
Snabbguide KBSound iSelect. 

FM: 

Rensa programminnet: Tryck FM. Håll 4 inne i 5 sek. DEL ALL visas i display.  

Söka efter FM-kanaler: Håll 6 inne i 5 sek. AUTO visas i display. Detta kan ta upp til 1 minut. 

Använd piltangenterna för att bläddra i kanallistan. Kort tryck för att komma till nästa 

inprogrammerade kanal. Långt tryck söker nästa station på FM-bandet.  

För att ta bort inprogrammerad kanal: Håll 7 inne i 5 sek. 

Om du vill programmera in en frekvens manuellt: Knappa in frekvensen med två decimaler utan 

kommatecken och tryck FM. Den valda stationen kan lagras på första lediga programplats genom att 

hålla in 9 i 5 sek. 

För att snabbt komma till en programplats: tryck in numret och FM. 

Tips! Då vissa kanaler har mycket störningar, kan störningar minskas genom att sätta kanalen i 

MONO (M/ST). 

Det finns 40 programplatser i FM. 

 

DAB, om radion är utrustad med DAB: 

Rensa programminnet: Tryck FM. Håll 4 inne i 5 sek. DEL ALL visas i display.  

Söka efter DAB-kanaler: Håll 6 inne i 5 sek. SEARCHING DAB visas i display. Detta kan ta upp til 1 

minut. 

Om du vill programmera in en frekvens manuellt: Knappa in frekvensen med två decimaler utan 

kommatecken och tryck FM. Den valda stationen kan lagras på första lediga programplats genom att 

hålla in 9 i 5 sek. 

För att snabbt komma till en programplats: tryck in numret och DAB. 

 

Docking, tillbehör. 

Sätt in strömkabeln i dockningen. Tryck LINK på baksidan av dockingen och LINK (knapp 5) på 

fjärrkontrollen. Tryck IPOD på fjärrkontrollen. Nu kan du använda en iPad eller iPhone Föra att spela 

musik. Använd piltangenterna för att starta och stoppa musiken. Dockingen kan användas utan 

strömförsörjning, den nyttjar då batteriet i iPod/iPhone. Om strömförsöjningen är ansluten laddar 

dockningen iPod/iPhone.  

Fjärrkontrollen riktas mot högtalare med mottagare. (Blå diod).  



Om du vill nyttja en annan ljudkälla kan du ansluta den via 3,5mm minijack. Tryck på AUDIO IN på 

fjärrkontrollen. 

LJUD: 

Justera bas, diskant, balans och loudness.:Gå in på LEVEL, använd + och – för att justera.Justera 

volumen du önsker vid påslag av radion samt välj startkanal. Tryck >¤< för att spara inställningarna. 

Auto på: 

Radion kan programmeras med auto på när spänning är påslagen (T.ex om anläggningen är kopplad 

via strömbrytare för belysning).                                               

Sätt på radion. Håll powerknappen inne i 5 sek. V eller X visas. V är auto på, och X är auto av.  

 

 

 

 

 

 


