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PÅ/AV: Tryck på
för att sätta på kontrollpanelen/systemet. Takbelysningen tänds. Tryck på knappen igen för att stänga av kontrollpanelen/systemet.
Aktiva knappar: När en aktiv knapp trycks in hörs ett klickljud.
Låsning av kontrollpanelen: Om ingen knapp trycks in under 3 minuter,
låses knapparna och LCD-skärmen visar texten “LOCK”. Håll inne valfri
knapp tills “LOCK” försvinner för att låsa upp kontrollpanelen.
för att
Bakgrundsbelysning/Fläkt: När systemet är påslaget, tryck på
sätta på bakgrundsbelysningen. Tryck på knappen en gång till för att stänga
av bakgrundsbelysningen. För modell 6030 används denna knapp för att
sätta på och stänga av fläkten.
Lampa: När systemet är påslaget, tryck på
lampan.

för att tända och släcka

för att sätta på radion. LCDRadio: När systemet är påslaget, tryck på
skärmen visar aktuell frekvens och texten “FM”. Tryck knappen en gång till
för att stänga av radion. (Frekvensområde: FM 87.5 - 108.0 MHz.)

På/Av

Lampa

Bakgrundsljus/Fläkt

och
för att stega
Sök radiokanal: När radion är påslagen, tryck på
dig nedåt respektive uppåt i frekvensbandet. Håll någon av knapparna nertryckt i minst två sekunder för att låta systemet automatiskt söka efter nästa
radiostation. När systemet hittat en radiostation visas dess frekvens på LCDskärmen. När sökningen nått slutet av frekvensbandet, tryck på någon av
knapparna igen för att fortsätta söka.

Val av radiokanal

Volym: När radion är påslagen, tryck på
Radiofrekvens (minska)

Radiofrekvens (öka)

Volym

Radio

”VOL”. Tryck på
till 20.

och

. LCD-skärmen visar texten

för att minska respektive öka volymen från 0

Spara radiostation: När du vill spara en radiostation i kanalminnet, håll
intryckt i 2 sekunder tills LCD-skärmen visar texten ”CH”. Tryck därefter på
knappen igen för att välja vilket kanalnummer du vill spara radiokanalen på
(0 - 18). Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att spara kanalen.
Välja en radiokanal: När radion är påslagen, tryck på
lan de sparade kanalerna.

för att byta mel-

Om ett barn ska använda kabinen på egen hand, se till att barnet är väl införstått i
kabinen och dess funktioner och kan hantera den korrekt.
Om kontrollpanelen låser sig, bryt strömmen tillfälligt genom att dra ut elkontakten.

