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Vigtige sikkerhedsoplysninger
De fleste ulykker, der sker i forbindelse med drift, vedligeholdelse og reparation, skyldes, at elementære
sikkerhedsregler eller -foranstaltninger ikke overholdes. Ulykker kan ofte forhindres ved at forudse mulige
faremomenter, før en ulykke sker. En person skal være opmærksom på de potentielle farer, herunder
menneskelige faktorer der kan påvirke sikkerheden. Alle personer, der arbejder med maskiner, skal være
tilstrækkeligt oplært og have de fornødne kundskaber og det fornødne værktøj til at udføre disse funktioner
ordentligt.
Forkert betjening, smøring, vedligeholdelse eller reparation af dette produkt kan være farligt og
medføre personskade eller dødsfald.
Betjen ikke eller foretag ikke smøring, vedligeholdelse eller reparation på dette produkt, før du har
kontrolleret, at du har tilladelse til at udføre dette arbejde, og du har læst og forstået betjenings-,
smørings-, vedligeholdelses- og reparationsoplysningerne.
Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler er anført i denne håndbog og på produktet. Hvis disse advarsler
om faremomenter ignoreres, kan det medføre personskade eller dødsfald for føreren eller andre personer.
Faremomenter er angivet med et "sikkerhedsadvarselssymbol" efterfulgt af et "signalord", som f.eks.
"DANGER" (FARE), "WARNING" (ADVARSEL) eller "CAUTION" (FORSIGTIG). Mærkatet med
sikkerhedsadvarslen "WARNING" (ADVARSEL) er vist nedenfor:

Betydningen af denne faretavle er som følger:
OBS! Vær opmærksom! Det drejer sig om din egen sikkerhed!
Den meddelelse, der vises under advarslen, forklarer faremomentet, og kan enten være med ord eller
billeder.
En ikke-udtømmende liste over handlinger, der kan medføre materiel skade, står angivet med “VIGTIGT”
på produktet og i denne håndbog.
Caterpillar kan ikke forudse alle forhold, der kan medføre potentielle faremomenter. Advarslerne
her i håndbogen og på produktet må derfor ikke betragtes som udtømmende. Produktet må ikke
anvendes på nogen anden måde end som angivet i denne håndbog, uden at brugeren mener at
have taget højde for alle sikkerhedsregler og -foranstaltninger, der gælder for betjening af
produktet. Det gælder også særlige regler og foranstaltninger for arbejdsstedet. Hvis der anvendes
udstyr, en procedure, en arbejdsmetode eller en betjeningsteknik, der ikke udtrykkeligt anbefales af
Caterpillar, skal man sikre sig, at det er sikkert for brugeren og alle andre. Man skal altid sikre dig,
at man har tilladelse til at udføre det pågældende arbejde, og at produktet ikke bliver beskadiget
eller usikkert at bruge efter de betjenings-, smørings-, vedligeholdelses- eller
reparationsprocedurer, man vil udføre.
De oplysninger, specifikationer og illustrationer, der findes i denne publikation, er anført på grundlag af
oplysninger, der var tilgængelige på det tidspunkt, hvor publikationen blev skrevet. Specifikationer,
tilspændingsforskrifter, tryk, mål, justeringer, illustrationer og andre oplysninger kan ændres uden varsel.
Sådanne ændringer kan påvirke den service, der skal udføres på produktet. Sørg for at indhente
fyldestgørende og opdaterede oplysninger, inden arbejdet påbegyndes. Cat -forhandlerne ligger inde med
de nyeste oplysninger.
VIGTIGT
Når der skal bruges reservedele til dette produkt, anbefaler Caterpillar, at der bruges Caterpillar®reservedele.
Andre dele lever muligvis ikke op til visse specifikationer for det originale udstyr.
Når der monteres reservedele, skal maskinejeren/-brugeren sørge for, at maskinen fortsat overholder alle gældende krav.
I USA kan vedligeholdelse, udskiftning eller reparation af komponenter og systemer til
emissionsstyring udføres af et hvilket som helst værksted eller en reparatør efter ejerens ønske.
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Forord

Forord
Håndbogen
Håndbogen bør opbevares i litteraturholderen.
Håndbogen indeholder oplysninger vedr. sikkerhed,
drift og anbefalinger om vedligeholdelse.
Nogle fotografier og illustrationer i håndbogen viser
detaljer og udstyr, der måske ikke findes på det
forhåndenværende produkt.
Løbende forbedringer og produktudvikling kan
medføre, at der er ændringer på produktet, som ikke
er med i håndbogen. Læs den omhyggeligt igennem
og opbevar den ved produktet.
Opstår der tvivl om betjening eller vedligeholdelse,
skal man henvende sig til Cat forhandleren for at få
de seneste oplysninger.

Sikkerhed
Sikkerhedsafsnittet indeholder grundlæggende
sikkerhedsregler. Desuden indeholder det teksten og
placeringen af advarselsskilte og etiketter, der findes
på produktet.

Betjening
Betjeningsafsnittet er beregnet som reference både
til det nye og den mere rutinerede personale. Det
indeholder vejledning i aflæsning af instrumenter,
kontakter, betjeningsgrebenes funktioner og
programmeringsinformationer.
Fotografier og illustrationer viser den korrekte
fremgangsmåde ved inspicering, start, kørsel og
standsning af produktet.
Den beskrevne arbejdsteknik i håndbogen giver kun
grundreglerne. Den bedste arbejdsteknik udvikles,
efterhånden som personalet kommer til at kende
produktet og dets muligheder.

Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesafsnittet giver anvisning i maskinens
og udstyrets korrekte vedligeholdelse.
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Sikkerhed
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Sikkerhed
i08333961

Generelle advarsler
SMCS-kode: 7606

Man må ikke betjene dette udstyr eller påbegynde
arbejde på det, før man har sat sig grundigt ind i
anvisninger og advarsler i håndbøgerne Betjening og vedligeholdelse. Følger man ikke anvisningerne og advarslerne, kan det føre til
livsfarlige ulykker. Kontakt Caterpillar -forhandleren for at få nye håndbøger. Betjeningen sker på
motorpasserens eget ansvar.

• Sørg for, at vand, stifter eller forhindringer ikke
trænger ind i radioen. Vand, stifter og forhindringer
kan forårsage fejlfunktioner eller medføre
sikkerhedsfarer, som f.eks. elektrisk stød.
• Hvis maskinen har været parkeret i lang tid i enten
varmt eller koldt vejr, skal man vente, indtil
maskinens temperatur bliver normal, før man
tager radioen i brug.

Før drift
Skru ikke for højt op for lydstyrken. Lydstyrken skal
være på et niveau, hvor man kan høre udefra
kommende advarselslyde (f.eks. horn og sirener).
Stop maskinen, før der udføres eventuelle
komplicerede handlinger.

Forsigtig
Forord
Dette dokument er et tillæg til håndbogen Betjening
og vedligeholdelse til udstyret. Vedhæft dette
dokument permanent til håndbogen Betjening og
vedligeholdelse til udstyret.

Indledning
Dette dokument indeholder oplysninger om
betjeningen af radiosystemet CAT ® Førsteklasses
virksomhedsunderholdning.
Udstyret må ikke bruges eller vedligeholdes, før man
har sat sig grundigt ind i og forstået anvisningerne og
advarslerne i håndbogen Betjening og
vedligeholdelse til udstyret. Man skal have forstået
indholdet af dette dokument, før man bruger det
udstyr, der følger med CAT AM/FM-radiosystemet.

Advarsler og overholdelse
Læs denne Betjening og vedligeholdelse
omhyggeligt inden brug, og gem denne Betjening og
vedligeholdelse til fremtidig brug.

Forholdsregel
• Tag køretøjets negative batteriterminal af, når
enheden monteres og tilsluttes.
• Når man skifter sikringen, skal man bruge en ny
med identisk strømstyrkeangivelse.
• Hvis man bruger en sikring med en højere
strømstyrkeangivelse, kan det medføre alvorlig
skade på enheden.

Dækslet må ikke åbnes, og man må ikke udføre
reparationer. Kontakt den autoriserede forhandler for
at få hjælp.
Bemærk: Specifikationer og udformningen kan
ændres uden varsel med baggrund i teknologiske
forbedring.
Betjening og vedligeholdelse (OMM) er på
nuværende tidspunkt tilgængelig på:
https://www.cat.com/en_US/products/new/parts/
radioownersmanual.html#.html
For mobilt udstyr eller udstyr i områder, hvor der ikke
er direkte internetadgang, når produktet er i brug,
skal man udskrive en papirkopi af OMM'en og
opbevare den med produktet.
Kontakt den nærmeste Cat-forhandler for at få flere
oplysninger eller en papirkopi af OMM'en:
https://www.cat.com/en_US/support/dealerlocator.html
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Oplysninger om
overensstemmelse med
regulativer
Radiofrekvenskomponenter
i08333963

Underholdningsradio
(Førsteklasses virksomhedsradio
(DEA700))
SMCS-kode: 7338
Skema 1

Model

Cat Reservedelsnummer

Caterpillar Førsteklasses virksomhedsradio (24 V)

562-4777

Caterpillar Førsteklasses virksomhedsradio (24 V)

562-4778

Caterpillar Førsteklasses virksomhedsradio (24 V)

562-4779

Caterpillar Førsteklasses virksomhedsradio (12 V)

585-1577

Caterpillar Førsteklasses virksomhedsradio (12 V)

585-1578

Caterpillar Førsteklasses virksomhedsradio (12 V)

585-1579

Specifikationer
Der er angivet følgende specifikationer som en hjælp
til at foretage alle relevante farevurderinger og for at
sikre, at alle gældende lokale bestemmelser
overholdes:
Skema 2

Driftsspænding og strømforbrug
Model

Spændingsområde

Strømforbrug

24 V
Virksomhedsradio

16 V - 32 V

7A

12 V
Virksomhedsradio

10,8 V - 16 V

7A

Skema 3

Radiospecifikation
Funktion

Frekvensområde

WB

162,40 MHz - 162,55 MHz

AM

522 kHz - 1.710 kHz

FM

87,5 MHz - 108,00 MHz

DAB

153 kHz - 279 kHz

SXM

2332,5 MHz - 2345,0 MHz

Bluetooth

2.402 MHz-2.480 MHz
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Skema 4

Radiobåndsfrekvens
Parameter

WX

LW

AM

FM

Europa

USA

Latinamerika

Japan

Kina

SaudiArabien

Rækkevidde
(MHz)

I/R

162,40 - 162,55

I/R

I/R

I/R

I/R

Søg efter trin
(kHz)

I/R

25

I/R

I/R

I/R

I/R

Indstil trin manuelt (kHz)

I/R

25

I/R

I/R

I/R

I/R

Rækkevidde
(kHz)

153 - 279

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

Søg efter trin
(kHz)

9

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

Indstil trin manuelt (kHz)

9

I/R

I/R

I/R

I/R

I/R

Rækkevidde
(kHz)

522 - 1.620

530 - 1.710

530 - 1.710

522 - 1.629

531 - 1.602

531 - 1.602

Søg efter trin
(kHz)

9

10

10

9

9

9

Indstil trin manuelt (kHz)

9

10

10

9

9

9

Rækkevidde
(MHz)

87,5 - 108,0

87,7 - 107,9

87,5 - 107,9

76,0 - 90,0

87,5 - 107,9

87,5 - 108,0

Søg efter trin
(kHz)

100

200

100

100

100

100

Indstil trin manuelt (kHz)

100

200

100

100

100

100

Certificeringsbemærkninger

Bemærkning om digital klasse B-enhed iht. FCC

FCC-og IC-bemærkning

Dette udstyr er testet og overholder grænserne for en
digital klasse B-enhed iht. del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænser er udviklet til at yde rimelig
beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i
boligområder. Udstyret genererer, benytter og kan
udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke
installeres og bruges iht. instruktionerne, forårsage
skadelig interferens ved radiokommunikation. Der er
dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i
en given installation. Hvis dette udstyr forårsager
skadelig interferens ved radio- eller
fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at
slukke og tænde for udstyret, anbefales brugeren at
forsøge at afhjælpe denne interferens på en eller
flere af følgende måder:

Interferens
Denne radio overholder del 15 i FCC-reglerne og
Industry Canada-licensen – undtagen RSSstandarderne. Brugen er underlagt følgende to
betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage
interferens, og (2) denne enhed skal kunne klare
enhver interferens, herunder interferens der er
forårsaget af uønsket betjening af enheden.
Udsættelse for stråling
Denne enhed overholder FCC/IC-grænserne for
udsættelse for stråling som angivet for et ikkekontrolleret miljø og overholder FCC-retningslinjerne
for udsættelse for radiofrekvens (RF).
Retningslinjerne for udsættelse for radiofrekvens
(RF) findes i Tillæg C til OET65. Enheden lever også
op til RSS-102 i IC-reglerne om udsættelse for
radiofrekvens (RF). Placer ikke senderen i nærheden
af en antenne eller i forbindelse med brugen af en
anden antenne eller sender.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tvtekniker for at få hjælp.
Erklæring om modifikationer
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Caterpillar har ikke godkendt nogen brugerændringer
eller -modifikationer for denne enhed. Eventuelle
ændringer eller modifikationer kan ugyldiggøre
brugernes tilladelse til at betjene udstyret.
Ændringer eller modifikationer af denne enhed uden
udtrykkelig godkendelse fra Caterpillar kan
ugyldiggøre brugerens tilladelse til at bruge enheden.
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Førsteklasses virksomhedsradio (DEA700)

Overensstemmelseserklæring - EU
Skema 5
CATERPILLAR ®
EU-overensstemmelseserklæring
Denne overensstemmelseserklæring udstedes alene på producentens ansvar.
Undertegnede repræsentanter producenten:
CATERPILLAR INC
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629
USA
erklærer hermed, at produktet ifølge denne beskrivelse: Bilradio med AM/FM/BT/DAB
Mærke: Caterpillar
Reservedelsnummer:

Model: Førsteklasses virksomhedsradio
562-4777 (AM/FM/BT)

585-1577 (AM/FM/BT)

562-4778 (AM/FM/BT/DAB)

585-1578 (AM/FM/BT/DAB)

Er i overensstemmelse med de relevante EU-harmoniseringsregler:
Direktiv 2014/53/EU
Direktiv 2011/65/EU
Overensstemmelsen er vist i overensstemmelse med de gældende krav i følgende dokumenter:
Procedure for overensstemmelsesvurdering: ______ Bilag II, ___X____ Bilag III, _______Bilag IV
DIREKTIV

ARTIKEL

ANVENDT STANDARD

2014/53/EU: RED

LVD (Art. 3.1a):

EN 62368-1:2014+feb+maj 2015
EN 60950-1:2005/A2:2013

EMC (Art. 3.1b):

EN 301 489-1 V 2.2.0
EN 301 489-17 V3.2.0
EN 55032+C1 2015/2016
EN 55035 2017

RF (Art. 3.2)

EN 300 328 V2.1.1
EN 303 345 V1.1.7

2011/65/EU RoHS

EN 50581: 2012

Navn på bemyndiget organ: Bureau Veritas Consumer Products Services Inc.
Nummer på bemyndiget organ: 1797
Undersøgelsescertifikatnr.: CS28255

Fig. 1

g06605554

10
Betjening
Motordrift

M0106190-01

Betjening
Motordrift
i08333960

Radio

Fig. 3

SMCS-kode: 7338

SXM/AM/FM/Bluetooth/USB/AUX

Under kørsel skal man altid holde øjnene på
vejen og hænderne på rattet og være meget
opmærksom på de normale kørehandlinger.
Føreren er som altid ansvarlig for en sikker
betjening af køretøjet. Hvis man ikke holder
øjnene på vejen og hænderne på rattet under
kørslen, kan det resultere i personskade på en
selv eller på andre.

Oplysningerne i denne Betjening og vedligeholdelse
beskriver funktioner, der måske eller måske ikke
findes på det specifikke system, enten fordi der er
tale om valgfri funktionerne, der ikke blev købt, eller
på grund af ændringer efter udskrivning af denne
Betjening og vedligeholdelse. Oplysningerne i denne
Betjening og vedligeholdelse var korrekte på
udgivelsestidspunktet. Kontakt forhandleren for at få
oplysninger om de ændringer, der kan være
foretaget.
Radiosystemet styres ved hjælp af knapperne.
Bemærk: Det er vigtigt at vide, at der findes to
versioner af disse radioer:
• 12 V DC
• 24 V DC

Stereomodtagere

AM/FM/Bluetooth/USB/AUX

DAB/AM/FM/Bluetooth/USB/AUX

Radiostik

Indledning

Fig. 2

Fig. 4

g06485452

Radiostikket er vist på illustrationen 5

g06485454

g06485457
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Fig. 6

g06425480

Generelle radiofunktioner

Fig. 5

g06613634

Fig. 7

g06485466

(1) Telefon
(2) Disp (DISPLAY)
(3) SRC/PWR/ESC (Source/Power/Escape)
(4) Drejeknap
(5) Next (Næste)
(6) Prev (Previous (Forrige))
(7) RDM (Random (Vilkårlig))
(8) RPT (Repeat (Gentag))
(9) Play/Pause (Afspil/pause)
(10) Browse (Søg)
(11) SCAN/ASCN (Scan/Autoscan (Scanning/autoscanning))
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Betjening af radioens knapper

RPT (Repeat (Gentag))

SRC (Source/Power)

Tryk for at gentage det aktuelle spor. Tryk igen for at
stoppe gentagelsen. Find “RPT” -ikonet på radiodisplayet for at slå denne funktion TIL eller FRA.

Tryk på SRC-knappen for at sætte radioen til
TÆNDT og skifte mellem kilderne. FM -> AM -> SXM
eller DAB (hvis understøttet) -> WX eller LW -> USB/
ipod (hvis understøttet og forbundet) -> Forreste AUX
(hvis forbundet) -> Bageste Aux -> Bluetooth Audio
(hvis understøttet og forbundet).
Tryk og hold knappen nede for at SLUKKE for
radioen.
Én-times-timer
Hvis man trykker på SRC-kappen med tændingen
SLUKKET, TÆNDES modtageren, og radioens éntimes-timer aktiveres. Radioen slukkes efter én time
eller ved at trykke og holde på SRC-knappen.
Volumenknap/OK

BROWSE (SØG)
Tryk for at navigere i en enhed og vælge en bestemt
sang eller afspille indhold (tilgængelig for USB-stik og
iPod).
RDM (Random (Vilkårlig))
Tryk for at afspille numre i vilkårlig rækkefølge. Tryk
igen for at stoppe den vilkårlige rækkefølge. Find
“RDM” -ikonet på radio-displayet for at slå denne
funktion TIL eller FRA.
ESC/SRC (Escape)

Drej for at øge eller mindske lydstyrken.

Tryk for at afslutte et menuniveau. Mens Bluetooth er
aktiveret (hvis understøttet). Tryk for at afvise eller
annullere et opkald.

Tryk i mindre end tre sekunder for at slå lyden fra.

DISP (Display)

Tryk i mere end tre sekunder for at få vist menuen til
justering af indstillinger. Hvis man drejer, giver det
mulighed for at rulle gennem de tilgængelige menuer.

Hvis køretøjets tænding er AKTIVERET.

Vælg en menu, og tryk for at bekræfte.

Hvis køretøjets tænding er DEAKTIVERET.

PREV (Previous/Reverse (Forrige/tilbage))

• Tryk for at tænde for radioen og vise uret i et par
sekunder.

Tryk for at vælge forrige nummer eller station. Tryk
på knappen, og hold den nede for FR (Hurtig
tilbagespoling) eller Tune Down (Søg ned)

• Tryk for at ændre visningen af kilder.

Radio

NEXT (Næste/frem)

Lydkilde

Tryk for at vælge næste nummer eller station. Tryk på
knappen, og hold den nede for FF (Hurtig
fremspoling) eller Tune Up (Søg op)

For at få adgang til AM, FM, WX, SXM (hvis
understøttet), iPod, USB, Aux (bag), Aux (foran) eller
BT-lyd skal man gøre et af følgende:

Telefon (hvis understøttet)

•

Tryk på knappen Telefon for at få vist Bluetooth
-menuen. Når Bluetooth er aktiveret, og en enhed er
tilsluttet, skal man trykke længe på knappen for at få
vist opkaldsmenuen. Med et kort tryk på knappen
accepterer man et indgående opkald.

Man bør kun gå til USB/iPod og BT-lyd, hvis
radiomodellen understøtter USB/iPod og BT-lyd, og
der er tilsluttet/indsat en enhed for den pågældende
kilde.

SCAN/ASCAN (SCANNING/AUTOSCANNING)
Scanner stationer//MP3-/WMA-filer samt mapper og
tuner og lagrer de stærkeste stationer til
forudindstillinger.

Tryk på SRC-radioknappen for at rulle gennem
indstillingerne og vælge den ønskede indstilling.

Bemærk: Hvis en enhed tilsluttes via forskellige
kilder på samme tid, kan funktionaliteten ikke
garanteres at levere enhedens optimale ydelse
(enhedsafhængigt). Eksempel: En enhed tilsluttet via
Aux (foran) og Bluetooth eller USB og Bluetooth på
samme tid.

PLAY/PAUSE (AFSPIL/PAUSE)
Tryk for at holde pause/fortsætte med det aktuelle
medie.

AM-FM-WX/LW-radio
Aktivering af radioen

M0106190-01
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Indstilling

AUTOSCAN (Automatisk søgning)

Vælg den ønskede “Indstillingskonfiguration” .

Denne funktion bruges til at gemme de seks
stærkeste stationer på det aktuelle bånd under
knapperne med forudindstillinger midlertidigt, indtil
man slukker for radioen, eller kilden ændres.

Hvis radioen er indstillet til MANUEL, vil den:
• Foretage manuel indstilling, når der trykkes
kortvarigt på knapperne “NEXT” (NÆSTE) eller
“PREV” (FORRIGE).
• Foretage søgning, når der trykkes i længere tid på
knapperne “NEXT” (NÆSTE) eller “PREV”
(FORRIGE).
Når radioen er indstillet til AUTOMATISK, vil den:
• Foretage søgning, når der trykkes kortvarigt på
knapperne “NEXT” (NÆSTE) eller “PREV”
(FORRIGE).
• Foretage manuel indstilling, når der trykkes i
længere tid på knapperne “NEXT” (NÆSTE) eller
“PREV” (FORRIGE).
Manuel indstilling
Den aktuelle frekvens øges/reduceres i trin på 1 af
0,2 MHz (FM-tilstand i USA), 10 kHz (AM-tilstand i
USA) og én kanal (25 kHz) i WX-tilstand.
Søgning efter en station

Funktionen “AUTOSCAN” gemmer ikke frekvenserne
under forudindstillingerne i numerisk rækkefølge.
Forudindstillingerne gemmes ud fra den rækkefølge,
som de findes i, og ud fra kvaliteten af frekvensen.
For at starte funktionen “AUTOSCAN” skal man
trykke på knappen “SCN/ASCN” i et stykke tid, indtil
radioen afgiver et bip. Ikonet “AUTO SCAN” blinker
derefter, mens radioen gemmer de midlertidige
forudindstillinger.
Når lagringsprocessen er færdig, indstilles radioen til
den station, der er gemt i forudindstillingen 1, og
ikonet “AUTO SCAN” lyser, mens tilstanden er aktiv.
For at afspille en af de 6 frekvenser eller gemme nye
forudindstillinger skal man følge de trin, der er
defineret i afsnittet om forudindstillinger.
For at afslutte denne tilstand og vende tilbage til de
oprindelige forudindstillinger skal man udføre en af
følgende handlinger:
• Tryk på og hold SCAN/ASCAN-knappen nede
• Tryk på SRC/PWR-knappen.

Når funktionen “Søg” aktiveres, øger/reducerer
radioen frekvensen, indtil der findes en indstilling
med en station.

• Sluk radioen

Bemærk: Hvis der ikke findes en indstilling med en
station, viser radioen følgende “NO STATION
FOUND” (INGEN STATION FUNDET).

• Frakobl batteriet

Forudindstillinger
Lagring af forudindstilling af radiostationer
Tryk kortvarigt på en af knapperne til forudindstilling
(1-6). Den frekvens, som er gemt på knappen med
den for forudindstillede radiostation, afspilles, når
man slipper knappen.
SCAN
Tryk kortvarigt på SCAN/ASCN-knappen for at starte
søgefunktionen. Når søgningen startes, søger
radioen opad i frekvens og stopper på den næste
stærke frekvens i 8 sekunder, før søgningen
fortsætter til næste stærke station.
Bemærk: Hvis der ikke findes nogen station efter to
gennemsøgninger af båndet, viser radioen “NO
STATION FOUND” (INGEN STATION FUNDET), og
den indstilles derefter til sin startfrekvens.

• Foretag en tændingscyklus

WX
WX-båndet er beregnet til frekvenser med offentlige
vejrtjenesteradioer. Radioen kan indstille de syv
vejrkanaler. Se afsnittene
“Indstilling”,“Forudindstillinger” og “SCAN” i denne
manual for yderligere oplysninger.
LW
Langbølgeradioen er den hyppigst anvendte i
Europa. Navigationskapaciteterne er mellem 153 og
279 kHz. Frekvensforøgelserne mellem den næste
eller den forrige kanal er 9 KHz.
Se afsnittene “Indstilling”, “Forudindstillinger” og
“SCAN” i denne manual for at navigere i LW.

SXM (hvis understøttet)
Køretøjer med et gyldigt abonnement på SiriusXM
®
-satellitradio kan modtage SiriusXM -programmer.
SiriusXM -satellitradio har en bred vifte af
programmer og reklamefri musik, fra kyst til kyst og
lyd med digital kvalitet.
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SXM-display

Lagring af forudindstillede SXM-kanaler

Når SiriusXM er aktiv, kan kanalnummeret,
kanalnavnet, kunstnernavne/indholdsoplysninger,
sangtitel eller kategorinavn vises på skærmen.
SiriusXM kan til enhver tid opdatere oplysningerne.

Indstil den ønskede kanal, og tryk derefter langvarigt
på en af knapperne til forudindstilling (1-6), indtil
radioen afgiver et bip som bekræftelse på, at
stationen er forudindstillet.

For at ændre den aktuelle visning skal man trykke
kort på knappen DISP (Display).

Tryk kortvarigt på en af knapperne til forudindstilling
(1-6) for at gå til en af de lagrede stationer.

Når en ny kanal vælges, skiftes der sang, SXMkilden vælges (ved opstart eller kildeændring), eller
oplysningerne opdateres, og alle elementerne vises
ved hjælp af inddeling.

SXM-radio-id

Bemærk: Inddelingen kan stoppes ved kort at trykke
på knappen DISP (Display).
Valg af SXM-kategorier
SiriusXM -stationer er organiseret i kategorier.
Kategorilisten for SXM findes på den følgende
hjemmeside:
http://www.siriusxm.com/sxm/pdf/sirius/
channelguide.pdf
For at ændre den aktuelle kategori skal man trykke
længe på knappen NEXT/PREV (NÆSTE/
FORRIGE), hvorefter radioen indstiller den første
kanal på næste eller forrige kategori.
Aktivering/deaktivering af kategoritilstand
En aktiveret kategorisøgningstilstand betyder, at der
kun søges efter kanaler i den aktuelle kategori. Når
funktionen er aktiveret, er KATEGORI-ikonet tændt.
En deaktiveret kategorisøgningstilstand betyder, at
der søges blandt alle kanaler. Når funktionen er
deaktiveret, er KATEGORI-ikonet slukket.
Kategoritilstanden er som standard deaktiveret ved
opstart.
SXM-kanalvalg
Forudindstillinger og scanningsfunktioner fungerer på
samme måde, som beskrevet i afsnittet “AM-FM-WX/
LW-radio” i denne manual.
Knappen NEXT (Næste)
Når man er i SXM, går fortsætter radioen til den
næste tilgængelige kanal i numerisk rækkefølge.
Knappen PREV (Forrige)
Når man er i SXM, fortsætter radioen til den forrige
tilgængelige kanal i numerisk rækkefølge.
Bemærk: Hvis SXM-tjenesten ikke er aktiveret,
findes kun de gratis kanaler.

Hvis den er indstillet til kanal 0, udskiftes mærket
“RADIO ID” med SXM-radioens ottecifrede kode. Der
skiftes mellem disse to meddelelser på skærmen.
Denne kode er nødvendig for at aktivere tjenesten.
Knappen DISP (Display) fungerer ikke ved kanal 0.
Kanal 0 er ikke tilgængelig, når “Kategoritilstanden er
aktiveret” .
SXM-meddelelser
SXM BUSY – Radioen optager og/eller behandler lyd
og/eller tekstdata. Der kræves ingen handling.
CHECK ANTENNA – SXM-antennen eller
antennekablet er ikke forbundet til radioen, eller
antennen er kortsluttet.
NO SIGNAL – SXM-indstillingsmodulet rapporterer
om forholdet “No Signal” (Intet signal). Kun kanal 0
fungerer, indtil et signal til SXM-satellitterne er
gendannet.
CHAN UNSUBSCRIBED – SXM-Abonnementet på
radioen blev opdateret. Meddelelsen udløber efter
fem sekunder.
SUBSCRIPTION UPDATED – Abonnementet på
radioen blev opdateret. For at fjerne meddelelsen og
vende tilbage til det forrige trin skal man trykke på
“OK” (drejeknap).
CH UNAVAILABLE – Den anmodede kanal
rapporteres som utilgængelig for en nyligt valgt kanal
eller den aktuelt valgte kanal. Utilgængelige kanaler
er kanaler, som er inden for det tilladte kanaludvalg,
men som for øjeblikket ikke er tilgængelige til brug.
Eller også er de kanaler, som ikke en del af den
specifikke SXM-abonnementstjenestepakke. Efter
fem sekunder indstilles kanal 1.
TUNE START – Når man stiller ind på en SXMforudindstilling og ikke tidligere har hørt det aktuelle
nummer, vil radioen automatisk afspille nummeret fra
begyndelsen ved hjælp af “Instant Replay” -bufferen.
Følg trinnene under TUNE START for at aktivere/
deaktivere tilstanden “Tune Start” .
INSTANT REPLAY – Hvis radioen er indstillet til en
forudindstilling, giver den automatisk adgang til
kanalens buffer-registrerede indhold gennem “Instant
Replay” -funktioner, så dette indhold er tilgængeligt til
at navigere i. For at aktivere/deaktivere tilstanden
“Instant Replay” skal man trykke i længere tid på
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“DISP” -knappen, mens SXM-kilden er aktiv. Mens
“Instant Replay” er aktiveret, aktiverer “Instant
Replay” den anden funktion af forudindstillede taster.
• Spring tilbage – P1 kort tryk
• Spol tilbage – P1 tryk og hold nede
• Afspil/pause – P2 korte gentagne tryk
• Spring fremad – P3 kort tryk
• Spol frem – P3 tryk og hold nede
• Gå live – P4 kort tryk.
TUNE SCAN – Når radioen udfører funktionen “Tune
Scan” , afspiller den automatisk uddrag fra starten af
buffer-lagrede sange og opdaterer metadata (for
eksempel kunstner/titel), mens hvert sanguddrag
afspilles. Mens “Tune Scan” udføres, reagerer
radiopen på to navigationsstyringer, hvis de
aktiveres, “Spring tilbage” og “Spring fremad” .
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DAB-meddelelseskategori
Man kan modtage alarmer fra forskellige kategorier
som DAB-meddelelser, og i brugermenuen kan
brugeren vælge, i hvilken kategori meddelelsen skal
modtages.
Alternativ frekvens (AF)/Tjeneste følgende (DABFM-link)
Hvis den aktuelle station mister signal, mens den er
TÆNDT, forsøger systemet at finde en station i DAB,
der aktuelt simultansendes, og displayet ændres ikke
fra den aktuelle station, kun den nye lyd kommer
igennem, og den opdateres om nødvendigt.
Regional (Kun DAB-radioer)
Denne funktionalitet giver brugeren mulighed for at
låse sættet til det regionale sending eller lade radioen
indstille på andre regionsspecifikke
programmeringer, når brugeren bevæger sig ind i en
anden region.
Opdater liste

• Forudindstillinger skal lagres inden brug af “Tune
Scan” . Hvis der ikke er gemt nogen
forudindstillinger, vises “NOT ENOUGH
CONTENT TO SCAN” (Ikke nok indhold til
scanning) på skærmen.
• For at aktivere/deaktivere tilstanden “Tune Scan”
skal man trykke i længere tid på “SCAN”
-knappen, mens SXM-kilden er aktiv.

DAB (hvis understøttet)

Denne metode giver brugeren mulighed for at
opdatere alle DAB-lister.
I brugermenuen kan brugeren vælge funktionen
“Opdater liste”
Under opdateringen af listen, informerer radioen
brugeren om den igangværende handling.
Man annullerer opdateringen ved at trykke på ESC.
Nødalarm

Når DAB er aktiv, vises stationens navn og
kategorinavnet muligvis på skærmen.
DAB-Trafikmeddelelser (TA)
Der lyder en alarm fra radioen, som er en besked om,
at der er en tilgængelig TA. For at høre alarmen skal
man trykke på lydstyrkeknappen i indstillingen LYT,
mens alarmen er aktiv. For at lukke meddelelsen skal
man trykke på “ESC” -knappen eller vælge
indstillingen CANCEL ved at rulle med drejeknappen
til lydstyrke og trykke på den.

Når der opstår en nødmeddelelsesbegivenhed (og
brugeren ikke er i gang med et telefonopkald),
indstiller radioen automatisk på nødstationen.
Når nødmeddelelsen er afsluttet, fjernes pop opvinduet fra skærmen, eller også kan brugeren trykke
på knappen ESC for at lukke pop op-vinduet.
Knappen NEXT (Næste)
Når radioen er i DAB, går den videre til den næste
station på den aktuelle stationsliste.

DAB-meddelelse
Knappen PREV (Forrige)
Når der opstår en DAB-meddelelsesbegivenhed (og
brugeren ikke er i gang med et telefonopkald),
indstiller radioen automatisk den nødvendige station,
og der vises en pop op-meddelelse i fuld skærm.
Hvis man trykker på “ESC” , lukker pop opmeddelelsen, og man føres tilbage til den seneste
skærm, og meddelelsen forsvinder.

Når radioen er i DAB, går den videre til den
foregående station på den aktuelle stationsliste.
Lagring af forudindstilling af DAB-stationer
Indstil den ønskede station, og tryk derefter på en
knap (1-6) med en forudindstilling i længere tid, indtil
radioen afgiver et bip.
Tryk kortvarigt på en af knapperne til forudindstilling
(1-6) for at gå til en af de lagrede stationer.
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DAB-meddelelser
Station ikke tilgængelig – Hvis signalet går tabt
under transmissionen af en station, forbliver
stationens navn på skærmen, og meddelelsen
“Station Not Available” vises nedenunder.
Intet signal – DAB-indstillingsmodulet rapporterer
om forholdet No Signal.
Station umiddelbart utilgængelig – Hvis stationen
ikke er tilgængelig, viser radioen “Station Currently
Unavailable” .
Ingen info – Når Radiotekst ikke er tilgængelig, viser
radioen “NO INFO” .

iPod (hvis understøttet)
Denne radio understøtter følgende iPod -modeller:
• iPod classic (7. generation)
• iPod nano (7G)
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1. Tilslut den ene ende af iPod 'ens USBstandardkabel til dockingstikket på iPod 'en.
2. Tilslut den anden ende af kablet til USB-porten
foran på radioens display.
3. Radio begynder at afspille fra iPod 'en gennem
køretøjets højttalere, og der vises musikinfo
(nummer, sangtitel, kunstner, afspillet tid og
albumnavn, hvis det er tilgængeligt).
4. Selvom iPod -modellen ikke understøttes, vil man
stadig kunne lytte til iPod 'en i køretøjet ved at
tilslutte den til aux-indgangsstikket ved hjælp af et
3,5 mm (1/8 in) stereokabel.
Forventet handlingsforløb, når iPod 'en tilsluttes:
• iPod -batteriet genoplades automatisk, når
køretøjet er startet.
• iPod 'en lukker ned og oplades ikke længere, når
køretøjet slukkes.

• iPod touch (7G)

iPod -menu

• iPhone (5S til XS)

Brug følgende trin for at gå til iPod -menuen:

Man kan muligvis også bruge andre iPods, men
funktionaliteten kan ikke garanteres.

1. Tryk på knappen med forstørrelsesglasset
(forudindstilling 1), mens USB-kilden (iPod
tilsluttet) er aktiv, for at få adgang til iPod -menuen.

Radioen leverer en ladning på op til 2,1 ampere, så
enhver enhed, der er tilsluttet med USB og kræver
mindre end 2,1 ampere, vil blive ladet op.
Bemærk: DEA7XX-radiomodeller er begrænset til 1
A.

2. Rotér drejeknappen til lydstyrken, eller brug
knappen “Next” eller “Prev” (Næste/Forrige) til at
gå gennem iPod 'ens forskellige menupunkter.
3. Brug iPod -menuen til at vælge:

Når en iPhone er forbundet som Bluetooth -lydkilde,
forårsager forbindelse som iPod, at iPhone afkobles
som Bluetooth -lydkilde.

Afspilningslister

Der kan være problemer med betjeningen og
funktionen i følgende situationer:

1. Tryk for at få vist afspilningslisterne på iPod 'en.

• Ved tilslutning af en iPod som har installeret en
nyere version af firmwaren, end den radioen
understøtter
• Ved tilslutning af en iPod som har installeret
firmware fra andre udbydere
• Forbindelse af en iPod eller en iPhone med et
ikke-autentisk Apple-kabel til USB-indgangen kan
ikke garanteres til brug ved opladning eller
afspilning (det anbefales, at man altid anvender
autentiske, certificerede Apple -kabler, så man
undgår denne fejltilstand)
• Kabellængden er over to meter

Afspilning fra en iPod
Sådan tilsluttes en iPod :

Brug følgende trin til at gå til afspilningslisterne:

2. Vælg navnet på en afspilningsliste for at få vist en
liste med alle sangene på afspilningslisten.
3. Vælg den ønskede sang på listen for at afspille
den.
Kunstnere
Brug følgende trin til at gå til kunstnerne:
1. Tryk for at få vist kunstnerne på iPod 'en.
2. Vælg en kunstners navn for at få vist en liste med
alle albummer med sange af kunstneren.
3. Vælg den ønskede sang på listen for at afspille
den.
Albummer
Brug følgende trin til at gå til albummerne:
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1. Tryk for at få vist albummer på iPod 'en.
2. Vælg et albumnavn for at få vist en liste med alle
sangene på albummet, eller vælg “All Songs” (Alle
sange) for at få vist alle sange på iPod 'en.
3. Vælg den ønskede sang på listen for at afspille
den.
Genrer
Brug følgende trin til at gå til genrerne:
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2. Vælg den ønskede lydbog på listen for at afspille
den.
Når man tilslutter en iPhone eller en iPod Touch med
et iOS før iOS 5.0 via USB og Bluetooth, kan der
muligvis ikke høres nogen lyd, når man vælger iPod
-kilden. For at afhjælpe dette skal man enten vælge
dockingstikket på telefonen eller afbryde og tilslutte
Apple -enheden igen.
Bemærk: iOS er Apples styresystem.

1. Tryk for at få vist genrerne på iPod 'en.

Brug følgende betjeningselementer til at afspille fra
iPod 'en:

2. Vælg navnet på en genre for at få vist en liste over
kunstnere for den pågældende genre.

PREV (Forrige) – Tryk på dette for at gå til starten af
det aktuelle eller forrige musiknummer.

3. Vælg en kunstner for at få vist albummer eller “All
Albums” (Alle albummer) for at få vist alle
albummer for den pågældende genre.
4. Vælg “Artist” (kunstner) for at få vist albummer.
5. Vælg “Album” for at få vist sange.
6. Vælg den ønskede sang på listen for at afspille
den.
Podcasts
Brug følgende trin til at gå til podcasts:
1. Tryk for at få vist podcasts på iPod 'en.
2. Vælg et navn på en podcast for at begynde at
afspille den.
Sange
Brug følgende trin til at gå til sange:
1. Tryk for at få vist en liste over alle sange på iPod
'en.
2. Vælg den ønskede sang på listen for at afspille
den.
Komponister

Bemærk: Hvis musiknummeret har spillet i mindre
end 10 sekunder, søger radioen efter det forrige
musiknummer. Hvis det har spillet i længere tid end
10 sekunder, begynder det aktuelle musiknummer
forfra.
NEXT (Næste) – Tryk på dette for at gå til det næste
musiknummer.
FF/FR (Spol frem/spol tilbage) – For at spole frem
eller tilbage gennem et musiknummer skal man
trykke på og holde knappen Next (Næste) eller PREV
(Forrige) nede.
RDM (Vilkårlig) – Tryk på dette for at afspille
musiknumrene i vilkårlig rækkefølge. Tryk igen for at
stoppe afspilningen i vilkårlig rækkefølge. Find RDMikonet på radio-displayet for at aktivere funktionen.
RPT (Gentag) – Tryk for at gentage det aktuelle
musiknummer. Tryk igen for at stoppe gentagelsen.
Find RPT-ikonet på radioens display for at aktivere
denne funktion.
Fejlmeddelelser – Hvis meddelelsen
“UNSUPPORTED” (IKKE UNDERSTØTTET) vises,
kan fejlen skyldes en af følgende årsager:

Brug følgende trin til at gå til komponister:
1. Tryk for at få vist komponister på iPod 'en.
2. Vælg en komponist for at få vist en liste med sange
for den pågældende komponist.
3. Vælg en sang på listen for at begynde at afspille
den.
Lydbøger
Brug følgende trin for at gå til lydbøger:
1. Tryk for at få vist lydbøgerne på iPod 'en.

• Når den forbundne iPod ikke er understøttet. Se
afsnittet “iPod (hvis understøttet), and iPod” for en
lister over understøttede modeller
• At iPod'en ikke svarer på radiokommandoerne. I
dette tilfælde skal man nulstille iPod 'en og prøve
at oprette forbindelse igen.
Hvis meddelelsen “NO MUSIC” (INGEN MUSIK)
vises, kan dette skyldes en af følgende årsager:
• Der er ingen filer, som kan afspilles, på iPod 'en.
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USB (hvis understøttet)

• Samplingfrekvens: 32-48 kHz.

Afspilning fra en USB-enhed

Afspilning af en USB-enhed

En USB-masselagringsenhed kan tilsluttes USBporten, så man kan lytte til musikfiler fra USBmasselagringsenhed.

Brug følgende trin til at gå til og afspille en USBenhed:

Bemærk: USB-porten findes foran på radioen.
Effekten på fem volt jævnstrøm begrænser denne
port til 2,1 ampere.
Bemærk: Visse modeller er begrænset til 1 A.

USB MP3-afspiller og USB
Drev
Enhver USB MP3-afspiller eller ethvert USB-drev,
der er tilsluttet radioen, skal overholde følgende
USB-lagringsspecifikationer:
• MS-Dos kun partition.
• Klassespecifikation (USB MSC) og understøttelse
af formaterne FAT32, FAT16, NTFS og HFS+.
• Harddiskdrev kan afspilles men de understøttes
ikke.
• Radioen kan ikke afspille skrivebeskyttet musik.
• MTP-afspillere understøttes ikke.
• USB 3.0-enheder understøttes, men kan ikke
garanteres til medieafspilning (medmindre
enheden understøtter bagudkompatibilitet)
Følgende retningslinjer skal overholdes ved
oprettelse af MP3-filer, da filerne muligvis ellers ikke
kan afspilles:
Til MP3-filer
• Bithastigheder: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,
124, 160, 192, 224, 256, 320 kbps for MPEG-1
Audio Layer 3.

1. Tilslut USB-enheden, hvorefter den begynder at
afspille.
2. Radioen begynder at afspille via USB-forbindelsen
og viser nummeret på sangen, sangen,
kunstneren, den forløbne tid og de
albumoplysninger, der er tilgængelige.
3. Medieafspilning er begrænset til den første sang,
der er tilgængelig på den tilsluttede USB-kilde,
mens USB-enheden opbygger listen til
mediesøgning.
Bemærk: Hvis man trykker på “PREV” eller “NEXT”
under opdateringen af søgelisten, starter den
igangværende sang forfra.

Aux på forsiden
Ved brug af funktionen “Aux på forsiden” kan man
afspille en ekstern enhed, som f.eks. en iPod - eller
MP3-afspiller, via Aux-indgangsstikket foran på
radioen.
For at bruge en ekstern enhed skal man blot tilslutte
enheden via Aux-indgangsstikket.
Brugen af funktionen “Aux på forsiden” vil kun være
mulig, hvis der er tilsluttet en enhed til Auxindgangsstikket foran på modtageren.

Aux på bagsiden
Ved brug af funktionen “Aux på bagsiden” kan man
afspille en ekstern enhed, som man har tilsluttet via
Aux-indgangseffektledningerne bag på radioen.
For at bruge en ekstern enhed skal man blot tilslutte
enheden via Aux-indgangsstikket og vælge den ved
hjælp af “SCR” -knappen.

• Samplingfrekvens: 32, 44,1 og 48 kHz for MPEG1 Audio Layer 3.

Bemærk: Kilder for Aux på bagsiden vil være
tilgængelig, selv når der ikke er tilsluttet nogen enhed
til indgangene bagpå eller til det aktuelle apparat.

• Maks. antal mapper: 8 mapper med 255 filer pr.
mappe.

Bluetooth (hvis understøttet)

• M3u- og pls-afspilningslisteversioner er
understøttet.
For ubeskyttede WMA-filer:
• Versioner: 1, 2, 7, 8, 9 og 9.1.
• Bithastigheder: 32-320 kbps.

Radioen kan tilsluttes en Bluetooth -enhed (BT). For
at kunne bruge denne funktionalitet skal den
pågældende enhed have Bluetooth og forbindes til
og tilsluttes radioen.
Brugeren kan forbinde radioen med op til 10 enheder.
Radioen tilsluttes den første tilgængelige forbundne
enhed, startende fra den sidst forbundne/tilsluttede
enhed.
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Man går til Bluetooth -menuen ved at trykke på
telefonknappen. For at navigere igennem Bluetooth
-menuen skal man dreje på volumenknappen.

5. Under søgningstilstanden kan man indstille
mobiltelefonen til at tilføje en Bluetooth -enhed og
se efter navnet “DEA700”

Bluetooth -menuen består af følgende
valgmuligheder:

6. Følg instruktionerne på telefonen for at tilføje en
forbindelse. Brug om nødvendigt den 4-cifrede
PIN-kode 0000 til at oprette forbindelse til radioen.

• BT ENABLE (aktivér Bluetooth)
• CONNECT PHONE (forbind telefon)
• DISCONNECT PH (afbryd telefon)
• ADD PHONE (tilføj telefon)
• DELETE PHONE (slet telefon)
• BT PROFILES (Bluetooth-profiler)
Bemærk: Visse valgmuligheder er kun tilgængelige,
hvis en enhed har været parret tidligere.
Aktivering/deaktivering af Bluetooth
Sådan aktiveres/deaktiveres Bluetooth på radioen
(hvis Bluetooth ikke allerede er aktiveret):
1. Tryk på telefonknappen med radioen TÆNDT.
Bluetooth -menuen vises.
2. Drej på knappen for lydstyrken, indtil displayet
viser: “BT Disable” (Deaktiver BT) eller “BT
Enable” (Aktivér BT).
3. Tryk på drejeknappen for lydstyrken for at
“Aktivere” eller “Deaktivere” Bluetooth.
Når der er BT-enheder, der tidligere har været
forbundet, er telefonikonet aktivt og pileikonerne
blinker, indtil den har forsøgt tilslutning til de tidligere
forbundne telefoner igen (der forsøges tilslutning til
hver telefon tre gange).
Oprettelse af forbindelse til en Bluetooth -enhed
For at oprette forbindelse skal man udføre følgende
trin:
1. Aktivér Bluetooth på radioen og på enheden. Der
henvises endvidere til enhedens manual.
2. Forbind BT-enheden til radioen
3. Drej på knappen for lydstyrken, indtil displayet
viser: “ADD PHONE” (TILFØJ TELEFON).
4. Tryk på drejeknappen for lydstyrken for at
bekræfte handlingen. Radioen viser “ADDING PH”
(TILFØJER TELEFON) i tre sekunder. I denne
søgningstilstand blinker Bluetooth-statusikonet i
op til 3 minutter. Hvis der ikke bliver fundet nogen
telefon, viser radioen “NO PH FOUND” (INGEN
TELEFON FUNDET), og telefon- og pileikonerne
deaktiveres.

Når mobiltelefonen er tilføjet, viser radioen “PH
CONNECTED” (TELEFON TILSLUTTET) og derefter
navnet på Bluetooth -enheden. Telefonikonet er aktivt
på displayet, og pilene deaktiveres.
Når radioen opretter forbindelse, blinker Bluetooth
-ikonet. Det blinkende ikon angiver, at modtageren
forsøger at hente mobiltelefonens “CONTACTS”
(KONTAKTER) (til funktionen “DIAL CONTACTS”
(RING TIL KONTAKTER)). Ikonet holder op med at
blinke, når alle kontakter er hentet, eller hvis der
opstår timeout for radioen ved modtagelse af
kontakterne fra mobiltelefonenheden. Se
brugervejledningen til den pågældende telefon for at
få flere oplysninger.
Bemærk: Når man er i gang med at parre en enhed,
annulleres processen, hvis man ændrer “Kilden” .
Kilden kan ændres fra radioens “SRC” -knap eller fra
eksterne styring (rattet eller lydstyringen på
bagsædet.
Tilslutning af en Bluetooth -enhed
Hvis enheden har været forbundet tidligere, kan man
blot foretage tilslutning til enheden:
1. Tryk på “Telefon” -tasten. Bluetooth -menuen
vises.
2. Drej på knappen for lydstyrken, indtil displayet
viser: “CONNECT PH” (TILSLUT TELEFON).
3. Tryk på drejeknappen for at bekræfte handlingen.
4. Vælg den ønskede BT-enhed (drej på
drejeknappen, og bekræft ved at trykke på
drejeknappen). Radioen viser “CONNECTING”
(TILSLUTTER) i tre sekunder.
Når radioen har foretaget tilslutningen, viser den “PH
CONNECTED” (TELEFON TILSLUTTET) samt
enhedens navn, og Bluetooth -ikonet blinker. Det
blinkende ikon angiver, at modtageren forsøger at
hente mobiltelefonens “Contacts” (KONTAKTER) (til
funktionen DIAL CONTACTS (RING TIL
KONTAKTER)). Ikonet holder op med at blinke, når
alle kontakter er hentet, eller hvis der opstår timeout
for radioen ved modtagelse af kontakterne fra
mobiltelefonenheden. Telefonikonet vil være aktivt på
displayet.
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Dobbelttelefoner
Denne funktion giver mulighed for at have to
tilsluttede Bluetooth -enheder parret med radioen på
samme tid. Én som telefon og endnu en som
Bluetooth -medieenhed. For at benytte denne
funktion skal de to BT-enheder være inden for
rækkevidde af den radio, de skal parres med. Brug
“Manuelt” valg af BT-enheder i telefonmenuen til at
forbinde den ønskede telefon på den rette profil
(telefon eller lyd).
Fjernelse af tilslutningen af en enhed
Hvis BT-enheden er tilsluttet, og brugeren er nødt til
at frakoble enheden fra radioen, skal følgende trin
udføres.
1. Tryk på Telefon-tasten. Bluetooth -menuen vises.
2. Drej på knappen for lydstyrken, indtil displayet
viser: “DISCONNECT PH” (AFBRYD TELEFON).
3. Tryk på knappen for lydstyrken for at bekræfte
handlingen.
Radioen viser kortvarigt “DISCONNECT PH”
(AFBRYD TELEFON). Når telefonen ikke længere er
tilsluttet, viser radioen “DISCONNECTED”
(AFBRUDT) og derefter navnet på Bluetooth
-enheden. Telefonikonet er ikke længere aktivt.
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Bemærk: Android -enheder opfører sig anderledes
end Apple, hvad angår rapportering af status for
stemmegenkendelse. Denne adfærd kan resultere i
den mulighed, der findes i telefonmenuen, men
stemmegenkendelse fungerer muligvis ikke, når den
vælges.
Funktioner til håndfri betjening/Bluetooth
Når enheden er korrekt forbundet (se “Oprettelse af
forbindelse til en Bluetooth -enhed, and Bluetooth”)
og tilsluttet (se “Tilslutning af en Bluetooth -enhed,
and Bluetooth”), understøtter radioen følgende
funktioner til “Håndfri betjening” , hvis den forbundne
enhed understøtter funktioner til “Håndfri betjening” .
Opkaldsmenu
Radioen kan hente de seneste opkald og
kontaktoplysninger fra enheden (profilen for håndfri
betjening skal være tilgængelig på enheden, og
somme tider skal handlingen godkendes af
brugeren).
Man får adgang til opkaldsmenuen, når enheden ikke
er i gang med et opkald, og man trykker i længere tid
på telefonknappen.
Genkald

Sådan slettes en af eller alle tidligere forbundne BTenheder fra radioen:

Brugeren kan hente det seneste telefonnummer, der
blev ringet op til, og foretage et opkald til det
pågældende nummer. Tryk på telefonknappen og
hold den nede, hvorefter den seneste
telefonnummer, der blev ringet til, ringes op.

1. Tryk på telefon-tasten. Bluetooth -menuen vises.

Foretrukne

2. Drej på knappen for lydstyrken, indtil displayet
viser “DELETE PH” (SLET TELEFON).

Radioen kan lagre seks telefonnumre. Man kan
gemme et telefonnummer ved at vælge kontakten
ved hjælp af funktionen “DIAL CONTACTS” (RING
TIL KONTAKTER) eller funktionen “LAST CALLS”
(SIDSTE OPKALD). Når nummeret på en ønsket
kontakt vises, skal man trykke på knappen til
lydstyrke og vælge “ADD TO FAV” (TILFØJ TIL
FORETRUKNE). Telefonnummeret vil nu blive gemt
på listen “Favorites” (foretrukne).

Sletning af en eller alle enheder

3. Tryk på knappen for lydstyrke for at gå til
undermenuen. Radioen viser en liste over navne
på BT-enheder. Gennemgå listen ved at rotere
knappen til lydstyrke.
4. Vælg den enhed, der skal slettes, eller vælg
“DELETE ALL” (SLET ALLE) for at slette alle
forbundne enheder på listen ved at trykke på
knappen for lydstyrke. Radioen viser “PH
DELETED” (TELEFON SLETTET).
Stemmegenkendelse (hvis understøttet)
Hvis en BT-enhed understøtter stemmegenkendelse,
synliggøres en mulighed i Bluetooth -menuen, som
kan aktiveres. For at bruge stemmegenkendelse er
det nødvendigt at sikre, at indstillingen er aktiveret i
den tilsluttede Bluetooth -enhed. Når man forsøger at
bruge stemmegenkendelse, kan der være en
forsinkelse på 1 til 2 sekunder i forbindelse med start
af sessionen på grund af enhedsforsinkelse.

For at ringe op til et gemt telefonnummer fra listen
over foretrukne skal man vælge “FAVORITES”
(FORETRUKNE) i menuen og dreje på drejeknappen
for at vælge det relevante nummer. Tryk på
drejeknappen til lydstyrke, og vælg “DIAL” (RING
OP) for at ringe til det gemte telefonnummer.
For at slette numre skal man blot gentage den sidste
procedure med det ønskede telefonnummer og
vælge “DEL FAV” (SLET FORETRUKKEN).

M0106190-01
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Opringning til kontakt

• NEXT (Næste)

Radioen kan læse og vise mobiltelefonens kontakter.
Tryk på telefonknappen for at få vist “DIAL MENU”
(OPKALDSMENU), og drej på knappen til lydstyrke,
indtil “DIAL CONTACTS” (RING TIL KONTAKTER)
vises. Tryk derefter på drejeknappen for at vælge
denne funktion. Drej på drejeknappen for at vælge
mellem de forskellige gemte kontakter (op til 500
numre fra telefonen og 250 kontakter fra SIM-kortet).
Man skal trykke på knappen “OK” , hvis man vil ringe
op til en kontakt på listen.

Afvisning af et opkald

Radioen henter følgende telefonnumre for hver
kontakt (hvis tilgængelig): “HOME” (HJEM), “WORK”
(ARBEJDE), “MOBILE” (MOBIL), “OTHER” (ANDET)
og “PREFERRED” (FORETRUKKEN). I menuen
vises telefonnumrene som enten: “H” , “W” , “M” , “O”
eller “P” plus det 10-cifrede tal (XXXXXXXXXX).
Når overførslen er fuldendt, viser radioen
undermenuen “DIAL CONTACTS” (RING TIL
KONTAKTER). Hver gang radioen foretaget
tilslutning til telefonen, opdateres undermenuen
“DIAL CONTACTS” (RING TIL KONTAKTER), så
man skal muligvis gentage denne manuelle handling
efter behov.

Når man modtager et indgående opkald, viser
radioen navnet (hvis det er tilgængeligt) samt
nummeret for den person, der ringer op. For at afvise
opkaldet skal man trykke på en af følgende
radioknapper:
• ESC
• PREV
Afslutning af et opkald
Under et opkald med håndfri betjening viser radioen
nummeret for den person, der ringer op, og den
forløbne tid. For at afslutte opkaldet skal man trykke
på en af følgende radioknapper:
• Telefon
• ESC
• PREV
Slukning af mikrofon

Sidste opkald
Radioen kan vise de sidste 10 opkald ( “DIALED”
(RINGET OP), “RECEIVED” (MODTAGET) OG
“MISSED” (MISTET)). Brugeren går gennem den
valgte opkaldsliste ved at dreje på knappen til
lydstyrke. Tryk på “OK” -tasten for at ringe op.
Bemærk: Denne funktion vises kun, hvis
mobiltelefonen understøtter denne funktion.
Opkaldsmuligheder
Følgende muligheder er tilgængelige under opkald
med “Håndfri betjening” .

Under et opkald med “Håndfri betjening” kan man
trykke på knappen til pause/afspilning
(forudindstilling 2) for at slukke for radioens mikrofon.
Tryk igen for at tænde for mikrofonen.
Overførsel af opkald
Under et igangværende opkald kan man trykke på
radioens “Telefon” -knap i mere end tre sekunder for
at overføre opkaldet til mobiltelefonen ved private
samtaler. Gentag denne proces for at returnere det til
håndfri betjening igen.
Bemærk: Nogle enheder afbryder Bluetooth
-forbindelsen, når der er foretaget en overførsel.

Godkendelse af et opkald
Når man modtager et indgående opkald, afspiller
radioen ringetonen for det integrerede bånd, hvis
enheden understøtter denne funktion, og hvis den
ikke gør, afspilles der en standardringetone.
Brugeren kan justere lydstyrken på ringetonen, mens
ringetonen afspilles. En lydstyrke, der er lavere end
13, vil ikke bruges for det næste indgående opkald.
Der gemmes en lydstyrke over 13 til det næste
opkald.
Når man modtager et indgående opkald, viser
radioen navnet (hvis det er tilgængeligt) samt
nummeret for den person, der ringer op. For at
acceptere opkaldet skal man trykke på en af
følgende radioknapper:
• Telefon
• Volumenknap

BT-lyd
Bluetooth -afspiller
Hvis den tilsluttede BT-enhed understøtter denne
funktion, kan enheden bruges som en
indgangslydkilde til radioen, så brugeren kan afspille
de musikfiler, der er gemt på telefonen.
Denne funktion bør anvendes sammen med
standardafspilleren for enheden. Denne funktionalitet
garanteres ikke, når der bruges en
tredjepartsafspiller på den tilsluttede enhed. Radioen
kan være synkroniseret forkert, hvis brugeren ændrer
eller bruger afspilleren på telefonen.
For at få adgang til musikfilerne på telefonen skal
man trykke på “SRC” -knappen og vælge “BT
AUDIO” (BT-LYD).
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I “BT AUDIO” (BT-LYD) kan brugeren anvende
følgende radioknapper (hvis funktionerne er
understøttet af enheden):
• Start afspilning
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RPT (Repeat (Gentag))
Tryk for at gentage det aktuelle spor. Tryk igen for at
stoppe gentagelsen. “RPT” -ikonet TÆNDES eller
SLUKKES, når funktionen er aktiveret eller
deaktiveret.

• Pause
Lydprofilens version er understøttet
• NEXT (Næste)
• PREV
• Fremadspoling
• Tilbagespoling
• Repeat (Gentag)
• Random (Vilkårlig)
Bemærk: Denne funktion vises kun, hvis
mobiltelefonen understøtter denne funktion.
Bemærk: Funktionen kan variere afhængigt af
telefonen.
Play/Pause (Afspil/pause)
Tryk for at afspille det aktuelle musiknummer. Tryk
igen for at sætte lyden på pause.
Bemærk: Nogle telefoner gør, at radioens display
viser “BT AUDIO PAUSE” (BT-LYD PÅ PAUSE),
selvom der er lyd tilgængelig. Dette er normalt på
telefoner, der ikke er fuldt kompatible med radioens
Bluetooth -fjernstyringskommandoer.
PREV (Previous (Forrige))
Tryk på dette for at gå til starten af det aktuelle eller
forrige musiknummer.
Hvis musiknummeret har spillet i mindre end 10
sekunder, skifter radioen til det forrige musiknummer.
Hvis musiknummeret har spillet i længere tid end 10
sekunder, begynder det aktuelle musiknummer forfra.
NEXT (Næste)
Tryk på dette for at gå til det næste musiknummer.
FF/FR (Fast Forward/Fast Reverse,
Fremadspoling/Tilbagespoling)
For at spole frem eller tilbage gennem et
musiknummer skal man trykke på og holde knappen
“NEXT” (Næste) eller “PREV” (Forrige) nede.

DEA7XX understøtter AVRCP 1.5.
Bluetooth Link-loss
Hvis der er tilsluttet en BT-enhed uden for radioens
rækkevidde (10 m eller 33 ft), og afbrydes enheden
fra systemet. Der genoprettes forbindelse til
enheden, når enheden igen er inden for radioens
rækkevidde.
Genopretning af Bluetooth -forbindelse
Ved første start af køretøjet skal den tidligere
tilsluttede mobiltelefon (foretrukken) forbindes igen
på lydprofilerne for både telefonen og Bluetooth.

Indstilling af ur
For at justere tiden i radioen skal man trykke på
lydstyrkeknappen i mere end to sekunder. Drej
knappen til lydstyrke, og vælg “CLOCK SETUP”
(INDSTILLING AF UR) fra rullelisten. Tryk på
drejeknappen til lydstyrke for at vise undermenuerne:
“FORMAT” , “SET TIME” (INDSTIL KLOKKESLET),
og “CLOCK VISIBLE” (SYNLIGT UR). Drej på
knappen til lydstyrke for at vælge den ønskede
undermenu, og tryk på knappen for at bekræfte.
Format – Vælg 12-timers- eller 24-timersformat ved
at dreje knappen til lydstyrke og trykke på den for at
bekræfte.
Set time – Timecifrene begynder at blinke. Formatet
vil være det samme som for det aktuelle urvalg (12eller 24-timersformat). Skift timeangivelsen ved at
dreje på knappen til lydstyrke, og bekræft timevalget
ved at trykke på drejeknappen til lydstyrke. Herefter
begynder minutcifrene at blinke, og valgene kan
ændres og bekræftes ved at trykke på drejeknappen
til lydstyrke.
Clock visible – (Synligt ur) Vælg “YES” (Ja) eller
“NO” (Nej) ved at dreje knappen til lydstyrke og
vælge, om uret skal vises på radioens display. Tryk
på drejeknappen for lydstyrken for at bekræfte.

RDM (Random (Vilkårlig))

Indstilling af alarm

Tryk for at afspille numrene i vilkårlig rækkefølge.
Tryk igen for at stoppe afspilningen i vilkårlig
rækkefølge. RDM-ikonet TÆNDES eller SLUKKES,
når funktionen er aktiveret eller deaktiveret.

For at indstille alarmen skal man trykke på
drejeknappen til lydstyrke i mere end to sekunder for
at vælge “ALARM SETUP” (ALARMINDSTILLING)
fra rullelisten og trykke på drejeknappen til lydstyrke
for at åbne menuen Alarmindstilling.
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I menuen “Alarmindstilling” kan man sætte alarmen til
ON eller OFF (TIL/FRA) ved at dreje på knappen til
lydstyrke og trykke på den for at bekræfte valget. Når
brugeren vælger “ALARM ON” (ALARM TIL), angives
alarmikonet til ON (TIL), og der vises følgende
konfigurationsindstillinger.
SET TONE OR SET MUSIC: – Skift mellem “SET
TONE” (INDSTIL TONE) eller “SET MUSIC” ved at
dreje knappen til lydstyrke og trykke på den for at
bekræfte valget.
Volume – Når “TONE” er valgt, kan volumen skiftes
mellem “LOW” (LAV), “MID” (MIDDEL) og “HIGH”
(HØJ) ved at dreje knappen til lydstyrke og trykke på
den for at bekræfte valget. Når “MUSIC” (MUSIK) er
valgt, kan volumen justeres fra 0 til 30 ved at dreje
knappen til lydstyrke og trykke på den for at bekræfte
valget.
Bemærk: Der høres ingen lyd, mens man indstiller
tonens lydstyrke.
AFBRYDELSE AF ALARMEN – Når alarmen
aktiveres, kan man trykke kortvarigt på knappen
“ESC” for at annullere den. Hvis man ikke slukker for
alarmen, lukkes alarmen automatisk efter 15 minutter
og går ind i en cyklus til “udsættelse” i 9 minutter,
hvorefter den lyder igen. Denne cyklus gentages tre
gange, hvis man ikke slukker for alarmen hver gang
den udløses. 63 minutter i alt (15 minutters lydcyklus,
9 minutters udsættelsescyklus, 15 minutters
lydcyklus, 9 minutters udsættelsescyklus, 15
minutters lydcyklus).
ACTIVATING SNOOZE – (Aktivering af udsættelse)
For at sætte alarmen til “udsættelse” kan man trykke
på enhver knap (udover “ESC” -knappen) i mindre
end 2 sekunder, når alarmen lyder. “SNOOZE”
(UDSÆTTELSE) vises i tre sekunder, og alarmen
udskydes i 9 minutter, inden den lyder igen.
Bemærk: Hvis menuen “ALARM SETUP”
(INDSTILLING AF ALARM) tilgås efter en ændring af
urets tidsformat uden indstillingsmenuerne afsluttes
inden, reflekteres alarmformatet ikke nøjagtigt. Afslut
justering af indstillinger efter foretagelse af ændringer
i tidsformat, og gå derefter ind i menuen til
alarmopsætning igen for at forhindre forkert
tidsindtastning.
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Dimming (Dæmpning)
Tryk på lydstyrkeknappen i mere end 2 sekunder for
at få adgang til menuen “DIMMING” (DÆMPNING)
fra rullelisten med indstillingsmenuer. Tryk på
drejeknappen til lydstyrke for at gå til
dæmpningsmenuen. Når køretøjet bruger dæmpning
med CAN eller analog konfiguration, viser displayet
“DIMMING” 0 (DÆMPNING 0). Denne værdi kan
justere fra -10 til +10. Hvis køretøjet ikke bruger
dæmpning ved hjælp af CAN eller analog
konfiguration, viser displayet “DIMMING”
(DÆMPNING) og det aktuelle valgte niveau fra 0 til
30. Drej knappen til lydstyrke i retning med uret for at
øge dæmpningen og i retning mod uret for at
reducere den. Tryk på drejeknappen til lydstyrke for
at bekræfte det valgte dæmpningsniveau.

Opdater liste (Kun DAB-radio)
Tryk på drejeknappen til lydstyrke i mere end 2
sekunder for at få adgang til menuen “RADIO
SETUP” (INDSTILLING AF RADIO) fra rullelisten
med indstillingsmenuer. Når den er valgt, kan man
trykke på drejeknappen til lydstyrke for at få vist
undermenuerne: “REGIONAL” , “TRAFFIC ANNCM”
(TRAFIKMEDDELELSER), “DAB ANNCMNTS”
(DABMEDDELELSER), “DAB ANNCMNTS CAT”
(DABMEDDELELSER CAT) og “ALT FRQ”
(ALTERNATIV FREKVENS).

Indstilling af radio (Kun DAB-radio)
Tryk på drejeknappen til lydstyrke i mere end 2
sekunder for at få adgang til menuen “RADIO
SETUP” (INDSTILLING AF RADIO) fra rullelisten
med indstillingsmenuer. Når den er valgt, kan man
trykke på drejeknappen til lydstyrke for at få vist
undermenuerne: “REGIONAL” , “TRAFFIC ANNCM”
(TRAFIKMEDDELELSER), “DAB ANNCMNTS”
(DABMEDDELELSER), “DAB ANNCMNTS CAT”
(KATEGORIER FOR DABMEDDELELSER) og “ALT
FRQ” (ALTERNATIV FREKVENS).
Regional
Displayet viser TIL eller FRA afhængigt at det
aktuelle valg. Drej på drejeknappen for at skifte
mellem de to indstillinger, og tryk på drejeknappen for
at bekræfte valget. Denne indstilling er kun
tilgængelig i DAB-tilstand.
Traffic ANNCM ( “ Trafikmeddelelser”” (TA))
Displayet viser “TIL” eller “FRA” afhængigt at det
aktuelle valg. Drej på knappen til lydstyrke for at
skifte mellem de to indstillinger, og tryk på
drejeknappen for at bekræfte valget. Hvis TA er
aktiveret, vises det som ikon på radioens display.
Denne funktion er kun tilgængelig på radioer med
DAB-radio.
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DAB ANNCMNTS (DAB-meddelelser)
Displayet viser “TIL” eller “FRA” afhængigt at det
aktuelle valg. Drej på knappen til lydstyrke for at
skifte mellem de to indstillinger, og tryk på
drejeknappen for at bekræfte valget. Denne funktion
er kun tilgængelig i DAB-radioer.
DAB ANNCMNTS CAT (Kategorier for DABmeddelelser)
Displayet viser de tilgængelige
meddelelseskategorier og det aktuelle valg. Drej på
knappen til lydstyrke for at gennemgå de tilgængelige
valgmuligheder.
• Vejret
• Fejlregistrering
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(SØGEFØLSOMHED). Displayet viser det aktuelle
niveau fra -6 til +6. Drej knappen til lydstyrke i retning
med uret for at øge søgesensitiviteten og i retning
mod uret for at reducere den. Tryk på drejeknappen
til lydstyrke for at vælge den ønskede indstilling.
Denne menu er kun tilgængelig, når radioen spiller i
“Tuner” -tilstand.
TUNE CONFIGURATION (TUNE CONFIG) –
(KONFIGURATION AF INDSTILLING) Tryk på
drejeknappen til lydstyrke i mere end 2 sekunder for
at få adgang til menuen “TUNE CONFIG”
(KONFIGURATION AF INDSTILLING). Displayet
viser “TUNE” og den aktuelt valgte indstilling “Auto”
eller “Manual” (Manuel). Drej knappen til lydstyrke for
at skifte mellem “AUTO” og “MANUAL” (Manuel).
Tryk på drejeknappen til lydstyrke for at vælge den
ønskede indstilling. Denne menu er kun tilgængelig,
når radioen spiller i “Tuner” -tilstand.

• Finansiering
• News (Nyheder)
• RAD-info
• Speciel

Yderligere menuer til justeringer af indstilling når
radioen er i en af tilstanden SMX-kilde (SRC) (hvis
understøttet):
AKTIVERING/DEAKTIVERING AF KATEGORI
(CAT E/D) –

• Sport
• Kørsel
• Advarsel
Vælg den kategori, der skal modtages alarmer fra, og
tryk på drejeknappen til lydstyrke for at bekræfte
valget. (Kun DAB-radioer).
ALT FRQ (Alternative frekvenser (AF))
Displayet viser “TIL” eller “FRA” afhængigt at det
aktuelle valg. Drej på knappen til lydstyrke for at
skifte mellem de to indstillinger, og tryk på
drejeknappen for at bekræfte valget. Hvis AF er
aktiveret, vises det som ikon på radioens display.
Denne funktion er kun tilgængelig på radioer med
DAB-funktion.

DAB STATION LIST (Kun DAB-radioer)
Tryk på drejeknappen til lydstyrke i mere end 2
sekunder for at få adgang til menuen “DAB
CHANNEL LIST” (DAB KANALLISTE). Hvis man
drejer på knappen til lydstyrke, kan man gennemgå
alle tilgængelige DAB-kanaler. Denne menuen
fungerer kun til at se tilgængelige stationer, det er
ikke muligt at indstille valg. (Kun DAB-radioer)
Yderligere menuer til justeringer af indstilling når
radioen er i en af tilstandene AM/FM/LW-kilde (SRC):
SEEK SENSITIVITY (SEEK SEN) –
(SØGEFØLSOMHED) Tryk på drejeknappen til
lydstyrke i mere end 2 sekunder for at få adgang til
menuen “SEEK SENSITIVITY”

– Tryk på drejeknappen til lydstyrke i mere end 2
sekunder for at få adgang til menuen “CAT E/D”
(AKTIVERING/DEAKTIVERING AF KATEGORI).
Displayet viser “CAT ENABLE” (KATEGORI
AKTIVERET) eller “CAT DISABLE” (KATEGORI
DEAKTIVERET) afhængigt at det aktuelle valg. Drej
knappen til lydstyrke for at skifte mellem de to
valgmuligheder. Tryk på knappen for lydstyrken for at
bekræfte valget. Denne menu er kun tilgængelig i
SXM-tilstand.
TUNE START – Tryk på drejeknappen til lydstyrke i
mere end 2 sekunder for at få adgang til menuen
“Tune Start” . Displayet viser “ENABLE” (AKTIVÉR)
eller “DISABLE” (DEAKTIVER) afhængigt at det
aktuelle valg. Drej knappen til lydstyrke for at skifte
mellem de to valgmuligheder. Tryk på knappen for
lydstyrken for at bekræfte handlingen. Denne menu
er kun tilgængelig i SXM-tilstand.

Lydafspillere
Navigation efter musik på USB
Tryk på knappen med forstørrelsesglasset
(forudindstilling 1), mens USB-kilden er aktiv for at få
adgang til menuen USB- “musik” .
Brug drejeknappen til lydstyrken eller knappen “Next/
Prev” (Næste/Forrige) til at gå gennem de forskellige
valgmuligheder.
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Særlige overvejelser
Rodmappe
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Når man bruger en enhed med en opladningsboks,
kan opladning eller medieafspilning ikke garanteres.
Bluetooth

Rodmappen behandles som en mappe. Alle de filer,
der findes lige under rodmappen, vises før eventuelle
mapper i rodmappen.

Radioen kan ikke genkende den Bluetooth
-aktiverede enhed.

Tomme mapper

Prøv at gøre et af følgende:

Hvis en rodmappe eller mappe er tom eller kun
indeholder mapper, går afspilleren videre til den
næste mappe i filstrukturen, der indeholder en
komprimeret lydfil. En eller flere tomme mapper vises
eller nummereres ikke.

• Fjern enheden, og forbind og tilslut derefter
enheden igen. Se afsnittene “Sletning af en eller
alle enheder”,“Oprettelse af forbindelse til en
Bluetooth -enhed, and Bluetooth” og “Tilslutning af
en Bluetooth -enhed, and Bluetooth” for yderligere
oplysninger.

Ekstraudstyr
Sikring
Radioens sikring findes i sikringsboksen på køretøjet.
Den optimale sikringsværdier er mellem 10 A og 15
A.
Backup af ur (hvis understøttet)
Radioen er i stand til at holde uret i gang, når
køretøjets batteri frakobles i mindst 30 dage.

Tip og fejlfindingsoversigt
Radio
Kan ikke indstille stationer
Radioen befinder sig i et område med svagt signal.
Øg “Søgefølsomheden” . Der henvises til afsnit
“Søgning efter en station” for at få flere oplysninger.
iPod
iPod Kan ikke afspilles, eller der er ingen lyd
iPod 'en er ikke blevet genkendt.
Kontrollér, at iPod 'en understøttes.
Hvis iPod 'en understøttes, skal man nulstille iPod 'en
og tilslutte den igen. Der henvises til afsnit “iPod (hvis
understøttet), and iPod” for at få flere oplysninger.
iPod 'en fungerer ikke
Uden for funktionsområdet er funktionstemperaturen
for iPod -afspilleren -20° til 85°C (-4°F til 185).
Vent, til køretøjets indvendige temperatur er på et
niveau, der passer til mennesker.
Apple -interfacekablet er muligvis beskadiget eller et
ikke-autentisk Apple -produkt og understøttes derfor
ikke.

• Sørg for, at enheden er tændt.
• Sørg for, at Bluetooth -adapteren på radioen er
aktiveret. Se afsnittet “Aktivering/deaktivering af
Bluetooth , and Bluetooth” for yderligere
information.
• Enheden kan være for langt væk. Prøv at komme
tættere på enheden.
Bluetooth -enheden og radioen kan ikke
kommunikere
Prøv at gøre et af følgende:
• Sørg for, at brugeren har valgt den korrekte enhed
til tilslutning. Brugeren kan f.eks. have to eller flere
enheder, der tidligere har været forbundet og
tilsluttet, og brugeren skal derfor sørge for at
vælge den rigtige enhed.
• Nogle enheder kræver en adgangskode, før
enheden kan tilsluttes radioen.
• Der er muligvis indtastet en forkert adgangskode,
eller tidsgrænsen for indtastning af adgangskoden
er udløbet. Der henvises til afsnit “Tilslutning af en
Bluetooth -enhed, and Bluetooth” for at få flere
oplysninger.
• Hvis enheden er for tæt på andre enheder, der
bruger radiofrekvenser som f.eks.
mikrobølgeovne, trådløse telefoner,
fjernbetjeninger til elektronik og lys eller trådløse
802.11-netværk. Disse enheder skaber muligvis
interferens. Prøv at flytte den enhed, der ikke
fungerer, længere væk fra de andre enheder.
Der kan ikke høres musik fra Bluetooth -enheden
Kontrollér, at enheden er forbundet og tilsluttet. Se
afsnittene “Oprettelse af forbindelse til en Bluetooth
-enhed, and Bluetooth” og “Tilslutning af en Bluetooth
-enhed, and Bluetooth” for yderligere oplysninger.
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Sørg for, at “BT AUDIO SRC” (BT-lydkilde) er valgt på
menuen med kildelisten. Der henvises til afsnit “SRC
(Source/Power)” for yderligere oplysninger.
Indstil lydstyrken på radioen ved at dreje på knappen
til lydstyrke.

SiriusXM er et varemærke, der tilhører SiriusXM
Company og er registreret i USA.

DAB

Kontrollér, at Bluetooth -enheden ikke er sat på
pause.
Sørg for, at Bluetooth -enheden indeholder musikfiler.
I tilfælde af at man har tilsluttet en telefon til AUX,
styrer enheden lydadfærden, så denne forbindelse
muligvis kræver afbrydelse af AUX fra enheden for at
gendanne lyd.
RSA (Rear Seat Audio, bagsædelyd) (hvis
understøttet)
RSA indeholder ikke noget link Radioen skal bruge
15 sekunder til at starte op Hvis brugeren starter den
op med RSA, og radioen er i dvaletilstand, viser RSA
“no-link” (Intet link), mens radioen starter op.
Kommunikationen skal genetableres, når denne tid
er gået.

Varemærker og licensaftaler

Fig. 10

g06485471

“DAB” betyder, at radioen er designet til at
understøtte digital lydudsendelse (digital audio
broadcasting), hvilket giver en forbedret lydfidelitet,
forbedret modtagelse og nye datatjenester.

Bluetooth
Bluetooth ®-ordmærket og -logoerne ejes af
Bluetooth ® SIG, Inc., og enhver brug af sådanne
mærker fra denne radios side er under licens.

Forholdsregler
Rengøring af produktet
Fig. 8

g06229251

“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at det
pågældende elektroniske tilbehør er udviklet til at
blive tilsluttet specifikt til iPod eller iPhone og er
certificeret af udviklerne til at leve op til Apple
-standarderne for ydeevne.
iPod, iPodTouch og iPhone er varemærker, der
tilhører Apple Computer, Inc. og er registreret i USA
og andre lande.

SiriusXM

Brug en blød, tør klud til periodevis rengøring. Til
rengøring af mere alvorlige pletter, skal man kun
fugte kluden med vand. Alt andet kan påvirke
udseendet eller beskadige linsen eller plasten.

Bluetooth -distraktion
Når man bruger en mobiltelefon, kan det være
distraherende at se for længe eller for ofte på
skærmen på telefonen eller infotainmentsystemet.
Hvis man tager øjnene væk fra vejen for længe eller
for ofte, kan det medføre et biluheld med
personskade eller død til følge.
Vær fokuseret og opmærksom under kørslen.

Fig. 9

g06229256

“SiriusXM” betyder, at radioen er udviklet og
certificeret til at leve op til SiriusXM -standarderne.
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Produkt- og forhandlerinformation
Bemærk: Der henvises til afsnittet “Produktidentifikation” i håndbogen Betjening & vedligeholdelse ang. placering af
produktidentifikationspladen.
Leveringsdato:

Produkt
Model:
Produktidentifikationsnr. (PIN-nr.):
Motor
Transmission, serienr.:
Generator, serienr.:
Udstyr, serienr.:
Udstyr, oplysninger:
Kunde, maskinpark nr.:
Forhandler, maskinpark nr.:

Forhandler
Navn:

Afdeling:

Adresse:

Forhandlerkontakt
Salg:
Reservedele:
Service:

Telefonnummer

Åbningstider
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