AutoDAB GO+
Digital In-Car DAB+ Digital Radio with
FM Transmitter &
DAB to DAB Service Following & Traffic Announcements

AutoDAB GO+ Installation & User Guide

Hva er I pakken?
• GO+ DAB/DAB+ mottaker
• Aktiv Glassmontert antenne
• Strømkabel
• Vindu / Dashbord monteringssystem
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Hvordan tilpasse AutoDAB GO+
1. Pakk ut alt fra AutoDAB GO+ esken
2. Monter antennen øverst til høyre på innsiden av frontruten ca. 15cm fra toppen. Antennen må monteres parallelt
med A-stolpen i bilen. Vi anbefaler at du fester antennen midlertidig inntil du har et godt mottak av radiosignaler.
3. Plugg inn strømforsyningen til det nærmeste 12V sigarett tenner uttak.
4. Fest AutoDAB GO+ vindu/dashbord monteringsbraketten til frontruten eller dashbordet.
5. På AutoDAB GO+ har du mulighet til å sende lyd ut til andre enheter via Aux utgangen.

Starte AutoDAB GO+

1. Kanalsøk
2. Stasjoner

4. Settings
3. Favoritter

1)

Kanalsøk – Trykk kanalsøk for å søke opp kanalene som er tilgjengelige i området du er. En enkel indikator viser hvor langt du er
i søket og på slutten forteller hvor mange kanaler som er funnet.

2)

Stasjoner – En liste over stasjoner som er søkt opp vises i alfabetisk rekkefølge hvis "list" modus er valgt i settingsmenyen.
Hvis ensamble er valgt vises radioblokkene først som gjør det enkelt å velge en kanalblokk. For å velge kanal trykker du på
ønsket kanal på den trykkfølsomme skjermen.

3)

Favoritter - Dette valget lagrer dine favoritter. Du legger til eller tar bort favorittkanaler ved å slå på bryteren på kanalen i
hovedlista stasjoner. Du kan lagre opptil 10 favorittkanaler.

4)

Settings - Settingsvalget lar deg sette opp basisfunksjonene til AutoDAB GO+. Vi anbefaler at du ikke bruker denne menyen
mens du kjører.
Du kan :
• Velge modus for kanalene om de skal vises i alfabetisk rekkefølge, eller som kanalpakker
• Justere lysstyrken på skjermen ved dagstilling eller nattstilling
• Justere standard utgangsvolum
• Velge mellom 4 bakgrunnsfarger som passer deg
• Velge om den skal overføre lyd via FM senderen eller ikke
• Stille inn sendefrekvensen på FM senderen
• Velge om du vil ha TA - Trafikkmeldinger av eller på
• Velge om du vil ha alle andre meldinger av eller på
• Du kan se apparatets softwareversjon
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Spilleskjermen
Spilleskjermen kommer frem når du velger en kanal og vil brukes det meste av tiden. Den har følgende elementer:
• Viser kanal navnet
• 2. Viser artistnavn, låtnavn og programnavn etc.
dvs. DLS informasjonen som sendes ut fra den valgte radiokanalen
• Viser signalstyrken du har i øyeblikket på valgte kanal
• Du ser slide-show bilder som sendes fra den valgte radiokanalen
• Trykk til høyre i skjermen for å få neste kanal
• Trykk til venstre i skjermen for å høre forrige kanal
• 7. Trykk på symbolet nederst til høyre i skjermen for å velge mellom dag/natt modus

FM Overføring av DAB+
The AutoDAB Go+ vil automatisk sende DAB+ via den innebygde FM senderen på frekvens 87.5 MHz. Still inn bilradioen eller en hvilken
som helst annen FM radio til denne frekvensen og lagre denne. For å endre sendefrekvens går du inn i settings menyen.
Merk: Opplever du støy eller at det er konflikt med andre som sender på denne frekvensen kan du lett skifte frekvens i settingsmenyen.

*Informasjonen i denne brukermanualen kan bli endret uten forvarsel.
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