
 

1. Antennanslutningen kopplas till DAB antenn
2. AUX ingång om du vill koppla in annan källa
3. Ström anslutning, denna kopplas till cigarett uttag 

alternativt kopplas konstant till bilen via jord och 
tännings-ström.

4. Montera manöverpanel på lämpligt ställe med hjälp av 
karbordband 
Se till att kablarna inte korsas med antennkabeln. Montera fast enheten med 
medföljande karbordband på lämplig plats i bilen.

INSTALLATION

ANVÄNDNING
Manöverpanelens knappar:

Rattkontroll:
Starta enheten genom att trycka in ratten snabbt och släpp. Stäng av enheten 
genom att trycka och hålla in ratten. Här kan du även justera frekvens och station
Tryck och håll in knappen samt använd övriga knappar som tex AUX / DAB / 
SCAN/ MENU för att komma åt de funktionerna.

AUX = Separat ingång (2) på centralenheten som du kan koppla in tex en telefon till för att lyssna på musik.

SCAN = Denna funktion gör en total sökning av frekvensbandet för att hitta samtliga tillgängliga kanaler

DAB = Växlar mellan 3 olika förval

MENU = Med denna funktion kommer du in i huvudmenyn där du kan göra följande:
Gå till standard krevensen 87,6MHz
Slå av och på RDS text som gör att du kan se radiostationer på din original stereo om den har en RDS 
funktion
LINKMODE = Justera läge AFC_HH / AFC_L / AutoScan
RC BEEP= Slå av och på knappljud
ANTENNA = Slå av och på funktion för aktiv-antenn
DABRESET = Tar bort stationslistan men behåller stationsminnet (snabbvalen)
FACTORY = Återställer alla inställningar etc till fabriksinställningen
UPGRADE = Uppgraderingsläge om man vill uppdatera enheten till nyare mjukvara
VERSION = Visar vilken mjukvara som är installerad

LINK = Visar vilken frekvens som används

P1 P2 P3 P4
Stationsminne (snabbval)  tryck snabbt på knappen för att lyssna på sparade station . 

Tryck och håll inne så lagras den station du lyssnar på plats 1

1. Starta din original bilstereo och aktivera AF funktionen på din original stereo 
2. Justera in 87,6MHz på din original stereo
3. Starta din ADI-100 (enhete gör nu en sökning)
4. Nu kan lyssna till DAB radio

För mer information läs den Engelska manualen.

SNABB START
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