveras.

●OFF:
“REG” slocknar på displayen och REG-
funktionen stängs av.

4. Tryck på [ADJ]-knappen för att återgå till
föregående funktion.

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]-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.

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.

● 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.
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●OFF:
“PTY” slocknar på displayen och PTY-
beredskapsläget frigörs.

4. Tryck på [ADJ]-knappen för att återgå till
föregående funktion.

● Hur man stänger av ett PTY-avbrott
Om du trycker på knappen [TA] eller [SRC]
under en PTY-sändning stängs PTY-sändningen
av och anläggningen återgår till PTY-vänteläget.

Val av PTY
1. Håll [ADJ]-knappen nedtryckt under 1

sekund eller mer för att koppla om till RDS-
justeringsfunktionen.

2. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att välja “  PTY SELECT “.
∗ Du kan inte välja “  PTY SELECT” under ett

TA-, ALARM- eller PTY-avbrott.

3. Tryck på knappen [ ] för att gå till PTY-läget.

4. Tryck på någon av [DIRECT]-knapparna.

Du kan också vrida på [ROTARY]-ratten för
att välja önskad PTY-funktion.
∗ I nedanstående tabell visas

fabriksinställningarna för [DIRECT]-knappen.

Hur man använder RDS

● Hur man stänger av TA-beredskapsläget
Tryck på [TA]-knappen när “TP” och “TA” lyser
på displayen. Texten “TA” på displayen släcks
och TA-vänteläget är avstängt.
∗ 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
Du kan automatiskt minneslagra upp till 6 TP-
stationer i snabbvalsminnet. Om du kan
mottaga färre TP-stationer än 6, kommer
radiostationer som redan finns i minnet inte att
raderas och ersättas.

Medan “TA” lyser på displayen, skall du hålla
[ ]-knappen nedtryckt under 2 sekunder eller
mer. Då minneslagras TP-stationer med god
mottagningskänslighet i snabbvalsminnet.
∗ Även om du valt FM1 eller FM2, lagras TP-

stationerna i minnet för FM3.

Programtypsfunktionen (PTY)
Denna funktion ger dig möjlighet att lyssna på
en station som börjar sända den valda
programtypen, även om apparaten är
omkopplad till någon annan funktion än
radiofunktionen.
∗ Fabriksinställningen är “OFF” (av).
∗ PTY-sändningar förekommer ännu inte i alla länder.
∗ I TA-beredskapsläget har TP-stationer företräde

framför stationer som sänder PTY-program.

●Att sättapå/stänga av PTY-vänteläget
1. Håll [ADJ]-knappen nedtryckt under 1

sekund eller mer för att koppla om till RDS-
justeringsfunktionen.

2. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att välja “  PTY”.

3. Vrid på [ROTARY]-ratten för att välja “ON”
eller “OFF”.
∗ Du kan inte välja “ON” eller “OFF” under ett

TA-, ALARM- eller PTY-avbrott.

●ON:
“PTY” tänds på displayen och PTY-
beredskapsläget aktiveras.

1

2

3

4

5

6

Innehåll
Korta nyheter

Allmän Information

Populärmusik

Sport

Kompletta klassisk verk

Underhållningsmusik

Snabbvals-
nummer

Programtyp (PTY)
ENGELSKA
News
Info
Pop M
Sport
Classics
Easy M

5. PTY-läget stängs av automatiskt 7 sekunder
efter det att du har valt en PTY och
anläggningen återgår till RDS-läget.

PTY-sökning
1. Håll [ADJ]-knappen nedtryckt under 1

sekund eller mer för att koppla om till RDS-
justeringsfunktionen.

2. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att välja “  PTY SELECT “.

3. Tryck på knappen [ ] för att gå till PTY-läget.

4. Välj en PTY.

5. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt för att söka
efter en PTY-station i riktning mot högre
frekvenser; tryck spaken nedåt för att söka i
riktning mot lägre frekvenser.
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Hur man använder RDS

∗ Om ingen station med den valda PTY-
sändningen kan tas emot återgår
anläggningen till det tidigare läget.

Lagring av PTY-koder i snabbvalsminnet
1. Håll [ADJ]-knappen nedtryckt under 1

sekund eller mer för att koppla om till RDS-
justeringsfunktionen.

2. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att välja “  PTY SELECT “.

3. Tryck på knappen [ ] för att gå till PTY-
läget.

4. Vrid [ROTARY]-ratten för att välja önskad
PTY-station.

Det går att välja mellan följande 29
programtyper.

5. 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.

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 en av knapparna [TA] eller
[SRC] avbryts mottagningen av
nödmeddelandet.

Hur man byter språk för PTY-
koderna som visas på displayen
Det går att välja mellan 4 olika språk (engelska,
tyska, svenska och franska) för de PTY-koder
som visas på displayen.
∗ Fabriksinställningen är “ENGLISH” (engelska).

1. Tryck på [ADJ]-knappen för att koppla om till
den vanliga justeringsfunktionen.

2. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att välja “  LANGUAGE”.

3. Vrid på [ROTARY]-ratten för att välja önskat
språk.

4. Tryck på [ADJ]-knappen för att återgå till
föregående funktion.

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 på [ROTARY]-ratten 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.

Programtyp (PTY)

SVENSKA Innehåll

Jazz Jazzmusik

Country Countrymusik

Nation m Nationell musik

Oldies Kationell musik

Folkm Folkmusik

Dokument Dokumentärer

Programtyp (PTY)

SVENSKA Innehåll

Nyheter Korta nyheter

Aktuellt Fördjupning av nyheter

Info Allmän Information

Sport Sport

Utbildn Utbildningsprogram

Teater Teater och program om
teater

Kultur Kultur i bred mening

Vetenskp Vetenskapsprogram

Underh Underhållningsprogram

Pop Populärmusik

Rock Rockmusik

Lättlyss Underhållningsmusik

L klass Lätt klassisk musik (ej
kompletta verk)

Klassisk Kompletta Klassiska verk

Övrig m Övrig Musik

Väder Väderraporter

Ekonomi Ekonomiprogram

För barn Barnprogram

Socialt Program om  sociala frågor

Andligt Andliga frågor

Telefon Telefonväkteri

Resor Resor och semester

Fritid Fritid och hobby
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Föreskrifter när du spelar in en
MP3/WMA-skiva
● Samplingsfrekvenser och bit-tal som kan

användas:
1. MP3: Samplingsfrekvens 11,025 kHz – 48

kHz

Bit-tal: 8 kbps – 320 kbps/VBR

2. WMA: Bit-tal 48 kbps – 192 kbps

● Filförlängningar
1. Lägg alltid till filförlängningen “.MP3” eller

“.WMA” till namnet för en fil av typ MP3 eller
WMA genom att använda en-bits tecken. Om
du lägger till någon annan filförlängning än
de specificerade, eller om du glömmer att
lägga till en filförlängning, kan denna fil inte
spelas.

2. Filer utan MP3/WMA-data kan inte spelas.
Om du försöker att spela en fil utan MP3/
WMA-data, visas indikeringen “––:––” på
displayens plats för speltid.

● Logikformat (filsystem)
1. När du skall spela in en MP3/WMA-fil på en

skiva av typ CD-R eller CD-RW, skall du välja
“ISO9660 nivå 1, 2 eller JOLIET eller
Romeo” som programformat för
inspelningen. Det kan hända att skivan inte
kan spelas på rätt sätt, om den spelas in med
något annat format.

2. Mappens och filens namn kan visas som en
titel på displayen under MP3/WMA-spelning,
men titelns längd måste ligga inom 64 en-
bits bokstäver och siffror (utan att
filförlängningen är inkluderad).

3. Ge inte samma namn till en fil som för en
mapp med samma namn.

● Mappstruktur
1. Det går inte att skapa en skiva som

innehåller en mapp som har mer än 8 så
kallade hierarkiska nivåer.

● Antal filer eller mappar
1. Det går att registrera upp till 255 filer per

mapp. Upp till 512 filer kan spelas.

2. Melodierna spelas i den ordning som de
spelades in på skivan. (Det är inte säkert att
melodierna alltid spelas i den ordning som
anges på datorskärmen.)

3. Störningsljud kan uppträda, beroende på
vilket inkodningsprogram som har använts vid
inspelningen.

MP3/WMA
Vad är MP3?
MP3 är en metod för komprimering av ljud och
har klassificerats som ljudlager 3 för MPEG-
standard. Denna metod för komprimering av ljud
har uppmärksammats av datoranvändare och
har blivit ett standardformat.

Denna MP3-funktion komprimerar det
ursprungliga ljudet till ca. 10 procent av den
ursprungliga storleken med en bibehållen hög
ljudkvalitet. Detta betyder att omkring 10 musik-
CD-skivor kan spelas in på en enda skiva av
typen CD-R eller CD-RW, vilket möjliggör en
mycket lång lyssningstid utan att CD-skivan
behöver bytas ut.

Vad är WMA?
WMA är en förkortning för Windows Media
Audio, ett format för ljudfiler som har utvecklats
av Microsoft Corporation.
Observera:
• Inget ljud hörs om du spelar en fil med DRM

(Digital Rights Management) medan WMA-
funktionen är aktiverad (ON). (WMA-indikatorn
blinkar.)

• Windows Media™ och Windows® logo är
varumärken eller registrerade varumärken för
Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder.

● Bortkoppling av DRM (Digital Rights
Management):

1. Om du använder Windows Media Player 8
så klicka på fliken TOOLS ➜ OPTIONS ➜
COPY MUSIC, och klicka sedan bort bocken
i kryssrutan för PROTECT CONTENT bland
COPY SETTINGS.
Återskapa sedan filerna.

2. Om du använder Windows Media Player 9
så klicka på fliken TOOL ➜ OPTIONS ➜
MUSIC RECORD, och klicka sedan bort
bocken i kryssrutan för RECORD
PROTECTED MUSIC bland
inspelningsinställningarna.
Återskapa sedan filerna.

Dina personligt tillverkade WMA-filer
används på ditt eget ansvar.

Manövrering för CD/MP3/WMA-skiva
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Funktion för flera inspelningstyper
När en skiva innehåller både vanliga CD-melodier
och melodier av MP3/WMA-typ, kan du välja
vilken typ av inspelning du vill lyssna på.

●Utgångsinställningen är “CD”.
Varje gång man trycker in [BND]-knappen och
håller den intryckt i mer än 1 sekund ändras det
blandade läget mellan spår av CD-typ och spår
av MP3/WMA-typ.

1. Följande typer av inspelningar kan spelas.

2. När du har gjort denna inställning, skall du ta
bort skivan och sätta in den igen.

3. När du sätter in en CD-skiva med blandade
melodityper och väljer CD-funktionen,
kommer den första melodi som spelas att
vara av typen med MP3/WMA-fildata och då
hörs inget ljud alls.

Observera:
• När man spelar en CD av CCCD-typ (Copy

Control CD) måste man ställa in denna inställning
på CD. Om MP3/WMA är inställt kan det hända
att skivan inte går att spela på normalt sätt i vissa
fall.

Att sätta i en CD-skiva
1. Tryck på knappen [Q]. Den lutande konsolen

öppnas.

2. Stoppa in en CD mitt i CD-läsarens skåra
med etiketten uppåt. När CD:n har laddats in
spelas den av automatiskt.

Observera:
• Stoppa aldrig in några främmande föremål i CD-

läsaren.
• Om det inte går lätt att sätta i CD-skivan kan det

bero på att det redan finns en annan CD-skiva
isatt eller på att anläggningen behöver service.

Ställ in
MP3/WMASkiva

Blandad med
melodityperna CD
och MP3/WMA

Endast melodier
av CD-typ

Endast melodier
av MP3/WMA-typ

Ställ in CD

Spelning av
CD-
melodier

Spelning av
CD-
melodier

Spelning av
MP3/WMA-
melodier

Inställning

Spelning av
MP3/WMA-
melodier

Spelning av
CD-
melodier

Spelning av
MP3/WMA-
melodier

Manövrering för CD/MP3/WMA-skiva

• Skivor som inte är märkta med  eller 
och CD-ROM-skivor kan inte spelas i denna
anläggning.

• Det kan hända att vissa CD-skivor som har
spelats in med CD-R-/CD-RW-funktionerna inte
kan användas.

Att sätta i CD-skivor på 8 cm
∗ Det fordras ingen adapter för att spela CD-skivor

på 8 cm.
∗ Sätt i skivan mitt i CD-läsarens skåra.

Utmatning
Om du trycker på knappen [Q] matas skivan ut
även om inte anläggningen är på.

1. Tryck på knappen [Q]. Ta bort skivan när
den har matats ut.

Observera:
• Stäng alltid den lutande konsolen igen när du har

öppnat den eller matat ut en cd.

• Akta så att du inte klämmer handen eller
fingrarna när du stänger den lutande
konsolen.

• Försök inte sticka in handen eller
fingrarna i skåran. Stoppa heller aldrig in
några främmande föremål i CD-läsaren.

• Sätt inte i skivor med etiketter av
cellofantejp eller hyrdekaler eller skivor
med rester av avriven cellofantejp eller
hyrdekaler. Det kan hända att dessa skivor
fastnar i CD-läsaren och skadar
anläggningen.

Lyssning på en skiva som redan
finns insatt i apparaten
Tryck på [SRC]-knappen för att välja funktionen
CD/MP3/WMA.

Skivspelning startar automatiskt när funktionen
CD/MP3/WMA aktiveras.

“NO DISC” tänds på displayen, om det inte finns
någon skiva insatt i apparaten.

Skivspelningspaus
1. Tryck på [ ]-knappen för att göra en

skivspelningspaus. Då tänds “PAUSE” på
displayen.

2. Tryck på [ ]-knappen igen för att återuppta
skivspelningen.

ANMÄRKNING
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Snabbflyttning framåt/bakåt
●Snabbflyttning framåt
Tryck [å, ∂]-spaken uppåt och håll den i
detta läge i 1 sekund eller mer.

●Snabbflyttning bakåt
Tryck [å, ∂]-spaken nedåt och håll den i
detta läge i 1 sekund eller mer.
∗ För MP3/WMA-skiva tar det en viss tid innan

snabbflyttningen startar, samt mellan melodierna.
Dessutom kan speltiden bli något felaktig.

Val av mapp
Denna funktion ger dig möjlighet att välja en
mapp som innehåller MP3/WMA-filer och starta
spelning från den första melodin i mappen.

1. Tryck på [DN]- eller [UP]-knappen.
Tryck på [DN]-knappen för att flytta till
föregående mapp.
Tryck på [UP]-knappen för att flytta till nästa
mapp.

2

3

4

5

1 Grundmapp

∗ Om du trycker på [UP]-knappen medan du
befinner dig i den sista mappen, sker en
flyttning till den första mappen.

∗ En mapp, som inte har någon MP3/WMA-fil,
kan inte väljas.

2. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att välja en melodi.

Toppfunktionen
Toppfunktionen återställer CD-spelaren till
skivans första melodi. Tryck på [BND]-knappen
för att spela skivans första melodi (melodi nr. 1).
∗ För MP3/WMA-skivor sker en återgång till den

första melodin i den mapp som just är inställd.

Manövrering för CD/MP3/WMA-skiva

Visning av CD-titlar på displayen
Denna apparat kan på displayen visa titeldata för
CD-skivor med CD-text/MP3/WMA samt egna
titlar som har matats in med denna apparat.

1. Varje gång du trycker på [T]-knappen,
ändras titeldisplayen i följande ordning:

●CD-TEXT skiva

Artistnamn
CD-texttitel (melodi)

Din egen titel (skiva)
(Ingen)

Din egen titel (skiva)
(Ingen)

CD-texttitel (skiva)
Artistnamn

CD-texttitel (melodi)
CD-texttitel (skiva)

●MP3/WMA skiva

Mapp
Melodi

Melodi
Album-TAG

Album-TAG
Artist-TAG

Artist-TAG
Titel-TAG

Titel-TAG
Mapp

Mapp
Melodi

Observera:
• “ ” tänds på displayen, om den CD-skiva som

spelas inte är av typen med CD-text, eller om du
inte har matat in någon egen titel.

• Om MP3/WMA-spelaren inte matar in någon
TAG, tänds “ A ” på displayen.

• För MP3 stöds ID3-tags V2.3/2.2/1.1/1.0.
• Tag-displayer ger prioritet åt V2.3/2.2.
• När det gäller album-tags för WMA, visar

displayen den information som har spelats in i
filförlängningen.

• Endast ASCII-tecken kan visas för tags.

Val av en melodi
●Melodiöverhoppning framåt
1. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt för att flytta

till början av nästa melodi.

2. Varje gång du trycker [å, ∂]-spaken
uppåt, flyttas spelningen till nästa melodi i
framåtriktningen.

●Melodiöverhoppning bakåt
1. Tryck [å, ∂]-spaken nedåt för att flytta

bakåt till början av den melodi som just
spelas.

2. Tryck [å, ∂]-spaken nedåt två gånger
för att flytta bakåt till början av föregående
melodi.
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Andra olika spelningsfunktioner
● Snabbkontroll
Denna funktion ger dig möjlighet att söka upp
och spela de 10 första sekunderna av varje
melodi på en skiva.

1. Tryck på [SCN]-knappen för att aktivera
funktionen för snabbkontroll.

“SCAN” visas på displayen.
∗ Snabbkontrollen startar med den melodi som

ligger omedelbart efter den melodi som just
spelas.

● Snabbkontroll av mappar
Denna funktion ger dig möjlighet att söka upp
och spela de 10 första sekunderna av den första
melodin i varje mapp på en MP3/WMA-skiva.

1. Tryck in [SCN]-knappen och håll den intryckt
i mer än 1 sekund för att aktivera funktionen
för snabbkontroll av mappar.
∗ Snabbkontrollen av mappar startar från den

mapp som ligger omedelbart efter den mapp
som just spelas.

● Repeterad skivspelning
Denna funktion ger dig möjlighet att
repeteringsspela just inställd melodi.

1. Tryck på [RPT]-knappen för att aktivera
funktionen för repeterad skivspelning.

● Repeterad spelning av mappar
Denna funktion ger dig möjlighet att
repeteringsspela den melodi som just spelas i
en MP3/WMA-mapp.

1. Tryck in [RPT]-knappen och håll den intryckt
i mer än 1 sekund för att aktivera funktionen
för upprepad spelning av mappar.

● Slumpmässig skivspelning
Denna funktion ger dig möjlighet att spela
samtliga melodier på en skiva i slumpmässig
ordning.

1. Tryck på [RDM]-knappen för att aktivera
funktionen för slumpmässig skivspelning.

Manövrering för CD/MP3/WMA-skiva

● Slumpmässig spelning av mappar
Denna funktion ger dig möjlighet att spela
samtliga melodier i alla mappar som har spelats
in på en MP3/WMA-skiva i slumpmässig
ordning.

1. Tryck in [RDM]-knappen och håll den intryckt
i mer än 1 sekund för att aktivera funktionen
för slumpspelning av mappar.

● Hur man avslutar spelning
1. Tryck igen på den manöverknapp som du

tidigare tryckte på.
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Gemensamma funktioner för båda lägena

Hur man ändrar
displayvisningen
1. Håll [D]-knappen nedtryckt under 1

sekund eller mer för att koppla om till
displayen för justeringsval.

2. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller
nedåt för att välja “detaljens namn”.

“  BGV” ↔ “  POWER MSG” ↔  “
SCRN SAVER” ↔ “  MSG INPUT” ↔
“  AUTO SCRL” ↔  “  DIMMER” ↔ “
DIMMER IN”

∗ När  visas på displayen, skall
du trycka på [ ]-knappen för att flytta
framåt till nästa steg i manövreringen.

3. Vrid på [ROTARY]-ratten för att välja
“önskat inställningsvärde”.
∗ När inställningarna är klara, skall du

trycka på [D]-knappen för att återgå till
föregående funktion.

● Inställning av bakgrund
Denna funktion ger dig möjlighet att ändra
bakgrunden för displayen.
∗ Fabriksinställningen är “SCAN”.

2-1. Välj “  BGV”.

3-1. Vrid [ROTARY]-ratten för att välja önskad
inställning.

Varje gång du vrider på [ROTARY]-ratten,
ändras inställningen i följande ordning:

“SCAN” ↔ “MOVIE 1” ↔ “MOVIE 2” ↔
“MOVIE 3” ↔ “WALL 1” ↔ “WALL 2” ↔
“WALL 3” ↔ “WALL 4” ↔ “WALL 5” ↔
“OFF”

● Inställning av displaymeddelandet för
påslagning/avstängning

Du kan välja “ON” (visning) eller “OFF” (ingen
visning) av meddelandet för påslagning/
avstängning. Meddelandet är “Clarion”.
∗ Fabriksinställningen är “ON” (visning).

2-1. Välj “  POWER MSG”.

3-1. Vrid [ROTARY]-ratten för att välja “ON” eller
“OFF”.

• ON:
Meddelandet visas på displayen när
anläggningen är påslagen eller avstängd.

• OFF:
Meddelandet visas inte på displayen när
anläggningen är påslagen eller avstängd.

● Hur man slår på och stänger av
skärmsläckaren

Anläggningen har flera olika skärmsläckare som
kan visas på displayen. Om du inte vill ha någon
skärmsläckare kan du stänga av den.

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.
∗ Fabriksinställningen är “DEMO”.

2-1. Välj “  SCRN SAVER”.

2-2. Tryck på knappen [ ].

3-1. Vrid på [ROTARY]-ratten för att välja
önskad inställning. Varje gång du vrider på
[ROTARY]-ratten, ändras inställningen i
följande ordning:

OFF ➜ MSG INFO ➜ DEMO

● Inmatning av MESSAGE
INFORMATION

Om du väljer skärmsläckartypen “MESSAGE”
kan du ändra meddelandets innehåll.
∗ Du kan lägga in upp till 30 tecken.
∗ Fabriksinställningen är “Welcome to Clarion”.

2-1. Välj “  MSG INPUT“.

2-2. Tryck på [ ]-knappen.

2-3. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att flytta markören.

2-4. Tryck på [BND]-knappen för att välja en
tecken typ. Varje gång du trycker på [BND]-
knappen, ändras tecknen på följande sätt:

Versaler ➜ Gemener ➜ Siffror och
symboler ➜ Omljud ➜ Versaler...

3-1. Vrid på [ROTARY]-ratten för att välja
önskat tecken.

3-2. Upprepa steg 2-3 till och med 3-1 för att mata
in upp till 30 tecken för ditt meddelande.

3-3. Tryck på knappen [ ] och håll den
intryckt i 2 sekunder eller längre för att
spara meddelandet i minnet och gå tillbaka
till displayinställningsläget.
∗ Tryck på knappen [BND] och håll den

intryckt i 1 sekund eller längre för att radera
meddelandet. Tryck sedan på knappen [ ]
och håll den intryckt i 2 sekunder eller längre
för att återgå till standardmeddelandet.
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● Inställning av namnframrullningssättet
Ställ in hur bläddring skall utföras för CD-TEXT,
MP3/WMA TITLE.
∗ Fabriksinställningen är “ON” (PÅ).

2-1. Välj “  AUTO SCRL”.

3-1. Vrid på [ROTARY]-ratten för att välja “ON”
eller “OFF”.

• ON:
Namnen rullas fram automatiskt.

• OFF:
För att endast bläddra 1 gång när titeln
ändrades eller när [T]-knappen hölls
nedtryckt under 1 sekund eller mer.

● Inställning av belysningskontrollen
Du kan ställa in dimmernivån.
∗ Fabriksinställningen är “ON” (på).

2-1. Välj “  DIMMER”.

3-1. Vrid [ROTARY]-ratten för att välja “ON” (på)
eller “OFF” (av).

● Inställning av automatisk
bakgrundsdämpning

Denna funktion ger dig möjlighet att dämpa
ljusstyrkan för displayen i överensstämmelse
med belysningen eller ljusstyrkan inne i
fordonet.
∗ Fabriksinställningen är “AUTO”.

2-1. Välj “  DIMMER IN”.

3-1. Vrid [ROTARY]-ratten för att välja “AUTO”
eller “ILLUMI”.
• AUTO:
Reagerar i enlighet med ljusstyrkan inne i
ditt fordon.

• ILLUMI:
Sammankopplad med belysningen inne i
ditt fordon.

Gemensamma funktioner för båda lägena

Hur man ändrar andra
inställningar

1. Tryck på [ADJ]-knappen för att koppla om
till displayen för justeringsval.

2. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller
nedåt för att välja “detaljens namn”.
Varje gång du trycker [å, ∂]-spaken
uppåt/nedåt, ändras detaljdisplayen i
följande ordning:

“  BLINK LED” ↔ “  SUB-W” ↔ “
SUB-W LPF” ↔ “  AMP CANCEL” ↔
“  LINK ACT” ↔ “  LANGUAGE” ↔
“  AUX/TEL” ↔ “  AUX SENS” ↔ “
TEL SPEAKER” ↔ “  TEL-SWITCH”
↔ “  CALIBRATE” ↔ “  A-VOL
SENS” ↔ “  SYSTEM CHECK”

3. Vrid på [ROTARY]-ratten för att välja
“önskad inställningsdetalj”.
∗ När inställningarna är klara, skall du

trycka på [ADJ]-knappen för att återgå till
föregående funktion.

● Stöldskyddsindikatorn
Den röda stöldskyddsindikatorn är ett sätt att
förhindra att bilstereon blir stulen. Denna
indikator blinkar när den löstagbara
frontpanelen tas loss från huvudenheten.
∗ Fabriksinställningen är “OFF” (av).

2-1. Välj “  BLINK LED”.

3-1. Vrid på [ROTARY]-ratten för att välja “ON”
eller “OFF”.

● Inställning för subwooferhögtalaren
Du kan aktivera eller stänga av
subwooferhögtalaren.
∗ Fabriksinställningen är “ON” (aktiverad).

2-1. Välj “  SUB-W”.

3-1. Vrid [ROTARY]-ratten för att välja “ON”
(aktivering) eller “OFF” (avstängning).

● Inställning för lågpassfiltret
∗ Fabriksinställningen är “THROUGH” (aktivering).
∗ Om du har valt “ON” som funktion för

subwooferhögtalaren, kan du välja “  SUB-W
LPF” (aktivering av lågpassfiltret).

2-1. Välj “  SUB-W LPF”.

3-1. Vrid [ROTARY]-ratten för att välja
inställning. Varje gång du vrider [ROTARY]-
ratten, ändras inställningen i följande
ordning:

THROUGH ➜ 50 ➜ 80 ➜ 120
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• LEFT:
Telefonljudet hörs via bilstereons främre
vänstra högtalare.

● Inställning för avbrott från mobiltelefon
Om du kopplar in din mobiltelefon i denna
bilstereo med hjälp av en kabel som säljs
separat kan du höra telefonsamtalen i bilens
högtalare.
∗ Fabriksinställningen är “OFF” (av).

2-1. Välj “  TEL-SWITCH”.

3-1. Vrid på [ROTARY]-ratten för att välja
önskad inställning. Varje gång du vrider på
[ROTARY]-ratten, ändras inställningen i
följande ordning:

“OFF” ➜ “ON” ➜ “MUTE” ➜ “OFF”...

• OFF:
Bilstereon fortsätter spela som vanligt även
när du använder mobiltelefonen.

Observera:
• Om du använder ett headset så var noga med att

ställa in ON för att höra telefonljudet genom
bilstereons högtalare.

• ON:
Det går att höra telefonrösten via
högtalarna som är inkopplade i bilstereon.
∗ När du hör telefonrösten via bilhögtalarna

kan du justera volymen genom att vrida
[ROTARY]-ratten.

• MUTE:
Ljudet från bilstereon stängs av medan
biltelefonen används.

● Inställning av funktionen för
automatisk ljudnivå
(CALIBRATE/A-VOL SENS)

Du kan automatiskt ändra ljudnivån så att den
anpassas för fordonets hastighet.
∗ Fabriksinställningen är “LOW” (låg).

2-1. Välj “  CALIBRATE”.

2-2. Tryck på [ ]-knappen.

2-3. Öka fordonets hastighet till 50 km/timme.

2-4. Tryck på [ ]-knappen när du kommer
upp i 50 km. Då utförs kalibreringen.

• När kalibreringen har klarats av
Efter 2 sekunder eller mer tänds
“SUCCESSFUL” på displayen.

• När kalibreringen misslyckas
Efter 2 sekunder eller mer tänds “FAILED”
på displayen. Upprepa då manövreringen
från steg 2-3.

Gemensamma funktioner för båda lägena

● Inställning för separat förstärkare
∗ Fabriksinställningen är “OFF” (av).

2-1. Välj “  AMP CANCEL”.

3-1. Vrid på [ROTARY]-ratten för att välja “ON”
eller “OFF”.

• ON:
Använd den anslutna separata
förstärkaren.

• OFF:
Använd den inbyggda förstärkaren.

● Omkoppling mellan AUX och TEL
Det går att lyssna på ljud eller musik från andra
apparater som är inkopplade i bilstereon eller att
höra telefonljudet i bilstereons högtalare om
telefonen är inkopplad i bilstereon.

När en telefon eller annan apparat är inkopplad i
bilstereon går det att välja TEL-läget respektive
AUX-läget.
∗ Fabriksinställningen är “AUX”.

2-1. Väljj “  AUX/TEL”.

3-1. Vrid på [ROTARY]-ratten för att välja “AUX”
eller “TEL”.

• AUX:
AUX/TEL-inkabeln används för ljudet från
någon annan apparat.

• TEL:
AUX/TEL-inkabeln används för ljudet från
mobiltelefonen.

● Att ställa in känsligheten för
extrautrustningen

Ställ in känsligheten för extrautrustningen om
det är svårt att höra ljudet från en extern källa
trots att du har höjt volymen.
∗ Fabriksinställningen är “MID”.

2-1. Väljj “  AUX SENS”.

3-1. Vrid på [ROTARY]-ratten för att välja
“LOW”, “MID”, eller “HIGH”.

● Inställning av bilhögtalare för
mobiltelefonljudet

∗ Fabriksinställningen är “RIGHT” (höger).
∗ För att telefonljudet ska höras i bilens högtalare

måste mobiltelefonavbrotten vara inställda på
ON.

2-1. Välj “  TEL SPEAKER”.

3-1. Vrid på [ROTARY]-ratten för att välja
“RIGHT” eller “LEFT”.

• RIGHT:
Telefonljudet hörs via bilstereons främre
högra högtalare.
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Gemensamma funktioner för båda lägena

2-5. Justera därefter känsligheten. Tryck [å,
∂]-spaken uppåt eller nedåt för att välja
“  A-VOL SENS”.

3-1. Vrid [ROTARY]-ratten för att välja önskad
känslighet.

För varje steg du vrider knappen
[ROTARY] ändras inställningen i följande
ordning:

OFF (ingen volymändring) ➜ LOW
(volymändring: liten) ➜ MID-LOW ➜ MID ➜
MID-HIGH ➜ HIGH (volymändring: stor) ...

● Utförande av en systemkontroll
Med denna funktion kontrolleras enheter som är
anslutna via CeNET.

2-1. Välj “  SYSTEM CHECK “.

2-2. Tryck på knappen [ ] och håll den intryckt
i 1 sekund eller längre för att starta
systemkontrollen.

Hur de digitala anslutningarna är
konfigurerade kontrolleras automatiskt.

Efter systemkontrollen återgår displayen till
det föregående läget.

Andra inställningar
Att ställa in knappbelysningen
Välj en färg genom att trycka på knappen [C].
För varje tryck på knappen [C] ändras färgen i
följande ordning:

COLOR SCAN ➜ Indigoblå ➜ Kornblå ➜
Pärlvit ➜ Havsgrön ➜ Klargrön ➜
Skogsgrön ➜ Bärnsten ➜ Klarröd ➜
Ceriserosa ➜ Gammelrosa ➜ Mörklila ➜ Lila
➜ USER COLOR 1 ➜ USER COLOR 2 ➜
USER COLOR 3 ➜ COLOR SCAN...
●Att ställa in COLOR SCAN-läget
Om du väljer “COLOR SCAN” ändras färgen
automatiskt.
∗ Standardinställningen är “COLOR SCAN”.
∗ Var 3:e sekund ändras färgen.

●Att ställa in USER-läget
∗ Standardinställningen är “  RED 8,  GREEN 8,

 BLUE 8”.

Välj “USER COLOR 1, 2, 3”. Tryck på knappen
[C] och håll den intryckt i 1 sekund eller längre.
“  RED 8” visas på displayen.

1. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att flytta markören.

2. Vrid på knappen [ROTARY] och välj ett
värde mellan 0 och 8.

Inmatning av namn
Det går att lagra namn i minnet på upp till 10
tecken för skivor i CD-spelaren och CD-växlaren
och för TV-stationer, och sedan se dem på
displayen. I nedanstående tabell visas hur
många namn som går att mata in för de olika
funktionslägena.

1. Tryck på [SRC]-knappen för att välja det läge
för vilket du vill mata in ett namn (CD-växlar-
eller TV-läget).

2. Spela ett spår eller ställ in en tv-station som
du vill lägga in en titel för.

3. Utför ett av följande moment:

● I CD- eller CD-växlarläget
Tryck på knappen [T] och välj “USER”.

● I TV-läget
Hoppa över det här steget.

3. Tryck på knappen [ ] och håll den intryckt i
2 sekunder eller längre för att spara färgen i
minnet och gå tillbaka till det tidigare läget.

FÄRG
Indigoblå
Kornblå
Pärlvit
Havsgrön
Klargrön
Skogsgrön
Bärnsten
Klarröd
Ceriserosa
Gammelrosa
Mörklila
Lila
USER COLOR 1
USER COLOR 2
USER COLOR 3

R
0
0
8
0
0
3
8
8
8
8
3
6
8
8
8

G
0
4
8
8
8
8
3
0
0
2
0
0
8
8
8

B
8
8
7
2
0
0
0
0
3
3
8
8
8
8
8

Funktionsläge Antal namn
CD-läget 50 namn
TV-läget 20 namn

CD-växlarläget Antal namn
DCZ628 ansluten 100 namn
CDC655Tz ansluten 100 namn
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4. Tryck på knappen [T] och håll den intryckt i 1
sekund eller längre för att gå över till
titelinmatningsläget.

5. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att flytta markören.

6. Tryck på [BND]-knappen för att välja
teckenuppsättning. Varje gång du trycker på
[BND]-knappen ändras teckenuppsättningen
i följande ordning:

Versaler ➜ Gemener ➜ Siffror och
symboler ➜ Omljud ➜ Versaler ...

7. Välj önskat tecken genom att vrida på
knappen [ROTARY].

8. Upprepa moment 5 till 7 för att lägga in en
titel med högst 10 tecken.

9. Tryck på knappen [ ] och håll den intryckt i
2 sekunder eller längre för att spara titeln i
minnet och gå tillbaka till det tidigare läget.

Att radera titlar
1. Spela ett spår eller ställ in en tv-station vars

titel du vill ta bort.

2. Utför ett av följande moment:

● I CD- eller CD-växlarläget
Tryck på knappen [T] och välj “USER”.

● I TV-läget
Hoppa över det här steget.

3. Tryck på knappen [T] och håll den intryckt i 1
sekund eller längre för att gå över till
titelinmatningsläget.

4. Tryck på knappen [BND] och håll den intryckt
i 1 sekund eller längre för att radera titeln.

5. Tryck på knappen [ ] och håll den intryckt i
2 sekunder eller längre för att spara
inställningen och gå tillbaka till det tidigare
läget.

Volymsänkning vid
mobiltelefonsamtal
Den här anläggningen fordrar särskilda
ledningsdragningar för att sänka volymen
automatiskt när en mobiltelefon ringer i bilen.
∗ Den här funktionen är inte kompatibel med alla

mobiltelefoner. Kontakta din lokala auktoriserade
Clarionåterförsäljare för information om
installation och kompatibilitet.

AUX-funktionen
Anläggningen har en extern ingång så att du
kan lyssna på ljud från extern utrustning som är
ansluten till den.
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Hur man använder en CD-växlare

7. HUR MAN ANVÄNDER OLIKA TILLVALSKOMPONENTER

ANMÄRKNING

Observera:
• Följande manövreringar är desamma som för CD-

spelarfunktionen:
∗ Paus
∗ Melodival
∗ Snabbflyttning framåt/bakåt
∗ Snabbkontroll
∗ Repeterad spelning
∗ Slumpmässig spelning

Se avsnittet “Manövrering för CD/MP3/WMA-
skiva” (sidorna 245-248) för ytterligare
upplysningar.

Funktioner på CD-växlaren
När en CD-växlare som säljs separat är
inkopplad i bilstereon via en CeNET-kabel styrs
samtliga funktioner på CD-växlaren från
huvudenheten. Huvudenheten kan styra 2
växlare sammanlagt.

Tryck på [SRC]-knappen för att välja CD-
växlarläget och börja spela en CD. Om 2 CD-
växlare är inkopplade så tryck på [SRC]-
knappen för att välja vilken CD -växlare som ska
användas.
∗ Om “NO MAGAZINE” tänds på displayen så sätt i

ett magasin i CD-växlaren. “DISC CHECK” tänds
på displayen medan CD-växlaren laddar in
(kontrollerar) magasinet.

∗ Om “NO DISC” tänds på displayen så mata ut
magasinet och sätt i CD-skivor i vart och ett av
facken. Sätt sedan i magasinet i CD-växlaren
igen.

Observera:
• Det kan hända att vissa CD-skivor, inspelade i

CD-R/CD-RW-funktionen, inte kan användas.

Displayvisning av CD-titlar
Denna apparat kan på displayen visa titeldata
för CD-skivor med CD-text och de titlar du själv
har matat in med denna apparat.

●När CDC655Tz eller DCZ628 är ansluten
1. Varje gång du trycker på [T]-knappen,

ändras titeldisplayen i följande ordning:

Din egen titel (skiva) ➜ CD-texttitel (skiva)
➜ Artistnamn ➜ CD-texttitel (melodi) ➜
Din egen titel (skiva)

Observera:
• Om den CD-skiva som spelas inte är en CD-skiva

med CD-text, eller om du inte har matat in någon
egen titel, tänds “ ” på displayen.

• Om en CD-skiva med CD-text inte matar in sin
skivtitel eller en melodititel, tänds “ ” eller “ ”
på displayen.

Så bläddrar du fram en titel
Sätt “AUTO SCRL” i läge “ON” eller “OFF”.

(Fabriksinställningen är “ON”. Se underrubriken
“Inställning av namnframrullningssättet” i
avsnittet “Gemensamma funktioner för båda
lägena”.)

●När “ON” väljes
Titeln fortsätter att bläddras automatiskt.

●När “OFF” väljes
För att endast bläddra 1 gång när titeln
ändrades eller när [T]-knappen hölls nedtryckt
under 1 sekund eller mer.

Val av en CD-skiva
Tryck på [UP]- eller [DN]-knappen för att välja
önskad skiva.
∗ Om det inte finns någon cd i en skåra i magasinet

går det inte att trycka på knapparna [UP] och
[DN].

Andra olika spelningsfunktioner
● Snabbgenomlyssning av alla skivorna
Funktionen för snabbgenomlyssning av alla
skivorna letar automatiskt upp och spelar de
första 10 sekunderna av det första spåret på var
och en av CD-skivorna i den CD-växlare som är
vald för tillfället. Snabbgenomlyssningen
fortsätter ända tills den stängs av.

Det går inte att spela CD-ROM-skivor i alla
CD-växlare. Om det går eller inte beror på
modellen.

Att pausa avspelningen
1. Tryck på knappen [ ] för att pausa

avspelningen. “PAUSE” visas på displayen.

2. Tryck på knappen [ ] igen för att starta om
avspelningen.
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∗ Snabbgenomlyssning av alla skivor är praktiskt
när du letar efter en viss CD.

1. Tryck in [SCN]-knappen och håll den intryckt
i mer än 1 sekund.

● Upprepad spelning av en hel skiva
När alla spåren på den nuvarande skivan
spelats färdigt börjar skivan automatiskt spelas
en gång till från och med det första spåret. Detta
fortsätter automatiskt ända tills funktionen
stängs av igen.

1. Tryck in [RPT]-knappen och håll den intryckt
i mer än 1 sekund.

● Slumpspelning av alla skivorna
Vid slumpspelning av alla skivorna väljer CD-
växlaren automatiskt ut spår eller skivor och
spelar dem utan någon särskild ordning.
Slumpspelningen fortsätter automatiskt ända
tills den stängs av igen.

1. Tryck in [RDM]-knappen och håll den intryckt
i mer än 1 sekund.

● Hur man avslutar spelning
1. Tryck igen på den manöverknapp som du

tidigare tryckte på.

Hur man använder en TV-tuner
Observera:
• Följande manövreringar är desamma som för

radiofunktionen:
∗ Val av kanal
∗ Minneslagring av kanaler i minnet
∗ Inkoppling av kanaler från minnet
∗ Automatisk minneslagring av kanaler
∗ Snabbkontroll av minneslagrade kanaler

Se avsnittet “Hur man använder radion” (sidorna
240-241) för ytterligare upplysningar.

Funktioner på TV-tunern
När en TV-tuner som säljs separat är inkopplad i
bilstereon via en CeNET-kabel styrs samtliga
funktioner på TV-tunern från huvudenheten. För
att kunna se på TV krävs det en TV-tuner och
en monitor.

För att se på TV
1. Tryck på [SRC]-knappen för att välja TV-

läget.

2. Tryck på [BND]-knappen för att välja önskat
TV-band (TV1 eller TV2). Varje gång du
trycker på knappen växlar bandet mellan
TV1 och TV2.
∗ Totalt 12 tv-stationer kan sparas i minnet (6-

TV1 och 6-TV2). På så sätt kan du välja ut
dina favoritstationer och spara dem i minnet.

3. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att ställa in önskad TV-station.

För att se på video
TV-tunern har en VTR-ingång för en extern A/V-
källa, såsom en DVD-spelare eller spelkonsol.

1. Håll [ADJ]-knappen nedtryckt under 1
sekund eller mer för att välja VTR-läget.

2. För att återgå till TV-sändningen, skall du
hålla [ADJ]-knappen nedtryckt under 1
sekund eller mer.

Inställning av TV-området
När du väljer TV-område (TV-
mottagningsområde) ändras TV-tunerns
områdesinställning.

1. Tryck på [ADJ]-knappen för att koppla om till
den vanliga justeringsfunktionen.

2. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att välja “TV AREA”.

3. Vrid på [ROTARY]-ratten för att välja
mottagningsområde.

4. Tryck på [ADJ]-knappen för att återgå till
föregående funktion.
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Digital radio / Hur man
använder DAB
DAB-kontrollfunktion
När en DAB-mottagare (DAH913 eller DAH923,
säljs separat) är ansluten via en CeNET-kabel
går det att styra samtliga funktioner på DAB-
mottagaren.

För att lyssna på en DAB-station
1. Tryck på [SRC]-knappen för att gå över till

DAB-läget.

2. När radion tar emot en DAB-station ändras
informationen på displayen i följande
ordning:

Frekvenskanal ➜ Programservicenamn

Ändring av visningssättet på
displayen
1. Varje gång du trycker på [T]-knappen,

ändras displayen på följande sätt:

S-LABEL  PTY NAME
Observera:
• Samma information visas på displayen både i

standardläget och snabbvalsläget när en DAB-
station tas emot.

• Antalet program och deras sändningstider beror
på DAB-stationerna.

• Om DAB-signalerna är alltför svaga stängs ljudet
tillfälligt av.

Stationssökning
1. Tryck på [SRC]-knappen för att gå över till

DAB-läget.

2. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
och håll den i detta läge under 1 sekund eller
mer.

“DAB” tänds på displayen när bilstereon tar
emot en DAB-station.
∗ Om radion inte kan hitta någon DAB-station

avbryts stationssökningen. Displayen återgår
till vad den visade tidigare.

Manuell stationsinställning
1. Tryck på [SRC]-knappen för att gå över till

DAB-läget.

2. Tryck in [BND]-kopplaren och håll den
intryckt i mer än 1 sekund. “MANU” tänds på
displayen.

3. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att välja en station.

Inställning av TV-diversiteten
Det går att ändra mottagningsinställningen för
TV-antennen som är ansluten till TV-tunern.
∗ Standardinställningen beror på TV.n.

1. Tryck på [ADJ]-knappen för att koppla om till
den vanliga justeringsfunktionen.

2. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att välja “TV DIVER”.

3. Vrid på [ROTARY]-ratten för att välja “ON”
eller “OFF”.

● ON:
Ställer in mottagningen på att betona bilden.

● OFF:
Stänger av diversiteten.

4. Tryck på [ADJ]-knappen för att återgå till
föregående funktion.

Hur man använder en TV-tuner
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4. Tryck in en av [DIRECT]-knapparna (1 till 6)
och håll den intryckt i mer än 2 sekunder för
att lagra det programmet i snabbvalsminnet.

Observera:
• Det går inte att lagra avbrytande program (PTY

eller INFO) i snabbvalsminnet.

För att lyssna på ett
snabbvalsprogram
1. Tryck på [SRC]-knappen för att gå över till

DAB-läget.

2. Tryck på [BND]-kopplaren. Varje gång du
trycker på [BND]-kopplaren ändras
informationen på displayen i följande
ordning:

[M1] ➜ [M2] ➜ [M3] ➜ [M1]...
3. Tryck på en av [DIRECT]-knapparna för att

lyssna på det snabbvalsprogrammet.
Observera:
• Tryck in en av [DIRECT]-knapparna och håll den

intryckt i mer än 2 sekunder för att lagra det
program som är inställt för tillfället i
snabbvalsminnet. (Manuell lagring i
snabbvalsminnet)

AF-funktionen
AF-funktionen byter automatiskt till en annan
frekvens i samma nätverk för att bibehålla
optimal mottagning.
∗ Standardinställningen är “ON”.
∗ Om mottagningen av den inställda radiostationen

försämras visas “SEARCHING” på displayen och
radion söker efter samma program på en annan
frekvens.

∗ Se avsnittet “Hur man använder RDS” i
respektive bruksanvisning för mer information om
“AF-funktionen”.

●Att stänga av AF-funktionen
●Att sätta på AF-funktionen
●AF-övergång mellan RDS och DAB
När samma program sänds i både RDS och
DAB och denna funktion är på kopplar
anläggningen automatiskt om till den utsändning
som har bäst mottagning.

TA (trafikmeddelanden)
I TA-vänteläget tas ett utsänt trafikmeddelande
emot med högsta prioritet oavsett
funktionsläget. Det går också att söka
trafikprogram (TP) automatiskt.

∗ Om du inte rör någon av kontrollerna inom 7
sekunder avbryts den manuella
stationsinställningen och displayen återgår till
vad den visade tidigare.

Övergång till ett annat program
1. Tryck på [SRC]-knappen för att ta emot en

DAB-station.

2. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att byta program i DAB-funktionen.

Observera:
• Beroende på DAB-programmet kan det hända att

det nya programmet har samma programnamn.

Programavsökning
Denna funktion avsöker de olika
mottagningsbara program som sänds av den
DAB-station som tas emot och ställer in vart och
ett av dem i tur och ordning i 10 sekunder i
taget. Detta är praktiskt när du letar efter ett
visst program.

1. Tryck på [SRC]-knappen för att ta emot en
DAB-station.

2. Utför någon av följande manövrer beroende
på vilken modell som är ansluten.

Tryck på [ ]-knappen. “SERVICE SCAN”
tänds på displayen och radion börjar ställa in
de olika programmen i 10 sekunder vardera i
tur och ordning. Varje gång radion byter
program tänds samtidigt det nya
programmets programnamn och PTY-namn
på displayen.

3. Gör på följande sätt för att avbryta
stationsavsökningen när önskat program är
inställt:

Tryck på [ ]-knappen.

Manuell lagring av DAB-program i
snabbvalsminnet
Det finns en funktion på huvudapparaten för att
lagra DAB-program i snabbvalsminnet för hand.
Det går att lagra upp till 18 program för
snabbvalsknapparna (6 program per minne).

[M1], [M2] och [M3]

1. Tryck på [SRC]-knappen för att gå över till
DAB-läget.

2. Välj ett av alternativen ovan genom att trycka
på knappen [BND].

3. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att välja ett önskat program.
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∗ Denna funktion kan bara användas när “TP” lyser
på displayen. När “TP” tänds betyder det att den
DAB- eller RDS-station som tas emot har
trafikprogram.

∗ Se avsnittet “Hur man använder RDS” i
respektive bruksanvisning för mer information om
“Trafikmeddelanden”.

●Hur man ställer bilstereon i TA-
beredskapsläge

●Hur man stänger av TA-beredskapsläget
●Sökning efter en TP-station
Observera:
• Om ingen TP-station tas emot slutar

anläggningen att söka.
• Texten “TP” kan tändas på displayen när en TP-

sändning sänds från en RDS-station. Tryck i så
fall på knappen [TA] för att starta TP-sökning.
Tryck på knappen [TA] igen för att gå tillbaka till
det tidigare läget.

Information (INFO)
När radion är i INFO-beredskapsläge och ett
informationsprogram av vald typ börjar sändas går
bilstereon automatiskt över till det programmet.

● Hur man ställer bilstereon i INFO-
beredskapsläge

Om du trycker in [TA]-knappen och håller den
intryckt i mer än 1 sekund tänds “INFO” på
displayen och bilstereon ställs i INFO-
beredskapsläge tills ett program av vald typ
börjar sändas. När ett sådant program börjar
sändas visas informationens typ på displayen.
Om du trycker in [TA]-knappen och håller den
intryckt i mer än 1 sekund medan det valda
informationsprogrammet håller på att tas emot,
avbryts mottagningen av det programmet och
bilstereon återgår till INFO-beredskapsläget.

● Hur man stänger av INFO-beredskapen
Tryck på knappen [TA] och håll den intryckt i 1
sekund eller längre för att stänga av INFO-
vänteläget eller tryck på knappen [SRC].

● Hur man väljer informationstyp
Detta är en funktion för att slå PÅ eller stänga
AV olika sorters information i informations-
beredskapsläget.

Det går att slå PÅ upp till 6 olika sorters
information.

Digital radio / Hur man använder DAB

Informationstyp
SVENSKA Innehåll
Koll. Tra Trafikmeddelande

Service Varnings/servicemeddelande

Nyheter Nyhetsrapport

Väder Lokalt väder

Evenema Utannonsering av evenemang

Extra Speciella händelser

Välj bland följande 6 informationstyper:

1. Utför följande manöver beroende på vilken
modell som är ansluten.

Håll [ADJ]-knappen nedtryckt under 1
sekund eller mer för att koppla om till
valdisplayen för RDS-inställning.

2. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att välja “  INFO SEL“ och tryck därefter
på [ ]-knappen för att aktivera funktionen
“INFO SEL”.

3. Tryck [å, ∂]-spaken uppåt eller nedåt
för att välja en informationsdetalj. Du kan
välja vilken som helst av 6 detaljer:

Koll. Tra ➜ Service ➜ Nyheter ➜
Väder ➜ Evenema ➜ Extra ➜ Koll. Tra ...

4. Vrid [ROTARY]-ratten för att slå på (ON) eller
stänga av (OFF) vald informationstyp.

5. Tryck på [ ]-knappen för att lagra
inställningen.

6. Tryck på [ADJ]-knappen för att återgå till vad
displayen visade tidigare.

PTY
Med denna funktion kan du lyssna på en viss
programtyp oberoende av funktionsläget.
∗ Du kan välja samma PTY för DAB och RDS.
∗ Den av DAB PTY och RDS PTY som tas emot

först får prioritet framför den andra.
∗ PTY-sändningar finns ännu inte i alla länder.
∗ I INFO-vänteläget har en INFO-station högre

prioritet än en PTY-station.
∗ I TA-vänteläget har en TP-station högre prioritet

än en PTY-station.
∗ Se avsnittet “Hur man använder RDS” i

respektive bruksanvisning för mer information om
“Programtypsfunktionen”.
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●Att ställa in PTY-vänteläget
●Att stänga av PTY-vänteläget
●Hur man stänger av ett PTY-avbrott
●Val av PTY
●PTY-sökning
●Lagring av PTY-koder i snabbvalsminnet

Nödmeddelanden
När ett nödmeddelande tas emot avbryts alla
andra funktioner. “Alarm!” visas på displayen
och nödmeddelandet sänds.
∗ Se avsnittet “Hur man använder RDS” i

respektive bruksanvisning för mer information om
“Nödsändningar”.

●Hur man stänger av en nödsändning

Att byta språk för PTY och INFO
Du kan välja mellan 4 språk (engelska, tyska,
svenska och franska) för PTY och INFO.
∗ Standardinställningen är “ENGLISH”.
∗ Se avsnittet “Hur man använder RDS” i

respektive bruksanvisning för mer information om
“Hur man byter språk för PTY-koderna som
visas på displayen”.

Att ställa in volymen för TA, INFO,
nödmeddelanden (ALARM) och PTY
Du kan ställa in volymen för TA-, INFO-,
ALARM- och PTY-sändningar under ett avbrott
för TA-, INFO-, ALARM- eller PTY-sändning.
Utför följande moment beroende på den
anslutna modellen.
∗ Standardinställningen är “15”.

Vrid knappen [ROTARY] under en TA-, INFO-,
ALARM- eller PTY-sändning för att ställa in
önskad volym (0 till 33).
∗ När TA-, INFO-, ALARM- eller PTY-sändningen

upphör återgår volymen till den nivå som var
inställd före avbrottet.

Digital radio / Hur man använder DAB
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8. OM DET UPPSTÅR PROBLEM

Återställningsknapp

Strömmen slås
inte på.
(Inget ljud.)

Inget ljud när
anläggningen
drivs med
förstärkare.

Det händer
ingenting när jag
trycker på
knapparna.

Displayen visar
fel information.

Inget ljud.

Inget ljud.

Ojämnt eller
brusigt ljud.

Hackigt eller
ojämnt ljud. Brus
genereras eller
blandas med ljudet.

Dålig ljudkvalitet
vid extremt kall
väderlek eller
extrem fuktighet.

Fel filnamn.

Problem

Säkringen har gått.

Felaktig ledningsdragning.

Förstärkarens strömkabel
har kortslutits med
jordledaren eller kräver för
hög strömstyrka.

Funktionsfel på mikrodatorn
till följd av brus eller dylikt.

Smuts på den löstagbara
kontrollpanelens eller
huvudenhetens kontaktdon.

Skyddskretsen för
högtalarna verkar.

Det sitter en annan skiva än
en cd-skiva eller ett
främmande föremål i
anläggningen.

Det finns inga MP3/WMA-
filer på skivan.

Filerna känns inte igen som
MP3/WMA-filer.

Fel på filsystemet.

Skivan är smutsig.

Skivan är mycket repig eller
skev.

MP3/WMA-filerna är
felkodade.

Det kan bildas kondens på
den invändiga linsen om
bilen står parkerad på en
fuktig plats.

Fel på filsystemet.

Byt ut den mot en säkring med samma amperetal.
Kontakta en Clarionhandlare om säkringen går igen.

Kontakta återförsäljaren.

Slå av anläggningen och kontrollera om ledningarna
är kortslutna. Isolera förstärkarens strömkabel med
till exempel tejp om den kortsluts.

Stäng av strömmen, tryck på
knappen [RELEASE] och ta
loss kontrollpanelen. Tryck på
återställningsknappen med till
exempel ett gem i cirka 2
sekunder.

Torka bort smutsen med en mjuk trasa fuktad med
rengöringssprit.

1. Kontrollera högtalarkopplingarna.
2. Sänk volymen. Du kan också återställa

funktionen genom att stänga av och sätta på
strömmen.

3. Kontakta en Clarionhandlare om ljudet försvinner igen.

Tryck på knappen [Q] och håll den intryckt i 3
sekunder eller längre med den lutande konsolen
öppen.
Det främmande föremålet tvingas ut.

Kopiera MP3/WMA-filer till skivan på rätt sätt.

Använd rätt kodade MP3/WMA-filer.

Använd filsystem ISO9660 nivå 1, 2 eller JOLIET
eller Romeo.

Torka av skivan med en mjuk trasa.

Byt ut den mot en skiva utan repor.

Använd rätt kodade MP3/WMA-filer.

Låt torka i omkring 1 timme med strömmen på.

Använd filsystem ISO9660 nivå 1, 2 eller JOLIET
eller Romeo.

Orsak
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Om ett fel uppstår visas ett av följande meddelanden.

Vidtag de åtgärder som anges nedan för att rätta till problemet.

Tryck på återställningsknappen om ett annat fel än de ovan beskrivna uppstår. Stäng av anläggningen
och kontakta Clarionhandlaren om problemet kvarstår.

9. FELMEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN

Detta är ett fel på CD-läsarens mekanism.
Kontakta Clarionhandlaren.

Byt ut den mot en skiva utan repor.

Mata ut skivan och sätt i den på rätt sätt.

Detta är ett fel på CD-växlarens mekanism.
Kontakta Clarionhandlaren.

Byt ut den mot en skiva utan repor.

Mata ut skivan och sätt i den på rätt sätt.

Detta är ett fel på DVD-växlarens mekanism.
Kontakta Clarionhandlaren.

Försök igen eller byt ut den mot en skiva
utan repor.

Mata ut skivan och sätt i den på rätt sätt.

Ställ in rätt klassificeringsnivå.

Mata ut skivan och byt ut den mot en skiva
med rätt regionkod.

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

ERROR P

ERROR R

Åtgärd

En skiva har fastnat i CD-läsaren och matas
inte ut.

En skiva kan inte spelas på grund av repor
eller dylikt.

En skiva har satts in upp och ned i CD-
läsaren och kan inte spelas.

En skiva i CD-läsaren har inte satts i
ordentligt.

En skiva i CD-läsaren kan inte spelas på
grund av repor eller dylikt.

En skiva i CD-växlaren kan inte spelas på
grund av att den har satts i upp och ned.

En skiva i DVD-läsaren har inte satts i
ordentligt.

En skiva kan inte spelas på grund av repor
eller dylikt.

En skiva i DVD-växlaren kan inte spelas på
grund av att den har satts i upp och ned.

Fel klassificeringsnivå

Fel regionkod
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10. TEKNISKA DATA
Radiodelen
Inställningssystem: PLL synthesizer tuner

Mottagningsfrekvenser:
FM : 87,5 till 108 MHz (steg om 0,05 MHz)
MW : 531 till 1602 kHz (steg om 9 kHz)
LW : 153 till 279 kHz (steg om 3 kHz)

CD-spelaren
System: Digitalt ljudsystem för kompaktskivor

Frekvensrespons: 5 Hz till 20 kHz (± 1 dB)

Signal/brus-proportion: 100 dB (1 kHz) IHFA

Dynamiskt omfång: 95 dB (1 kHz)

Distorsion: 0,01%

Allmänt
Uteffekt: 4 ✕ 31 W (DIN 45324, +B = 14,4 V)

Matningsspänning:
14,4 V likström (10,8 till 15,6 V tillåten),
negativ jord

Effektåtgång: Mindre än 15 A

Högtalarimpedans: 4 Ω (4 till 8 Ω tillåten)

Bilantennens märkström: 500 mA eller mindre

Vikt huvudenhet:
1,55 kg

Vikt fjärrkontroll:
40 g (inklusive batteri)

Mått huvudenhet:
178 (B) ✕ 50 (H) ✕ 155 (D) mm

Mått fjärrkontroll:
44 (B) ✕113 (H) ✕ 13 (D) mm

Observera:
• Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och utformning för att vidareutveckla produkten.
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