
SVENSKA 

39 207 

Felkoder hos CD-växlare 

Sida 1 av6 

Information om CD-växlarens självdiagnos och felkoder. 

Volvos . CD-växlare är utrustad med en avancerad självdiagnostik som hjälpmedel att lokalisera de 
eventuella tekniska fel som kan förekomma. På sidorna 3-5 beskrivs hur självdiagnosen fungerar och 
vilka åtgärder som behöver vidtagas om någon fel kod skulle förekomma. 

Observera att endast auktoriserad Volvo Radio Service-verkstad får öppna CD-växlarenl 

För störningsfri funktion och bästa ljud följer här först några enkla regler: 

3900021 

3900022 

När en ny skiva används första 
o 

gangen: 

Det händer ibland att det vid tillverkningen blir pIast
grader i mitthålet och/eller på skivans ytterkant. Detta 
kan innebära att CD-skivan fastnar i CD-växlaren. Ta 
bort graderna med hjälp aven kulspetspenna eller lik
nande genom att stryka med pennan längs ytterkanten 
och i mitthålet. 

Använd inte skivor av dålig kvalitet. De kan vara för 
stora, eller ha så mycket plastrester runt omkretsen att 
de inte går att använda. 

Håll CD-skivorna rena! 

Torka av skivan med en ren, mjuk, luddfri tygbit. Tor
ka från mitten och utåt kanten. Om skivan är mycket 
smutsig, ta ett milt, neutralt diskmedel i vatten och vät 
tygbiten. Torka sedan av skivan från mitten och utåt. 
Torka skivan torr. 

Använd inte rengörings-spray eller antistat-vätska. 
Aggressiva kemikalier som bensin och thinner kan 
också skada skivans yta och ska följaktligen inte an
vändas som rengöringsmedel. 
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3900023 

3900024 

3900025 

Undvik tejp och etiketter. 

Klistra inte på tejp eller etiketter på CD-skivorna. Tejp 
eller etiketter kan skada både CD-växlaren och skivor
na. 

Fel storlek! 

Använd inte 3,5" CD-skivor, varken med eller utan 
adapterl 

Kondens. 

Om det har bildats kondens på skivorna eller CD-växla
rens optiska delar kan det hända att CD-växlaren fun
gerar otillfredsställande. Detta kan hända under vinter
tid med sträng kyla, när man börjat köra och innetempe
raturen stiger i bilen. 

En fuktig skiva kan torkas av med en ren, torr, luddfri 
tygbit. Det kan emellertid ta uppemot en timma för de 
optiska delarna i CD-växlaren att torka 

Skadad CD-skiva. 

Gör inget försök att spela en sprucken, bucklig eller på 
annat sätt skadad skiva. 

Att spela en skadad skiva kan innebära att CD-växla
ren skadas allvarligt! 

Förvara CD-skivorna. 

Sätt tillbaka skivorna i sina fodral när de inte användes. 
Förvara skivorna på ett inte alltför varmt ställe, undan 
direkt solsken, stark värme och damm. 
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Om CD-växlaren inte fungerar 

Tryck på CD-knappen 
Följ schemat enligt vad som visas i teckenfönstret 

Ingen förbindel
se mellan radion 
och CD-växla
ren. 

Kontrollera da
takabein. 

I 

Någon av E-01 
till och med E-07 

Se sidan 4. 

I 

Temperaturen 
är mer än 500 C 

CD-väx laren 

Det finns ingen 
skiva i CD-väx
laren. 

fungerar igen Sätt in skivor. 
vid lägre tempe-
ratur. 

I 

Sida 3 
av 6 

Det finns ingen 
kassett i CD
spelaren. 

Sätt in en kas
sett. 
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Orsak och åtgärd för olika felkoder 

KOD ORSAK 
• 00 

ATGARD 

[CD E -o / ] Fel på CD-växlaren. Kontakta Volvo Radio Service-verkstad. 

[CD E-D2] Det sitter redan en skiva i spel- Tryck på "magazine eject"-knappen och sätt 
mekanismen. i en tom kassett 

[
CD E-03] Fel på CD-växlaren. Om koden försvinner inom några sekunder 

[CD E -Dli] 
är CD-växlaren OK. Om inte, kontakta Volvo 
Radio Service-verkstad 

[CD E-OS ] 

[CD E-OG ] Fel på CD-växlaren. Tryck på "magazine eject"-knappen och ta 
ut kassetten. Se efter om någon ny felkod 
syns i teckenfönstret. Sätt i kassetten igen. 

[CD E--- ] 
Fel på skivväxlaren Om det inte går att ta ur kassetten, kontakta 

Volvo Radio Service-verkstad. 

Kassetten sitter fast i CD-växlaren Försök att ta ut kassetten med "magazine 
[CD E-DI] eject"-knappen. Om det inte går, försök med 

"Nödmetoden", se sidan 6. Sitter kassetten 
ändå fast, kontakta Volvo Radio Service-
verkstad. 

[CD E- 30 ] För hög temperatur. CD-växlaren fungerar igen vid lägre tempe-
ratur. 

[CD EEEE l Ingen eller felaktig anslutning till Kontrollera anslutningen mellan CO-
CO-växlaren. växlaren och fjärrkontrollen. 

[CD 
~ -- - ~ ] 

Det finns ingen kassett i CD- Sätt i en kassett i CD-växlaren 
växlaren 

[CD 2 ___ 
] 

Det finns ingen skiva i fack 2 i Sätt i en skiva i fack 2 i kassetten. 
kassetten. 

Pauskod som beror på att någon [CD PRU] annan enhet än CD-växlaren är in-
kopplad för tillfället. 
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Korta avbrott i ljudet. 

Skakningar i bilen kan innebära att det blir korta avbrott i ljudet, (del av 
sekund) utan att det är något fel på CD-växlaren. 

Blir det avbrott i ljudet även JA ... Prova med en annan (felfri) JA.., Byt CD-växlaren. 
när bilen står still? ... skiva. Kvarstår problemen? ... 

NEJ 

." 

NEJ Fel på skivan 
Se regler sidan 1 och 2 . 

." 

Är transportskruvarna bort- NEJ Ta bort transportskruvarna . .... 
tagna? ... 

JA 

u 

Är CD-växlaren och dess NEJ ... Skruva fast CD-växlaren och 
konsoler ordentligt fastskru- ... konsolerna .. 
vade i bilen? 

JA 

u 

Varierar problemen med NEJ ... Finns problemen kvar om JA~ I Byt CD-växlaren. 
körsätt och vägens beskaf- ... man byter till annan (felfri) 
fenhet? skiva? 

JA NEJ 

" " 
Allt normalt. Fel på skivan. 

Se regler sidan 1 och 2 

SidaS 
av 6 

I 
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Nödmetod att ta kassetten ur CD-växlaren 

3900026 

1. Öppna dammskyddet på CD-växlaren 

2. Vik ett visitkort (på längden, mitt på). 

3. Stick in visitkortet mellan kassetten och CD-växlarens mekanism som bilden visar. 

4. Kassetten kommer ut när kortet är instucket c:a 4 cm 

5. Se till att hela visitkortet kommer ut ur apparaten, dvs att det inte går sönder och 
någon bit blir kvar i apparaten. 

( 

f 

3900027 

Princip för nödmetoden: 

Låshävarmen frigöres av visitkortet och 
kassetten kommer ut. 


