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Denna snabbguide beskriver de
grundläggande funktionerna på denna
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den bruksanvisning (PDF-fil) som finns på
cd-skivan “Bruksanvisning”.
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beroende på förändringar i specifikationer
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Innan arbete påbörjas
2VARNING
Observera följande
försiktighetsåtgärder för att
undvika skada eller brand:
• Titta inte på enhetens display under en
längre period medan du kör.
• Stick aldrig in metallföremål (t ex mynt
och metallverktyg) i apparaten eftersom
det då finns risk för kortslutning.

Nollställningen av enheten
Nollställ enheten denna eller den anslutna
enheten (skivväxlare osv.) inte fungerar
som den ska. Håll [SRC] intryckt under 3
sekunder samtidigt som du trycker på
[Volym] och [MENU]. Enheten återgår till
sina fabriksinställningar när nollställningen
är klar.
SRC MENU Volym

Anmärkningar
• Kontakta din Kenwood-återförsäljare om
du stöter på problem vid installationen.
• Om du köper extrautrustning bör du
på förhand kontakta din Kenwoodåterförsäljare och fråga om utrustningen
fungerar tillsammans med din anläggning
och på din ort.
• Tecken som uppfyller ISO 8859-5 eller
ISO 8859-1 kan visas. Ställ in “Russian”
för <Grundinställningar> (sidan 37)
(Bruksanvisning) på “ON”.
• Funktionerna RDS och RBDS fungerar
inte där tjänsten inte stöds av någon
radiostation.
• Bilderna på skärmen och panelen som
visas i den här handboken är exempel
som används för att tydligare beskriva
hur reglagen används. Bilderna kan
därför skilja sig från det som visas på
utrustningens skärm och vissa bilder är
inte tillämpliga.

Rengöring av apparaten
Torka frontpanelen med en torr, mjuk trasa,
t.ex. en silikonduk, om frontpanelen på
enheten är smutsig.
Om frontpanelen är hårt smutsad ska du
torka bort fläckarna med en trasa som
fuktats med neutralt rengöringsmedel och
sedan torka den igen med en ren, torr och
mjuk trasa.
Om du sprayar rengöringsmedel direkt på
apparaten kan de mekaniska delarna i den
skadas. Undvik att torka av frontpanelen
med en sträv trasa och använd inte flyktiga
vätskor som thinner eller sprit eftersom de
kan repa ytan och avlägsna indikeringarna
på panelen.
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Första steget
MENU

Användning av [Volym]-knappen
Använd [Volym]-knappen för att välja och göra
inställningar i enheten. Funktionen på knappen är
densamma för de flesta inställningar.
1 Vrid för att välja/ställa 2 Tryck för att bestämma
in ett alternativ.
det valda alternativet.

Stäng demonstrationsläget
Stäng av demonstrationsläget när du
använder enheten för första gången.

Ställ in timme, minut och tidszon.

1

Håll [Volym] intryckt cirka 15 sekunder
för att avsluta demonstrationsläget när
meddelandet “To Cancel DEMO Press the
volume knob”.

Tryck på [MENU] för att avsluta
klockinställningen.

2

Välj ”YES” genom att vrida på [Volym]
och sedan trycka på [Volym].
Demonstrationsläget kan även avbrytas i
menylistläge.
Se <Inställning av demonstationsläge>
(sidan 38) i bruksanvisningen.

Välj “Summer Time”.
Välj “ON” eller “OFF”.

4

Ställ in månad, dag och år.

Ställa in klocka och datum

1

Tryck på [MENU] för att välja
menylistläget.

2

Ställ in klocka, tidszon och datum.
Se <Användning av [Volym]-knappen>
för information om hur inställningar och
val görs.

3

Ställa in klockan
Välj “Settings” ➜ “Clock & Date” ➜ “Time
Synchronized”.

Inställning av datum
Välj “Date Adjustment”.

Tryck på [MENU] för att avsluta
datuminställningen.

5

Datumformat
Välj “Date Mode”.
Välj datumformat.
Håll [MENU] intryckt under minst 1
sekund och tryck sedan lätt på den för
att avsluta menylistläget.

Välj “ON” eller “OFF”.
När “ON” är vald, fortsätt till steg 4.
Om “OFF” är valt, fortsätt.
Välj “Clock Adjust”.
4 | Snabbguide
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Grundläggande åtgärder
SRC

Volym

AUX
X

Extraingång
Ström på/av

Tryck på [SRC] och vrid därefter på
[Volym]. Tryck på [Volym] för att
bekräfta den valda källan.
Tuner (“TUNER”) j USB (“USB”) or iPod
(“iPod”) j Internal Memory (“Int.Mem.”)
j Auxiliary Input (“AUX”) j Standby
(“STANDBY”) j Tuner...

Volym
Vrid på [Volym] när du vill justera
ljudvolymen.

iPod kan anslutas.

iPod
VIDEO IN

Val av källa

USB-uttag

iPod
AUDIO IN

Strömmen slås på när du trycker på
[SRC]-knappen.
Strömmen stängs av om du håller [SRC]
intryckt i minst 1 sekund.

USB-uttag

iPod
AUDIO OUT
iPod
VIDEO OUT

USB-enhet kan anslutas.

Vid anslutning av USB-enheten
rekommenderas användning av CA-U1EX
(tillval).

Extraingång
En portabel ljudenhet kan anslutas med
en stereominikontakt (3,5 mm ø).
Extraingången är inledningsvis inställd på
“OFF”. Ställ in “Built in AUX” som beskrivs
under <Grundinställningar> (sidan 37)
(Bruksanvisning) på “ON”.

Svenska | 5

KIV-700̲00̲Q-E2̲Swedish.indd 5

10/04/26 13:22

Playing Music (USB/iPod)
MENU Volym

4 38 ¢

DISP SEARCH MODE

TI

Artwork large (stor bild), Video eller Clock
(klocka).

Spela upp med en USB-enhet
Anslut en USB-enhet eller iPod till USButtaget.
Källan ändras automatiskt när enheten
ansluts och uppspelningen startar.

Flytta till nästa mapp på USB

Musiksökning

1
2

Tryck på [MENU] .

3

Söka efter spår.
Typ av användning
Flytta mellan
komponenter
Välj en komponent
Sida upp eller ner

Tryck på [SEARCH MODE].

Välja en låt
Tryck på [4] eller [¢] för att välja
en låt.
Om du väljer en bild eller en låt kommer
enheten inte att vara tillgänglig för
kommandon under några sekunder.

Snabbspela låten framåt eller
bakåt
Tryck och håll kvar [4] eller [¢]
för snabbspelning framåt eller bakåt i
ljudfilen.

Paus och uppspelning
Tryck på [38] för att pausa eller fortsätta
uppspelning av en låt.

Avlägsna USB-enhet eller iPod
Håll [38] intryckt i minst två sekunder
så att “USB REMOVE” visas. USB-minnet
eller iPod kan nu kopplas bort på ett
säkert sätt.

Växla visning

Vrid på [Volym] och tryck därefter på
den när önskad funktion visas.
USB: Välj “USB List” eller “Music”.
iPod: Välj “Music” eller “Videos”.
Användning
Vrid på [Volym].
Tryck på [Volym].
Tryck på [DISP] eller [TI].
Håll [DISP] eller [TI] intryckt
under minst 1 sekund för att
bläddra kontinuerligt. Tryck på
knappen igen för att stoppa
bläddringen.
Tryck på [MENU] .

Återgå till föregående
alternativ
Återgå till den översta Håll [MENU] intryckt under
menyn
minst 1 sekund.
Håll [MENU] intryckt under minst 1
sekund för att avbryta sökningen av en
ljudfil eller iPod och tryck därefter lätt
på den.

Tryck på [DISP] för att välja visningsläge.
Välj mellan Artwork small (liten bild),
6 | Snabbguide
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Lyssna på radio
SEARCH MODE

SRC MENU Volym

4

¢

TI

Välja tunerkälla

Förinställt stationsminne

1
2

1

Tryck på [4] eller [¢] för att välja
den station som du vill lagra.

2
3

Tryck på [MENU].

4

Vrid [Volym] för att välja förinställt
nummer (“1” – “6”) och håll sedan
[Volym] intryckt under minst två
sekunder.

Tryck på [SRC].
Vrid på [Volym] för att välja “TUNER” och
tryck därefter på [Volym].

Välja Band
Tryck på [SEARCH MODE] för att ändra
band i ordningen FM1 ➜ FM2 ➜ FM3
➜ AM.

Välja en Station
Tryck på [4] eller [¢] för att välja
den station som du vill lyssna på.

Trafikinformation
Tryck på [TI] för att växelvis sätta på/
stänga av trafikinformation.
Om ett trafikmeddelande startar när
funktionen är PÅ, visas “Traffic INFO” och
trafikinformationen tas emot.

Vrid [Volym] för att välja “List & Memory”,
och tryck sedan på [Volym].

Hämta stationerna i minnet

1
2

Tryck på [MENU].

3

Vrid på [Volym] för att välja en siffra (“1”
– “6”) och tryck sedan på [Volym].

Vrid [Volym] för att välja “List & Memory”,
och tryck sedan på [Volym].
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Funktion på KCA-BT300/ KCA-BT200 (extra tillbehör)

Handsfree-samtal
SRC

Volym

TI

Registrera din mobiltelefon på
enheten

1

Registrera handsfree-enheten (para ihop)
via mobiltelefonen. Välj “KCA-BT300”
or “KCA-BT200” i listan över anslutna
enheter.

2

Mata in PIN-koden på denna enhet från
mobiltelefonen.
PIN-koden är som standard ställd till
“0000”.
När registreringen av mobiltelefonen är
klar kommer mobiltelefonens telefonbok
att laddas ner automatiskt till denna
enhet. (Om telefonboken inte har
kopierats över till denna enhet använder
du bara mobiltelefonen på vanligt sätt
för att kopiera över telefonboken.)

Ringa ett nummer i telefonboken
Om telefonboken inte har kopierats
över till denna enhet använder du bara
mobiltelefonen på vanligt sätt för att
kopiera över telefonboken.

1
2

Håll [TI] intryckt under minst 1 sekund.

3

Vrid på [Volym] för att välja initial på
namnet och tryck därefter på [Volym].

4

Vrid på [Volym] för att välja
telefonnummer.

5

Tryck på [Volym] för att ringa.

Vrid på [Volym] för att välja “Phonebook”
och tryck därefter på [Volym].

Svara på ett telefonsamtal
Tryck på [Volym].

Koppla ifrån ett samtal
Tryck på [SRC].
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Grundläggande användning av fjärrkontrollen
VOL

SRC
ATT
38

5/∞
AM–

FM+

Förbereda fjärrkontrollen

Allmän kontroll

Dra ut batterifliken ur fjärrkontrollen i
pilens riktning.

• Volymkontroll: [VOL]
• Val av källa: [SRC]
• Sänk volymen: [ATT]
Volymen återgår till den föregående
nivån när du trycker på knappen igen.

I tunerläget
• Välja band: [FM+]/[AM–]
• Välja station: [4]/[¢]
• Hämta förinställda stationer: [1] — [6]

I USB/ Internminnet
¤ FÖRSIKTIGHET
• Keep battery out of reach of children
and in original package until ready
to use. Hantera förbrukat avfall enligt
miljörekommendationer. Kontakta
läkare om det sväljs.
• Lämna inte batteriet i närheten av en
eld eller i direkt solljus. Det kan leda till
brand, explosion eller att överdriven
värme alstras.
• Placera inte fjärrkontrollen på platser
som kan bli mycket varma, t.ex. ovanpå
instrumentbrädan.
• Fara för exposion om lithiumbatteriet
sätts i fel. Byt bara ut till batteri som har
samma eller motsvarande typ.

•
•
•
•
•

Musikval: [4]/[¢]
Välja mapp: [FM+]/[AM–]
Paus/Spela: [38]
Förflyttning mellan menylistor: [5]/[∞]
Gå tillbaka till föregående mapp: [ ]

I iPod-källa
•
•
•
•

Förflyttning mellan menylistor: [5]/[∞]
Återgå till föregående alternativ: [ ]
Musikval: [4]/[¢]
Paus/Spela: [38]
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Tillbehör
1

Installation
¤

3
.....1

2

.....1 (2 m)

4
.....2

.....1 (2,5 m)

Installation
1. För att undvika kortslutning ska du ta ur
startnyckeln ur tändlåset och koppla loss
- polen på bilbatteriet.
2. Anslut in- och utkablarna rätt mellan
apparaterna.
3. Anslut kabelflätan.
4. Anslut kontakten B i kabelflätan till
fordonets högtalarkontakt.
5. Anslut kontakten A i kabelflätan till
fordonets strömanslutning.
6. Anslut kabelflätans kontakt till apparaten.
7. Montera apparaten i bilen.
8. Anslut åter bilbatteriets - pol.
9. Håll [SRC] intryckt under tre sekunder
samtidigt som du trycker på [Volym]
och [MENU].

• Installation och ledningsdragning
kräver specialkunskaper och erfarenhet.
För säkerhets skull bör montering och
ledningsdragning lämnas till proffs.
• Apparaten ska jordas till en
strömförsörjning med 12 V likström och
negativ jord.
• Montera inte apparaten på en plats som
utsätts för direkt solljus, stark värme
eller hög fuktighet. Undvik även mycket
dammiga platser eller där det finns risk att
vatten kan stänka på den.
• Använd inte egna skruvar. Använd enbart
de skruvar som medföljer. Enheten kan
skadas om fel skruvar används.
• Om strömmen inte slås PÅ (“Protect”
visas) kanske högtalarkabeln har
kortslutits eller nuddat fordonets chassi
och skyddsfunktionen har aktiverats.
Kontrollera i detta fall högtalarkablarna.
• Se till att alla anslutningar görs ordentligt
genom att sticka in alla kontakter
ordentligt i alla anslutningar.
• Om det inte finns ett ACC-läge på
fordonets tändlås eller om strömkabeln
har anslutits till en strömkälla med
konstant spänning, som t ex batterikabeln,
kommer apparatens strömförsörjning inte
att gå över tändlåset (apparaten kommer
med andra inte ord inte att slås på och
stängas av med tändlåset). Om du vill att
apparaten ska slås på och stängas av med
tändlåset, ska strömkabeln anslutas till en
strömkälla som slås på och stängs av med
fordonets tändlås.
• Använd en adapter som finns i handeln
om kontakten inte passar fordonets
kontakt.
• Isolera kablar som inte ansluts med
isoleringstejp eller liknande. För att
undvika kortslutning bör de skydd som
sitter på de kablar som ej ansluts sitta kvar.
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• Om säkringen bränns av ska du först
kontrollera kablarna som orsakat
kortslutningen och sedan byta ut den
gamla säkringen mot en ny med samma
märkning.
• Anslut högtalarkablarna rätt till
högtalaranslutningarna. Enheten kan
skadas eller kanske inte fungerar om du
delar --kablarna eller jordar dem mot en
metalldel i bilen.
• När apparaten har installerats
kontrollerar du att bromslampor, blinkers,
vindrutetorkare, etc. på bilen fungerar
korrekt.

Om CD-spelare/skivväxlare som
ansluts till enheten
Om CD-spelaren/skivväxlaren har en “O-N”omkopplare ska den ställas in på läget “N”.
Funktionerna som du kan använda och
informationen som visas kan variera
beroende på modellen som ansluts.

Anslutning av ISO-kontakten
ISO-kontaktens stiftuppsättning skiljer sig
mellan olika fordon. Se till att anslutningarna
görs rätt för att inte riskera skada apparaten.
Rätt stiftuppsättning för kabelflätans
ISO-kontakt visas i 1 nedan. Gör
anslutningen som visas om ISO-kontaktens
stiftuppsättning är enligt 2.
Återanslut kabeln som förklaras i exempel
2 nedan om apparaten monteras i
Volkswagen-fordon.
1 (Grunduppsättning) A-7 stiftet (röd) i
bilens ISO-kontakt ansluts till tändningen,
och A-4 stiftet (gul) ansluts till konstant
strömförsörjning.
Tändningskabel
(röd)

Enhet
Batterikabel
(gul)

A-7 stift
(Röd)

Fordon
A-4 stift
(gul)

2 A-7 stiftet (röd) i bilens ISO-kontakt
ansluts till konstant strömförsörjning, och
A-4 stiftet (gul) ansluts till tändningen.
Tändningskabel
(röd)

Enhet
Batterikabel
(gul)

A-7 stift
(röd)

Fordon
A-4 stift
(gul)
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Anslutning av kablarna till anslutningarna
Anslutningskabel för
parkeringssensor (ljusgrön)
(tillbehör 3)

Kabel för parkeringssensor
(ljusgrön)

Kontrollera att parkeringssensorn är ansluten, för säkerhetens skull.
Anslut till kabelflätan för parkeringsbromsens
detekteringsomkopplare på fordonet.

⁄

USB-enhet (kommersiellt tillgänglig)

iPod
AUDIO IN

iPod
AUDIO OUT

iPod-kabel
(tillbehör 4)

iPod
VIDEO OUT

Stiftuppsättning
Stiftnummer i
ISO-kontakter
Strömkontakt
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
Högtalarkontakt
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8

Kabelfärg

Funktion

Gul
Blå/vit
Orange/vit
Röd
Svart

Batteri
Ström på/av
Dimmer
Tändning (ACC)
Jord

Lila
Lila/svart
Grå
Grå/svart
Vit
Vit/svart
Grön
Grön/svart

Höger bak (+)
Höger bak (–)
Höger fram (+)
Höger fram (–)
Vänster fram (+)
Vänster fram (–)
Vänster bak (+)
Vänster bak (–)

iPod
VIDEO IN

USB-kontakt (1 m)
iPod
(säljs separat)

⁄
Ta inte bort kåpan om en
USB-kabel inte används.
Om kontakten kommer i
kontakt med en metalldel
i fordonet kan det leda till
funktionsfel på enheten.

⁄
• Högtalarimpedans
:4–8Ω
• Max matningsström i
USB-uttaget: 500 mA

⁄ Se <Anslutning av ISO-kontakten> (sidan 11).
Kontakt A
Kontakt B

8
7

6
5

4
3

2
1

8
7

6
5

4
3

2
1

A–4 stift (gul)

Batterikabel (gul)

A–7 stift (röd)

Tändningskabel (röd)
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iPod
AUDIO OUT

iPod visuell utgång
(gul)

iPod
VIDEO OUT

PRK SW

iPod audio-utgång
(vänster: vit, höger: röd)

R

Säkring (10 A)

L

Bakre utgång
Främre utgång
Subwoofer-utgång
Antennkabel

R

L

FM/AM-antenningång (JASO)
AUX-ingång (stereo)
Använd minipluggkabeln (ø 3,5 mm) som
är av stereotyp och saknar motstånd.
Till Kenwood skivväxlare/ Externa tillval

den relevanta bruksanvisningen för
⁄ Se
anslutning av dessa kablar.

Kabelfläta
(tillbehör 1)

Låt inga oanslutna kablar sticka ut.
Strömkontroll/ motorantenn
(blå/vit)
P.CONT
ANT.
CONT

Styrledning för dämpning
(brun)
MUTE

Anslut antingen strömkontrollsladden när
du använder en extra effektförstärkare, eller
till antennstyrningsanslutningen i bilen.

Anslut till den terminal som jordas när
telefonen ringer eller ett samtal kopplas upp.
För anvisningar angående anslutning
av ett Kenwood navigationssystem, se
navigationssystemets bruksanvisning.

⁄

Rattfjärrkontroll (ljusblå/gul)
REMOTE CONT
STEERING WHEEL
REMOTE INPUT

För att använda fjärrkontrollfunktionen på
ratten, måste du ha en extra fjärradapter
(ingår ej) som passar till din bil.
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Installation/Borttagning av enheten
Installation

Borttagning av hårdgummiramen
1. Passa in demonteringsnycklarnas hakar
och lossa de två spärrarna på översidan.
Lyft upp ramen och dra den framåt så
som visas på bilden.

Lås
Böj flikarna i monteringskassetten med
en skruvmejsel eller liknande för att
säkra kassetten.

⁄
• Se till att apparaten har monterats säkert.
Om enheten inte sitter säkert kan ett fel
inträffa (till exempel att ljud inte hörs
ibland).

Hake

Demonteringsnyckel (tillbehör 2)
2. När översidan lossas kan man ta loss de
två undre spärrarna.

⁄
• Ramen kan lossas underifrån på samma
sätt.

Borttagning av enheten
1. Se avsnittet <Borttagning av
hårdgummiramen> och ta sedan bort
den hårda gummiramen.
2. Sätt i de två demonteringsnycklarna i
spåren på båda sidor av apparaten som
bilden visar.
3. Tryck demonteringsnycklarna nedåt
samtidigt som de trycks in och dra ut
apparaten halvvägs.
Tillbehör 2

¤ FÖRSIKTIGHET
Montera enheten på avsedd plats i bilen.
Ta inte på metalldelarna på enheten strax
efter användning. Metalldelar som kylfläns
och hölje kan bli varma.

¤
• Var försiktig så att du inte skadar dig på
demonteringsnycklarnas hakar.
4. Dra ut apparaten helt med händerna och
var försiktig så att du inte tappar den.
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Denna produkt har inte installerats av biltillverkaren
på fabriken och ej heller importören i ett EU-land.

Information gällande handhavande
av gammal elektrisk eller elektronisk
utrustning och för batterier (för länder
inom EU som har tillämpat separata
återvinningssystem för avfall)
Produkter och batterier med
symbolen (en överkorsad
papperskorg) ska inte disponeras som
hushållsavfall.
Gammal elektrisk eller elektronisk
utrustning och batterier ska
återvinnas på en plats som har
befogenhet att ta hand om dessa
produkter och dess avfall.
Kontakta din lokala myndighet för
information om närliggande
återvinningsstationer.
Lämplig återvinning och
handhavande av det elektroniska
avfallet hjälper oss att skona våra
naturtillgångar och förebygger
skadliga effekter på vår hälsa och
miljö.
Notera: Märket “Pb” nedanför
symbolen för batterier
indikerar att detta batteri
innehåller spänning.

Försäkran om överensstämmelse med
avseende på EMC-direktiv 2004/108/EC
Tillverkare:
Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo,
192-8525 Japan

EU-representant:
Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN,
Nederländerna

Den här symbolen visar att
Kenwood har tillverkat produkten
på ett sätt som minskar skador på
miljön.
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