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Signaturforklaring
1 Tænd/sluk:
Drej knappen
Tænd
Sluk
Indstilling af lydstyrke:
Drej knappen.
2 Display for
Frekvensområde
Wellenbereich
Frekvens
Frequenz
Hukommelsesniveau
Speicherebene
Lagerplads
Speicherplatz

Stereo
Stereo
manuelle
Senderman.
stationsindstilling
abstimmung
Empfindlichkeit
Følsomhed
(Sendersuchlauf)
(frekvenssøgning)
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Stationsvalg
automatisk eller manuelt (“m” i
displayet). Skift med lo • m 4
4 lo • m
Omstilling af stationssøgningsfølsomheden for FM
Io lyser i displayet Stationssøgningsfølsomhed normal
Io lyser ikke - stationssøgningsfølsomhed høj
m lyser - manuel stationsindstilling
Skift: Tryk kort på tasten.
Tillægsfunktion
Skift stereo / mono:
Tryk på lo • m i over 2 sek. og slip
tasten.
5 ARI (trafikradio)
Der sendes udelukkende trafikmeldinger, når der står ARI i displayet.
6 1- 5
Med disse taster kan du gemme stationerne og kalde dem frem efter behov.
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7 FM•T (Frekvens Modulation)
Omstillingsknap til FM-hukommelsesniveauerne I, II, III og “T” (Travelstore) Med denne tast kan de seks stærkeste
stationer gemmes / kaldes frem.
Gemme “T”:
Tryk FM•T, indtil søgningen starter i
displayet.
Kalde “T” frem:
Tryk FM•T et bestemt antal gange, indtil T vises i displayet.
Tryk dernæst på stationsknappen, evt.
flere gange.
8 TONE
mere Bas
mere Diskant

Montering/tilslutning
Hvis du selv ønsker at montere eller udbygge
bilens radioanlæg, bør du læse vedlagte
oplysninger herom, inden du går i gang.
Højttalerudgangene må ikke forbindes med
bilens stel!
Benyt kun de af Blaupunkt godkendte tilbehørs- og reservedele.

Radioen søger automatisk næste
station.
Holdes
trykket ind, foregår søgningen i
hurtigt tempo.

Manuel indstilling af station
m (manuel) skal lyse i displayet; tænd evt.
med lo • m
tryk kort i højre eller venstre side.
•
Frekvensen ændres gradvist op/ned
Holdes vippen trykket ind, foregår søgningen
i hurtigt tempo.

Hvis du ønsker at skifte mellem stereo og
mono, gøres følgende:
• Tryk på lo • m ca. 2 sek. og slip tasten.
I mono slettes tegnet
for stereo i
displayet.
Radioen skifter automatisk til stereoafspilning,
når der tændes for den.
Er modtagelsen her for dårlig, skiftes der til
monoafspilning.

ENGLISH

DEUTSCH

Skifte mellem stereo og mono

FRANÇAIS

m må ikke lyse i displayet, skift evt. med
lo • m
tryk i højre eller venstre side.
•

Med denne funktion kan du ændre frekvenssøgerens følsomhed.
• Tryk på lo • m.
Hvis der står “Io”, søger radioen kun
stationer med god modtagelse (lav følsomhed).
Står der ikke “Io”, søger radioen også
stationer med ringere modtagelse
(højere følsomhed).

ITALIANO

Stationssøgning

Indstilling af frekvenssøgerens
følsomhed (FM)

NEDERLANDS

Der kan modtages FM-stationer mellem
87,5 - 108 MHz.

SVENSKA

Trafiksikkerhed
Som fører af bilen skal du altid være opmærksom på den aktuelle trafiksituation.
Benyt derfor anlægget på en sådan måde, at
det ikke påvirker din koncentration i negativ
retning.
I kritiske situationer tilrådes det at slukke for
radioen. Tænk f. eks. på, at du
tilbagelægger 14 m i sekundet ved en hastighed på 50 km/t.
Advarselssignaler fra f. eks. politi og brandvæsen skal kunne opfattes i tide af bilens
passagerer. Skru derfor ned for lyden under
kørslen.

ESPAÑOL

Radiodrift

PORTUGUÊS

Vigtige oplysninger
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Trafikradio (ARI)
Gemme stationer

Automatisk lagring af stærkeste
station
Der kan gemmes fem stationer med 1-5 på

hvert hukommelsesniveau (I, II, III T).
• Vælg hukommelsesniveau med FM•T
(FM).
•

Vælg lagerplads (1-5) med 1-5 til alle
nye stationer, der ønskes gemt.

•

Indstil stationen med
eller manuelt).

(automatisk

•

Tryk på 1-5, indtil programmet kan høres igen.
Stationen er nu blevet gemt i hukommelsen.
Hukommelsesniveauet og lagerpladsen vil
komme til at fremgå af displayet.
Bemærk:
Hvis du stiller ind på en allerede gemt station,
vil stationsknappen og hukommelsesnivauet
blinke i displayet i ca. 5 sek.

(Travelstore)
Du har mulighed for at få de fem stærkeste
FM-stationer gemt automatisk i hukommelsen (sorteres efter frekvensen). Denne funktion er især god på rejser.
• Tryk på FM•T i mindst 2 sek.
Radioen søger de næste FM-stationer i
rækken og gemmer dem på hukommelsesniveau “T” (Travelstore). Når den er
færdig, hopper den tilbage til den første
station.
Stationen kan også gemmes manuelt på
Travelstore-niveau efter behov.

Kalde gemte stationer frem
Gemte stationer kaldes frem ved at trykke på
knappen.
• Vælg hukommelsesniveau.
Tryk på FM•T, indtil der kommer til at
stå I, II, III eller T i displayet.
•
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Vælg station med 1-5, tryk evt. flere
gange.

En del FM-programmer sender jævnligt aktuelle trafikmeldinger i deres eget område.
Trafikstationer, der arbejder med ARI-systemet, udsender et “ARI-signal” sideløbende
med programmet. Signalet opfanges af din
bilradio.
I starten og i slutningen af trafikudsendelsen
udsendes endnu et signal.
Trafikmeldinger gengives i en bestemt forudindstillet lydstyrke. Kassetteafspilningen
afbrydes og genoptages først efter at meddelelsen er givet.
Trafikradio (ARI) tænd/sluk
Der tændes eller slukkes for trafikradioen
(ARI) ved at
• trykke på ARI.
Er der tændt for trafikradioen, vil der stå “ARI”
i displayet.
Der kan nu kun modtages trafikprogrammer,
der udsender ARI-signalet.

eller

•

Tryk på

•

vælg en ARI-trafikstation fra hukommelsen med 1-5

FM:
Følsomhed:

2 x 5,5 watt sinus
i.h.t. DIN 45 324/3.1
på 4 W

ENGLISH

Forstærker
Udgangseffekt:

1,3 µV ved 26 dB
Signal / støjafstand

FRANÇAIS

Slukke for advarselssignal
a) Stil ind på en anden station med trafikradio:

Tekniske specifikationer

Frekvensrespons:
35 - 15 000 Hz (-3 dB)

ITALIANO

Advarselssignal
Hvis du forlader frekvensområdet for den
aktuelle trafikudsendelse, vil du høre et advarselssignal efter ca. 30 sek.
Det samme er tilfældet, hvis du trykker på en
stationsknap, på hvilken du har gemt en
station uden ARI-signal.

DEUTSCH

Tillæg

NEDERLANDS

eller
b) sluk for trafikradio-førsteret:

ESPAÑOL

SVENSKA

tryk på ARI.

PORTUGUÊS

•

Ret til ændringer forbeholdes!
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Installations- og Tilslutningsanmærkninger
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