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•

Kännetecken för kassettbandspelaren
- Kassettdrivverk med Full-Logic Autoreverse
- S-CPS (Super Cassette Programme Search)
- Snabbspolning framåt och bakåt
- Radio Monitor
- Cassette Scan
- Inställbar Blank Skip

•

Kännetecken för CD-växlaren (tillval)
- Styrning av CD-växlare CDC-A 05
- Ge CD-skivor namn / lista CD-skivor
- CD/Titel framåt/bakåt
- CD/Titel Scan/upprepning/mix
- Track Program Memory (TPM)
- Cue/Review, paus/återgivning

•

Kännetecken för ljuddelen
- Integrerad förstärkare med 4 x 35 W
- 4-kanals förstärkarutgång
- Inställning för bas, diskant, balans, fader
- Lagring av senaste ljudinställningar
- Programmerbar Loudness
- Tillfällig dämpning av ljudet även vid användning av mobiltelefon
- AUX-ingång

•

Ytterligare kännetecken
- DSC-meny (Direct Software Control)
- Inbyggd IR-mottagare för IR-fjärrkontroll RC 06 H (tillval)
- Frontpanel som kan lossas och till vilken hör en hård förvaringsbox
- Apparatbelysning
- Klocka
- DIN/ISO-hölje 179 x 50 x 150 mm
- Kablage som kan lossas
- Snäppfäste enligt DIN och monteringsdetaljer

FRANÇAIS

Kännetecken för radiodelen
- Codem III-konceptet, dvs
ny tuner, utvärdering av flervägsmottagning, ASU (automatisk stördämpning), glidande
mono/stereoomkoppling, fältstyrkeberoende volymreglering
- Bättre AM-frekvensgång
- 18 FM/6 AM-minnesplatser, inklusive 6 FM- och 6 AM-minnesplatser för Travelstore
- Radio Scan och Preset Scan
- Sändare kan förses med namn
- Radio Timer
- Stationssökning för lokal- och distansmottagning samt manuell frekvensavstämning

PORTUGUÊS

ESPAÑOL

SVENSKA

NEDERLANDS

ITALIANO

•

ENGLISH

Högeffektsförstärkare och 4-kanalers förförstärkarutgång ger största flexibilitet vid
systemkonfigurationen. Via den extra AUX-ingången kan bärbar utrustning som
kassettbandspelare eller DAT-utrustning enkelt integreras med musikanläggningen i ditt fordon.

Frontpanelen kan tas bort för att skydda mot stöld.

Utvecklad, konstruerad och framställd av Blaupunkt.
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Funktionsöversikt
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Råd om trafiksäkerhet och användning
•
•
•
•

Låt bli knappar och reglage i kritiska trafiksituationer
Som bilförare måste du ägna hela din uppmärksamhet åt den omgivande trafiken. Låt inte
bilstereon göra dig ouppmärksam i trafiken.
Vrid inte upp volymen så högt att du inte hör ljud utifrån, t. ex. signaler från polisens och
brandkårens utryckningsfordon.
Om fordonet har stått i solen så att innertemperaturen stigit avsevärt, måste du vänta med
att slå på bilstereon tills den svalnat.

Viktiga upplysningar
Till denna bilstereo medföljer en självhäftande dekal som du kan sätta fast på ytan bakom den
löstagbara frontpanelen (Release Panel). Dekalen syns när frontpanelen tagits bort och visar
alla som ser stereon att den är skyddad mot stöld.

94

Valencia CM127 s

94

28.01.2004, 9:42 Uhr

DEUTSCH

Löstagbar frontpanel (Release Panel)
Lossa och sätta tillbaka frontpanelen:
Frontpanelen kan tas bort för att skydda mot stöld.

ENGLISH

Lossa frontpanelen:
Tryck på tangenten REL (= frigöra) för att lossa frontpanelen och ta försiktigt bort den så som
visas på bilden nedan.
Observera: Dra inte frontpanelen rakt ut. Se upp så att den inte faller i golvet. Förvara alltid
frontpanelen när den lossats från bilstereon i den hårda förvaringsboxen. Förvara inte
frontpanelen i direkt solsken, utsätt den inte för värme från varmluftskanaler eller dylikt och
placera den inte där det är fuktigt.

Observera: Tryck inte på teckenrutan. Använd inte kraft för att få frontpanelen på plats,
eftersom det räcker med ett lätt tryck om den har anbringats på rätt sätt.

NEDERLANDS

Rengöring av kontakterna
Bilstereon fungerar kanske inte som den ska om kontakterna mellan apparaten och frontpanelen
är smutsiga. För att förhindra detta ska frontpanelen då och då lossas och tas bort från stereon
genom att man trycker på tangenten REL. Kontakterna ska rengöras. Använd därvid
bomullstoppar och sprit. Rengöring ska ske i vertikal riktning. Rengör aldrig kontakterna
horisontellt då detta kan leda till skador på kontaktställena.

ITALIANO

FRANÇAIS

Sätta tillbaka frontpanelen:
Sätt den högra sidan av frontpanelen (del B) mot den främre delen av höljet (del A) och skjut
den försiktigt på plats. Tryck försiktigt den vänstra sidan av frontpanelen mot höljet tills den
snäpper fast.

Fastsättning av frontpanelen för utställningsändamål:
Frontpanelen kan skruvas fast i höljet när bilstereon ställs ut i en affär.

SVENSKA

Frontpanelen skruvas fast så här:
Skruva i den svarta skruven i det vänstra främre borrhålet på ovansidan av bilstereon.
Se * nedan.

ESPAÑOL

*
A

PORTUGUÊS

B
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Placering av manöverorganen

1

REL (Release)

2

(Mute)
AUDIO

– Lossa frontpanelen
– Tillfällig dämpning av ljudet
– Bas, diskant, balans, fader
– Lagra och radera namn i DSC-menyn
– Ställa minutvisningen på :00

3

IR-mottagare för fjärrkontroll RC 06 H (tillval)

4

SCA (Scan)

–
–
–
–

PS

– Gespeicherte Sender mit Preset Scan anspielen

DIS (Display)

– Återge lagrade sändare med Preset Scan
– Demo-mod visning till/från

MENU

– DSC-meny till/från

5

6

Kassettfack

7

– Spårbyte

8
9

Återge sändare kortvarigt i följd med Radio Scan
Återge titlar från kassettband kortvarigt i följd
Återge CD-titlar kortvarigt i följd
Återge CD-skivor kortvarigt i följd

– Kassettutkast
SRC (Source)

– Välja signalkälla

LIST

– Lista med CD-namn

10

+

– Ändra (höja) ljudvolym

11

–

– Ändra (sänka) ljudvolym

12

ON (Power)

– Bilstereo till / från

13

–
–
–
–
–
–
–
–

Manuell sändarsökning nedåt
Bas -/diskant -/balans vänster
Menyinställningar
Välja inmatningsposition för tecken
Snabbspolning bakåt
Välja CD–titel bakåt
Review
Välja CD från lista
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Manuell sändarsökning framåt
Bas +/diskant +/ balans höger
Menyinställningar
Välja inmatningsposition för tecken
Snabbspolning framåt
Välja CD-titel framåt
Cue
Välja CD från lista

15

–
–
–
–
–
–

Automatisk sändarsökning framåt
Fader fram
Välja menyalternativ
Välja tecken för namn
S-CPS framåt
Välja CD framåt

16

–
–
–
–
–
–

Automatisk sändarsökning bakåt
Fader bak
Välja menyalternativ
Välja tecken för namn
S-CPS bakåt
Välja CD bakåt

– Visning

18

RPT (Repeat)

– Upprepa titel och CD-skivor

19

FM

– Våglängdsområde FM
– Omkopplare för FM-minnesnivåerna I, II och III

21

FMT

– FM-Travelstore

MIX

– Återgivning av titlar i slumpmässig ordning

AM

– Våglängdsområde AM

AMT

– AM-Travelstore
– Paus

22
23

LD

– Loudness

SENS (Sensitivity)

– Inställning av sökkänslighet

24

1, 2, 3, 4, 5, 6

– FM/AM stationstangenter

25

TPM (Track
Program Memory)

SVENSKA

20

ITALIANO

Display

NEDERLANDS

17

ENGLISH

–
–
–
–
–
–
–
–

FRANÇAIS

14

DEUTSCH

Placering av manöverorganen

PORTUGUÊS

ESPAÑOL

– Lagra TPM-titel
– Spela TPM-titel
– Radera TPM-titel
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Anvisning – allmänt handhavande
Se sida 94, Råd om trafiksäkerhet och användning.
“Trycka” betyder att hålla en tangent intryckt mindre än en 1/2 sekund. Alla funktioner som kräver
att en tangent hålls intryckt längre än en 1/2 sekund bekräftas automatiskt med en pipsignal
(BEEP).
“Timeout” (tiden ute) – Om det krävs att man trycker på flera tangenter i följd, avslutas
inmatningen automatiskt efter 4 sekunder (8 sekunder i DSC-menyn) om ingen annan tangent
trycks in.
Tändning på
Bilstereons belysning kopplas på och klockan visas om den är ställd. Annars visas “12:00”. Hur
klockan ställs kan du se i kapitlet “DSC-menyn”.
Demo-mod
Bilstereon är programmerad så att vissa huvudfunktioner visas i teckenrutan med rullande text,
när ingen tangent tryckts in under en minut. Denna funktion stängs av om du slår på bilstereon
och trycker på tangenten DIS under 8 sekunder tills “DEMO OFF” visas. Om du trycker på
tangenten DIS ännu en gång under 8 sekunder aktiveras denna funktion på nytt.
Slå på bilstereon
Tryck på tangenten ON eller sätt i en kassett när tändningen är på. Den senast valda
signalkällan aktiveras. Om bilstereon startas genom att en kassett placeras i kassettfacket, sker
avspelning av kassetten.
Välja signalkälla
Med tangenten SRC kan du välja mellan följande signalkällor:
Radio, kassett (om det finns en kassett i kassettfacket), CD-växlare (om en sådan är ansluten)
eller extern utrustning (texten “AUX IN” visas).
Välja visningssätt
När du kopplar in en signalkälla visas olika information i en följd.
I radioläge:
sändarnamn (om detta matats in) —> frekvens —> klockslag
I kassettläge:
“TAPE 1” eller “TAPE 2” (sida 1 eller 2) —> klockslag
I CD-växlarläge:
CD-namn (om detta matats in) eller CD-nr —> CD- och titelnr
—> titelnr och spelad tid —> klockslag
Då extern utrustning används: “AUX IN” —> klockslag
Vilken information som sedan ligger kvar, väljer du genom att trycka på tangenten DIS
upprepade gånger.
Stänga av bilstereon
Tryck på ON längre än 1/2 sekund för att stänga av bilstereon.
Lossa den löstagbara frontpanelen
Tryck på tangenten REL (release = frigöra) för att kunna ta bort frontpanelen. Om det finns en
kassett i kassettfacket stannar den kvar i bilstereon. Aktuell inställning och vald signalkälla
lagras. Om bilstereon inte stängs av innan frontpanelen tas bort, slås den automatiskt på när
panelen sätts tillbaka.
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DEUTSCH

Audio-funktioner
Ställa in volym
Med tangenterna + och – kan volymen ställas in mellan 0 och 63.

•

Ställa in balans
Tryck på tangenten AUDIO tills “BASS” visas i teckenrutan och sedan ytterligare två gånger
eller
för att ställa in
tills “BAL/FADE” visas och genast därefter på tangenten
balansen vänster/höger mellan L9 (endast vänster) och R9 (endast höger).

•

Ställa in fader
Tryck på tangenten AUDIO tills “BASS” visas i teckenrutan och sedan ytterligare två gånger
tills “BAL/FADE” visas och genast därefter på tangenten eller för att ställa in
volymfördelningen fram/bak mellan F9 (endast fram) och R9 (endast bak).

Lagra olika ljudinställningar för varje signalkälla
Bas och diskant kan ställas in olika för varje signalkälla (radio, kassett, CD-växlare och/eller
extern utrustning).

PORTUGUÊS

ESPAÑOL

Loudness
Om du trycker på tangenten LD höjs volymen för låga och höga frekvenser. “LD” visas i
teckenrutan. Trycker du på nytt på tangenten upphävs höjningen. Loudness kan ställas in olika
för varje signalkälla (radio, kassett, CD-växlare och/eller extern utrustning). Se vidare kapitel
“DSC-meny”.

ITALIANO

Ställa in diskant (treble)
Tryck på tangenten AUDIO tills “BASS” visas i teckenrutan och tryck sedan ytterligare en
gång tills “TREB” visas och genast därefter på tangenten
eller
för att höja respektive
sänka diskantåtergivningen mellan -7 och +7.

NEDERLANDS

•

SVENSKA

Bas (bass), diskant (treble), balans och fader
• Ställa in bas
Tryck på tangenten AUDIO tills “BASS” visas i teckenrutan och genast därefter på
tangenten
eller
för att höja respektive sänka basåtergivningen mellan -7 och +7.

FRANÇAIS

ENGLISH

Tillfällig dämpning av ljudet (Mute)
dämpas ljudet. I teckenrutan visas “MUTE”. Om du på nytt
Om du trycker på tangenten
trycker på tangenten
får du samma volym som tidigare.
Ljudet dämpas automatiskt vid telefonsamtal om det finns en telefon ansluten. I teckenrutan
visas “TEL MUTE”. När samtalet är slut återgår bilstereon till den tidigare inställda volymen.
Du kan ställa in vilken volym du vill ha vid dämpning av ljudet. Se vidare kapitlet “DSC-meny”.
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Radiomottagning
Välja våglängdsområde och minnesnivå
Du kan välja mellan våglängdsområdena FM (UKV) och AM (MV = mellanvåg). För att göra
detta trycker du på tangenten FM eller AM. För FM finns det 3 minnesnivåer. Om du upprepade
gånger trycker på tangenten FM växlar bilstereon mellan minnesnivåerna FM I, FM II,
FM III/FM T (Travelstore).
Ställa in känslighet för sändarsökningen
Håll tangenten SENS intryckt mer än 2 sekunder för att växla mellan lo- och dx-känslighet (lokaloch distansmottagning). I tätortsområden med övervägande starka sändare är inställningen “lo”
(local) att föredra. I glesbygdsområden resp. vid övervägande svag mottagning ska
stationssökningskänsligheten ställas in på “dx” (distant).
Automatisk sändarsökning
Tryck på tangenten eller för att söka upp nästa sändare som kan tas emot.
Sändarsökningen stannar vid nästa frekvens som kan tas emot.
Manuell sändarsökning
eller
ändrar du frekvensen ett frekvenssteg i respektive
Genom att trycka på tangenten
riktning. Om du håller tangenten intryckt ändras frekvensen kontinuerligt.
Lagra sändare
Du kan lagra den inställda sändaren i det valda våglängdsområdet genom att hålla
stationstangenten intryckt minst 2 sekunder. Vid slutet av lagringen tystnar radion ett ögonblick
och en pipsignal bekräftar lagringen. Numret för den valda stationstangenten visas.
Lyssna på lagrade sändare
Aktivera lagrade sändare genom att trycka på motsvarande stationstangent.
Travelstore
Du kan automatiskt lagra de sex starkaste FM- eller AM-sändarna sorterade efter fältstyrka i ditt
mottagningsområde. Denna funktion är särskilt bra på resor. Tryck under 2 sekunder på
tangenten FMT för att aktivera FM Travelstore eller under 2 sekunder på tangenten AMT för att
aktivera AM-Travelstore. I teckenrutan visas en kort stund “T STORE”. Med start i början av
bandet lagrar Travelstore de 6 starkaste sändarna. Mottagaren återvänder sedan till
minnesplats 1.
Lyssna på sändare med Radio Scan
Bilstereon kan återge alla sändare som kan tas emot kortvarigt i en följd. Tryck på tangenten
SCA. I teckenrutan visas ”STA SCAN” och sedan blinkar frekvensen (eventuellt med
minnesplats) medan sökningen pågår. Bilstereon söker och tar kortvarigt emot stationer tills
tangenten SCA trycks in på nytt. Tiden som en station återges kan ändras (se kapitlet “DSCmeny”).
Lyssna på lagrade sändare med Preset Scan
Tryck längre än 2 sekunder på tangenten PS. “PS SCAN” visas i teckenrutan. Sedan blinkar
frekvensen och minnesplatsen. Bilstereon tar kortvarigt emot alla lagrade sändare. Tryck på nytt
på tangenten PS för att avsluta den kortvariga mottagningen av sändarna. Återgivningstiden kan
ändras (se kapitlet “DSC-meny”).
Tips vid radiomottagning
Återgivningskvaliteten hos svaga MV-sändare förbättras om diskanten ställs in på minimum
(-7).
Stereosymbol
Stereosymbolen visas i teckenrutan så snart en stereosändare med tillräcklig signalstyrka tas
emot. Vid dålig mottagning växlar bilstereon automatiskt till mono.
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Radio Monitor
Denna funktion gör det möjligt att lyssna på radio under snabbspolning. I teckenrutan visas
“RM”. Vid snabbspolning är sändarna på den senast inställda minnesnivån tillgängliga. Hur du
kan stänga av funktionen kan du läsa om i kapitlet “DSC-meny”.
Upprepa en titel
Tryck på tangenten RPT för att upprepa avspelningen av den aktuella titeln. I teckenrutan visas
“RPT I”. Medan snabbspolning till början av den aktuella titeln pågår visas “FAST REW” i
teckenrutan. Om man på nytt trycker på tangenten RPT avbryts funktionen.
Cassette Scan
Koppla in funktionen genom att trycka på tangenten SCA. “TRCKSCAN” blinkar under
sökningen. Bilstereon spelar början av varje stycke. Speltiden kan ändras (se kapitlet “DSCmeny”). Om funktionen Radio Monitor är inkopplad sker radiomottagning medan snabbspolning
till nästa titel pågår. Vid slutet av bandet byter bilstereon till det andra spåret och fortsätter
sökningen. Genom att trycka på tangenten SCA avslutar man Cassette Scan.
Pause
Tryck på tangenten
för att avbryta avspelningen. I teckenrutan visas “PAUSE”. Denna
funktion upphävs genom att man på nytt trycker på
.
Lyfta tryckrullarna
För att skydda kassetten och tonhuvudena lyfts tryckrullarna automatiskt från bandet vid paus,
byte av signalkälla eller då bilstereon stängs av.
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DEUTSCH
ENGLISH
PORTUGUÊS

Hoppa över oinspelade bandavsnitt automatiskt med Blank Skip
När det vid kassettspelning uppstår en paus sker automatiskt snabbspolning framåt till nästa
stycke. Du kan ställa in pauslängden. Läs om detta i kapitlet “DSC-meny”.

FRANÇAIS

Välja titel med S-CPS (Super Cassette Programme Search)
Använd tangenten (framåt) respektive (bakåt) för att upprepa eller hoppa över titlar på
kassetten. I teckenrutan visas “SEARCH” och antalet titlar som ska hoppas över (t. ex.
“SEARCH 4” eller “SEARCH- 4”). Om du tryckt fler gånger på tangenten än antalet redan
spelade titlar, sker snabbspolning tillbaka till början av den första titeln. Om du tryckt fler gånger
på tangenten än antalet kvarvarande titlar på kassetten, spolar bilstereon fram till slutet av
bandet. Därefter växlar den till den andra sidan och bandet spelas av. Funktionen S-CPS
avslutas genom att du trycker på tangenten resp. .

ITALIANO

Snabbspolning
Aktivera snabbspolning bakåt genom att trycka på tangenten
(“FAST REW” i teckenrutan).
Snabbspola framåt genom att trycka på tangenten
(“FAST FWD”). Avsluta snabbspolningen
genom att trycka på tangenten
eller
.

NEDERLANDS

Bandriktning/spåromkoppling
“TAPE 1” betyder att sida 1 eller A återges. “TAPE 2” står för sida 2 eller B. För att byta
bandriktning medan du lyssnar på kassett tryck på tangenten
. I slutet på bandet byter
bilstereon automatiskt till det andra spåret.

SVENSKA

Sätta i och ta ut kassetter
Då en kassett skjuts på plats visas “LOADING” i teckenrutan. Därefter börjar kassetten spelas
av. Tryck på tangenten och kassetten skjuts ut automatiskt. “EJECT” visas i teckenrutan och
bilstereon byter till radiomottagning.

ESPAÑOL

Lyssna på kassett

Använda CD-växlare (om en sådan är ansluten)
Din bilstereo kan styra Blaupunkts CD-växlare CDC-A 05 med hjälp av ett “Disc Management
System”. CDC-A 05 ingår inte i leveransen man kan köpas i fackhandeln.
Ett magasin med minst en CD måste finnas i CD-växlaren. Tryck så många gånger på
tangenten SRC att “CHANGER” visas i teckenrutan.
Välja titel framåt / bakåt
Med tangenterna
och
kan du välja en bestämd titel. I teckenrutan visas CD- och
titelnummer. Om du trycker på tangenten
spelas titeln från början igen, om mer än 1 sekund
trycks in
av titeln redan spelats. Om detta inte är fallet spelas föregående titel. Om tangenten
medan den sista titeln spelas väljs nästa CD.
Snabbspolning bakåt och framåt (Review och Cue)
Tryck på tangenten
eller
och håll den intryckt så sker snabbspolning bakåt eller framåt
med ljud.
Ge namn till CD-skivor
CD-skivor kan väljas väsentligt enklare om de tilldelas ett namn. Hur du kan lagra namnen kan
du läsa om i kapitlet “DSC-meny”.
Välja CD efter namn
Tryck på tangenten eller för att välja en CD. För snabb identifiering av CD-skivan visas
namnet genast i teckenrutan. (Numret på CD-skivan visas om CD-skivan sedan den placerats i
magasinet inte fått en beteckning och identifierats.)
Lista CD-namn
Med denna funktion kan du titta på namnen på CD-skivorna i växlaren utan att avbryta
återgivningen av den aktuella CD-skivan. Listan med CD-namn är endast tillgänglig om CDväxlaren kunnat identifiera CD-skivorna sedan ett nytt magasin satts in.
1. Tryck på tangenten LIST längre än 1/2 sekund för att komma till listan. Längst till vänster i
teckenrutan visas “L”.
2. Du kan bläddra i listan med hjälp av tangenten eller . (Numret på CD-skivan visas om
CD-skivan sedan den placerats i magasinet inte fått en beteckning och identifierats.)
3. Så snart du funnit namnet på CD-skivan som du vill lyssna på trycker du på tangenten
eller
och växlaren väljer ut denna CD-skiva. Väljs ingen ny CD-skiva avslutas funktionen
automatiskt efter 5 sekunder.
Upprepa en titel
Tryck på tangenten RPT så många gånger att “RPT I” visas i teckenrutan för att spela den
aktuella titeln på nytt. För att avsluta upprepningsfunktionen trycker du så många gånger på
tangenten RPT att “RPT” inte längre visas i teckenrutan.
Upprepa avspelning av en CD
Tryck på tangenten RPT så många gånger att “RPT II” visas i teckenrutan. Så snart alla titlar på
CD-skivan spelats, upprepas den aktuella skivan. För att avsluta upprepningsfunktionen trycker
du så många gånger på tangenten RPT att “RPT” inte längre visas i teckenrutan.
Titel-Mix
Tryck så många gånger på tangenten MIX att “MIX I” visas i teckenrutan. Detta förfarande
stänger automatiskt av alla repetitions-, avspelnings- och TPM-funktioner. Efter det att alla titlar
på CD-skivan spelats en gång i slumpmässig ordning väljs nästa CD-skiva. För att avsluta
funktionen Titel-Mix trycker du på tangenten MIX så många gånger att “MIX” inte längre visas i
teckenrutan.
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Paus
Tryck på tangenten
för att avbryta återgivningen. I teckenrutan visas “PAUSE”. Tryck på nytt
på
för att fortsätta.
Kortvarig avspelning av CD-titlar
Tryck på tangenten SCA för att kortvarigt spela av titlarna. I teckenrutan visas “TRCKSCAN”,
sedan blinkar titelnumret samt den dittills spelade tiden. Bilstereon spelar varje titel en kort
stund. Speltiden kan ändras (se kapitlet “DSC-meny”). Om alla titlar på CD-skivan spelats
fortsätter apparaten till nästa CD-skiva. Sökningen fortsätter tills man trycker på tangenten SCA
igen.
Kortvarig avspelning av CD-skivor
Tryck på tangenten SCA längre än 2 sekunder för att kortvarigt spela av CD-skivorna. I
teckenrutan visas “DISCSCAN”, sedan blinkar namnet på CD-skivan (resp. CD-numret).
Bilstereon spelar av varje CD-skiva en kort stund. Speltiden kan ändras (se kapitlet “DSCmeny”). Om alla titlar på CD-skivan spelats fortsätter apparaten till nästa CD-skiva. Sökningen
fortsätter tills man trycker på tangenten SCA igen.
Changer Reset
Skulle mot förmodan störningar uppträda vid användning av CD-växlaren stänger du av den och
sätter på den på nytt.

Välja TPM-titel framåt/bakåt
Du kan välja en lagrad titel med tangenten
Välja TPM-CD framåt/bakåt
Genom att trycka på tangenten

eller

eller

.

kan du välja nästa resp. föregående lagrade CD-skiva.
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DEUTSCH
ENGLISH
PORTUGUÊS

Återge lagrade titlar
Tryck på tangenten TPM för att aktivera programmet. I teckenrutan visas “TPM”. Om ingen
TPM-titel lagrats visas i teckenrutan “NO PROG”. För att avsluta “TPM-funktionen” trycker du på
nytt på tangenten TPM. I teckenrutan visas inte längre “TPM”.

ESPAÑOL

SVENSKA

Lagra CD-titlar med TPM-funktionen (Track Program Memory)
På detta sätt kan du lagra titeln som du vill lyssna på.
1. Välj i CD-växlarläge ut den CD-skiva för vilken du vill lagra titlar.
2. Välj endast ut den titel som ska lagras då normal avspelningsmod används. (TPMfunktionen måste vara avstängd.)
3. Tryck på tangenten TPM så länge att “TPMSTORE” visas i teckenrutan. Till vänster i
teckenrutan visas “+”. Detta visar att CD-titeln är lagrad.
4. Välj nästa titel som ska lagras med tangenten
eller
. Tryck på tangenten TPM så
länge att “TPMSTORE” visas i teckenrutan.
5. Välj ytterligare CD-skivor med tangenten eller upprepa steg 2-4 för att lagra titlar för
ytterligare CD-skivor.

FRANÇAIS

Kombination av MIX- och repetitionsfunktioner
Om man trycker på tangenten MIX medan funktionen “Upprepa CD” är aktiv, spelas alla titlar på
CD-skivan i slumpmässig ordning. För att avsluta kombinationen trycker du en gång på
tangenten RPT och sedan två gånger på tangenten MIX.

ITALIANO

CD-MIX
Tryck så många gånger på tangenten MIX att “MIX II” visas i teckenrutan. Efter det att alla titlar
på CD-skivan spelats en gång i slumpmässig ordning väljs nästa CD-skiva slumpmässigt osv.
För att avsluta funktionen CD-Mix trycker du på tangenten MIX så många gånger att “MIX” inte
längre visas i teckenrutan.

NEDERLANDS

Använda CD-växlare (om en sådan är ansluten)

Använda CD-växlare (om en sådan är ansluten)
TPM-Scan
Tryck på tangenten TPM för att återge den lagrade titeln. Tryck på tangenten SCA. I
teckenrutan visas kortvarigt “TRCKSCAN”. Medan titeln kortvarigt återges blinkar i teckenrutan
titelnumret och den spelade titeln. Titlarna spelas i den ordning de lagrats. Tryck på tangenten
SCA för att avsluta sökningen och lyssna på den önskade titeln.
Radera TPM-lagring
Radera en enstaka titel
1. Tryck först på tangenten TPM för att starta TPM.
2. Välj den titel som ska raderas.
3. Tryck på tangenten TPM och håll den intryckt. Efter 2 sekunder hörs en pipsignal. Om
tangenten släpps på nytt efter 2 - 4 sekunder visas “TPM CLR” i teckenrutan titeln har då
raderats i minnet.
Radera alla titlar på en CD:
1. Tryck först på tangenten TPM för att starta TPM.
2. Välj den CD-skiva för vilken radering ska ske.
3. Tryck på tangenten TPM och håll den intryckt. Efter respektive 2 och 4 sekunder hörs en
pipsignal. Om tangenten släpps på nytt efter 4 - 8 sekunder visas “TPM CLR” i teckenrutan
och alla titlar på denna CD-skiva har då raderats i minnet. När CD-namnet på nytt visas i
teckenrutan, visas inte längre något “+”.
Radera alla titlar på alla CD-skivor (oberoende av om de finns i magasinet eller inte):
1. Tryck först på tangenten TPM för att starta TPM.
2. Tryck på tangenten TPM och håll den intryckt. Efter respektive 2, 4 och 8 sekunder hörs en
pipsignal. Om tangenten släpps på nytt efter 8 sekunder visas “TPM CLR” i teckenrutan och
alla titlar på alla CD-skivor har då raderats i minnet. När CD-namnet på nytt visas i
teckenrutan, visas inte längre något “+”.
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Blaupunkts DSC-meny innehåller talrika funktioner som låter dig anpassa bilstereon efter dina
behov och önskemål.

Ställa in Radio Timer (“TMR SET”)
1. Ställ in radion på den frekvens som timern ska aktivera innan du begär fram DSC-menyn.
2. Begär fram menyn och välj med tangenterna eller menyalternativet “TMR SET”.
3. Tryck på tangenten
eller
.
4. Ställ in den tidpunkt vid vilken radion ska byta till den önskade frekvensen. Använd därvid
tangenten
för att ställa in timvärdet och tangenten
för att ställa in minutvärdet. Tryck
på tangenten AUDIO för att ställa minutvärdet på :00.
5. Tryck på tangenten MENU för att lagra frekvens och tidpunkt.
Radio Monitor (“RM ON” / “RM OFF”)
Gör det möjligt att lyssna på radio vid snabbspolning. Då funktionen är inkopplad visas “RM” i
eller
för att slå på resp. slå från Radio
teckenrutan i kassettläge. Tryck på tangenten
Monitor.
Blank Skip (“BSKPTIME”)
Så snart det blir en paus då du lyssnar på band, sker automatiskt snabbspolning framåt till nästa
stycke. Med tangenten
eller
kan du ställa in pauslängden mellan 4 och 20 sekunder.
Rekommendation: Vid klassisk musik bör en längre pauslängd ställas in så att mycket svaga
passager inte leder till snabbspolning.
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ITALIANO
NEDERLANDS

Radio Timer (“TMR ON” / “TMR OFF”)
Med funktionen Radio Timer kan du programmera in att en bestämd frekvens ska ställas in vid
en bestämd tid – oberoende av inställd signalkälla. Om tändningen är på men bilstereon
avstängd, slår timern t.o.m. på radion och söker upp den inställda frekvensen. Tryck på
eller
för att slå på resp. stänga av funktionen Radio Timer.
tangenten

SVENSKA

Ställa klockan (“CLOCKSET”)
Om du trycker på tangenten
eller
börjar klockan blinka. Om du därefter trycker på
tangenten
ändras timvärdet framåt och om du trycker på tangenten
ändras minutvärdet
framåt. Tryck på tangenten AUDIO för att ställa minutvärdet på :00. Bilstereon börjar visa tiden
när man tryckt på tangenten eller eller så snart man lämnat DSC-menyn.

ESPAÑOL

Mata in inkopplingsmeddelande: (“MSG ENTR”)
Bilstereon kan visa ett 40 tecken långt meddelande i teckenrutan då den slås på. Gör på
följande sätt för att mata in ditt eget meddelande.
1. Tryck på tangenten
. I teckenrutan visas 8 streck, av vilka det första blinkar.
2. Tryck på tangenten eller för att sätta in önskat tecken. Med “_” erhåller du ett
blanktecken.
3. Tryck på tangenten
för att komma till nästa inmatningsposition.
4. Efter det åttonde tecknet börjar den första inmatningspositionen i nästa block om åtta tecken
att blinka. Efter det femte blocket återgår bilstereon till det första blocket om du trycker på
tangenten
.
5. Tryck på tangenten AUDIO för att lagra meddelandet.

PORTUGUÊS

Aktivera inkopplingsmeddelande: (“MSG ON” / “MSG OFF”)
Tryck på tangenten
eller
för att aktivera resp. avaktivera meddelandet.

FRANÇAIS

ENGLISH

Användning av DSC-menyn:
1. Tryck under 2 sekunder på tangenten MENU för att komma till DSC-menyn.
2. Tryck på tangenten eller för att välja menyalternativ.
eller
för att ändra menyinställningar.
3. Använd tangenten
4. Om du trycker på tangenten MENU resp. väntar 8 sekunder lämnas menyn. I det senare
fallet automatiskt. Alla ändringar lagras då du manuellt eller automatiskt lämnar menyn.

DEUTSCH

DSC-menyn (Direct Software Control)

DSC-menyn (Direct Software Control)
Blank Skip (“BSKP ON” / “BSK OFF”)
Tryck på tangenten
eller
för att slå på resp. slå från Blank Skip.
Speltider vid Scan (Scan-tider)
Du kan ställa in speltid vid Scan för signalkällorna Radio (“RD SCNTM”), kassett (“TP SCNTM”)
och CD-växlare (“CD SCNTM”) mellan 1 och 16 sekunder. Använd tangenten
eller
för att
ändra tiden.
BEEP (bekräftande pipsignal) (“BTTNBEEP”)
Med tangenten
eller
kan du bestämma om en pipsignal ska bekräfta att du tryckt på en
tangent. Om en tangent måste hållas intryckt längre än 1/2 sekund sker alltid bekräftelse med
BEEP.
Inställbar Mute-volym (“MUTE LVL”)
Den dämpade ljudvolymen kan ställas in på godtyckligt värde. Denna volym gäller också för
dämpning vid användning av mobiltelefon. När “MUTE LVL” visas i teckenrutan kan man höra
den aktuella inställda Mute-volymen. Du kan ändra Mute-volymen genom att trycka på
tangenten
eller
. Använd inte tangenterna + och – för detta.
Kompletterande information: Om den ljudvolym som ställts in efter att man tryckt på tangenten
är lägre än Mute-volymen bibehålls volymen fastän “MUTE” visas i teckenrutan.
Maximal inkopplingsvolym (“MAXONVOL”)
Här bestäms den maximala ljudvolymen som kan fås när bilstereon slås på. När “MAXONVOL”
visas i teckenrutan kan man höra denna ljudvolym. Ställ in denna volym med hjälp av tangenten
eller
. Använd inte tangenterna + och – för detta.
Kompletterande information: Om volymen då bilstereon stängs av är lägre än den maximala
inkopplingsvolymen så blir volymen då bilstereon slås på igen lika med volymen då den
stängdes av.
Loudness-steg
Du kan välja mellan två Loudness-steg för varje signalkälla: “LOUD AUX” (för extern utrustning),
“LOUD CD” (för CD-växlare), “LOUDTAPE” (för kassett), “LOUD AM” och “LOUD FM” (för
radio). Använd tangenten
eller
för inställning av Loudness-stegen “LOUD 1” eller
“LOUD 2”.
Ge namn till radiosändare (“STN NAME”)
Denna funktion är tillgänglig endast vid radiomottagning. Du kan mata in ett namn med 8 tecken
per frekvens. Du kan mata in upp till 30 namn. Därefter visas texten “**FULL**” i teckenrutan. Du
kan också ersätta ett namn med ett annat.
Gör på följande sätt för att lagra sändarnamn:
1. Tryck på tangenten MENU längre än 2 sekunder för att begära fram DSC-menyn.
2. Välj med tangenten eller menyalternativet “STN NAME”.
3. Gå med tangenten
eller
till moden sändarval.
4. Ställ in den önskade sändaren med tangenterna AM, FM, en stationstangent eller resp.
. Om denna sändare redan har fått ett namn visas detta i teckenrutan.
5. Gå med hjälp av tangenten
eller
till inmatningsmod för sändarnamn.
6. Tryck på tangenten eller för att sätta in önskat tecken. Med “_” erhåller du ett
blanktecken.
7. Tryck på tangenten
för att komma till nästa inmatningsposition.
8. Tryck på tangenten AUDIO för att lagra namnet. I teckenrutan blinkar “STORING” två
gånger innan bilstereon går tillbaka till moden sändarval.
9. Upprepa steg 4 - 8 för att ge namn till ytterligare sändare.
10. Tryck på tangenten MENU för att lämna DSC-menyn.

106

Valencia CM127 s

106

28.01.2004, 9:42 Uhr

Radera ett CD-namn
Gå till moden CD-val i DSC-menyn (på det sätt som beskrivits i “Ge namn till CD-skivor”). Välj
det CD-namn som ska raderas. Tryck under 2 sekunder på tangenten AUDIO så snart namnet
visas i teckenrutan. En pipsignal hörs. Släpp nu tangenten för att radera namnet. I teckenrutan
blinkar omväxlande “NAME” och “DELETED”. Tryck på tangenten MENU för att lämna DSCmenyn.

DEUTSCH
ENGLISH
PORTUGUÊS

Radera alla CD-namn
Varning: Alla namn för alla CD-skivor raderas, även för de CD-skivor som inte finns i
magasinet.
Gå till moden CD-val i DSC-menyn (på det sätt som beskrivits i “Ge namn till CD-skivor”). Tryck
under 8 sekunder på tangenten AUDIO så snart ett CD-namn visas i teckenrutan. Under två
sekunder visas “ALLNAMES” i teckenrutan. Därefter visas “DELETED” tills alla namn raderats.
Tryck på tangenten MENU för att lämna DSC-menyn.

FRANÇAIS

Gör på följande sätt för att lagra namn på CD-skivor:
1. Tryck på tangenten MENU längre än 2 sekunder för att begära fram DSC-menyn.
2. Välj med tangenten eller menyalternativet “DISCNAME”.
3. Gå med tangenten
eller
till moden CD-val.
4. Välj önskad CD-skiva med tangenten eller . Om denna CD-skiva redan har fått ett namn
visas detta i teckenrutan.
5. Gå med hjälp av tangenten
eller
över i inmatningsmod för CD-namn.
6. Tryck på tangenten eller för att sätta in önskat tecken. Med “_” erhåller du ett
blanktecken.
7. Tryck på tangenten
för att komma till nästa inmatningsposition.
8. Tryck på tangenten AUDIO för att lagra namnet. I teckenrutan blinkar “STORING” två
gånger innan bilstereon går tillbaka till moden CD-val.
9. Upprepa steg 4 - 8 för att ge namn till ytterligare CD-skivor.
10. Tryck på tangenten MENU för att lämna DSC-menyn.

ITALIANO

Ge namn till CD-skivor (“DISCNAME”)
CD-skivor kan väljas väsentligt enklare om de tilldelas ett namn. Du kan lagra namnen (ett namn
per CD, maximalt 7 tecken per namn) på upp till 99 CD-skivor. Därefter visas “**FULL**” i
teckenrutan. Du kan också ersätta namn med andra.

NEDERLANDS

Radera alla sändarnamn
Gå till moden sändarval i DSC-menyn (på det sätt som beskrivits i “Ge namn till radiosändare”).
Tryck under 8 sekunder på tangenten AUDIO så snart ett sändarnamn visas i teckenrutan.
Under två sekunder visas “ALLNAMES” i teckenrutan. Därefter visas “DELETED” tills alla namn
raderats. Tryck på tangenten MENU för att lämna DSC-menyn.

SVENSKA

Radera ett sändarnamn
Gå till moden sändarval i DSC-menyn (på det sätt som beskrivits i “Ge namn till radiosändare”).
Välj det sändarnamn som ska raderas. Tryck under 2 sekunder på tangenten AUDIO så snart
namnet visas i teckenrutan. En pipsignal hörs. Släpp nu tangenten för att radera namnet. I
teckenrutan blinkar omväxlande “NAME” och “DELETED”. Tryck på tangenten MENU för att
lämna DSC-menyn.

ESPAÑOL

DSC-menyn (Direct Software Control)
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IR-mottagare för fjärrkontroll
IR-fjärrkontrollen RC 06 H har följande tangenter och kan därför med hjälp av den inbyggda IRmottagaren i bilen fullgöra samma funktioner som motsvarande tangenter på radion:
SRC, SCA, V–, V+,

,

,

och

.

Beställningsnummer: 7 607 565 510 (fjärrkontroll utan interface). Närmare upplysningar erhåller
du hos din närmaste Blaupunkt-handlare.

AUX-ingång (kabelanslutning för hylspropp 3,5 mm ø)
Ytterligare signalkällor, som t. ex. en bärbar kassettbandspelare eller DAT-utrustning, kan
anslutas till bilstereon med en 3,5 mm hylspropp. Tryck så många gånger på tangenten SRC att
“AUX IN” visas i teckenrutan. Ställ in volym samt diskant och bas på bilradion.
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DEUTSCH

Tekniska data
Ljudeffektdata

ENGLISH

Uteffekt: 23 Watt per kanal minsta genomsnittliga kontinuerliga effekt i 4 Ohm.
Matning av 4 kanaler med frekvensområdet 35 - 16 000 Hz.

87,5 - 108 MHz
1,0 µV
65 dB (stereo), 70 dB (mono)
35 - 16 000 Hz

MV (AM)
Frekvensområde:
Signal/brusavstånd:
Frekvensgång:

531 -1602 kHz
50 dB
30 - 5 000 Hz

Kassettdäck
Signal/brusavstånd:
Wow + flutter:
Frekvensgång:

56 dB
0,2%
30 - 18 000 Hz

Driftstemperatur:
Leveransens omfattning:

NEDERLANDS
SVENSKA

Allmänt
Mått (exkl. utskjutande delar):
Vikt:
Spänning (minuspol till chassi):

179 x 50 x 150 mm
Ca 1,4 kg
12 V likspänning från fordonets batteri
(11 - 16 V likspänning tillåts)
-20°C till 60°C
• Bilstereo
• Frontpanel (Release Panel) med hårdplastetui
• Anslutningskabel
• DIN-hållare
• Monteringsdetaljer
• Bruksanvisning
• Bilradio-pass
• Dekaler

ESPAÑOL

AUX-ingång:

4 - 8 Ohm
4 x 35 Watt (i 4 Ohm)
4 x 23 Watt (i 4 Ohm) enligt DIN 45 324 vid 14,4 V
4-kanals
2,0 Volt förförstärkarutgång
4-kanals förförstärkare, låg impedans (150 Ω)
2,0 Volt

PORTUGUÊS

Audio
Impedans (högtalare):
Maximal effekt (förstärkare):
Sinuseffekt:
Förförstärkarutgång:
Utgångsspänning från förförstärkare:

ITALIANO

Tuner
UKV (FM)
Frekvensområde:
FM-känslighet (mono):
Signal/brusavstånd:
Frekvensgång:

FRANÇAIS

Övriga tekniska data

Rätt till ändring av utformning och tekniska data förbehålles.
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