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INTRODUKSJON 

C1 er en audio-adapter til bil som tilbyr en fleksibel og kostnadseffektiv måte å 
implementere moderne digital audioteknologi til ditt eksisterende analoge lydsystem i 
bilen. 
 
Det eksisterende analoge systemet kan enkelt oppgraderes til å motta digitale DAB/DAB+ 
-radiotjenester. C1 kan installeres med ledninger eller trådløst til bilens audio-system; 
med trådløs kobling bruker C1 FM-RDS mikro-transmitter. C1 bruker FM-RDS 
mikro-transmitter og ingen kompleks ledningskobling til lydsystemet i bilen. C1 
DAB-mottakeren driftes ved hjelp av en fjernkontroll, mens alle meldinger vedrørende 
systemets operasjoner, som tjenestenavn, minneinnstillinger osv., konverteres til 
RDS-tekst og vises på LCD-skjermen til bilstereoen. De fleksible konfigurasjonsvalgene 
til C1 gjør det enkelt å installere den i ulike bilmerker og -modeller. 

 
Med den trådløse koblingen har C1 en AFC-funksjon (Automatic Frequency Change – 
automatisk frekvensbytting) som lar deg lytte kontinuerlig til dine favoritt 
DAB-programmer via bilstereoen uten å behøve å endre FM-frekvensen manuelt når du 
kjører i urbane strøk der det er mange frekvenser. Uten AFC må frekvensen byttes 
manuelt. Manuell frekvensbytting kan være slitsomt og farlig siden bilføreren må finne en 
ledig FM-frekvens ved å søke på bilradioen, stille inn FM-transmitteren til å bruke den 
ledige frekvensen, og denne prosessen må gjentas hver gang FM-transmitterfrekvensen 
forstyrres av en FM-stasjon. Se i manualen til bilstereoen eller spør forhandleren om 
stereoen har AF-funksjon (alternative frequency) og hvordan denne aktiveres før 
AFC-funksjonen tas i bruk.  
 
Hvis bilradioen din ikke har AF-funksjon, kan du bruke C1s autosøkefunksjon for og 
automatisk søke etter 3 anvendelige FM-frekvenser; du må velge en ny frekvens fra de 
søkte frekvensene, og stille inn og synkronisere den mellom bilradioen og C1 manuelt. 
Alternativt kan du bruke C1 til å sette en ny FM-transmitterfrekvens manuelt eller sette en 
frekvens fra en av de forhåndsinnstilte FM-transmitterfrekvensene som er lagret tidligere, 
og deretter stille inn bilradioens FM-frekvens til å passe. 
 
Merk:  
C1 må brukes med en RDS-bilradio for å kunne vise relevante systemmeldinger skikkelig 
via skjermen på bilradioen. 
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PAKKENS INNHOLD 

 

       
  
   C1 med DIN-kabler         Strømkabel                 DAB-antenne 

med sigarett-tenner              
 

     
 
      Fjernkontroll              CR2025-batteri          Doble festetaper x 2 

                                                    25 mm x 55 mm 
 

       
 
     Dobbel festetape x1                skrue x 2               Brukermanual 

25 mm x 35 mm 
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INSTALLASJON 

Oversikt 

Installer C1 DAB-adapteren til bilstereoen som vist nedenfor, både  
med ledninger og trådløst. 
Installasjon med ledninger 

 
 

Trådløs installasjon 
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Installasjonsprosedyre 

1. Les instruksjonene for installering nøye før installeringen påbegynnes. Konsulter en 
profesjonell installatør hvis du har spørsmål.  

2. Velg installasjon med ledninger eller trådløst og se i delen om Tilkobling med og uten 
ledninger for å koble til C1. 

3. Velg plassering for C1. Best effekt får du om du installerer den i midten av bilen eller 
under hanskerommet. C1 bør installeres på et åpent område og ikke i nærheten av 
metallobjekter. 

4. Installer C1 med bunndekselet på toppen og kabler og koblinger bak. 

 
5. Fest C1 med de medfølgende festetapene (25 mm x 55 mm) og/eller skruer.  Se 

kapittelet Feste C1, trinn for trinn. 

6. Installer DAB-antennen, se kapittelet om Antenne-installasjon.  

7. Koble den ene enden av strømkabelen til C1, og sigarett-kontakten til 
sigarett-uttaket i bilen. Det er en låsemekanisme på strømkabelen til C1. Koble først 
strømkabelen inn i 12V DC-inngangen (1), og vri deretter kabelen 90 grader med 
klokken (2) som vist nedenfor. Dette er for å sikre at strømkabelen er skikkelig koblet 
til C1. 
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8. Fest fjernkontrollen til dreiebryteren på bilens dashbord om nødvendig. Bruk den 

medfølgende festetapen (25 mm x 35 mm). 

9. Begynn å bruke C1 med fjernkontrollen, se kapitlene om OVERSIKT OVER 
KONTROLLERE OG KOBLINGER og STARTE OPP SYSTEMET. 

 
5 



Tiny Audio C1 Brukermanual 
 

Tilkobling med og uten ledninger 
 
Tilkobling med ledninger 
1. Med C1 bunndeksel på toppen og kabler og koblinger bak, sett bryteren på siden av 

C1 til kobling med ledning. 
 

  
2. Fjern hetten på C1s hannkobling. Trekk antenneledningen ut av bilradioens 

AM/FM-antenneinngang og plugg den inn i C1s DIN-hunnkobling. Plugg deretter C1s 
DIN-hannkobling inn i bilradioens AM/FM-antenneinngang. 

 

Bilens 
antenneledning C1 DIN

Hun-kobling 

FM/AM 
Antenne-inngang 

C1 DIN   
Han-kobling 
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Trådløs tilkobling 
1. Med C1 bunndeksel på toppen og kabler og koblinger bak, sett bryteren på siden av 

C1 til trådløs kobling. 
 

 
 

2. DIN-kabler brukes kun ved tilkobling med ledninger, ikke fjern hetten på 
DIN-hannkontakten.  

3. Unngå for mange ledninger og ikke fest dem på C1. Se kapittelet Tips og råd for 
trådløs tilkobling. 
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Tips og råd for trådløs tilkobling 

 
Siden C1 har intern antenne og FM-transmitter, er det viktig å unngå signalforstyrrelse fra 
kabelrot. Nedenfor ser du hvordan man best kan løse dette med kabler.    
 
1. Ikke samle antennekabel, strømkabel og DIN-kabler. DIN-kabler er heller ikke 

nødvendig for den trådløse tilkoblingen, ikke fjern hetten på DIN-hannkoblingen. 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Unngå for mye ledninger, og ikke fest ledninger på eller ved siden av C1. 

Ledningsvirvler må holdes minst 10 cm unna C1. 
 
 

    

10 cm

10 cm

Kabel 
koblet til 
C1 

Ikke
10 cm
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Feste C1, trinn for trinn 
 
Bruk de medfølgende festetapene og/eller skruene for å feste C1 på valgt plassering. Gjør 
følgende: 

1. Finn ut hvor du vil plassere festetapene bakpå C1 og på valgt plassering i bilen.  

   
2. Rengjør alle flater, festposisjonene for tapen på C1 og på valgt plassering. Bruk 

alkohol om nødvendig og tørk før du begynner. 

3. Fest tapebitene på C1, på plasseringene fra trinn 1. 

4. Fest C1 på valgte plassering med kabler og koblinger på baksiden. 

5. De to tapebitene forsiktig slik at C1 og plasseringsstedet har 2 halve biter tape hver.  

6. Trykk lett på alle de 4 halve bitene på C1 og plasseringsstedet, slik at tapen fester seg 
ordentlig. 

7. Vent 8 timer, og sett C1 på ønsket plassering. 

8. Alternativt kan C1 festes med de medfølgende skruene. 

 
9 



Tiny Audio C1 Brukermanual 

 

 
10  

Antenne-installasjon  

Her fø lger en beskrivelse av hvordan du installerer AF1-P-5BR glassmontert DAB-antenne 

i bilen din slik at den fungerer med DAB-mottakeren og mottar de digitale signalene. 

 

Glassmontert DAB-antenne 

 

Forsiktig: 

1. Les installasjonsveiledningen nøye fø r installasjonen påbegynnes.  

2. Den glassmonterte DAB-antennen er kun for bruk inni bilen. 

3. Den er ikke egnet til bruk på glass med reflekterende belegg. 

4. Antennen må ikke bøyes. 

5. Antennen bør installeres på passasjersiden på front- eller bakruten. 

6. Bilens DAB-mottaker må gi 12V fantomspenning til SMB-kobling til DAB-antennen. 

❶  
➌  

❷  

❶  antenne 1 

❷  antenne 2 
➌  signalmottaker 

➍  antennekabel 

➎  SMB-kobler 

 

➎  

➍  
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Fremgangsmåte: 
1 Finn riktig punkt på ruten 

1.1 For best mulig digitalt mottak, bør den glassmonterte antennen plasseres i øvre, 
høyre hjørne og på innsiden av frontruten. Hvis ruten har UV-beskyttelse øverst, 
må du plassere DAB-antennen med antenne 1 minst 5 mm under denne 
beskyttelsen. 

 

 
 
1.2 Den glassmonterte antennen må plasseres utenfor rekkevidden til vindusviskerne. 
 

 
 
1.3 Det er en svart ramme langs kantene på ruten, som inkluderer en stiplete rad. 

Fest antenne 2 over den svarte kanten og så nært søylen som mulig (se nedenfor) 
for best mulig ytelse. 

 

 
11 



Tiny Audio C1 Brukermanual 
 

 
 

1.4 Ved installasjon på bakruten, kan den glassmonterte antennen plasseres i øvre, 
høyre hjørne og på innsiden av ruten som ikke har reflekterende belegg. Fest 
antenne 2 over det bakre båndet, og så nær kanten som mulig. 

 
Ruter som har elektrisk oppvarming har tynne varmetråder på tvers av glasset. 
For best mulig mottak, bør antenne 1 plasseres utenfor disse trådene: 
 

       
               Fig 1                                   Fig 2 
 

Fig 1: Anbefalt plassering 
Fig 2: Toppen av antenne 1 er på nivå med en av varmetrådene. Ikke anbefalt. 

 
2 Rengjør ruten. 

Sørg for at ruten er helt ren for best mulig feste. Rengjør glasset med et fettløsende 
rensemiddel, og vent til overflaten er helt tørr før DAB-antennen festes. 
Merk: 

 Ikke bruk rengjøringsmidler med surfaktant til rengjøring av ruten for antenne 1 
& 2 og signalforsterkeren vil kanskje ikke feste seg til glasset. 

3 Fest den glassmonterte antennen til ruten. 
3.1 Det anbefales at du prøvefester antennen på valgt sted før du fester den 

permanent.   
3.2 Dra forsiktig av limbeskyttelsen til antenne 2 og klistre den på innsiden av ruten, 

på valgt sted. Trykk inn og gni for å feste den skikkelig til glasset.  
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3.3 

e på antennekabelen rett under 

b. Dra forsiktig av limbeskyttelsen på klipsene. 

4 Trekk antennekabelen langs bilens innside. 
av ruten og deretter innvendig i bilen til 

Gjenta trinn 3.2 for signalforsterkeren og deretter for antenne 1. 
3.4 Fest antennekabelen langs kanten av vinduet. 

a. Klyp fast de tre medfølgende miniklipsen
antennen. 

c. Fest klipsene langs antennekabelen på kanten av ruten. 
 

Trekk antennekabelen langs venstre kant 
DAB-mottakeren. Se til at antennekabelen ikke hindrer rattbevegelser, kollisjonsputer, 
bilbelter eller annet utstyr.   
 

 
 
 Koble til DAB-mottakeren. 

n. 
nden av antennekabelen inn i DAB-mottakerens 

 

5
5.1 Skru av DAB-mottakere
5.2 Plugg SMB-kontakten på e

inngang for DAB-antenne. 
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MERK: For best mulig ytelse må ikke antenne 1 plasseres på et UV-beskyttelsesfelt. 
Det er ingen slike restriksjoner for antenne 2. 

 
 

DAB-antenne

DAB-mottaker

OBS! 
1. Vi har testet at den medfølgende DAB-antennen fungerer med C1. 

Hvis du benytter den med tredjeparts DAB-antenne, kan det gå ut 
over ytelsen. 

2. For at C1 skal fungere med den medfølgende aktive antennen, må 
antennens strøm settes til ON/PÅ. C1 kan også fungere med en 
passiv antenne; antennens strøm settes til OFF/AV. Hvis du benytter 
tredjeparts antenne, må antennens strøm settes til OFF/AV. 

3. Hvis du skal koble antennen til/fra C1, koble først C1 fra 
sigarettuttaket for å unngå mulige skader på antennen. 

4. Skader som følge av feil installasjon dekkes ikke av garantien. 
5. Konsulter en profesjonell installatør hvis du har spørsmål vedrørende 

installasjonen. 
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OVERSIKT OVER KONTROLLERE OG KOBLINGER 

C1-enhet 

 
 

①� AERIAL – SMB-kobling, for DAB-antenne 

②� LINE IN – 3, 5 mm stereolyd-inngang, for aux-kabel 

③� DIN-kabler  

④� OPPGRADERINGSPORT - for programvareoppdatering 

⑤� 12V DC – Strøminntak, til strømkabel med sigarettenner-kobling 

 

Bryter for trådløs tilkobling og tilkobling med ledninger 
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Bilstereoens LCD-skjerm 

C1 driftes via fjernkontrollen; systemmeldinger fra fjernkontrollen konverteres til RDS-tekst 
og vises som 8 tegn på LCD-skjermen til bilstereoen. 

 
Nedenfor følger en liste over C1s systemmeldinger som vises på bilstereoens LCD-skjerm, 
når enheten driftes med fjernkontrollen: 
 

Meldinger Beskrivelse 

DABRADIO  Vises etter at C1 er skrudd på. 

station name  Stasjonsnavn – Viser 8-tegns kortversjon av DAB-stasjonsnavnet. 

TUNING  Stiller inn – Indikerer at innstilling av en DAB-stasjon pågår. 

RESETING  Nullstiller - Indikerer at DAB-nullstilling eller fabrikknullstilling pågår. 

DONE  Fullført – For å bekrefte at en operasjon er gjennomført.  

RETUNING  Stiller inn på nytt – Indikerer at FM-sendefrekvensen stilles inn på 
nytt til en ny frekvens. 

TO frequency 
 Indikerer at C1 endrer FM-sendefrekvens til en ny frekvens fra 
manuell innstilling. Ingen av knappene på fjernkontrollen, unntatt 
PÅ/AV fungerer under denne operasjonen. 

AF frequency 
 Indikerer at C1 endrer FM-sendefrekvensen til en ny frekvens fra 
AFC-funksjonen. Ingen av knappene på fjernkontrollen, unntatt 
PÅ/AV fungerer under denne operasjonen. 

POWEROFF  Vises etter at C1 er skrudd av. 
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Fjernkontroll 

 

Last 
Station 

FM Presets 
+ 

 

_ 
MODE MENU 

  
Se de neste delene, BRUKE FJERNKONTROLLENS KNAPPER, BRUKE 
FJERNKONTROLLENS MENYKNAPP for en detaljert beskrivelse av hver operasjon. 
 

Knapp Generell operasjon 

 Dreiebryter 

Trykk 
 Skru på C1. 
 Bekrefte et valg. 
 Endre stasjonsinformasjon mens du lytter til en DAB-stasjon. 
 Trykk og hold for å skru av C1. 

Roter [◄] [►] 
 Innstilling trinn for trinn for å velge en DAB-stasjon. 
 Navigere til elementer, underelementer og innstillinger etter at 

MENU er trykket. 
 Trådløs tilkobling - justerer FM-sendefrekvensen med 100 KHz 

etter at FM er trykket.  
Hurtigvalg [◄] [►] 

 Hurtigtaster for å velge en DAB-stasjon. 
 Trådløs tilkobling - justerer FM-sendefrekvensen med 2MHz etter 

at FM er trykket.  

MODE 
 Velg en av de 3 DAB-forhåndsinnstilte modusene for å lytte til 
DAB, eller Aux-modus for å lytte til en ekstern radiokilde. 

 Trykk og hold for å søke etter DAB-stasjoner. 
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FM 

Tilkobling med ledninger: 
 Angi radiomodus til å høre på bilradio. 

 
Trådløs tilkobling: 

 Viser adapterens gjeldende FM-sendefrekvens. 
 Velg og still inn FM-sendefrekvensen fra manuell innstilling eller fra 
en av de fire forhåndsinnstilte i minnet. 

 I AutoScan-modus, velg og still inn FM-sendefrekvensen fra en av 
de tre AutoScan-frekvensene. 

 Trykk og hold FM for å endre frekvens umiddelbart. 

Presets + & - 
 Lagrer eller henter opp 4 forhåndsinnstilte DAB-stasjoner i 

DAB-nullstillingsmodus. 
 Lagrer eller henter opp 4 forhåndsinnstilte FM-sendefrekvenser 
etter at FM er trykket. 

Last Station 

 Henter opp DAB-stasjonen som ble lyttet til sist. 
 Trykk og hold for å nullstille FM-frekvensen til den som er lagret i 

forhåndsinnstilt FM-frekvens 1. Innen 30 sekunder, trykk og hold 
for å gå tilbake til 87.6 MHz.  

MENU 

 Gå inn i MENU, trykk og vri på dreiebryteren [◄] eller [►] for å 
navigere mellom menyelementer eller innstillinger. 
Trådløs tilkobling: 

 87.6MHz – Standard FM-sendefrekvens. 
 FM MODE – velg driftsmodus (AFC_H/AFC_L/ AutoScan). 

  Trådløs tilkobling og tilkobling med ledninger: 
 FULLSCAN – søker DAB-stasjoner innenfor kanalfrekvens 5A 
til 13F. 

 ANTENNA – sett til ON/PÅ for en sertifisert, aktiv 
DAB-antenne, sett til OFF/AV for alle andre antenner. 

 DABRESET – nullstiller alle forhåndsinnstilte DAB-stasjoner 
for 3 DAB-nullstillingsmoduser. 

 FACTORY – nullstiller alle innstillinger til fabrikkstandard. 
 VERSION – viser gjeldende programvareversjon. 
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STARTE OPP SYSTEMET 

Trådløs tilkobling 

1. Skru på bilstereoen. 
2. Aktiver AF-funksjonen på bilradioen hvis den har det (se i manualen for bilstereoen 

eller spør forhandleren om denne funksjonen og hvordan den aktiveres).  
3. Sett bilradioens FM-frekvens til FM 87.6 MHz, som er det samme som C1s standard 

FM TX-frekvens. 
4. Start C1 ved å koble sigarett-kontakten inn i sigarett-tenneren, skjermen på 

bilstereoen vil vise 《 DABRADIO 》. 

5. C1 gjennomfører et automatisk søk etter DAB-stasjoner. 
6. Hvis FM 87.6 MHz allerede er i bruk av en FM-kringkaster, eller det er støy på 

stasjonen, endre den innledende FM TX-frekvensen som nedenfor: 

På C1 
 Trykk og hold FM i 3 sekunder, C1 vil sette en ny og ledig frekvens for 

sending av FM-signalet.  
På bilradioen 

     Bruk autosøkefunksjonen til å søke etter en FM-kanal som har 
programtjenestenavnet 《 DABRADIO 》. Bli på denne kanalen. C1 og 
bilradioen er nå synkronisert. 

7. Hvis bilradioen din ikke har AF-funksjon, gjør følgende for å endre C1s 
FMTX-modus for å autosøke istedenfor standard AFC_H. 
7.1 Trykk MENU og vri deretter på Dreiebryteren [◄] [►] til skjermen viser《 FM 

MODE 》. 

7.2 Trykk Dreiebryteren, og vri på [◄] [►] til skjermen viser 《 AUTOSCAN 》. 

7.3 Trykk Dreiebryteren, funksjonen for autosøk er nå aktivert og C1 driftes i 
AutoScan-modus. 

8. Lytt til DAB-stasjoner. Se BRUKE FJERNKONTROLLENS KNAPPER for mer 
informasjon.  

9. Hvis du opplever støy på DAB-stasjonen mens du bruker AutoScan-funksjonen, se 
BRUKE FJERNKONTROLLENS MENYKNAPP, Aktivere AutoScan for å velge en 
autosøkt FM-frekvens, eller Stille inn FM-sendefrekvvensen for og manuelt skifte til en 
annen FM-frekvens. 

10. For å unngå tapping av bilbatteriet når C1 er i hvilemodus slås C1 automatisk av 
etter at den har stått uberørt på samme stasjon i 4 timer. Fra AV-modus, trykk 
Dreiebryteren for å skru på C1 igjen. 
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Tilkobling med ledninger 

1. Skru på bilstereoen. 
2. Sett bilradioens FM-frekvens til FM 87.6 MHz, som er den samme som C1s 

standard FM TX-frekvens. 
3. Start C1 ved å koble sigarett-kontakten inn i sigarett-tenneren, skjermen på 

bilstereoen vil vise 《 DABRADIO 》. 
4. C1 gjennomfører et automatisk søk etter DAB-stasjoner. 
5. Lytt til DAB-stasjonene. Se BRUKE FJERNKONTROLLENS KNAPPER for mer 

informasjon. 
6. For å unngå tapping av bilbatteriet når C1 er i hvilemodus slås C1 automatisk av 

etter at den har stått uberørt på samme stasjon i 4 timer. Fra AV-modus, trykk 
Dreiebryteren for å skru på C1 igjen. 
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BRUKE FJERNKONTROLLENS KNAPPER 

Skru C1 av eller på 

C1 skrus på/av på følgende måter:  
1. Når C1 er på, trykk og hold dreiebryteren for å skru den av.   
2. Når C1 er av, trykk og hold dreiebryteren for å skru den på.   

 
Lytte til DAB-stasjoner 

Det er to mulige fremgangsmåter for å velge og lytte til en DAB-stasjon: Quick Tune 
(hurtiginnstilling) og Step Tune (trinn for trinn). Step Tune brukes når du vil gå 
gjennom listen over stasjoner en etter en og i alfabetisk rekkefølge. Quick Tune lar 
deg bla raskere gjennom listen ved å hoppe til første stasjon på neste/forrige bokstav i 
alfabetet. Når du har kommet til ønsket bokstav kan du bruke Step Tune for å komme 
til ønsket stasjon. 
Step Tune 
1. Vri på dreiebryteren [◄] [►] for å bla gjennom stasjonene, en etter en, til 

skjermen viser ønsket stasjon: 《 station name 》. 

2. Trykk på dreiebryteren eller begynn å stille inn den valgte stasjonen etter et 3 
sekunders tidsavbrudd. Skjermen vil vise《 TUNING 》. På slutten av innstillingen 
vil skjermen vise《 station name 》der station name (stasjonsnavn) er det nye 
stasjonsnavnet. 

Quick Tune 
1. Vri dreiebryteren [◄] [►] for å raskt komme til den første stasjonen på 

forrige/neste bokstav i alfabetet. Gjenta handlingen, en bokstav av gangen, til 
skjermen viser DAB-stasjonen med ønsket forbokstav. 

2. Bruk Step Tune for å bla gjennom stasjonene, en etter en, til skjermen viser 
ønsket stasjon:《 station name 》. 

3. Trykk dreiebryteren eller begynn å stille inn den valgte stasjonen etter et 3 
sekunders tidsavbrudd. Skjermen vil vise 《 TUNING 》. På slutten av innstillingen 
vil skjermen vise《 station name 》der station name (stasjonsnavn) er det nye 
stasjonsnavnet. 

Merk: 

 Når DAB-stasjonen du har valgt ikke er tilgjengelig, vil skjermen vise
《 UNAVAIL 》. Det kommer ingen lyd fra C1. 

 Når signalstyrken til DAB-stasjonen du har valgt er for svak, vil skjermen vise
《 POOR SIG 》.  
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 Hver gang du starter C1, hvis kanallisten er tom, vil den automatisk 
gjennomføre et fullt søk etter DAB-stasjoner. 

Vise stasjonsinformasjon 

C1 gir informasjon om den valgte stasjonen. Denne informasjonen kan vises gjennom 
å gjentatte ganger trykke på dreiebryteren. 
1. Hver gang du trykker på dreiebryteren mens du lytter til en DAB-stasjon, vil 

skjermen vise informasjonen nedenfor: 
《 station name 》 der stasjonsnavnet er navnet på DAB-stasjonen. 

《 SIG xx% 》 der xx er verdien for signalkvalitet 

 
Sette en DAB-forhåndsinnstilling 

C1 gir individuelle minneinnstillinger for opptil tre sett forhåndsinnstilte DAB-modus: 
DAB1, DAB2 og DAB3. Hvert forhåndsinnstilte DAB-modus har sin egen 
forhåndsinnstilte minneinnstilling for DAB-innstillinger; se Lagre en forhåndsinnstilt 
DAB-minneinnstilling og Hente opp en forhåndsinnstilt DAB-minneinnstilling. Dette lar 
brukeren lagre tre DAB-forhåndsinnstillinger til ulike brukere (fører eller passasjerer) 
eller ulike grupper stasjoner. 
1. Trykk MODE for å velge en spesifikk DAB-forhåndsinnstilling. 
2. Trykk dreiebryteren eller systemet vil gå til valgte forhåndsinnstilling etter 3 

sekunder. Skjermen vil da vise 《 DONE 》. 
Merk: 

 Når du bytter til en annen DAB-forhåndsinnstilling, vil listen over 
DAB-forhåndsinnstillinger lastes inn i det interne operativsystemet til C1 
automatisk. C1 vil deretter gjennomføre alle funksjoner basert på 
innstillingene til denne DAB-forhåndsinnstillingen. 

 Standard er DAB1. 
 

Lagre en forhåndsinnstilt DAB-minneinnstilling 

Du kan lagre favorittstasjonene dine i listen over forhåndsinnstillinger. Det finnes 4 
lister for lagring av 4 DAB-stasjoner for hver DAB-forhåndsinnstilling. 
1. Velg DAB-stasjonen du ønsker å lagre. 
2. Trykk + eller – flere ganger for å velge PX (der X er fra 1 til 4) du vil lagre, og trykk 

og hold deretter + eller – . Gjeldende DAB-stasjon vil lagres i forhåndsinnstilling X 
i gjeldende DAB-forhåndsinnstilling, og skjermen vil vise 《 PX SAVED 》.  

Merk: 

 Den nye innstilingen vil overskrive tidligere innstilling i forhåndsinnstilling X. 
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Hente opp en forhåndsinnstilt DAB-minneinnstilling 
Denne funksjonen lar deg hente opp en forhåndsinnstilt DAB-stasjon fra listen over 
forhåndsinnstilte stasjoner.  
1. Trykk + eller – gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt PX (der X er fra 1 til 

4).  
2. Hvis det ikke er noen DAB-stasjon lagret i den forhåndsinnstilte listen PX, vil 

skjermen vise 《 PX EMPTY 》. Hvis ikke, vil skjermen vise 《 ＊ station name 》 
der station name er navnet på DAB-stasjonen som er lagret i den forhåndsinnstilte 
listen PX. 

3. Trykk dreiebryteren eller systemet vil gå til valgte forhåndsinnstilling etter 3 
sekunder hvis den ikke er tom. 

Merk: 

 Denne funksjonen henter kun opp stasjoner som er lagret i listen over 
forhåndsinnstilte stasjoner til den spesifikke forhåndsinnstilte DAB-modusen 
(se Sette en DAB-forhåndsinnstilling). 

Stille inn Auxiliary Input-modus 

C1 tillater avspilling av MP3 eller iPod® osv. gjennom bilstereoen.   
1. Trykk MODE til skjermen viser《 AUX 》. Trykk dreiebryteren eller den vil skifte til 

auxiliary input-modus etter 3 sekunder. 
Merk: 

 Du må koble audiokabelen mellom Aux-In-kontakten til C1 og audio-enheten.  

 I Auxiliary Input-modus, må du trykke MODE og velge en av de 
forhåndsinnstilte DAB-modusene for å lytte til DAB-stasjoner. 

 
Hente frem DAB-stasjonen som ble lyttet til sist 

C1 husker automatisk stasjonen som sist ble lyttet til. Dette lar deg raskt gå tilbake til 
den DAB-stasjonen du lyttet til sist; selv om den ikke er i listen over forhåndsinnstilte 
stasjoner.  
1. Trykk Last Station for å hente frem stasjonen som ble lyttet til sist. Skjermen vil 

vise 《 LS EMPTY 》 hvis stasjonen som sist ble lyttet til ikke har noe registrert 
stasjonsnavn enda eller 《 station name 》hvis den har det.  

2. Trykk dreiebryteren eller vent i 3 sekunder for å gå til den stasjonen som sist ble 
lyttet til. 

 
Vise gjeldende FM-sendefrekvens (trådløs tilkobling) 

1. Trykk FM, og skjermen vil vise 《 Frequency 》 der Frequency (frekvens) er 
gjeldende FM-sendefrekvens. 
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Angi innstillinger for FM-sendefrekvens (trådløs tilkobling) 

Du kan sette C1 til enten AFC eller AutoScan (se Aktivere AFC og Aktivere AutoScan) 
for å endre FM-sendefrekvens. Hvis du ønsker å endre innstillingene og bruke din 
egen FM-sendefrekvens manuelt, gjennomfør trinnene i denne delen eller se For å 
lagre en ønsket FM-sendefrekvens i minnet, og Hente opp en FM-sendefrekvens som er 
lagret i minnet for å endre FM-sendefrekvens manuelt.  
1. Trykk FM og skjermen vil vise gjeldende FM-sendefrekvens《 Frequency 》. 

2. Vri fort på dreiebryteren [◄] [►] for å justere FM-frekvensen i trinn på 2MHz, 
eller vri på dreiebryteren [◄] [►] for å justere FM-frekvensen i trinn på 100KHz, 
til ønsket FM-frekvens vises (f.eks. 106.7MHz). Noter frekvenstallet. 

3. Trykk dreiebryteren eller C1 vil stille inn og overføre FM-signal fra den nye 
frekvensen etter 10 sekunder. Skjermen vil vise 《 TO Frequency 》. 

4. Trykk forhåndsinnstilt FM i bilradioen som tilsvarer frekvensen fra trinn 2 hvis du 
tidligere har lagret for DAB-mottak. Hvis ikke, still inn bilradioen til samme 
FM-frekvens. 

5. Nå kan du lytte til DAB-stasjoner via denne nye FM-frekvensen. 
Merk: 

 Det anbefales å stille inn valgte FM-frekvens som en forhåndsinnstilt frekvens 
i bilradioen, velge denne forhåndsinnstilte FM-frekvensen og sammen med 
innstilling av C1s FM-sendefrekvens vil du raskt kunne begynne å lytte til 
DAB-stasjoner. 

 Under innstilling av en ny sendefrekvens vises 《  TO Frequency 》 . 
Av/på-tasten vil være den eneste som fungerer under denne operasjonen. 

 

Lagre ønsket FM-sendefrekvens i minnet (trådløs tilkobling) 
En ubrukt FM-frekvens kan variere mellom områder og det anbefales å lagre noen få 
frekvenser (opptil 4 frekvenser) i C1 slik at du kan skifte til en ny FM-frekvens kjapt når 
du kjører inn i et område der frekvensen du valgte ikke er tilgjengelig. 
1. Trykk FM og skjermen vil vise gjeldende FM-frekvens《 Frequency 》. 

2. Vri så på dreiebryteren [◄] [►] for å justere FM-frekvensen i trinn på 100KHz, 
for å velge frekvens og skjermen vil vise 《 Frequency 》der Frequency (frekvens) 
er den valgte frekvensen. 

3. Trykk + eller – gjentatte ganger for å velge forhåndsinnstilt minne FX der X er fra 1 
til 4, og trykk og hold deretter + eller – for å lagre valgt frekvens i minnet, og 
skjermen vil vise《 FX SAVED 》. 

Merk: 

 Standard FM-frekvenser som er lagret i forhåndsinnstilling F1 til F4 er 
henholdsvis 87.6MHz, 92.5MHz, 102.5MHz og 107.9MHz. 
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 Det anbefales å stille inn valgte FM-frekvenser som forhåndsinnstilte 
frekvenser i bilradioen. Velger du en forhåndsinnstilt FM-frekvens og 
korresponderende FM-sendefrekvens på C1 vil du raskt kunne begynne å 
lytte til DAB-stasjoner. 

 Lagring av frekvenser i minnet påvirker ikke gjeldende FM-frekvens; den 
forblir den samme som før frekvensen ble lagret. 

 
Hente opp FM-frekvenser som er lagret i minnet (trådløs tilkobling)  

Det kan være at du kjører inn i et område der FM-frekvensen som overføres av C1 
brukes av en FM-kringkaster. Når dette skjer vil det oppstå støy på DAB-stasjonen fra 
et annet FM-program. Bytt til en ledig FM-frekvens for å fortsette en tydelig overføring 
av DAB-stasjonen du ønsker å lytte til. 
1. Trykk FM. Skjermen vil vise gjeldende FM-frekvens. 
2. Trykk + eller – gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt FX og skjermen vil 

vise FM-frekvensen som er lagret i minnet. Noter frekvenstallet. 
3. Trykk dreiebryteren eller vent i 10 sekunder og C1 vil finne og overføre et nytt 

FM-signal på denne frekvensen. Skjermen vil vise 《 TO Frequency 》 der 
Frequency (frekvens) er frekvensen lagret i den forhåndsinnstilte FX.   

4. Velg forhåndsinnstilt FM på bilradioen som korresponderer til frekvensen fra trinn 
2 hvis du tidligere har lagret for DAB-mottak. Hvis ikke, still bilradioen til samme 
FM-frekvens. 

5. Nå kan du høre på DAB-stasjoner via denne nye FM-frekvensen. 
Merk: 

 Under innstilling av ny frekvens, vises《 TO Frequency 》på skjermen, og 
ingen andre knapper enn av/på vil fungere. 

 
Gjennomføre en umiddelbar frekvensendring (trådløs tilkobling) 

Denne funksjonen kan brukes enten i AFC- eller AutoScan-modus for å endre en 
FM-frekvens raskt. Merk: Du kan også se Hente opp en FM-frekvens som er lagret i 
minnet (trådløs tilkobling) (side 25), Nullstille innstillingene for FM-frekvens (side 27), 
eller Angi innstillinger for FM-frekvens til forhåndsinnstilt F1 (side 27) for å endre 
frekvensen raskt. 
I AFC_H- eller AFC_L-modus 
Mens du lytter til en DAB-stasjon, hvis du hører statisk lyd eller et FM-program, og før 
AFC velger en ledig frekvens, kan du endre frekvensen ved å gjøre følgende: 
1. Trykk og hold FM, skjermen vil vise《 AF Frequency 》 der Frequency (frekvens) 

er den nye frekvensen som C1 vil velge å bruke til overføring av FM-signal og 
tvinge radioen til å velge samme frekvens automatisk. 

2. Nå kan du lytte til DAB-stasjoner via denne nye FM-frekvensen. 
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Merk: 

 Under innstilling av ny frekvens, vises《 AF Frequency 》på skjermen, og 
ingen andre knapper enn av/på vil fungere. 

 
I AutoScan-modus 

Hvis det oppstår støy i DAB-programmet du lytter til, kan du endre frekvensen raskt. 
C1 vil automatisk velge å sette en ny frekvens men bilradioen må stilles inn til samme 
frekvens som på C1 manuelt. Gjør følgende:  

På C1 
1. Trykk og hold FM, skjermen vil vise《 TO Frequency 》der Frequency (frekvens) er 

den nye frekvensen som C1 setter og bruker til overføring av FM-signal. 

På bilradioen 
1. Endre bilradioens FM-frekvens manuelt slik at den samsvarer med den nye 

frekvensen på C1. 
 

Høre på radio (tilkobling med ledninger) 
Trykk FM, C1 vil bytte til radiomodus slik at du kan lytte til bilradioen istedenfor 
DAB-program. For å lytte til DAB-program igjen, trykk MODE og velg en av de 
forhåndsinnstilte DAB-modusene. 
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MENYINNSTILLINGER 

Nullstille innstillingene for FM-frekvens (trådløs tilkobling) 

Denne funksjonen lar deg nullstille FM-frekvensen til standardinnstillingen FM 
87.6MHz.  
1. Nullstill C1s FM-frekvens på en av følgende måter: 

a) Trykk MENU, skjermen vil vise 《 87.6MHz 》, og trykk så dreiebryteren for 
å nullstille frekvensen til 87.6MHz 

b) Trykk og hold Last Station to ganger på rad for å nullstille FM-frekvensen til 
87.6MHz 

2. Velg forhåndsinnstilt FM-frekvens på 87.6MHz hvis du tidligere har lagret for 
DAB-mottak. Hvis ikke still inn bilradioen til FM-frekvens 87.6MHz manuelt. 

 
Angi innstillinger for FM-frekvens til forhåndsinnstilt F1 (trådløs tilkobling) 

Denne funksjonen lar deg stille inn FM-frekvensen til frekvensen som er lagret i 
forhåndsinnstilt FM-frekvens 1 (F1). C1 vil endre sendefrekvens umiddelbart. 
1. Trykk og hold Last Station for å sette FM-frekvensen til den forhåndsinnstilte 

FM-frekvensen 1 (F1). 
2. For å returnere til standard FM-frekvens, i løpet av 30 sekunder etter trinn 1, trykk 

og hold Last Station igjen for å returnere til 87.6 MHz. 
 

Søke etter DAB-stasjoner 

Denne funksjonen søker etter alle DAB-stasjoner i Band III fra kanalfrekvens 5A til 
kanalfrekvens 13F som er tilgjengelig i det området hvor bilen din befinner seg. 
Stasjoner som blir funnet blir lagt til stasjonslisten i alfabetisk rekkefølge.  
1. For å velge Full Scan, og begynn søk etter DAB-stasjoner 

1.1 Trykk MENU og vri på dreiebryteren [◄] [►] til skjermen viser: 
《  FULLSCAN 》 , trykk så dreiebryteren for å begynne søket etter 
DAB-stasjoner innenfor kanalområdet. 

1.2 Alternativt kan du trykke og holde MODE for å gjøre et fullt søk etter 
DAB-stasjoner. 

Merk: 

 Hver gang du starter C1, hvis stasjonslisten er tom, vil den gjøre et fullt søk 
etter DAB-stasjoner automatisk. Du blir kanskje også nødt til å søke hvis du 
kjører bilen på et nytt område der DAB-stasjonene ikke finnes på listen. 

 Under søk etter DAB-stasjoner vil skjermen vise 《 FFF N 》, der FFF viser 
gjeldende kanal som søkes, og N indikerer hvor mange stasjoner som har 
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blitt funnet så langt. 

 Mens søkeprosessen pågår kan du trykke på dreiebryteren når som helst for 
å stoppe søkefunksjonen og gå tilbake til å lytte til gjeldende stasjon. 

 Hvis DAB-stasjonslisten ikke er tom før søk, vil C1 gå tilbake til å spille den 
siste DAB-stasjonen automatisk etter fullføring av DAB-søk. 

 Hvis DAB-stasjonslisten er tom før søk, vil C1 velge den første stasjonen på 
den nye DAB-stasjonslisten som blir dannet etter DAB-søket. 

 Hvis DAB-stasjonslisten er tom før søk, og DAB-søket ikke finner noen 
stasjon, vil skjermen vise 《 EMPTY 》. Det finnes ingen DAB-stasjoner i det 
området der du søkte. 

 

Aktivere AFC (Automatic Frequency Change – Automatisk frekvensendring) 

(trådløs tilkobling) 

Hvis bilradioen din ikke har AF-funksjon, se Aktivere AutoScan. 
Det kan bli nødvendig å endre FM-frekvens hvis du kjører inn i et område der 
FM-frekvensen som benyttes av C1 blir brukt av en annen FM-kringkaster. C1 har 
AFC-funksjon slik at du kan lytte uavbrutt til DAB-radioprogrammer gjennom 
bilradiosystemet uten å måtte endre FM-frekvensen manuelt. (gitt at bilradioen er 
kompatibel) 
For å gjennomføre AFC må bilradioen ha AF-funksjon (Alternative Frequency – 
Alternativ Frekvens) og denne må være aktivert. Når AFC-funksjonen på C1 er aktivert 
og AF-funksjonen på bilradioen er aktivert, vil bilradioen finne en ubrukt FM-frekvens 
automatisk når du kjører inn på et område der den opprinnelige FM-frekvensen for 
DAB ikke lenger er tilgjengelig. Du trenger ikke velge Aktivere AutoScan eller Angi 
innstillinger for FM-frekvens nedenfor for å bytte til en ubrukt FM-frekvens.  
Videre er det to AFC-modus, AFC_H (High Sensitive) & AFC_L (Low Sensitive). I 
AFC-modus vil C1 registrere og fastslå hvorvidt en frekvensendring er nødvendig. Velg 
AFC_L-modus hvis du opplever at FM-frekvensen endres for ofte, og velg 
AFC_H-modus, hvis du ofte hører statisk lyd og FM-frekvensen ikke endres. 
Som standard er C1 satt til å bruke AFC_H-modus; gjør følgende om du vil gå tilbake 
til AFC-modus: 

På C1 
1. Trykk MENU og vri deretter på dreiebryteren [◄] [►] til skjermen viser《 FM 

MODE 》. 

2. Trykk dreiebryteren, og vri deretter på den [◄] [►] til skjermen viser 
《 AFC_H 》eller 《 AFC_L 》. 

3. Trykk dreiebryteren, AFC-funksjonen er nå aktivert og C1 er i AFC-modus. 
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På bilradioen 
1. Aktiver AF-funksjonen til bilradioen (se i manualen eller konsulter forhandleren for 

å få vite om radioen har AF-funksjon og hvordan denne aktiveres). 
Merk: 

 Hvis bilradioen ikke har AF-funksjon, må ikke AFC-funksjonen aktiveres. Se 
Aktivere AutoScan. 

 Hvis AF-funksjonen på bilradioen og C1s AFC-funksjon ikke er kompatible, 
må ikke AFC-funksjonen aktiveres; se Aktivere AutoScan (trådløs tilkobling). 

 Systemstandard er at AFC_H-modus er aktivert. 

 Når C1 avdekker behov for å bytte FM-frekvens, vil dette vanligvis tvinge 
bilradioen til å endre FM-frekvens automatisk i de fleste tilfeller, og skjermen 
til bilradioen vil vise《 AF Frequency 》der Frequency (frekvens) er den nye 
frekvensen som C1 overfører. 

 Hvis du hører statisk lyd eller et FM-program og før AFC går til en ledig 
frekvens kan du endre frekvensen manuelt ved hjelp av følgende metoder:  
1. Endre frekvensen umiddelbart, se side 25, Gjennomføre en umiddelbar 

frekvensendring (trådløs tilkobling). 
2. Hente opp og endre en FM-frekvens som er lagret i minnet, se side 25, 

Hente opp en FM-frekvens som er lagret i minnet (trådløs tilkobling). 
3. Endre FM-frekvensen manuelt, se side 24, Angi innstillinger for 

FM-frekvens (trådløs tilkobling). 
4. Tilbakestill FN-frekvensen til 87.6MHz, se side 27, Nullstille 

FM-frekvensen (trådløs tilkobling),  
5. Endre frekvensen lagret i FM forhåndsinnstilling 1 (F1), se side 27, Angi 

innstillinger for forhåndsinnstilt FM-frekvens F1 (trådløs tilkobling).  

 I AFC-modus, hvis FM-frekvensen for C1 og bilradioens lyttefrekvens ikke er 
synkronisert og du ønsker å nullstille dem, gjør følgende: 

    a) Nullstill til 87.6MHz 
På bilradioen 

 Velg forhåndsinnstilt FM-frekvens på 87.6MHz hvis du tidligere har lagret 
for DAB-mottak. Hvis ikke still inn bilradioen til FM-frekvens 87.6MHz 
manuelt. 

På C1 
 Trykk MENU og trykk deretter dreiebryteren, dette vil nullstille C1s 

FM-frekvens til 87.6MHz og C1 vil bruke den nye frekvensen til å 
overføre signal; eller 

 Trykk og hold Last Station to ganger etter hverandre for å nullstille 
FM-frekvensen til 87.6MHz. 
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b) Nullstill til frekvensen som ble lagret i forhåndsinnstilt FM-frekvens 1 
På bilradioen 

 Trykk forhåndsinnstilt FM på bilradioen til frekvensen tilsvarer frekvensen 
i C1s forhåndsinnstilte FM-frekvens 1, hvis du tidligere har lagret for 
DAB-mottak. Hvis ikke, still bilradioen til FM-frekvensen manuelt. 

På C1 
 Trykk og hold Last Station for å nullstille FM-frekvensen til 

forhåndsinnstilt FM-frekvens 1. 
 

OBS! 
 
C1 har AFC-funksjon. For å bruke denne funksjonen må bilradioen ha AF-funksjon 
(alternative frequency – alternativ frekvens), og denne må være aktivert. Se i 
manualen til bilradioen eller forhandleren om denne funksjonen og hvordan den 
aktiveres. 
 
Når det gjelder AFC-funksjonen er mulige forstyrrende elementer: 
1. At FM-sensitiviteten variere mellom bilstereoer og dette kan påvirke AFCs 

ytelse. 
2. algoritmene som er implementert i hver bilradios AF-funksjon varierer, og dette 

kan påvirke radioens innstilling av FM-frekvens når den trigges av AFC. 
 

Hvis AFC-funksjonen ikke er i stand til å fungere normalt, aktiver AFC og bruk 
AutoScan-modus isteden. Se neste kapittel, Aktivere AutoScan.  
 

 
Aktivere AutoScan (trådløs tilkobling) 

Hvis bilradioen din ikke har AF-funksjon, må du ikke aktivere AFC. Du kan imidlertid 
bruke AutoScan for å automatisk søke etter ledige FM-frekvenser. Når denne 
funksjonen er aktivert, vil C1 fortsette å lete etter tilgjengelige FM-frekvenser og vise 
disse frekvensene når du trenger det. Du kan velge en av dem som den nye 
sendefrekvensen og stille bilradioen inn på denne nye FM-frekvensen for å motta 
DAB-kanaler uavbrutt.  
1. Trykk MENU og vri deretter på dreiebryteren [◄] [►] til skjermen viser《 FM 

MODE 》. 

2. Trykk dreiebryteren, og vri deretter på dreiebryteren [◄] [►] til skjermen viser 
《 AUTOSCAN 》. 

3. Trykk dreiebryteren, funksjonen AutoScan er nå aktivert og C1 er i 
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AutoScan-modus.  
Merk: 

 Det å bytte til AutoScan-modus endrer ikke gjeldende FM-frekvens. 

I AutoScan-modus vil C1 automatisk lete etter tre ubrukte FM-frekvenser og lagre dem 
i minnet i rekkefølge (fra frekvens 1 til frekvens 3). Når du bruker C1 til å lytte til en 
DAB-kanal og opplever konstant støy fra en annen kilde, betyr det at du kjører inn i et 
område der gjeldende FM-frekvens brukes av en annen FM-kringkaster. Da må du 
finne en ledig FM-frekvens for overføring av DAB-kanalen til bilradioen. Den aktiverte 
AutoScan-funksjonen kan hjelpe deg å gjøre en slik endring raskt ved hjelp av 
følgende trinn:  

På C1 
1. Trykk FM og skjermen vil vise gjeldende FM-frekvens. 
2. Trykk FM flere ganger og den vil gå fra frekvens 1 til 3 for hver gang du trykker, og 

skjermen vil vise 《 SX Frequency 》 der X går fra 1 til 3 og Frequency er den 
autosøkte frekvensen. Bli på frekvensen du foretrekker, og dette blir den nye 
sendefrekvensen. 

3. Trykk dreiebryteren eller vent i 10 sekunder til FM-senderen setter og overfører 
FM-signalet på den nye frekvensen. Nå kan du lytte til DAB-stasjoner via denne 
FM-frekvensen. 

På bilradioen 
1. Endre bilradioens FM-frekvens manuelt slik at den passer med den nye 

frekvensen på C1. 
Merk: 

 Alternativt kan du velge å hente opp en forhåndsinnstilt FM or å endre 
frekvensen hvis den forhåndsinnstilte frekvensen er ledig. Se Hente opp en 
FM-frekvens som er lagret i minnet. 

 

Skru på antennen 

For at C1 skal fungere med den medfølgende aktive antennen, må antennen settes til 
ON/PÅ. C1 kan også fungere med en passiv antenne, antennen må settes til OFF/AV. 
Hvis du benytter en tredjeparts antenne, må du sette antennestrømmen til OFF/AV. 
1. Trykk MENU og vri deretter på dreiebryteren [◄] [►] til skjermen viser

《 ANTENNA 》. 

2. Trykk dreiebryteren for å velge antennestrøm.  
3. Så kan du vri på dreiebryteren [◄] [►] til skjermen viser《 ANT ON 》for å sette 

antennestrømmen til ON/PÅ. 
4. Eller du kan vri på dreiebryteren [◄] [►] til skjermen viser《 ANT OFF 》for å 

sette antennestrømmen til OFF/AV. 
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5. Trykk til slutt dreiebryteren for å angi antennestrømmen. 
Merk: 

 Standardinnstilling for antennen er ON/PÅ. 
 

Nullstelle DAB-forhåndsinnstillinger 

1. Trykk MENU og vri deretter på dreiebryteren [◄] [►] til skjermen viser
《 DABRESET 》. 

2. Trykk dreiebryteren for å gjøre en nullstillingsoperasjon for 
DAB-forhåndsinnstillinger.  

3. Hvis du vil nullstille, vri på dreiebryteren [◄] [►] til du finner《 YES 》og trykk så 
dreiebryteren for bekreftelse. Hvis ikke kan du trykke dreiebryteren for å avbryte 
mens skjermen viser 《 NO 》. 

3.1 Skjermen vil vise 《 RESETING 》 for å indikere at DAB-nullstillingen pågår.  

3.2 Systemet vil gjennomføre et søk etter DAB-stasjoner automatisk etter at 
DAB-forhåndsinnstillingen er fullført. 

Merk: 

 DAB-nullstilling vil slette alle tidligere DAB-innstillinger, inkludert alle 
minneforhåndsinnstillinger, til alle DAB-nullstillinger i systemet, unntatt 
gjeldende FM-frekvens og alle forhåndsinnstilte FM-frekvenser. 

 
 

Nullstille til fabrikkinnstillinger 

1. Trykk MENU og vri dreiebryteren [◄] [►] til skjermen viser《 FACTORY 》. 

2. Trykk dreiebryteren for å gjennomføre en fabrikkgjenoppretting. 
3. Hvis du ønsker å nullstille, vri dreiebryteren [◄] [►] for å finne《 YES 》 og trykk 

deretter dreiebryteren for bekreftelse. Du kan trykke dreiebryteren for å avbryte 
mens skjermen viser《 NO 》. 

3.1 Skjermen vil vise《 RESETING 》for å indikere at fabrikkgjenoppretting pågår. 

3.2 Systemet vil gjennomføre et søk etter DAB-stasjoner automatisk etter at 
fabrikkgjenoppretting er fullført. Du må sette bilradioen til FM 87.6MHz for å 
fortsette å lytte til DAB-kanaler. 

Merk: 

 Fabrikkgjenoppretting nullstiller alle systeminnstillinger til fabrikkstandard.  
 

Vise programvareversjon 

Denne funksjonen lar deg vise gjeldende programvareversjon på din C1.  
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1. Trykk MENU og vri deretter dreiebryteren [◄] [►] til skjermen viser
《 VERSION 》. 

2. Trykk dreiebryteren for å vise programvareversjon, skjermen vil vise 
versjonsnummer for gjeldende programvare《 x.x.x.x 》. 

 
Oppgradere programvaren 

Denne funksjonen brukes kun av servicepersonell for å oppgradere programvaren i C1 
til en nyere versjon. 

 

PROBLEMLØSNING 

Les dette nøye før du tar i bruk biladapteren til C1. Hvis du har vanskeligheter med å 
bruke enheten, vil denne delen gi sannsynlige løsninger på problemer du måtte ha. 

 
 Jeg finner ingen DAB-stasjoner. 

Sjekk at det er DAB-dekning i området. Se www.worlddab.org eller 
www.digitalradionow.com for å sjekke DAB-dekningen. 
 

 Jeg finner DAB-stasjoner men får ingen lyd 
Sjekk at lyden på bilradioen er på og sjekk voluminnstillingene. 
 

 Jeg glemmer innstillingen for FM-frekvens på C1. 
Trådløs tilkobling  
Trykk FM-tasten og skjermen vil vise gjeldende FM-frekvens. 

Tilkobling med ledninger  
Gjeldende FM-frekvens er alltid 87.6MHz. 
 

 Jeg kan ikke høre DAB-kanalen når jeg starter bilen og skrur på bilradioen. 
Sjekk følgende: 
1. Følg instruksjonene i STARTE OPP SYSTEMET for å initialisere FM-frekvensen på 

C1 og bilradioen. 
2. Sørg for at C1 ikke er i Auxiliary-modus, se Stille inn Auxiliary input-modus for å 

sjekke dette og gå tilbake til DAB-modus. 
3. Ved tilkobling med ledning, sjekk at C1 ikke er i Car Radio-modus 

(bilradio-modus), se høre på radioen for å sjekke og gå tilbake til DAB-modus. 
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 Mens jeg lyttet til en DAB-stasjon mistet jeg plutselig signalet og hører statisk 
lyd eller en FM-kanal (trådløs tilkobling) 
1. Sjekk om C1 stasjonsinformasjon viser 《 POOR SIG 》eller 《 UNAVAIL 》.  Det 

kan hende du er i et område uten dekning. Se Lytte til DAB-stasjoner for 
instruksjoner om hvordan du velger en annen stasjon. Kanalen kan også bli 
utilgjengelig hvis du kjører inn i en tunnel. 

 
2. Hvis C1 er i AFC-modus, kan det hende at FM-frekvensen til C1 og bilradioens 

frekvens ikke er synkronisert. Gjør følgende for å nullstille dem: 
a) Nullstill til 87.6MHz 
På bilradioen 

 Velg forhåndsinnstilt FM-frekvens på 87.6MHz hvis du tidligere har lagret for 
DAB-mottak. Hvis ikke still inn bilradioen til FM-frekvens 87.6MHz manuelt. 

På C1 
 Trykk MENU og skjermen vil vise 《  87.6MHZ 》  og trykk deretter 

dreiebryteren for å nullstille FM-frekvensen til 87.6MHz; eller 
 Trykk Last Station to ganger på rad for å nullstille FM-frekvensen til 

87.6MHz. 
 
b) Nullstille til frekvens som har blitt lagret i forhåndsinnstilt FM-frekvens 1 
På bilradioen 

 Velg samme forhåndsinnstilte FM-frekvens på bilradioen som på C1s 
forhåndsinnstilte FM-frekvens 1, hvis du tidligere har lagret for DAB-mottak. 
Hvis ikke, still inn bilradioens FM-frekvens manuelt. 

På C1 
 Trykk og hold Last Station for å nullstille FM-frekvensen til forhåndsinnstilt 

FM-frekvens 1. 
 

3. Hvis C1 er i AutoScan-modus (autosøk), kan FM-kanalen du valgte for 
DAB-modus være opptatt av en eksisterende radiostasjon. Du må endre 
frekvensinnstillingene til FM-transmitteren. Se Aktivere AutoScan for å angi en 
egnet, ny frekvens. 
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER 

 Digitale audiotjenester: DAB/DAB+ 
 RF-frekvensområde: DAB Band III (174 MHz ~ 240 MHz) 
 RF-sensitivitet for DAB Band III: -98dBm ~ -100dBm 
 FM-overføringsområde: 87.6 MHz ~ 107.9 MHz 
 Strøm: 11 V ~16V DC 
 Inn-kontakter: DC-kontakt, 3.5 mm stereo audio-kontakt 
 Forhåndsinnstillinger: 4 forhåndsinnstilte DAB-stasjoner (til hver DAB-modus) og 4 

forhåndsinnstilte FM-kanaler 
 Driftstemperatur: -10  ~ +70℃ ℃ 
 Oppbevaringstemperatur: -40  ~ +85℃ ℃ 
 DAB-antennekontakt: 

- Type kontakt: SMB 
- Ut-spenning: 12V 

 Antenne:  
1. Glassmontert aktiv DAB-antenne: AF1-P-5BR 
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INFORMASJON OM AVHENDING 

Dette merket på produktet eller produktets medfølgende dokumenter betyr 
at når produktet skal avhendes, må det avhendes som elektronisk avfall 
(WEEE).  
 
WEEE-merkede produkter må ikke blandes med husholdningsavfall men 
avhendes separat for riktig behandling og resirkulering av materialene. 
 
For riktig avhending, lever alt WEEE-merket avfall til din lokale renovasjonsstasjon, der det 
vil tas imot gratis. 
Hvis alle kunder avhender elektronisk avfall på riktig måte, bidrar de til å bevare verdifulle 
ressurser og forebygge mulige negative effekter på helse og miljø.  
 
 
Merkna
 

enhold 
til instruksjonene. 
 
 
 
 
 

 
 
 
C1 V1.5_AF1

d for fjernkontrollens batteri: 

Det kan være fare for eksplosjon hvis feil batteri benyttes. Avhend brukte batterier i h

Distributed by 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

www.ttmicro.no 
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