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Thank you for purchasing this Clarion product.

∗ Please read this owner’s manual in its entirety before operating this equipment.
∗ After reading this manual, be sure to keep it in a handy place (e.g., glove compartment).
∗ Check the contents of the enclosed warranty card and keep it carefully with this manual.
∗ This manual includes the operating procedures of the iPod interface, CD changer, DAB and TV

tuner connected via the CeNET cable. The iPod interface, CD changer and TV tuner have their
own manuals, but no explanations for operating them are described.

 CAUTIONS:
This appliance contains a laser system and 
is classified as a “CLASS 1 LASER 
PRODUCT”. To use this model properly, 
read this Owner’s Manual carefully and keep 
this manual for your future reference. In 
case of any trouble with this player, please 
contact your nearest “AUTHORIZED service 
station”. To prevent direct exposure to the 
laser beam, do not try to open the enclosure.

 !CAUTION
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR 
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER 
THAN THOSE SPECIFIED IN THE OWNER’S 
MANUAL MAY RESULT IN HAZARDOUS 
RADIATION EXPOSURE.

 ADVARSEL.
Denne mærking er anbragt udvendigt på 
apparatet og indikerer, at apparatet arbejder 
med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder, 
at der anvendes laserstråler af svageste 
klasse, og at man ikke på apparatets 
yderside kan blive udsat for utilladelig 
kraftig stråling. 
APPARATET BØR KUN ÅBNES AF 
FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL 
APPARATER MED LASERSTRÅLER! 

Indvendigt i apparatet er anbragt den her 
gengivne advarselsmækning, som advarer 
imod at foretage sådanne indgreb i 
apparatet, at man kan komme til at udsaætte 
sig for laserstråling.

 OBS!  
Apparaten innehåller laserkomponenten 
som avger laserstrålning överstigande 
gränsen för laserklass 1.

 VAROITUS 
Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää 
laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä 
silmille vaarallista lasersäteilyä.
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Dank u voor de aanschaf van die Clarion product.

∗ Lees deze gebruiksaanwijzing geheel door alvorens het toestel in gebruik te nemen.

∗ Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een handige plaats (bijvoorbeeld in het handschoenenvak van
de auto).

∗ Controleer de gegevens op het bijgeleverde garantiebewijs en bewaar het garantiebewijs goed
tezamen met deze gebruiksaanwijzing.

∗ Deze handleiding bevat de bedieningsaanwijzingen voor het iPod interface, de CD-wisselaar, de
DAB en de TV-tuner aangesloten via de CeNET kabel. Het iPod interface, de CD-wisselaar en de
TV-tuner hebben tevens hun eigen handleidingen, maar daarin worden geen aanwijzingen voor de
bediening gegeven.
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1. VOORZORGEN
1. Dit toestel is uitsluitend geschikt voor

wegvoertuigen met 4 wielen. Het toestel is
niet geschikt voor gebruik in of op tractoren,
vorkheftrucks, bulldozers, off-the-road
voertuigen, motorfietsen met 2 wielen of 3-
wielers, vaartuigen of andere
gespecialiseerde voertuigen.

2. Wanneer de auto van binnen zeer koud is en
de speler wordt gebruikt direct nadat de
verwarming is aangezet, kan zich condens
vormen op de disc of op de optische delen
van de speler en kan het onmogelijk blijken
om de disc op de normale wijze af te spelen.
Wanneer er inderdaad condens zit op de
disc, dient u dit te verwijderen met een
zachte doek. Als er condens zit op de
optische onderdelen van de speler, mag u de
speler ongeveer een uur niet gebruiken. De
condensatie zal dan op de natuurlijke manier
verdwijnen zodat het apparaat weer normaal
werkt.

3. Rijden op bijzonder oneffen wegen waardoor
er ernstige vibraties ontstaan kunnen het
geluid doen overslaan.

 INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER.
VERANDERINGEN OF MODIFICATIES AAN
DIT PRODUCT DIE NIET DOOR DE
FABRIKANT ZIJN GOEDGEKEURD MAKEN
DE GARANTIE ONGELDIG.

Wees voorzichtig dat u uw vingers niet klemt
wanneer u het KANTELEND
BEDIENINGSPANEEL open maakt of dicht
doet.
1. Voor de veiligheid raden wij u aan altijd het

KANTELEND BEDIENINGSPANEEL te
sluiten wanneer u dit toestel langere tijd niet
zult gebruiken of wanneer u het contact uit
zet.

Als u het contact van de auto uit zet terwijl
het KANTELEND BEDIENINGSPANEEL
open staat, zal het KANTELEND
BEDIENINGSPANEEL niet meer sluiten.

2. Voordat het KANTELEND
BEDIENINGSPANEEL sluit, is het mogelijk
dat u een remmend geluid hoort van het
veiligheidsmechanisme. Dit is normaal.

Kantelend bedieningspaneel
Dit toestel is voorzien van een kantelend bedieningspaneel om een groter display mogelijk te maken.

Vergeet niet het kantelend bedieningspaneel na gebruik weer te sluiten.

3. Als u het KANTELEND
BEDIENINGSPANEEL met de hand probeert
te bewegen kan dit ervoor zorgen dat het
toestel gaat spelen. Om het weer uit te
zetten, drukt u op de [Q] toets om het
KANTELEND BEDIENINGSPANEEL te
sluiten.

4. Nadat een disc uitgeworpen is, zal het
KANTELEND BEDIENINGSPANEEL
automatisch terugkeren naar de open of de
gesloten toestand. Als er een belemmering is
wanneer het KANTELEND
BEDIENINGSPANEEL zich probeert te
sluiten, wordt het veiligheidsmechanisme
geactiveerd en zal het KANTELEND
BEDIENINGSPANEEL terugkeren naar de
open positie. Verwijder in een dergelijk geval
de belemmering en druk vervolgens op de
[Q] toets.

5. Om te voorkomen dat er krassen op de CD
komen, dient u de 12 of 8 cm CD horizontaal
te houden wanneer u deze in het toestel doet
of eruit haalt.

LET OP:
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Hanteren van compact discs

Gebruik alleen Compact Discs met het  of

 teken.

Gebruik geen hartvormige of achthoekige
Compact Discs of CD’s met een andere
afwijkende vorm.

Sommige CD’s die zijn opgenomen in de CD-R/
CD-RW stand zijn niet bruikbaar.

Hanteren
• Vergeleken met gewone muziek CD’s zijn CD-

R en CD-RW discs gevoeliger voor hoge
temperaturen en vochtigheid en is het
mogelijk dat sommige CD-R en CD-RW discs
niet kunnen worden afgespeeld. Laat deze
schijfjes daarom nooit lang in de auto liggen.

• Nieuwe discs zijn misschien wat ruw aan de
rand. Als u zulke discs gebruikt, is het
mogelijk dat de speler niet werkt of dat de
weergave hapert of stokt. Gebruik een balpen
of iets dergelijks om de rand van de disc
gladder te maken.

• Gebruik geen Compact Discs met grote
krassen, die vervormd zijn of gebarsten enz.
Gebruik van dergelijke discs kan een storing
of schade veroorzaken.

• Om een Compact Disc uit zijn doosje te halen,
drukt u op het midden van het doosje en tilt u
de disc eruit terwijl u hem voorzichtig aan de
randen vasthoudt.

• Gebruik geen in de handel verkrijgbare CD
beschermvellen of discs die voorzien zijn van
stabilisatoren enz. Deze kunnen de disc
beschadigen of storingen in het inwendige
van het apparaat veroorzaken.

Bewaren
• Stel Compact Discs niet bloot aan direct

zonlicht of warmtebronnen.

• Stel Compact Discs niet bloot aan extreem
vochtige of stoffige omstandigheden.

• Stel Compact Discs niet bloot aan directe
warmte van verwarmingsapparaten.

Schoonmaken
• Om vingerafdrukken en stof te verwijderen

gebruikt u een zachte doek en veegt u in een
rechte lijn van het midden van de Compact
Disc naar de rand.

• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals in de
handel verkrijgbare reinigingsmiddelen, anti-
statische sprays of thinner om Compact Discs
schoon te maken.

• Laat de Compact Disc goed drogen nadat u
deze hebt schoon gemaakt met speciale
Compact Disc reiniger, voor u deze weer gaat
afspelen.

• Plak nooit labels op de disc en schrijf er nooit
op met een potlood of een pen.

• Speel nooit een Compact Disc af met een
stuk plakband erop of andere lijm of
lijmresten. Als u toch probeert een dergelijke
Compact Disc af te spelen, is het mogelijk dat
u deze niet meer uit de CD-speler zal weten
te krijgen, of dat deze de CD-speler zal
beschadigen.

Balpen

Ruwe rand
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2. CONTROLS / LES COMMANDES / REGLER / CONTROLLI
REGELAARS / CONTROLES / KONTROLLER / CONTROLOS

Main unit / Appareil principal / Hauptgerät / Apparecchio principale
Hoofdtoestel / Unidad principal / Huvudenhet / Unidade principal

With the SLOPING CONSOLE opened / Ouvrez la CONSOLE RABATTABLE 
ÖFFNUNG DER SCHRÄGKONSOLE / Apertura della CONSOLE INCLINATA 
Met het KANTELEND BEDIENINGSPANEEL geopend / Apertura de la CONSOLA INCLINABLE  
DEN LUTANDE KONSOLEN öppen / Com a CONSOLA INCLINÁVEL aberta

Note: Be sure to unfold this page and refer to the front diagrams as you read each chapter.
Remarque: Veuillez déplier cette page et vous référer aux schémas quand vous lisez chaque chapitre.
Hinweis: Bitte diese Seite ausfalten und beim Lesen der einzelnen Kapitel die Frontdiagramme beachten.
Nota: Assicurarsi di aprire questa pagina e fare riferimento a questi diagrammi quando si legge ciascun capitolo.
Opmerking: Vouw deze pagina uit en zie tevens de afbeeldingen van het voorpaneel tijdens het doorlezen van de volgende hoofdstukken.
Nota: Cuando lea los capítulos, despliegue esta página y consulte los diagramas.
Observera: Vik ut denna sida för att kunna se figurerna över bilstereons framsida medan du läser de olika kapitlen.
Nota: Certifique-se de abrir esta página e consulte os diagramas frontais conforme realiza a leitura de cada capítulo.

[ROTARY]

[       ]

[C]

[DIRECT]
[SCN]

[SRC]

[RPT]

[RDM]

[RELEASE]

[A-M]

[ADJ]

[TA]

[BND]

[DN], [UP]

[Z]

[T]

[D]

[CD SLOT]

[PHOTO SENSOR]

[IR RECEIVER]

[Q]

3. NOMENCLATURE
Note:
• Be sure to read this chapter referring to the front diagrams of chapter “2. CONTROLS” on page 5 (unfold).

[RELEASE] button
• Deeply push in the button to unlock the DCP.

[ADJ] button
• Press the button to enter the adjust mode.
• Press and hold the button for 1 second or

longer to switch to the adjustment mode or
RDS adjustment mode (in Radio FM/DAB
mode).

[ROTARY] knob
• Turn to adjust the volume.
• Perform various settings.

[ ] button
• Perform preset scan while in the radio mode.

When the button is pressed and held, auto
store is performed.

• Play or pause a CD while in the CD/MP3/
WMA mode.

• Confirms various settings.

[Q] button
• Press to open the SLOPING CONSOLE and

insert a CD into the CD SLOT.
• Press to eject a CD loaded in the unit.

[PHOTO SENSOR]
• This sensor detects the brightness inside your

car. When the auto-dimmer function is set to
“AUTO”, the brightness of the display is
dimmed according to the brightness detected
by this sensor.

[C] button
• Button’s color change to multicolor.
• Press and hold the button for 1 second or

longer to go into the user color adjustment.

[Z] button
• Use the button to select one of the 3 types of

sound characteristics already stored in
memory.

[T] button
• Use the button to input a title in the CD

mode.
• Use the button to switch the user titles or

track titles, while in the CD/MP3/WMA mode.
• Use the button to scroll the title during the

CD-text play, while in the CD/MP3/WMA
mode.

Names of the Buttons and their Functions

●When the CD/DVD changer /
iPod interface is connected
∗ For details, see the section “CD Changer

Operations”. For the DVD changer, refer
to the Owner’s Manual provided with the
DVD changer. For the iPod interface, refer
to the Owner’s Manual provided with the
iPod interface.

∗ Hereinafter, “iPod interface” is abbreviated
as iPod BB.

[ ] button
• Play or pause a CD, DVD or iPod BB.

[T] button
• Press the button, switches the user titles or

track titles, etc. while in the CD changer
mode.

• Use the button to input a title in the CD
changer mode.

• Use the button to scroll the title during CD-text
play.

[D] button
• Switches the display indication (main display,

title display).

Major Button Operations When External Equipment is
Connected to This Unit

[D] button
• Switch the display indication (Main display,

Title display)
• Press and hold the button for 1 second or

longer (do not over 4 seconds) to enter the
display adjust mode.

• Press and hold the button for 4 seconds or
longer to turn off the display while in the
usual play.

[IR RECEIVER]
• Receiver for remote control unit

(Operating range: 30° in all directions)

[BND] button
• Switch the band, or seek tuning or manual

tuning while in the radio mode.
• Play a first track while in the CD/MP3/WMA

mode.
• Press the button to change the character.

Press and hold the button for 1 second or
longer to delete the title.

• Press and hold for 1 second or longer to
switch the track type to play in the CD/MP3/
WMA mode.

[UP], [DN] buttons
• Select the folder while in the MP3/WMA mode.

[DIRECT] buttons
• Store a station into memory or recall it

directly while in the radio mode.

[RDM] button
• Perform random play while in the CD/MP3/

WMA mode.
• Press and hold the button for 1 second or

longer to perform folder random play while in
the MP3/WMA mode.

[RPT] button
• Perform repeat play while in the CD/MP3/

WMA mode.
• Press and hold the button for 1 second or

longer to perform folder repeat play while in
the MP3/WMA mode.

[SCN] button
• Perform scan play for 10 seconds of each

track while in the CD/MP3/WMA mode.
• Press and hold the button for 1 second or

longer to perform folder scan play while in the
MP3/WMA mode.

[BND] button
• Move the next disc in increasing order.

[UP], [DN] buttons
• Select the disc.

[RDM] button
• Perform random play. Also perform disc

random play when the button is pressed and
held.

[RPT] button
• Perform repeat play. When this button is

pressed and held, disc repeat play is
performed.

[SCN] button
• Perform scan play for 10 seconds of each

track. Disc scan play is performed when the
button is pressed and held.

[å, ∂] lever
• Select a track when listening to a disc.
• Press the lever upward or downward and hold

in position for 1 second or longer to enter the
fast-forward or fast-backward mode.

Names of the Buttons and their Functions

[SRC] button
• Press the button to turn on the power. Press

and hold the button for 1 second or longer to
turn off the power.

• Switch the operation mode among the radio
mode, etc.

[TA] button
• TA (Traffic Announcement) on or off.

[A-M] button
• Use the button to switch to the audio mode

(SW VOLUME, bass, treble, balance, fader)
• Press and hold for 1 second or longer to turn

on or off the MAGNA BASS EXTEND mode.

[å, ∂] lever
• Select a station while in the radio mode or

select a track while in the CD/MP3/WMA
mode. This lever is used to make various
settings.

• Press the lever upward or downward and hold
in position for 1 second or longer to enter the
fast-forward or fast-backward mode.

[CD SLOT]
• CD insertion slot.

+DXZ768RMP-003-8 06.1.11, 21:142
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3. BENAMINGEN
Opmerking:
• Lees dit hoofdstuk door aan de hand van de afbeeldingen in hoofdstuk “2. REGELAARS” op blz. 5 (uitgevouwen).

Benamingen van de toetsen en hun functies
[RELEASE] toets
• Druk de toets volledig in om de DCP te

ontgrendelen.

[ADJ] toets
• Druk op de toets om de instelfunctie in te

schakelen.
• Houd de toets langer dan 1 seconde ingedrukt

voor het overschakelen naar de instelstand of
de RDS instelstand (in de Radio FM/DAB
gebruiksstand).

[ROTARY] knop
• Draai deze knop om het volume af te stellen.
• Het heeft verscheidene instellingen.

[ ] toets
• Hiermee kunt u de voorkeuzezenders laten

afzoeken wanneer u naar de radio luistert.
Houdt u de toets ingedrukt, dan zullen
zenders automatisch worden opgeslagen.

• Hiermee kunt u het afspelen van de CD/MP3/
WMA starten of het afspelen van de CD
pauzeren wanneer dit gestart is.

• Hiermee kunt u diverse instellingen controleren.

[Q] toets
• Druk op deze toets om het KANTELEND

BEDIENINGSPANEEL te openen en plaats
een CD in de CD SLEUF.

• Druk op deze toets om een geplaatste CD uit
het apparaat te verwijderen.

[PHOTO SENSOR]
• Deze sensor detecteert de helderheid in uw auto.

Wanneer de automatische dimmerfunctie op
“AUTO” staat, zal de helderheid van het display
gedimd worden overeenkomstig de helderheid
die door deze sensor wordt gedetecteerd.

[C] toets
• Gebruik deze toets om de kleur van de

toetsen te wijzigen.
• Houd de toets langer dan 1 seconde ingedrukt

om de gebruiker-kleurinstelling te activeren.

[Z] toets
• Gebruik de toets om een van de 3 typen

geluidskarakteristieken te kiezen die reeds in
het geheugen zijn vastgelegd.

[T] toets
• Gebruik deze toets om een titel in de CD

gebruiksstand op te slaan.

• Gebruik deze toets om te schakelen tussen
de gebruikerstitels of fragmenttitels enz.
wanneer het toestel in de CD/MP3/WMA
gebruiksstand staat.

• Gebruik de toets om de titel tijdens weergave
van CD-tekst over het display te schuiven
wanneer het toestel in de CD/MP3/WMA
gebruiksstand staat.

[D] toets
• Voor het omschakelen van de display-

aanduiding (hoofddisplay, titeldisplay).
• Houd de toets langer dan 1 seconde ingedrukt

(maar korter dan 4 seconden) om de display-
instelfunctie in te schakelen.

• Houd de toets langer dan 4 seconden
ingedrukt om het display uit te schakelen
tijdens normale weergave.

[IR RECEIVER]
• Ontvanger voor de afstandsbediening. (Bereik:

30° in alle richtingen)

[BND] toets
• Hiermee kunt u overschakelen naar een

andere band, of kiezen tussen automatisch of
handmatig afstemmen wanneer u naar de
radio luistert.

• Hiermee zal het eerste fragment worden
afgespeeld wanneer u naar een CD/MP3/
WMA luistert.

• Druk op de toets om het teken te veranderen.
Houd de toets langer dan 1 seconde ingedrukt
om de titel te wissen.

• Houd de toets gedurende 1 seconde of langer
ingedrukt om de weergavensoort af te spelen
in CD/MP3/WMA-modus.

[UP], [DN] toetsen
• Hiermee kiest u de gewenste map in de MP3/

WMA gebruiksstand.

[DIRECT] toetsen
• Hiermee kunt u een zender in het geheugen

opslaan of direct daaruit oproepen wanneer u
naar de radio luistert.

[RDM] toets
• Hiermee kunt u de fragmenten op de CD/MP3/

WMA in een willekeurige volgorde weergeven.
• Houd de toets langer dan 1 seconde ingedrukt

om de mappen in een willekeurige volgorde
weer te geven in de MP3/WMA gebruiksstand.
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Benamingen van de toetsen en hun functies

[RPT] toets
• Hiermee kunt u de fragmenten op de CD/

MP3/WMA herhaald weergeven.
• Houd de toets langer dan 1 seconde ingedrukt

om de mappen herhaald weer te geven in de
MP3/WMA gebruiksstand.

[SCN] toets
• Hiermee kunt u automatisch de eerste 10

seconden van elk fragment op de CD/MP3/
WMA weergeven.

• Houd de toets langer dan 1 seconde ingedrukt
voor scan-weergave van de mappen in de
MP3/WMA gebruiksstand.

[SRC] toets
• Druk op deze toets om de stroom in te

schakelen. Houd de toets langer dan 1
seconde ingedrukt om de stroom uit te
schakelen.

• Hiermee kunt u een andere geluidsbron
inschakelen, bijvoorbeeld de radio enz.

[TA] toets
• TA (verkeerberichten) aan of uit.

[A-M] toets
• Gebruik deze toets om de audiofunctie (SW

VOLUME, lage tonen, hoge tonen, balans,
fader) om te schakelen.

• Houd de toets langer dan 1 seconde
ingedrukt om de MAGNA BASS EXTEND
functie in of uit te schakelen.

[å, ∂] hendel
• Kies een zender in de radio-gebruiksstand of

kies een track in de CD/MP3/WMA
gebruiksstand. Deze hendel wordt gebruikt
om diverse instellingen te maken.

• Druk de hendel omhoog of omlaag en houd
deze dan 1 seconde of langer vast om de
vooruitspoel- of terugspoelfunctie in te
schakelen.

[CD SLOT]
• CD laadsleuf.

●Wanneer er een CD/DVD-
wisselaar / iPod interface is
aangesloten
∗ Zie het hoofdstuk “Bediening van de CD-

wisselaar” voor nadere bijzonderheden.
Raadpleeg de handleiding van de DVD-
wisselaar voor informatie over de DVD-
wisselaar. Raadpleeg de handleiding van
het iPod interface voor informatie over het
iPod interface.

∗ “iPod interface” wordt hierna afgekort als
iPod BB.

[ ] toets
• Hiermee kunt u een CD, DVD of iPod BB

afspelen of pauzeren.

[T] toets
• Bij indrukken van deze toets kunt u schakelen

tussen de gebruikerstitels of fragmenttitels
enz. wanneer het toestel in de CD-wisselaar
gebruiksstand staat.

• Gebruik deze toets om een titel in te voeren in
de CD-wisselaar gebruiksstand.

• Gebruik deze toets om de titel door het display
te schuiven tijdens CD-tekst weergave.

[D] toets
• Voor het omschakelen van de display-

aanduiding (hoofddisplay, titeldisplay).

Werking van de belangrijkste toetsen wanneer er
externe apparatuur is aangesloten op dit toestel

[BND] toets
• Gaat naar de volgende disc.

[UP], [DN] toetsen
• Hiermee kiest u de gewenste disc.

[RDM] toets
• Hiermee kunt u fragmenten in willekeurige

volgorde laten weergeven. Wanneer deze toets
ingedrukt wordt gehouden, zullen de discs in
willekeurige volgorde worden weergegeven.

[RPT] toets
• Hiermee kunt u fragmenten laten herhalen.

Wanneer deze toets ingedrukt wordt
gehouden, zal de disc worden herhaald.

[SCN] toets
• Hiermee kunt u de eerste 10 seconden van elk

fragment laten weergeven. Deze zogenaamde
scan-weergave zal worden uitgevoerd wanneer
u deze toets ingedrukt houdt.

[å, ∂] hendel
• Hiermee kunt u een bepaald fragment

selecteren wanneer u naar een disc luistert.
• Druk de hendel omhoog of omlaag en houd

deze dan 1 seconde of langer vast om de
vooruitspoel- of terugspoelfunctie in te
schakelen.
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Werking van de belangrijkste toetsen wanneer er externe apparatuur is
aangesloten op dit toestel

Betreffende iPod BB (EA-1251E)
Op de iPod BB kan een iPod worden
aangesloten die dan op dezelfde wijze bediend
wordt als een 6-disc CD-wisselaar.

• Wanneer een iPod op de iPod BB is
aangesloten, worden de volgende
bedieningshandelingen op het hoofdtoestel
uitgevoerd.

• Niet alle iPod functies kunnen op het
hoofdtoestel worden geregeld.

• De iPod modellen die gebruikt kunnen
worden met de iPod BB zijn de modellen die
de volgende softwareversies ondersteunen:
…iPod 3e generatie, software Ver. 2.2 of

later.
…iPod 4e generatie, software Ver. 3.0.1 of

later.
…iPod mini, software Ver. 1.2 of later.

…iPod photo (beelden kunnen niet worden
weergegeven).

* Raadpleeg de handleiding van uw iPod om te
kijken welke softwareversie door uw iPod
wordt ondersteund.

Opmerkingen:
• Scanweergave is niet mogelijk met de iPod BB.
• Om de iPod als een 6-disc CD-wisselaar te

kunnen bedienen, moet u vooraf een afspeellijst
opstellen.

• Wanneer de iPod BB en een CD-wisselaar
worden aangesloten, moet u de
adresschakelaar aan de kant van de CD-
wisselaar op “2” zetten.

• Zie de handleiding van de iPod BB voor verdere
voorzorgsmaatregelen.

• “iPod” is een handelsmerk van Apple Computer,
Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en in
andere landen.

●Wanneer er een TV/DAB
ontvanger is aangesloten
∗ Raadpleeg voor meer details hieromtrent het

hoofdstuk “Bediening van de TV” of “Bediening
van de digitale redio/DAB”.

[ADJ] toets
• Houd de toets langer dan 1 seconde ingedrukt

om naar de TV beeldfunctie of de VTR
(externe) beeldfunctie over te schakelen.

[ ] toets
• Hiermee kunt u de voorkeuzezenders laten

afzoeken wanneer u naar de TV luistert.
Wanneer u deze toets ingedrukt houdt, zullen
de zenders automatisch worden opgeslagen.
(Deze functie werkt alleen bij een TV
ontvanger.)

• Voer het scannen van de zenders uit in de
DAB gebruiksstand.

[BND] toets
• Hiermee kunt u de band omschakelen.
• Wanneer deze toets ingedrukt wordt

gehouden, kunt u kiezen tussen automatisch
of handmatig afstemmen.

[DIRECT] toetsen
• Hiermee kunt u een zender opslaan in het

geheugen of direct daaruit oproepen.

[TA] toets
• Gebruik deze toets om de TA

(verkeersberichten) standbystand in te stellen
in de DAB functie. (Deze functie werkt alleen
bij een DAB ontvanger.)

[å, ∂] hendel
• Hiermee kunt u een zender kiezen.
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Display-onderdelen

CT (kloktijd)/MUTE aanduiding

∗ Onderdelen tussen haakjes  ( ) worden  
   aangegeven als de  “Bronaanduiding”.

Achtergrond aanduiding
• Bewegend beeld (3 patronen), stilstaand beeld   
 (5 patronen) (blz. 174)
• Demonstratiefunctie met schermbeveiliging (blz. 174)

Gebruiksstatus aanduiding 
Titels worden aangegeven.
■ Wordt aangegeven bij het   

veranderen van de programmabron

MB :
Z-1 :
A-VOL :
ST :
MANU :
AF :
REG :
TA :
TP :
PTY :
DAB :
INFO :

MAGNA BASS EXTEND aanduiding
Z-ENHANCER 1, 2, 3
AUTO VOL aanduiding
ST (alleen radio), MP3, WMA aanduiding
Handmatig aanduiding
Alternatieve frequentie aanduiding 
Regionaal aanduiding
Verkeersbericht aanduiding traffico
Verkeersprogramma aanduiding
Programmatype aanduiding
DAB aanduiding
Informatie-aanduiding voor DAB

Bronaanduiding

DAB (DAB)

CD/MP3 (CD)

CD A/C1 (CDC1) 

CD A/C1 (2, 3, 4) 
(CDC1 (2, 3, 4))

DVD A/C (DVDC) 

TV (TV)

VTR (VTR) 

AUX (AUX)

ACCESORY 
(ACCS)

TELEPHONE 
(TEL)

: DAB gebruiksstand

: CD/MP3 gebruiksstand

: CD-wisselaar (iPod BB)  
  gebruiksstand 
  ∗ Bij aansluiting van  
     iPod BB.

: CD-wisselaar  
  gebruiksstand

: DVD-wisselaar  
  gebruiksstand

: TV gebruiksstand

: VTR (videorecorder)  
  gebruiksstand

: AUX gebruiksstand

: Accesoire gebruiksstand 

: Telefoon gebruiksstand
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Display-onderdelen

Gebruiksstatus aanduiding 

Band / Disc nr. /  
Map nr. aanduiding

Ontvangsfrequentie of kanaal  /   
Speelduur aanduiding

Voorkeuzekanaal / 
Track nr. aanduiding

Bronaanduiding

Toont een pictogram dat correspondeert  
met de afspeelfunctie of selectie.

De onderdelen tussen haakjes ( ) worden tijdens het 
gebruik aangegeven als de “Gebruiksstatus 
aanduiding”.

• P.SCAN (PRESET SCN) : Voorkeuzezenders   
  scannen
• AS (AUTO STORE) : Automatisch opslaan
• S.SCAN (S-SCAN) : Zendstations scannen
• SCAN (TRACK SCAN)  : Tracks scannen
• RPT (TRACK RPT)  : Track herhalen 
• RDM (TRACK RDM) : Willekeurige weergave  
  van tracks
• D.SCAN (DISC SCAN) : Discs scannen
• D.RPT (DISC RPT) : Disc herhalen
• D.RDM (DISC RDM) : Willekeurige weergave  
  van discs
• SCAN (CHAPTER SCN) : Hoofdstukken scannen
• RPT (CHAPTER RPT) : Hoofdstuk herhalen 
• T.RPT (TITLE RPT) : DVD-titel herhalen
• F.SCAN (FOLDER SCN) : Mappen scannen
• F.RPT (FOLDER RPT) : Map herhalen
• F.RDM (FOLDER RDM) : Willekeurige weergave  
  van mappen

U 
 
PS

PT

S 
   
A 
   

 
 
A

T

USER : Radio / TV gebruikertitel  
 : CD gebruikertitel 

PS NAME : RDS PS (zender) naam
PTY NAME : RDS PTY 

  (programmatype) naam
S-LABEL : DAB S-LABELL
DISC : CD-TEXT disctitel
ARTIST : CD-TEXT artiestentitel
TRACK : CD-TEXT tracktitel
FOLDER : MP3 mapnaam
TRACK : MP3 bestandsnaam
ALBUM : MP3 albumtag
ARTIST : MP3 artiestentag
TITLE : MP3 titeltag

■ Wordt aangegeven bij het  
 veranderen van de titel 
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4. DCP (VERWIJDERBAAR BEDIENINGSPANEEL)
Het bedieningspaneel kan worden losgekoppeld
om diefstal te voorkomen. Wanneer u het
bedieningspaneel los maakt, dient u het te
bewaren in de DCP (DETACHABLE CONTROL
PANEL; verwijderbaar bedieningspaneel)
houder om krassen te voorkomen.

Wij bevelen u aan het DCP afneembaar
bedieningspaneel met u mee te nemen wanneer
u de auto verlaat.

Verwijderen van het DCP bedieningspaneel
1. Doe het toestel uit met het KANTELEND

BEDIENINGSPANEEL gesloten.

2. Druk de [RELEASE] toets diep in om het
DCP bedieningspaneel te openen.

3. Trek het DCP bedieningspaneel naar u toe
en haal het van het toestel af.

• U dient altijd eerst het KANTELEND
BEDIENINGSPANEEL te sluiten voor u het
DCP bedieningspaneel verwijdert.

• Als u het DCP bedieningspaneel probeert
te verwijderen terwijl het KANTELEND
BEDIENINGSPANEEL open staat zal dit
zich meteen trachten te sluiten. Wees
voorzichtig dat u uw vingers niet klemt.

Bevestigen van het DCP bedieningspaneel
1. Steek het DCP bedieningspaneel zo in het

toestel dat het deel van het DCP
bedieningspaneel gemerkt met A in de
illustratie past over de haak B van het
toestel.

2. Druk de linkerkant C van het DCP
bedieningspaneel voorzichtig op zijn plaats.

• Het DCP bedieningspaneel kan
gemakkelijk beschadigd raken door
schokken of stoten. Let er op dat u het niet
laat vallen of anderszins blootstelt aan
schokken of stoten nadat u het verwijderd
hebt.

• Wanneer de [RELEASE] toets ingedrukt is,
en het DCP bedieningspaneel is niet stevig
op zijn plaats geklikt, bestaat de kans dat
het van het toestel valt door de
bewegingen van de auto. Dit kan het DCP
bedieningspaneel defect doen raken, dus
let er op dat u het DCP bedieningspaneel
of weer terugzet op het toestel of opbergt
in de DCP bedieningspaneel houder.

• De aansluiting tussen het DCP
bedieningspaneel en het toestel is een zeer
belangrijk onderdeel. Wees zeer voorzichtig dat
u dit onderdeel niet beschadigt door er op te
drukken met uw vingernagels,
schroevendraaiers enz.

Opmerking:
• Wanneer het DCP bedieningspaneel vuil is

geworden, dient u het vuil eraf te vegen met
slechts een zachte, droge doek.

[RELEASE] toets

DCP

LET OP:

LET OP:
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5. AFSTANDSBEDIENING
Signaal-zender

CR2025
[SRC] [BND]

[    ]

[   ], [   ]

[MUTE]

[TA]

[PS/AS]

[DISP]

[PTY]

[AF]

[    ], [    ]

1 Draai de afstandsbediening om en schuif het 
dekseltje in de richting aangegeven door de pijl in de 
afbeelding.

2 Steek de batterij (CR2025) in de insteekgeleiders 
met de bedrukte kant (+) naar boven gekeerd.

3 Druk de batterij in de richting aangegeven door de 
pijl zodat deze in het batterijvak schuift.

4 Breng het dekseltje weer aan en schuif dit naar 
binnen totdat het vastklikt.

Opmerkingen: 

Bij verkeerd gebruik kan de batterij barsten waardoor er 
vloeistof lekt, met letsel of beschadiging van de 
omringende materialen tot gevolg. Neem altijd de 
volgende veiligheidsmaatregelen in acht:

• Gebruik uitsluitend de voorgeschreven batterij.

• Let er bij het aanbrengen van de batterij op dat de +/– 
in de juiste richting wijzen.

• Stel de batterij niet bloot aan hitte en gooi deze ook 
niet in vuur of water. Probeer de batterij niet te 
demonteren.

• Gooi lege batterijen op de voorgeschreven wijze weg.

Plaatsen van de batterij

Insteekgeleider
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[SRC]

 
[BND]

[     ] , [     ]

[       ] , [       ]

[         ]

[MUTE]

[TA]

[DISP]

[PS/AS]
 

[AF]
 

[PTY]

Functies van de diverse afstandsbedieningstoetsen

Functie

Toets
Radio (RDS) / DAB CD/MP3/WMA

CD-wisselaar
DVD-wisselaar

iPod BB
TV

Schakelt om tussen radio, DAB, iPod BB, CD/MP3/WMA, CD-wisselaar, DVD-wisselaar, TV en 
AUX. Druk op deze toets om een verkeersinformatiemelding, een nooduitzending en een PTY-
uitzending te beëindigen tijdens een TA, ALARM of PTY-onderbreking.

Schakelt de 
frequentieband om.

Keert terug naar de 
eerste track.

Gaat naar de 
volgende disk in 
oplopende volgorde.

Schakelt de 
frequentieband om.

Verhoogt en verlaagt het volumeniveau (in alle functies).

Gaat naar de vorige 
en volgende 
voorkeurzender.

Geen functie.

Gaat naar de vorige en volgende track. 
Indien ingedrukt gehouden gedurende 1 
seconde of langer:
Snelvooruit- en achteruitspoelen.

Schakelt tussen weergave en pauze.

Gaat naar de vorige 
en volgende 
voorkeurzender.

Geen functie.

Schakelt de geluidsonderbreking in en uit.

Schakelt TA in en uit.
Druk op deze toets om een verkeersinformatiemelding te beëindigen tijdens een TA-
onderbreking.

Voor het omschakelen tussen het hoofddisplay en het titeldisplay.
Indien ingedrukt gehouden gedurende 1 seconde of langer: Schakelt titels om (behalve in de 
DVD-wisselaar, TV-modus).

Voorkeurzender 
scannen.
Indien ingedrukt 
gehouden gedurende 
2 seconden of 
langer:
Voorkeurzenders 
automatisch opslaan.

Schakelt de AF-
functie in en uit.
Indien ingedrukt 
gehouden gedurende 
1 seconde of langer:
Schakelt de REG-
functie in en uit.

Druk op deze toets om een nooduitzending te onderbreken tijdens een Alarmonderbreking.

Druk op deze toets om een PTY-uitzending te beëindigen tijdens een PTY-onderbreking.

Scanweergave.
Indien ingedrukt 
gehouden gedurende 
1 seconde of langer: 
map scanweergave 
(MP3/WMA-modus). 

Herhaalde weergave.
Indien ingedrukt 
gehouden gedurende 
1 seconde of langer: 
herhaalde 
mapweergave 
(MP3/WMA-modus).

Scanweergave.
Indien ingedrukt 
gehouden 
gedurende 1 
seconde of langer: 
Diskscanweergave.
* Kan niet via de  
 iPod BB bedienen.

Herhaalde 
weergave.
Indien ingedrukt 
gehouden 
gedurende 1 
seconde of langer: 
herhaalde 
diskweergave.

Voorkeurzender 
scannen.
Indien ingedrukt 
gehouden gedurende 
2 seconden of langer: 
voorkeurzenders 
automatisch opslaan.

Geen functie.

Schakelt PTY in en 
uit.

Willekeurige 
weergave.
Indien ingedrukt 
gehouden gedurende 
1 seconde of langer: 
willekeurige 
mapweergave 
(MP3/WMA-modus).

Willekeurige 
weergave.
Indien ingedrukt 
gehouden 
gedurende 1 
seconde of langer: 
willekeurige 
diskweergave.

Schakelt om tussen 
TV en VTR.

∗ Sommige van de toetsen op het apparaat en de afstandsbediening die overeenkomen hebben 
 verschillende functies.
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6. BEDIENING
Basisbediening

Opmerking: Lees dit hoofdstuk door aan de hand van de afbeeldingen in
hoofdstuk “2. REGELAARS” op blz. 5 (uitgevouwen).

Let er op dat u het volume laag zet wanneer u
de stroom of het contact uitschakelt. Dit
apparaat onthoudt de laatste instelling van
het volume. Als u de stroom uitschakelt met
het volume hoog, zal het plotse lawaai
wanneer u de stroom weer inschakelt of het
contact van de auto weer inschakelt, uw
gehoor en het apparaat kunnen beschadigen.

De stroom aan/uit zetten
Opmerking:
• Wees voorzichtig wanneer u dit apparaat langere

tijd gebruikt zonder de motor te laten draaien. Als
u teveel energie onttrekt aan de accu van de auto
is het mogelijk dat u niet in staat zal blijken te zijn
de auto te starten. Daarbij kan dit de
gebruiksduur van de accu bekorten.

1. Druk op de [SRC] toets.

2. De verlichting en het display op het apparaat
zullen oplichten. De instellingen die golden
toen het apparaat voor het laatst werd
uitgeschakeld zijn onthouden en zullen
automatisch weer precies zo ingesteld worden.

3. Houd de [SRC] toets 1 seconde of langer
ingedrukt om het apparaat weer uit te schakelen.

Opmerking:
• Systeemcontrole

Tijdens de eerste keer starten van dit apparaat,
gaat het door een systeemcontrole procedure.
Deze procedure controleert alle randapparatuur
die eventueel is aangesloten via CeNET. Alle extra
CeNET-apparatuur die u aansluit na het
inschakelen van het apparaat brengt de
systeemcontrole procedure op gang. Wanneer u
het apparaat inschakelt, verschijnt “SYSTEM
CHECK” op het display wanneer de
kabelverbindingen zijn gewijzigd. De
systeemcontrole start automatisch in het apparaat.

Selecteren van een functie
1. Druk op de [SRC] toets om de

gebruiksfunctie te veranderen.

2. Elke keer dat u op de [SRC] toets drukt zal de
gebruiksfunctie veranderen volgens deze reeks:

Radiofunctie ➜ DAB-functie ➜ CD/MP3/
WMA-functie ➜ CD-wisselaar (iPod BB)
functie ➜ CD-wisselaar functie ➜ DVD-
wisselaar functie ➜ TV-functie ➜ AUX-
functie ➜ Radiofunctie...

LET OP: ∗ Externe apparatuur die niet via de CeNET
aansluiting aangesloten is wordt niet getoond.

Regelen van het volume
1. Druk de voorkant van de [ROTARY] knop in.

De knop zal nu naar buiten komen.

2. Draai aan de [ROTARY] knop om het volume
af te stellen.
∗ Het volume is instelbaar binnen een bereik

van 0 (minimum) t/m 33 (maximum).

Omschakelen van het display
● Wanneer de stroom ingeschakeld is.
1. Bij enkele malen indrukken van de [D] toets

verandert het display als volgt:

Hoofddisplay ➜ Titeldisplay ➜
Hoofddisplay ...
∗ In geval van een gebruikerstitel zal alleen het

bovenste niveau worden weergegeven.
∗ In geval van de TV/AUX/DVD-wisselaar kan

het display niet omgeschakeld worden naar
het “titeldisplay”.

∗ Het eenmaal geselecteerde display zal het
standaarddisplay van het apparaat worden.
Wanneer u bijvoorbeeld het volume bij regelt,
zal het display direct naar het bij die functie
behorende display schakelen en enige
seconden nadat u de instelling veranderd hebt
weer terugschakelen naar het oorspronkelijke
display.

∗ Wanneer u een titel heeft ingevoerd in een
CD/MP3/WMA, verschijnt deze op het display.
Als u geen titel heeft ingevoerd, verschijnt “ ”
op het display. Voor meer informatie omtrent
het invoeren van een titel, dient u de
paragraaf “Invoeren van titels” in het
hoofdstuk “Functies dei beide werkings-
methoden gemeen hebben” te raadplegen.

2. Houd de [D] toets langer dan 4 seconden
ingedrukt om het display uit te schakelen
tijdens normale weergave. Druk even op de
toets om naar de vorige gebruiksstand terug
te keren.

CT-functie (kloktijdfunctie)
De CT-functie ontvangt CT-informatie vanaf een
RDS-zender en toont de tijd.
∗ Als er geen CT-informatie wordt ontvangen,

verschijnt “––:––CT” op het display.
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Basisbediening

Opmerking:
• In sommige landen en door sommige zenders

wordt geen CT-informatie uitgezonden. Bovendien
is het mogelijk dat in sommige gebieden de CT-
informatie niet juist wordt afgebeeld.

Instellen van MAGNA BASS
EXTEND
De MAGNA BASS EXTEND stelt niet de lage
frequenties af zoals de normale
geluidafstelfunctie, maar brengt de diepe
basbereiken naar de voorgrond waardoor u een
dynamisch geluid krijgt.
∗ De fabrieksinstelling is “OFF (UIT)”.

1. Houd de [A-M] toets langer dan 1 seconde
ingedrukt om het MAGNA BASS EXTEND
effect in te schakelen. “MB” licht op het
display op.

2. Houd de [A-M] toets langer dan 1 seconde
ingedrukt om het MAGNA BASS EXTEND
effect uit te schakelen. “MB” zal doven.

Instellen van de Z-Enhancer
Dit toestel is uitgerust met 3 soorten tooneffecten
voorgeprogrammeerd in het geheugen. U kunt
zelf kiezen welke u wilt gebruiken.
∗ De fabrieksinstelling is “OFF” (door uzelf

ingesteld).

Met elke druk op de [Z] toets zal het toon-effect
als volgt veranderen:

“OFF” ➜ “BASS BOOST” ➜ “IMPACT” ➜
“EXCITE” ➜ “OFF” ...
• BASS BOOST : Nadruk op de lage tonen.

• IMPACT : Nadruk op zowel de lage als
de hoge tonen.

• EXCITE : Nadruk op de lage en de
hoge tonen, bij verzwakking
van de middentonen.

• OFF : Geen geluidseffect.

Regelen van de toon
Druk op de [A-M] toets en selecteer het
onderdeel dat u wilt instellen. Elke keer dat u op
de [A-M] toets drukt, verandert het in te stellen
onderdeel volgens de volgende reeks:

● Wanneer “BASS BOOST” is ingeschakeld
“SW VOLUME 0” ➜ “BALANCE 0” ➜
“FADER 0” ➜ Laatst ingestelde functie.

● Wanneer “IMPACT” is ingeschakeld
“SW VOLUME 0” ➜ “BALANCE 0” ➜
“FADER 0” ➜ Laatst ingestelde functie.

● Wanneer “EXCITE” is ingeschakeld
“SW VOLUME 0” ➜ “BALANCE 0” ➜
“FADER 0” ➜ Laatst ingestelde functie.

● Wanneer “OFF” is ingeschakeld
“SW VOLUME 0” ➜ “BASS 0” ➜ “TREB 0”
➜ “BALANCE 0” ➜ “FADER 0” ➜ Laatst
ingestelde functie.

Opmerking:
• Als de subwoofer werkzaam is, kan “SW

VOLUME 0” gekozen worden.

Afstellen van de subwoofer
∗ De fabrieksinstelling is “0”.
∗ U kunt deze functie alleen afstellen wanneer u de

subwoofer-uitvoer instelt op “ON”. Voor meer
informatie over hoe u een subwoofer instelt,
raadpleeg de subparagraaf “Instellen van de
subwoofer” in de paragraaf “Functies dei beide
werkings-methoden gemeen hebben”.

1. Druk op de [A-M] toets om “SW VOLUME” te
selecteren.

2. Draai aan de [ROTARY] knop om een
waarde te selecteren van –6 tot +6.

3. Wanneer u de afstelling heeft voltooid, druk
een paar keer op de [A-M] toets totdat de
functiemodus verschijnt.

Regelen van de lage tonen (Gain)
1. Druk op de [A-M] toets en kies “BASS 0”.

2. Draai aan de [ROTARY] knop om de lage
tonen in te stellen.
∗ De fabrieksinstelling is “0”. (Bedieningsbereik:

–6 tot +7)

3. Wanneer u klaar bent met instellen, dient u
een paar keer op de [A-M] toets te drukken
totdat u weer terug bent in de oorspronkelijke
bedieningsfunctie.

Regelen van de hoge tonen (Gain)
1. Druk op de [A-M] toets en kies “TREB 0”.

2. Draai aan de [ROTARY] knop om de hoge
tonen in te stellen.
∗ De fabrieksinstelling is “0”. (Bedieningsbereik:

–6 tot +6)

3. Wanneer u klaar bent met instellen, dient u
een paar keer op de [A-M] toets te drukken
totdat u weer terug bent in de oorspronkelijke
bedieningsfunctie.
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Bediening van de radio

Naar de radio luisteren
1. Druk op de [SRC] toets en selecteer de radio

functie. De frekwentie of PS/PTY wordt op
het display getoond.
∗ PS: Programma Service naam
∗ PTY: Programma Type

2. Druk op de [BND] toets en selecteer de
gewenste radio-band. Elke keer dat u op de
toets drukt zal de band voor radio-ontvangst
volgens de volgende reeks veranderen:

F1 (FM1) ➜ F2 (FM2) ➜ F3 (FM3) ➜ A (MW/
LW) ➜ F1 (FM1)...

3. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of omlaag
om op de gewenste zender af te stemmen.

Afstemmen
Er zijn 3 manieren beschikbaar om af te stemmen
op een radiozender, automatisch zoeken,
handmatig afstemmen en voorkeuze afstemming.

Automatisch zoeken
1. Druk op de [BND] toets en selecteer de

gewenste band (FM of AM (MW/LW)).

2. Stem af op een station.
∗ Als “MANU”, voor handmatig afstemmen,

oplicht in het display, houd dan de [BND] toets
1 seconde of langer ingedrukt. “MANU” zal
doven in het display en u kunt het apparaat nu
automatisch laten zoeken met de SEEK
functie.

∗ Als “TA”, voor verkeersberichten, oplicht in het
display, zal het apparaat automatisch zoeken
naar TP stations die dit soort gegevens
uitzenden.

● DX SEEK
Druk de [å, ∂] hendel omhoog of omlaag
om te beginnen met het automatisch zoeken
van een zender.

Wanneer de hendel omhoog wordt gedrukt,
begint het zoeken in de richting van de hogere
frequenties. Wanneer de hendel omlaag wordt
gedrukt, begint het zoeken in de richting van de
lagere frequenties.
∗ Wanneer het automatisch zoeken en afstemmen

begint, zal “DX SEEK” verschijnen in het display.

● LOCAL SEEK
Als de [å, ∂] hendel omhoog of omlaag
wordt gedrukt en dan langer dan 1 seconde
wordt vastgehouden, zal de lokale
zoekafstemming ingeschakeld worden.
∗ Wanneer het automatisch zoeken naar stations

met een goede ontvangst begint, zal “LO SEEK”
in het display verschijnen.

Basisbediening

Regelen van de balans
1. Druk op de [A-M] toets en selecteer

“BALANCE 0”.

2. Draai de [ROTARY] knop om de balans van
de linker en rechter luidsprekers in te stellen.
∗ De fabrieksinstelling is “0”. (Bereik: L13 tot R13)

3. Wanneer u klaar bent met het maken van de
instelling, drukt u net zo vaak op de [A-M]
toets tot u de gewenste bedieningfunctie
weer heeft bereikt.

Regelen van de fader
1. Druk op de [A-M] toets en selecteer “FADER

0”.

2. Draai de [ROTARY] knop om de balans van
de voorste en achterste luidsprekers in te
stellen.
∗ De fabrieksinstelling is “0”. (Bereik: F12 tot R12)

3. Wanneer u klaar bent met het maken van de
instelling, drukt u net zo vaak op de [A-M]
toets tot u de gewenste bedieningfunctie
weer heeft bereikt.

Opmerking:
• Als er in de A-M afstelstand langer dan 7

seconden geen bediening wordt verricht, komt
deze gebruiksstand te vervallen en wordt er
teruggekeerd naar de vorige gebruiksstand.
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Handmatig Afstemmen
Er zijn 2 manieren om met de hand op stations
af te stemmen: Snel afstemmen en getrapt
afstemmen.

Wanneer u in de getrapte afstem-functie zit,
verandert de ingestelde frequentie stapsgewijs.
Bij het snel afstemmen kunt u snel de gewenste
frequentie kiezen.

1. Druk op de [BND] toets en selecteer de
gewenste band (FM of AM (MW/LW)).
∗ Als “MANU” niet oplicht in het display, moet u 1

seconde of langer op de [BND] toets drukken.
“MANU” zal nu oplichten in het display en
handmatig afstemmen is nu beschikbaar.

2. Stem af op een station.

● Snel afstemmen:
Druk de [å, ∂] hendel omhoog of omlaag
en houd deze langer dan 1 seconde vast om
te beginnen met het zoeken naar een zender.

● Getrapt afstemmen:
Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag voor handmatige afstemming.

Oproepen van een
voorgeprogrammeerd station
Er is een totaal van 24 voorkeuzeposities
beschikbaar (6-FM1, 6-FM2, 6-FM3, 6-AM) om
individuele radiostations in het geheugen op te
slaan. Een druk op de corresponderende
[DIRECT] toets roept direct automatisch de
opgeslagen frequentie op.

1. Druk op de [BND] toets en selecteer de
gewenste band (FM of AM (MW/LW)).

2. Druk op de [DIRECT] toets die
correspondeert met de frequentie en dus het
radiostation waarnaar u wilt luisteren.
∗ Houd een van de [DIRECT] toetsen 2

seconden of langer ingedrukt om het huidige
radiostation in het geheugen op te slaan.

Handmatig geheugen
1. Selecteer het gewenste station met een van

de afstem methodes.

2. Houd een van de [DIRECT] toetsen 2
seconden of langer ingedrukt om het huidige
station in het geheugen op te slaan.

Bediening van de radio

Automatisch opslaan
Automatisch opslaan is een functie waarmee
maximaal 6 stations kunnen worden opgeslagen
waarop een voor een automatisch afgestemd
wordt. Als er geen 6 stations te vinden zijn, zal
een eerder opgeslagen station in het geheugen
blijven. en niet door een nieuw overschreven
worden.

1. Druk op de [BND] toets en selecteer de
gewenste band (FM of AM (MW/LW)).

2. Houd de [ ] toets 2 seconden ingedrukt.
De stations met en goede ontvangst worden
automatisch opgeslagen in de voorkeuze
kanalen.
∗ Wanneer u de automatische opslag functie

gebruikt in de FM banden, zullen de stations
altijd in de FM3 band worden opgeslagen
zelfs al heeft u FM1 of FM2 gekozen.

Scannen van voorkeuze stations
Deze functie laat de stations die zijn opgeslagen
in het geheugen een voor een horen. Deze
functie is handig wanneer u zoekt naar een
bepaald voorkeuze station.

1. Druk op de [ ] toets.

2. Wanneer het gewenste station bereikt is
dient u nogmaals op de [ ] toets te
drukken om gewoon naar dat station te
blijven luisteren.

Opmerking:
• Let op dat u niet de [ ] toets 2 seconden of

langer ingedrukt houdt, want dan zal de
automatische opslag functie in werking treden en
zal het apparaat automatisch gaan zoeken naar
stations om in het geheugen op te slaan
waardoor wellicht het door u gewenste voorkeuze
station zal worden overschreven.
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∗ Bij het verlaten van de fabriek is de functie
geactiveerd “ON” (aan).

1. Houd de [ADJ] toets langer dan 1 seconde
ingedrukt om naar de RDS instelfunctie over
te schakelen.

2. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of omlaag
om “AF” te kiezen.

3. Draai aan de [ROTARY] knop om “ON” of
“OFF” te selecteren.

●ON:
“AF” licht op het display op en de AF-functie
wordt ingeschakeld.

●OFF:
“AF” verdwijnt van het display en de AF-
functie wordt uitgeschakeld.

4. Druk op de [ADJ] toets om naar de vorige
gebruiksstand terug te keren.

∗ Wanneer de ontvangst van de ingestelde zender
verslechtert zal het toestel proberen naar een
andere, alternatieve frequentie over te schakelen.
“PI SEARCH” wordt tijdens het zoeken naar een
alternatieve frequentie voor de huidige zender op
het display getoond.

● De Alternatieve Frequentie functie tussen
RDS en DAB

Wanneer hetzelfde programma zowel via een
RDS als via een DAB station wordt uitgezonden
en deze functie aan staat, zal het toestel
automatisch overschakelen naar het station met
de beste ontvangst.
∗ Deze functie werkt alleen wanneer de los

verkrijgbare DAH923 of DAH913 DAB eenheid is
aangesloten.

∗ De fabrieksinstelling is “ON” (aan).

1. Druk op de [ADJ] toets om naar de
instelfunctie over te schakelen.

2. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om “  LINK ACT” te kiezen.

3. Draai aan de [ROTARY] knop om “ON” of
“OFF” te selecteren.

● ON (aan):
AF schakelen tussen DAB en RDS is
geactiveerd.

● OFF (uit):
AF schakelen tussen DAB en RDS is
uitgeschakeld.

4. Druk op de [ADJ] toets om naar de vorige
gebruiksstand terug te keren.

Gebruik van RDS

RDS (Radio Data Systeem)
Dit toestel beschikt over een RDS decoder zodat
de RDS data van zenders die gebruik van dit
systeem maken kunnen worden verwerkt. RDS
biedt u diverse extra mogelijkheden en functies.

De naam van de zender die wordt ontvangen
kan bijvoorbeeld op het display worden getoond
(PS) en er kan automatisch naar een andere
frequentie worden overgeschakeld wanneer de
ontvangst bijvoorbeeld tijdens de rit verslechtert
(alternatieve frequentie).

Tevens kan met gebruik van RDS op ieder
moment verkeersinformatie worden ontvangen
zodra het aanvangt. De weergave van de CD of
cassette kan hiervoor automatisch worden
onderbroken.

Daarbij kan bij ontvangst van EON informatie
automatisch naar andere voorkeuzezenders van
hetzelfde netwerk worden overgeschakeld voor
ontvangst van verkeersinformatie. De uitzending
van de huidige zender wordt dan even
onderbroken en er wordt naar de andere zender
met verkeersinformatie (TP zender)
overgeschakeld. Deze functie werkt mogelijk
niet in bepaalde gebieden.

De FM functie van de radio moet voor gebruik
van RDS zijn geactiveerd.

• AF : Alternatieve Frequentie
• PS : Programma Service Naam
• PTY : Programma Type
• EON : Enhanced Other Network
• TP : Verkeersinformatie (Traffic Programma)
∗ RDS onderbreking werkt niet in de AM en TV

functies.
∗ Wanneer het apparaat een RDS signaal ontvangt

en de PS gegevens kan lezen, zal de PS in het
display verschijnen.

Wisselen van display
Met deze functie kunt u de aanduiding wisselen
tijdens RDS-ontvangst.

1. Met iedere druk op de [T] toets verandert het
display in de onderstaande volgorde:

PS NAME  PTY NAME

AF functie
Met de AF functie wordt naar een andere
frequentie van hetzelfde netwerk
overgeschakeld indien de ontvangst van de
huidige zender verslechtert. Er blijft zo indien
mogelijk een goede ontvangst gegarandeerd.
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Gebruik van RDS

REG (Regionaal Programma) functie
De ontvangst van regionale zenders is optimaal
wanneer de REG functie is geactiveerd.

Met deze functie uitgeschakeld schakelt het
toestel naar een regionale zender in het
volgende lokale gebied dat u bereikt.
∗ Bij het verlaten van de fabriek is de functie

uitgeschakeld “OFF” (uit).
Opmerkingen:
• Deze functie is uitgeschakeld wanneer er een

nationale zender (bijvoorbeeld BBC 2_FM wordt
ontvangen.

• The on/off instelling voor REG is effectief
wanneer de AF functie is geactiveerd.

1. Houd de [ADJ] toets langer dan 1 seconde
ingedrukt om naar de RDS instelfunctie over
te schakelen.

2. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om “  REG” te kiezen.

3. Draai aan de [ROTARY] knop om “ON” of
“OFF” te selecteren.

●ON:
“REG” licht op het display op en de REG-
functie wordt ingeschakeld.

●OFF:
“REG” verdwijnt van het display en de REG-
functie wordt uitgeschakeld.

4. Druk op de [ADJ] toets om naar de vorige
gebruiksstand terug te keren.

Handmatig afstemmen op regionale
zenders in hetzelfde netwerk
1. Deze functie werkt wanneer AF is

geactiveerd en REG is uitgeschakeld.
Opmerking:
• Deze functie kan worden gebruikt wanneer

regionale zenders in hetzelfde netwerk worden
ontvangen.

2. Druk op een van de [DIRECT] toetsen om
een regionale zender op te roepen.

3. Druk nogmaals op dezelfde [DIRECT] toets
indien de ontvangst van de opgeroepen
zender niet-bevredigend is. Er wordt nu naar
een gerelateerde regionale zender in
hetzelfde netwerk overgeschakeld.

Verkeersinformatie (TA: Traffic
Announcement)
Met de TA (verkeersinformatie) standby functie
geactiveerd kunt u de verkeersinformatie
beluisteren zodra het aanvangt, ongeacht welke
functie is ingeschakeld. U kunt tevens
automatisch op zenders die verkeersinformatie
hebben (TP zenders) afstemmen.
∗ Deze functie kan alleen gebruikt worden wanneer

“TP” brandt in het display. Wanneer “TP” brandt
betekent dit dat het RDS station dat op dit
moment ontvangen wordt verkeersinformatie
programma’s uitzendt.

● Activeren van de TA standbyfunctie
Wanneer u op de [TA] toets drukt met uitsluitend
“TP” op het display opgelicht, zullen “TP” en
“TA” oplichten en de TA standbyfunctie wordt
geactiveerd totdat een verkeersinformatie-
uitzending start. Bij aanvang van
verkeersinformatie zal “TRA INFO” op het
display verschijnen. Als u op de [TA] toets drukt
terwijl er een Verkeerbericht ontvangen wordt
zal de ontvangst van de verkeersinformatie
worden geannuleerd en zal de TA standby
functie weer ingeschakeld worden.

● Uitschakelen van de TA standbyfunctie
Wanneer “TP” en “TA” op het display
verschijnen, drukt u op de [TA] toets. “TA”
verdwijnt van het display en de TA-standby-
modus wordt gestopt.
∗ Wanneer “TP” niet brandt, zal het drukken op de

[TA] toets een TP station op doen zoeken.

● Instellen van de automatische
afstemfunctie voor TP zenders

Wanneer u op de [TA] toets drukt als “TP” niet
op het display oplicht, zal “TA” oplichten en het
toestel automatisch op TP zenders afstemmen.
Opmerking:
• Het automatische zoeken blijft doorgaan indien er

geen TP zender wordt gevonden. Druk in dat
geval op de [TA] toets om het automatische
zoeken (afstemmen) te stoppen en de “TA”
indicatie in het display te laten doven.

Functie voor automatisch
vastleggen van TP zenders
U kunt maximaal 6 TP zenders automatisch in
het geheugen opslaan. Als er minder dan 6 TP
zenders gevonden worden, zullen de
voorkeuzezenders die al in het geheugen zijn
niet overschreven worden.



Nederlands

168 DXZ768RMP

280-8334-00

2. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om “  PTY SELECT” te kiezen.
∗ U kunt tijdens de onderbreking van TA,

ALARM of PTY “  PTY SELECT” niet
selecteren.

3. Druk op de [ ] toets om over te gaan op
de PTY-selectiemodus.

4. Druk op een van de [DIRECT] toetsen.

U kunt ook aan de [ROTARY] knop draaien
om de gewenste PTY te selecteren.
∗ Hieronder staan de fabrieksinstellingen voor

de [DIRECT] toetsen.

Gebruik van RDS

Houd de [ ] toets langer dan 2 seconden
ingedrukt terwijl “TA” in het display oplicht. De
TP zenders met een goede ontvangstkwaliteit
worden dan in het geheugen opgeslagen.
∗ Zelfs al heeft u FM1 of FM2 geselecteerd, de

automatisch opgezochte TP stations zullen toch
alleen maar in de FM3 band worden opgeslagen.

Programmatype (PTY)
Deze functie maakt het mogelijk om uitsluitend
te luisteren naar zenders die een programma
van een bepaald programmatype uitzenden,
zelfs wanneer het apparaat op een andere
geluidsbron dan de radio is ingesteld.
∗ Bij het verlaten van de fabriek is de functie

uitgeschakeld “OFF” (uit).
∗ In bepaalde landen wordt PTY nog niet gebruikt.
∗ Tijdens de TA standbyfunctie hebben TP zenders

de prioriteit over zenders met andere
programmatypen.

● Instellen/stopzetten van de PTY-standby-
modus

1. Houd de [ADJ] toets langer dan 1 seconde
ingedrukt om naar de RDS instelfunctie over
te schakelen.

2. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om “  PTY” te kiezen.

3. Draai aan de [ROTARY] knop om “ON” of
“OFF” te selecteren.
∗ U kunt tijdens de onderbreking van TA,

ALARM of PTY “ON” of “OFF” niet selecteren.

●ON:
“PTY” licht op het display op en de PTY
standbyfunctie wordt ingeschakeld.

●OFF:
“PTY” verdwijnt van het display en de PTY
standbyfunctie wordt geannuleerd.

4. Druk op de [ADJ] toets om naar de vorige
gebruiksstand terug te keren.

● Annuleren van een PTY uitzending die een
andere functie onderbreekt

Druk tijdens de PTY-uitzending op de [TA] of
[SRC] toets. De PTY-onderbreking stopt en het
apparaat keert terug naar de PTY-standby-
modus.

PTY kiezen
1. Houd de [ADJ] toets langer dan 1 seconde

ingedrukt om naar de RDS instelfunctie over
te schakelen.

5. De PTY-selectiemodus schakelt automatisch
uit en keert 7 seconden nadat u de PTY heeft
geselecteerd terug naar de RDS-modus.

PTY afstem functie
1. Houd de [ADJ] toets langer dan 1 seconde

ingedrukt om naar de RDS instelfunctie over
te schakelen.

2. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om “  PTY SELECT” te kiezen.

3. Druk op de [ ] toets om over te gaan op
de PTY-selectiemodus.

4. Selecteren van PTY.

5. Druk de [å, ∂] hendel omhoog om een
PTY uitzending in de richting van de hogere
frequenties te zoeken; druk de hendel
omlaag om in de richting van de lagere
frequenties te zoeken.
∗ Als het apparaat geen zender heeft gevonden

met de gekozen PTY-uitzending, keert het
terug naar de voorgaande modus.

PTY voorgeprogrammeerd
geheugen
1. Houd de [ADJ] toets langer dan 1 seconde

ingedrukt om naar de RDS instelfunctie over
te schakelen.

2. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om “  PTY SELECT” te kiezen.

1

2

3

4

5

6

Inhoud
Nieuws

Informatie

Pop muziek

Sport

Klassiek

Melodie:ontspanningsmuziek

Voorkeuze-
nummer

Programma type benaming
ENGELS
News
Info
Pop M
Sport
Classics
Easy M
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Gebruik van RDS

3. Druk op de [ ] toets om over te gaan op
de PTY-selectiemodus.

4. Draai aan de [ROTARY] knop om de
gewenste PTY te kiezen.

U kunt kiezen uit de onderstaande 29
programmatypes.

5. Als u een van de [DIRECT] toetsen
tenminste 2 seconden ingedrukt houdt zal
het geselecteerde programmatype onder dat
nummer in het geheugen worden
opgeslagen.

Noodberichten
Noodberichten onderbreken alle
bedieningsfuncties. Bij aanvang van een
noodbericht licht “Alarm!” op het display op en
zal het bericht worden weergegeven.

● Annuleren van een noodbericht
Als u op de [TA] of [SRC] toets drukt, wordt de
nooduitzending geannuleerd.

Veranderen van de PTY display taal
U kunt kiezen uit 4 talen (Engels, Duits, Zweeds
of Frans) voor het programmatype in het
display.
∗ De fabrieksinstelling is “ENGLISH” (Engels).

1. Druk op de [ADJ] toets om naar de
instelfunctie over te schakelen.

2. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om “  LANGUAGE” te kiezen.

3. Draai aan de [ROTARY] knop om de
gewenste taal te selecteren.

4. Druk op de [ADJ] toets om naar de vorige
gebruiksstand terug te keren.

Volume instelling van TA
verkeersinformatie en
noodberichten (Alarm) en PTY
Het volume voor TA, Alarm en PTY berichten
die andere functies onderbreken kan worden
ingesteld gedurende een dergelijke uitzending.
∗ De fabrieksinstelling is “15”.

Tijdens een TA, Alarm of PTY onderbreking kunt
u aan de [ROTARY] knop draaien om het
volume op het gewenste niveau in te stellen (0
tot 33).
∗ Wanneer de TA, Alarm of PTY onderbreking stopt

zal het volume terugkeren op het niveau van voor
de onderbreking.

Programma type benaming

ENGELS Inhoud

News Nieuws

Affairs Actualiteiten

Info Informatie

Sport Sport

Educate Educatie

Drama Drama

Culture Cultuur

Science Wetenschap

Varied Varia en gesprekken

Pop M Pop muziek

Rock M Rock muziek

Easy M Melodie:
ontspanningsmuziek

Light M Licht klassiek

Classics Klassiek

Other M Overige muziek

Weather Weerbericht

Finance Economie

Children Voor kinderen

Social Maatschappelijk

Religion Religie

Phone In Doe mee!

Travel Reizen

Leisure Vrije tijd

Jazz Jazz

Country Country muziek

Nation M Nationale muziek

Oldies Gouwe Ouwe

Folk M Volkmuziek

Document Documentaires
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1. MP3: Bemonsteringsfrequentie 11,025 kHz –
48 kHz

Bitrate: 8 kbps – 320 kbps/VBR

2. WMA: Bitrate 48 kbps – 192 kbps

● Bestandsextensies
1. Voeg altijd met behulp van enkel-byte letters

de bestandsextensie “.MP3” of “.WMA” toe
aan MP3 of WMA bestanden. Als u een
andere bestandsextensie toevoegt of
helemaal geen bestandsextensie toevoegt,
kan het bestand niet worden afgespeeld.

2. Bestanden zonder MP3/WMA gegevens
kunnen niet worden afgespeeld. De
aanduiding “––:––” verschijnt in het
weergavedisplay als u probeert om een
bestand af te spelen zonder MP3/WMA
gegevens.

● Logisch formaat (bestandssysteem)
1. Wanneer u een MP3/WMA bestand op een

CD-R disc of CD-RW disc schrijft, dient u
“ISO9660 niveau 1, 2 of JOLIET of Romeo”
te kiezen als het schrijfsoftwareformaat.
Normale weergave is wellicht niet mogelijk
als de disc is opgenomen in een ander
formaat.

2. De mapnaam en de bestandsnaam kunnen
worden aangegeven als de titel tijdens MP3/
WMA weergave, maar de titel moet korter
dan 64 enkel-byte alfanumerieke letters en
cijfers zijn (de bestandsextensie niet
meegerekend).

3. U mag een bestand in een map niet dezelfde
naam geven als de map.

● Mappenstructuur
1. Het is niet mogelijk om een disc af te spelen

met een map die meer dan 8 onderliggende
niveaus heeft.

● Aantal bestanden en mappen
1. In een map mogen maximaal 255 bestanden

zijn. Maximaal kunnen er 512 bestanden
worden afgespeeld.

2. De fragmenten worden afgespeeld in de
volgorde waarin deze op de disc zijn
opgenomen. (Het is mogelijk dat de
fragmenten niet altijd worden afgespeeld in
de volgorde waarin deze op de PC worden
aangegeven.)

3. Het is mogelijk dat er wat ruis is, afhankelijk
van de codeersoftware die tijdens opnemen is
gebruikt.

MP3/WMA
Wat is MP3?
MP3 is een audiocompressie-technologie die
geklassificeerd is in audiolaag 3 van de MPEG
normen.

Deze audiocompressie-technologie is populair
bij PC gebruikers en is nu het standaard
audioformaat.

Met MP3 worden de audiogegevens
gecomprimeerd tot ongeveer 10 procent van de
oorspronkelijke gegevensomvang, met behoud
van een hoge geluidskwaliteit. Dit betekent dat
u ongeveer 10 muziek-CD’s kunt opnemen op
een enkele CD-R disc of CD-RW disc, zodat u
vele uren van muziek kunt genieten zonder
telkens de CD te hoeven verwisselen.

Wat is WMA?
WMA is de afkorting voor Windows Media
Audio. Dit is een audiobestandsformaat dat
ontwikkeld is door Microsoft Corporation.
Opmerkingen:
• Als u een bestand speelt met DRM (Digital Rights

Management) ingeschakeld voor WMA, zal er
geen geluid worden weergegeven. (De WMA
indicator knippert.)

• Windows MediaTM en het Windows® logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
en/of in andere landen.

● Uitschakelen van DRM (Digital Rights
Management):

1. Klik bij gebruik van Windows Media Player 8
op de TOOLS ➜ OPTIONS ➜ COPY MUSIC
tab en maak onder de COPY SETTINGS het
vakje bij PROTECT CONTENT leeg.
Bouw vervolgens de bestanden opnieuw op.

2. Klik bij gebruik van Windows Media Player 9
op de TOOL ➜ OPTIONS ➜ MUSIC
RECORD tab en maak onder de Opname
instellingen het vakje bij RECORD
PROTECTED MUSIC leeg.
Bouw vervolgens de bestanden opnieuw op.

Zelf gemaakte WMA bestanden worden
onder eigen verantwoordelijkheid gebruikt.

Voorzorgmaatregelen bij het maken
van een MP3/WMA disc
● Bruikbare bemonsteringsfrequenties en

bitrates:

Bediening van de CD/MP3/WMA-speler
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Multisessiefunctie
Wanneer een disc zowel normale CD-type
fragmenten als MP3/WMA-type fragmenten
bevat, kunt u zelf instellen welk type fragmenten
moet worden afgespeeld.

●De standaardinstelling is “CD”.
Telkens wanneer u de [BND] toets tenminste 1
seconde ingedrukt houdt, wordt er omgeschakeld
tussen CD-type en MP3/WMA-type fragmenten.

1. De opnametypen die afgespeeld kunnen
worden, zijn als volgt.

Ingesteld op
MP3/WMADisc

Zowel CD-type als
MP3/WMA-type
fragmenten

Alleen CD-type
fragmenten

Alleen MP3/WMA-
type fragmenten

Ingesteld
op CD

CD
fragmenten

CD
fragmenten

MP3/WMA
fragmenten

Instelling

MP3/WMA
fragmenten

CD
fragmenten

MP3/WMA
fragmenten

Bediening van de CD/MP3/WMA-speler

2. Nadat u deze instellingen hebt gemaakt,
neemt u de disc uit het apparaat en steekt
hem er dan weer in.

3. Wanneer een CD met beide typen fragmenten
wordt geplaatst en CD is ingesteld, zal het
eerste fragment dat wordt afgespeeld een
MP3/WMA bestand zijn en is er geen geluid.

Opmerking:
• Gebruik de CD instelling wanneer u een  CCCD

(Copy Control CD met kopieerbeveiliging)
afspeelt. Met de MP3/WMA instelling kunnen
deze CD’s soms niet goed worden weergegeven.

Een CD plaatsen
1. Druk op de [Q] toets. Het KANTELEND

BEDIENINGSPANEEL opent.

2. Plaats een CD in het midden van de CD
SLEUF met het label naar boven. De CD
begint automatisch te spelen na plaatsing.

Opmerkingen:
• Steek nooit vreemde voorwerpen in de disksleuf.
• Als de CD niet gemakkelijk kan worden geplaatst,

kan het zijn dat er reeds een andere CD in de
disksleuf zit, of dat het apparaat moet worden
gerepareerd.

• Disks zonder het  of  logo en CD-
ROMs kunnen niet door dit apparaat worden
weergegeven.

• Sommige CD’s opgenomen in de CD-R/CD-RW-
functie zijn mogelijk niet bruikbaar zijn.

Een 8-cm cd plaatsen
∗ U heeft geen adapterring nodig om een 8-cm CD

weer te geven.
∗ Plaats de 8-cm CD in het midden van de

disksleuf.

Backup-uitwerpfunctie
Druk op de [Q] knop om de disk uit te werpen,
zelfs als het apparaat niet ingeschakeld staat.

1. Druk op de [Q] toets. Verwijder de disk
nadat het apparaat het heeft uitgeworpen.

Opmerking:
• Sluit het kantelend bedieningspaneel altijd nadat

u het heeft geopend of de CD heeft uitgeworpen.

• Wees voorzichtig dat uw hand of vingers
niet bekneld raken bij het openen en
sluiten van het KANTELEND
BEDIENINGSPANEEL.

• Probeer niet uw hand of vinger in de
disksleuf te steken. Steek ook nooit
vreemde voorwerpen in de disksleuf.

• Plaats nooit disks in de disksleuf waarop
lijmresten onder plakband of
verhuurstickers uitkomen, of disks waarop
nog restanten van plakband of
verhuurstickers zitten. Dergelijke disks
kunnen mogelijk niet meer uit het apparaat
worden verwijderd en ze kunnen tot
storing leiden.

Luisteren naar een disc die reeds in
het apparaat is
Druk op de [SRC] toets om de CD/MP3/WMA
gebruiksfunctie in te schakelen.

Wanneer de CD/MP3/WMA functie wordt
ingeschakeld, zal er automatisch begonnen
worden met afspelen.

Als er geen disc in het apparaat is, verschijnt de
aanduiding “NO DISC” in het titeldisplay.

Pauzeren van de weergave
1. Druk op de [ ] toets om de weergave

tijdelijk te onderbreken. In het display
verschijnt de aanduiding “PAUSE”.

2. Om de weergave van de CD te hervatten,
drukt u nog een keer op de [ ] toets.

LET OP:
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Vooruitspoelen/terugspoelen
●Vooruitspoelen
Druk de [å, ∂] hendel omhoog en houd
deze langer dan 1 seconde vast.

●Terugspoelen
Druk de [å, ∂] hendel omlaag en houd
deze langer dan 1 seconde vast.
∗ Bij MP3/WMA disc kan het even duren voordat er

met zoeken begonnen wordt of voordat er naar
het volgende fragment wordt doorgegaan.
Bovendien kan de aangegeven speelduur
enigszins afwijken van de werkelijke speelduur.

Selecteren van een map
Gebruik deze functie om een map te selecteren
die MP3/WMA bestanden bevat en te beginnen
met afspelen bij het eerste fragment in de
betreffende map.

1. Druk op de [DN] of [UP] toets.

Druk op de [DN] toets om naar de vorige
map te gaan.

Druk op de [UP] toets om naar de volgende
map te gaan.

2

3

4

5

1 Hoofdmap

∗ Als u op de [UP] toets drukt terwijl u bij de
laatste map bent, wordt er naar de eerste map
gegaan.

∗ U kunt geen map selecteren die geen MP3/
WMA bestanden bevat.

2. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om een fragment te kiezen.

Aangeven van de CD-titels
Dit apparaat kan de titels van CD-tekst/MP3/
WMA CD’s in het display aangeven en ook de
titels die met dit apparaat zijn ingevoerd.

1. Bij enkele malen indrukken van de [T] toets
verandert de titeldisplay als volgt:

●CD-TEKST disc

Naam van artiest
CD-tekst titel (fragment)

Gebruiker-titel (disc)
(Niks)

Gebruiker-titel (disc)
(Niks)

CD-tekst titel (disc)
Naam van artiest

CD-tekst titel (fragment)
CD-tekst titel (disc)

●MP3/WMA disc

Map
Fragment

Fragment
Album TAG

Album TAG
Artiest TAG

Artiest TAG
Titel TAG

Titel TAG
Map

Map
Fragment

Opmerkingen:
• Als de CD die wordt afgespeeld geen CD-tekst

CD is of als er geen gebruiker-titel is ingevoerd,
verschijnt “ ” in het display.

• Als een MP3/WMA disc niet is voorzien van TAG
gegevens, verschijnt “ A ” in het display.

• Voor MP3 worden de ID3 tags V2.3/2.2/1.1/1.0
ondersteund.

• Tag-displays geven voorrang aan V2.3/2.2.
• In geval van album-tags voor WMA wordt de

informatie weergegeven die in de
uitbreidingsheader is geschreven.

• Alleen ASCII tekens kunnen worden
weergegeven in tags.

Selecteren van een fragment
●Fragment omhoog
1. Druk de [å, ∂] hendel omhoog om naar

het begin van het et volgende fragment te
gaan.

2. Telkens wanneer de [å, ∂] hendel
omhoog wordt gedrukt, wordt naar het
volgende fragment verder vooruit gegaan.

●Fragment omlaag
1. Druk de [å, ∂] hendel omlaag om naar

het begin van het huidige fragment te gaan.

2. Druk de [å, ∂] hendel tweemaal omlaag
om naar het begin van het vorige fragment te
gaan.

Bediening van de CD/MP3/WMA-speler
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Top-functie
Met de top-functie kunt u de CD-speler laten
terugkeren naar het eerste fragment op de disc.
Druk op de [BND] toets om het eerste fragment
(fragment nr. 1) op de disc af te spelen.
∗ Bij een MP3/WMA disc wordt er teruggekeerd

naar het eerste fragment van de map die wordt
afgespeeld.

Diverse afspeelfuncties
● Scannend afspelen
Met deze functie kunt u de eerste 10 seconden
van alle fragmenten op de disc achter elkaar
afspelen.

1. Druk op de [SCN] toets om de scan-
weergave in te schakelen.

“SCAN” verschijnt op het display.
∗ De scan-weergave begint bij het fragment dat

volgt op het fragment dat nu wordt
afgespeeld.

● Mappen scannen
Met deze functie kunt u automatisch de eerste
10 seconden van het eerste fragment in elke
map op een MP3/WMA disc afspelen.

1. Houd de [SCN] toets tenminste 1 seconde
ingedrukt om de scan-weergave van de
mappen te laten beginnen.
∗ De mappen-scanweergave begint vanaf de

volgende map nadat de huidige map is
afgespeeld.

● Herhalen
Met deze functie kunt u het huidige fragment
herhaaldelijk afspelen.

1. Druk op de [RPT] toets om de herhaalfunctie
in te schakelen.

● Map herhalen
Met deze functie kunt u een fragment dat nu
wordt afgespeeld in de MP3/WMA map
herhaaldelijk weergeven.

1. Houd de [RPT] toets tenminste 1 seconde
ingedrukt om de map te herhalen.

● Willekeurig afspelen
Met deze functie kunt u alle fragmenten die op de
disc zijn in een willekeurige volgorde afspelen.

1. Druk op de [RDM] toets om de willekeurige
weergavefunctie in te schakelen.

Bediening van de CD/MP3/WMA-speler

● Willekeurig afspelen van mappen
Met deze functie kunt u alle fragmenten van alle
mappen die op de MP3/WMA disc zijn in een
willekeurige volgorde afspelen.

1. Houd de [RDM] toets tenminste 1 seconde
ingedrukt om de inhoud van de mappen in
willekeurige volgorde weer te laten geven.

● Annuleren van het afspelen
1. Druk op de bedieningstoets die voorheen is

gekozen.
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Functies dei beide werkings-methoden gemeen hebben

Veranderen van de display-
instelling
1. Houd de [D] toets langer dan 1 seconde

ingedrukt om het instelling-selectiedisplay
in te schakelen.

2. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om de “itemnaam” te kiezen.

“  BGV” ↔ “  POWER MSG” ↔  “
SCRN SAVER” ↔ “  MSG INPUT” ↔
“  AUTO SCRL” ↔  “  DIMMER” ↔ “
DIMMER IN”

∗ Wanneer  wordt aangegeven,
drukt u op de [ ] toets om door te gaan
naar de volgende bedieningsstap.

3. Draai de [ROTARY] knop naar rechts of
links om de “gewenste instelwaarde” te
selecteren.
∗ Druk na het voltooien van de

instellingen op de [D] toets om naar de
vorige gebruiksstand terug te keren.

● Instellen van het achtergrondbeeld
Gebruik deze functie om het achtergrondbeeld
van het display te veranderen.
∗ De fabrieksinstelling is “SCAN”.

2-1. Kies “  BGV”.

3-1. Draai aan de [ROTARY] knop om de
instelling te kiezen.

Bij enkele malen draaien aan de [ROTARY]
knop verandert de instelling als volgt:

“SCAN” ↔ “MOVIE 1” ↔ “MOVIE 2” ↔
“MOVIE 3” ↔ “WALL 1” ↔ “WALL 2” ↔
“WALL 3” ↔ “WALL 4” ↔ “WALL 5” ↔
“OFF”

● Instellen van de stroommelding
U kunt de stroommelding op “ON” of “OFF”
zetten. De melding is “Clarion”.
∗ De fabrieksinstelling is “ON”.

2-1. Kies “  POWER MSG”.

3-1. Draai aan de [ROTARY] knop om “ON” of
“OFF” te kiezen.

• ON:
Wanneer de stroom in- of uitgeschakeld
wordt, wordt de melding op het display
aangegeven.

• OFF:
Wanneer de stroom in- of uitgeschakeld
wordt, wordt de melding niet op het display
aangegeven.

● Aan of uit zetten van de
schermbeveiliging

Dit apparaat bevat verschillende
schermbeveiligingspatronen die over het display
worden getoond. Als u geen schermbeveiliging
wilt, kunt u deze uitschakelen.

Als u een toets gebruikt terwijl de
schermbeveiliging is ingeschakeld, zal het met
deze toets corresponderende bedieningsdisplay
ongeveer 30 seconden lang worden getoond voor
het display terugkeert naar de schermbeveiliging.
∗ De fabrieksinstelling is “DEMO”.

2-1. Selecteer  “  SCRN SAVER”.

2-2. Druk op de [ ] toets.

3-1. Draai aan de [ROTARY] knop om de
instelling te selecteren. Bij enkele malen
draaien aan de [ROTARY] knop verandert
de instelling als volgt:

OFF ➜ MSG INFO ➜ DEMO

● Invoeren van berichtinformatie
(MESSAGE INFORMATION)

Als u “MESSAGE” heeft geselecteerd voor de
schermbeveiliginginstelling, kunt u de inhoud
van het bericht wijzigen.
∗ U kunt maximaal 30 tekens invoeren.
∗ De fabrieksinstelling is “Welcome to Clarion”.

2-1. Selecteer  “  MSG INPUT”.

2-2. Druk op de [ ] toets.

2-3. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om de cursor te verplaatsen.

2-4. Druk op de [BND] toets om een
lettertekengroep te kiezen. Telkens
wanneer u op de [BND] toets drukt, zullen
de lettertekengroepen in de volgende
volgorde veranderen:

Hoofdletters ➜ Kleine letters ➜
Nummers en tekens ➜ Umlaut ➜
Hoofdletters…

3-1. Draai aan de [ROTARY] knop om het
gewenste teken te kiezen.

3-2. Herhaal de stappen 2-3 t/m 3-1 om maximaal
30 tekens voor het bericht in te voeren.

3-3. Houdt de [ ] toetst gedurende 2 seconden
of langer ingedrukt om het bericht in het
geheugen op te slaan en ga terug naar de
display-instelfunctie.
∗ Houd de [BND] toets gedurende 1 seconde

of langer ingedrukt en wis het bericht. Houd
vervolgens de [ ] toets gedurende 2
seconden of langer ingedrukt om het bericht
terug te zetten naar de fabrieksinstelling.
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Functies dei beide werkings-methoden gemeen hebben

● Instellen van de scrolmethode voor titels
Stel in hoe het afgebeelde geschoven moet
worden in CD-TEXT, MP3/WMA TITLE.
∗ De fabrieksinstelling is “ON” (aan).

2-1. Selecteer  “  AUTO SCRL”.

3-1. Draai aan de [ROTARY] knop om “ON” of
“OFF” te selecteren.

• ON:
De tekst scrollt automatisch.

• OFF:
Om enkel 1 keer te schuiven wanneer de
titel is veranderd of de [T] toets langer dan
1 seconde is ingedrukt.

● Instellen van het dimmerregeling
U kunt de dimmerbediening instellen.
∗ De fabrieksinstelling is “ON”.

2-1. Kies “  DIMMER”.

3-1. Draai aan de [ROTARY] knop om “ON” of
“OFF” te kiezen.

● Instellen van de automatische dimmer
Met deze functie kunt u de verlichting van het
display dimmen overeenkomstig de verlichting
of de helderheid binnen in het voertuig.
∗ De fabrieksinstelling is “AUTO”.

2-1. Kies “  DIMMER IN”.

3-1. Draai aan de [ROTARY] knop om “AUTO”
of “ILLUMI” te kiezen.

• AUTO:
Gekoppeld aan de helderheid binnen in het
voertuig.

• ILLUMI:
Gekoppeld aan de verlichting binnen in het
voertuig.

Veranderen van de andere
instellingen
1. Druk op de [ADJ] toets om het instelling-

selectiedisplay in te schakelen.

2. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om “itemnaam” te kiezen.

Bij enkele malen omhoog/omlaagdrukken
van de [å, ∂] hendel verandert het
itemdisplay als volgt:

“  BLINK LED” ↔ “  SUB-W” ↔ “
SUB-W LPF” ↔ “  AMP CANCEL” ↔
“  LINK ACT” ↔ “  LANGUAGE” ↔
“  AUX/TEL” ↔ “  AUX SENS” ↔ “
TEL SPEAKER” ↔ “  TEL-SWITCH”
↔ “  CALIBRATE” ↔ “  A-VOL
SENS” ↔ “  SYSTEM CHECK”

3. Draai aan de [ROTARY] knop om het
“gewenste instel-item” te selecteren.
∗ Druk na het voltooien van de

instellingen op de [ADJ] toets om naar de
vorige gebruiksstand terug te keren.

● Anti-diefstal indicator
De rode anti-diefstal indicator is een functie die
dient ter voorkoming van diefstal. Wanneer het
DCP bedieningspaneel van de unit verwijderd
is, zal deze indicator gaan knipperen.
∗ De fabrieksinstelling is “OFF” (uit).

2-1. Selecteer  “  BLINK LED”.

3-1. Draai aan de [ROTARY] knop om “ON” of
“OFF” te selecteren.

● Instellen van de subwoofer
U kunt de subwoofer op aan of uit zetten.
∗ De fabrieksinstelling is “ON”.

2-1. Kies “  SUB-W”.

3-1. Draai aan de [ROTARY] knop om “ON” of
“OFF” te kiezen.

● Instellen van het laagdoorlaatfilter
∗ De fabrieksinstelling is “THROUGH”.
∗ Als de subwooferfunctie op “ON” staat, kan “

SUB-W LPF” gekozen worden.

2-1. Kies “  SUB-W LPF”.

3-1. Draai aan de [ROTARY] knop om de
instelling te kiezen. Bij enkele malen
draaien aan de [ROTARY] knop verandert
de instelling als volgt:

THROUGH ➜ 50 ➜ 80 ➜ 120



Nederlands

176 DXZ768RMP

280-8334-00

Functies dei beide werkings-methoden gemeen hebben

● Instellen van een externe versterker
∗ De fabrieksinstelling is “OFF”.

2-1. Selecteer  “  AMP CANCEL”.

3-1. Draai aan de [ROTARY] knop om “ON” of
“OFF” te selecteren.

• ON:
Gebruik het toestel met een externe
versterker.

• OFF:
Gebruik het toestel met de interne
versterker.

● Kiezen tussen AUX/TEL
U kunt luisteren naar geluidssignalen zoals
muziek van externe apparatuur of uw
telefoongesprekken via uw luidsprekers, indien
de betreffende apparatuur is aangesloten op dit
toestel.

Wanneer TEL INT of de externe apparatuur is
aangesloten op dit toestel, kunt u de TEL functie
of de AUX functie selecteren.
∗ De fabrieksinstelling is “AUX”.

2-1. Selecteer “  AUX/TEL”.

3-1. Draai aan de [ROTARY] knop om “AUX” of
“TEL” te selecteren.

• AUX:
De AUX/TEL ingangskabel wordt gebruikt
voor een ingangssignaal van externe audio
apparatuur.

• TEL:
De AUX/TEL ingangskabel wordt gebruikt
voor een ingangssignaal van een mobiele
telefoon.

● Afstellen van de aux-
invoergevoeligheid

Stel de aux-gevoeligheid af wanneer het geluid
afkomstig van een extern apparaat moeilijk
hoorbaar is zelfs nadat u het volume heeft
bijgesteld.
∗ De fabrieksinstelling is “MID”.

2-1. Selecteer “  AUX SENS”.

3-1. Draai aan de [ROTARY] knop om “LOW”,
“MID” of “HIGH” te selecteren.

● Instellen van de
autoluidsprekeruitgang voor de
mobiele telefoon

∗ De fabrieksinstelling is “RIGHT” (rechter).
∗ Om de telefoongesprekken te beluisteren via de

luidspreker van uw audio systeem moet u de
mobiele telefoon onderbrekingsfunctie aan zetten.

2-1. Selecteer “  TEL SPEAKER”.

3-1. Draai aan de [ROTARY] knop om “RIGHT”
of “LEFT” te selecteren.

• RIGHT:
Telefoongesprekken kunnen worden
beluisterd via de rechter voor-luidspreker
aangesloten op dit toestel.

• LEFT:
Telefoongesprekken kunnen worden
beluisterd via de linker voor-luidspreker
aangesloten op dit toestel.

● Mobiele telefoon
onderbrekingsinstelling

Als u dit apparaat en uw mobiele telefoon met
elkaar verbindt door middel van een los
verkrijgbare kabel, kunt u naar uw mobiele
telefoon luisteren via de luidsprekers van uw
audio systeem.
∗ De fabrieksinstelling is “OFF”.

2-1. Selecteer “  TEL-SWITCH”.

3-1. Draai aan de [ROTARY] knop om de
instelling te selecteren. Bij enkele malen
draaien aan de [ROTARY] knop verandert
de instelling als volgt:

“OFF” ➜ “ON” ➜ “MUTE” ➜ “OFF”...

• OFF:
Dit apparaat werkt gewoon door zelfs als
de mobiele telefoon wordt gebruikt.

Opmerking:
• Controleer of ON (aan) is ingesteld wanneer u

een handsfree-kit aansluit, zodat u via het
systeem naar de telefoon kunt luisteren.

• ON:
U kunt naar telefoongesprekken luisteren
via de luidsprekers van uw audio systeem.
∗ Wanneer u naar telefoongesprekken luistert

via de luidsprekers van uw audio systeem,
kunt u het volume regelen met de [ROTARY]
knop.

• MUTE:
Het geluid van dit apparaat zal volledig
worden gedempt tijdens
telefoongesprekken.
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● Instellen van de automatische
volumefunctie (CALIBRATE/A-VOL
SENS)

U kunt het volume automatisch laten
veranderen overeenkomstig de snelheid
waarmee de auto rijdt.
∗ De fabrieksinstelling is “LOW”.

2-1. Kies “  CALIBRATE”.

2-2. Druk op de [ ] toets.

2-3. Accelereer tot een snelheid van 50 km.

2-4. Wanneer u 50 km bereikt, drukt u op de
[ ] toets. De calibratie wordt uitgevoerd.

• Wanneer de calibratie met succes is
uitgevoerd

Na 2 seconden verschijnt de melding
“SUCCESSFUL” op het display.

• Wanneer de calibratie is mislukt
Na 2 seconden verschijnt de melding
“FAILED” op het display. Herhaal de
procedure vanaf stap 2-3.

2-5. Vervolgens stelt u de gevoeligheid in. Druk
de [å, ∂] hendel omhoog of omlaag
om “  A-VOL SENS” te kiezen.

3-1. Draai aan de [ROTARY] knop om de
gevoeligheid te kiezen.

Met iedere druk op de [ROTARY] knop,
verandert de instelling in onderstaande
volgorde:

OFF (geen volumetoename) ➜ LOW
(volumetoename: gering) ➜ MID-LOW ➜ MID ➜
MID-HIGH ➜ HIGH (volumetoename: groot) ...

● Uitvoeren van een systeemcontrole
Gebruik deze functie om de apparaten te
controleren die zijn aangesloten via CeNET.

2-1. Selecteer “  SYSTEM CHECK”.

2-2. Houd de [ ] toets gedurende 1 seconde
of langer ingedrukt om de systeemcontrole
te starten.

De digitale aansluitingsconfiguratie wordt
automatisch gecontroleerd.

Wanneer het apparaat de systeemcontrole
heeft voltooid, keert het display terug naar
de voorgaande modus.

Andere bewerkingen
Instellen van de toetsverlichting
Druk op de [C] toets om een kleur te selecteren.
Met iedere druk op de [C] toets verandert de
kleur in de onderstaande volgorde:

COLOR SCAN ➜ Indigoblauw ➜ Surfblauw
➜ Zijdewit ➜ Zeegroen ➜ Frisgroen ➜
Bladgroen ➜ Warmamber ➜ Passierood ➜
Scherproze ➜ Lichtroze ➜ Donker violet ➜
Puur paars ➜ USER COLOR 1 ➜ USER
COLOR 2 ➜ USER COLOR 3 ➜ COLOR
SCAN...
● Instellen van de KLEURENSCAN-modus
Wanneer u “COLOR SCAN” selecteert,
verandert de kleur automatisch.
∗ De fabrieksinstelling is “COLOR SCAN”.
∗ De kleuren veranderen iedere 3 seconden.

● Instellen van de Gebruikersmodus
∗ De fabrieksinstelling is “  RED (ROOD) 8, 

GREEN (GROEN) 8,  BLUE (BLAUW) 8”.

Houd wanneer u “USER COLOR 1, 2, 3”
selecteert de [C] toets gedurende 1 seconde of
langer ingedrukt. “  RED 8” verschijnt op het
display.

1. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om de cursor te verplaatsen.

2. Draai aan de [ROTARY] knop om een
waarde te selecteren van 0 t/m 8.

3. Houd de [ ] toetst gedurende 2 seconden
of langer ingedrukt om de kleur in het
geheugen op te slaan en ga terug naar de
display-instelfunctie.

KLEUR
Indigoblauw
Surfblauw
Zijdewit
Zeegroen
Frisgroen
Bladgroen
Warmamber
Passierood
Scherproze
Lichtroze
Donker violet
Puur paars
USER COLOR 1
USER COLOR 2
USER COLOR 3

R
0
0
8
0
0
3
8
8
8
8
3
6
8
8
8

G
0
4
8
8
8
8
3
0
0
2
0
0
8
8
8

B
8
8
7
2
0
0
0
0
3
3
8
8
8
8
8
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Functies dei beide werkings-methoden gemeen hebben

Invoeren van titels
U kunt titels van maximaal 10 tekens opslaan in
het geheugen en laten weergeven voor CD, CD-
wisselaar en TV stations. De aantallen titels die
u kunt opslaan in elke functie zijn als volgt:

Titels wissen
1. Speel een track of stem af op een TV-zender

waarvoor u een titel wilt wissen.

2. Voer één van de volgende mogelijkheden uit:

● In de CD of CD-wisselaarfunctie
Druk op de [T] toets om “USER
(GEBRUIKER)” te selecteren.

● In de TV-functie
Sla deze stap over.

3. Houdt de [T] toetst gedurende 1 seconde of
langer ingedrukt om naar de titelinvoer-
display over te schakelen.

4. Houd de [BND] toets gedurende 1 seconde
of langer ingedrukt en wis de titel.

5. Houdt de [ ] toetst gedurende 2 seconden
of langer ingedrukt om de instelling in het
geheugen op te slaan en ga terug naar de
voorgaande modus.

Geluidsonderbreking voor mobiele
telefoon
Dit apparaat heeft een speciale verbinding
nodig om het geluidssignaal te onderbreken
wanneer een mobiele telefoon afgaat in de auto.
∗ Deze functie is niet compatibel met alle mobiele

telefoons. Neem contact op met uw plaatselijke
Clarion dealer voor informatie over de juiste
installatie en compatibiliteit.

De AUX-functie
Dit systeem is uitgerust met een extern
ingangskanaal zodat u kunt luisteren naar
geluid van externe apparaten die zijn
aangesloten op dit apparaat.

CD-wisselaar functie Aantal titels
DCZ628 aangesloten 100 titels
CDC655Tz aangesloten 100 titels

Functie Aantal titels
CD functie 50 titels
TV functie 20 titels

1. Druk op de [SRC] toets en selecteer de
functie waarvoor u een titel wilt invoeren
(CD, CD-wisselaar of TV).

2. Speel een track of stem af op een TV-zender
waarvoor u een titel wilt invoeren.

3. Voer één van de volgende mogelijkheden uit:

● In de CD of CD-wisselaarfunctie
Druk op de [T] toets om “USER
(GEBRUIKER)” te selecteren.

● In de TV-functie
Sla deze stap over.

4. Houdt de [T] toetst gedurende 1 seconde of
langer ingedrukt om naar de titelinvoer-
display over te schakelen.

5. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om de cursor te verplaatsen.

6. Druk op de [BND] toets om een letter te
selecteren. Elke keer dat u op de [BND]
toets drukt zal het teken veranderen en wel
als volgt:

Hoofdletters ➜ Kleine letters ➜ Nummers
en tekens ➜ Umlaut ➜ Hoofdletters…

7. Draai de [ROTARY] knop om het gewenste
teken te selecteren.

8. Herhaal de stappen 5 t/m 7 om maximaal 10
tekens in te voeren voor het bestand.

9. Houd de [ ] toetst gedurende 2 seconden
of langer ingedrukt om de titel in het
geheugen op te slaan en ga terug naar de
vorige modus.
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Bediening van de CD-wisselaar

7. BEDIENING VAN ACCESSOIRES

Opmerking:
• De volgende bedieningsfuncties zijn hetzelfde als

bij de CD gebruiksstand:
∗ Pauzeren
∗ Selecteren van fragmenten
∗ Vooruitspoelen/terugspoelen
∗ Scan-weergave
∗ Herhaalde weergave
∗ Willekeurige weergave

Zie “Bediening van de CD/MP3/WMA-speler”
(blz. 170-173) voor nadere bijzonderheden.

CD-wisselaar functies
Wanneer er een optionele CD-wisselaar is
aangesloten via de CeNET kabel, zal dit
apparaat alle CD-wisselaar functies bedienen.
Dit apparaat kan maximaal 2 wisselaars
bedienen.

Druk op de [SRC] toets en selecteer de CD-
wisselaar functie om weergave te laten
beginnen. Als er 2 CD-wisselaars aangesloten
zijn, drukt u op de [SRC] toets om de gewenste
CD-wisselaar te kiezen.
∗ Als er “NO MAGAZINE” in het display verschijnt,

moet u een CD magazijn in de CD-wisselaar
doen. Terwijl de speler het magazijn laadt
(controleert), staat er “DISC CHECK” op het
display.

∗ Als er “NO DISC” op het display verschijnt, moet
u het magazijn uit de CD-wisselaar halen en in
elk van de sleuven een CD doen. Zet het
magazijn dan weer terug in de CD-wisselaar.

Opmerkingen:
• Sommige CD’s die zijn opgenomen in de CD-R/

CD-RW stand zijn niet bruikbaar.

●Bij aansluiting op CDC655Tz of DCZ628
1. Bij enkele malen indrukken van de [T] toets

verandert het titeldisplay als volgt:

Gebruiker-titel (disc) ➜ CD-tekst titel
(disc) ➜ Naam van artiest ➜ CD-tekst titel
(fragment) ➜ Gebruiker-titel (disc) ...

Opmerkingen:
• Als de CD die wordt afgespeeld geen CD-tekst

CD is of als er geen gebruiker titel is ingevoerd,
verschijnt “ ” in het display.

• Als de disctitel of de fragmenttitel van een CD-
tekst CD niet is ingevoerd, verschijnt er “ ” of
“ ” in het display.

De titel door het display schuiven
Zet “AUTO SCRL” op “ON” of “OFF”.

(De fabrieksinstelling is “ON”. Zie de paragraaf
“Instellen van de scrolmethode voor titels” in
het hoofdstuk “Functies die beide werkings-
methoden gemeen hebben”.)

● Indien “ON” is ingesteld
De titel schuift automatisch door het display.

● Indien “OFF” is ingesteld
Om enkel 1 keer te schuiven wanneer de titel is
veranderd of de [T] toets langer dan 1 seconde
is ingedrukt.

Selecteren van een CD
Druk op de [UP] of [DN] toets om de gewenste
disc te selecteren.
∗ Als een CD niet in een magazijnsleuf is geplaatst,

functioneren de [UP] of de [DN] toetsen niet.

Diverse afspeelfuncties
● Disc scannen
Deze functie zoekt en speel automatisch de
eerste 10 seconden van het eerste fragment
van elke disc in de CD-wisselaar die op dit
moment geselecteerd is. Deze functie zal
automatisch door blijven lopen totdat deze
geannuleerd wordt.
∗ Deze functie is handig wanneer u een bepaalde

disc zoekt.

1. Houd de [SCN] toets tenminste 1 seconde
ingedrukt.

LET OP:
CD-ROM discs kunnen niet via elke CD-
wisselaar worden afgespeeld; dit hangt af
van het model in kwestie.

De weergave pauzeren
1. Druk op de [ ] toets om het afspelen te

pauzeren. “PAUSE” verschijnt op het display.

2. Druk nogmaals op de [ ] toets om het
afspelen te hervatten.

Aangeven van de CD-titels
Dit apparaat kan de titels van CD-tekst CD's in
het display aangeven en ook de titels die met dit
apparaat zijn ingevoerd.
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Bediening van de CD-wisselaar Bediening van de TV
Opmerking:
• De volgende bedieningen zijn hetzelfde als bij de

radio gebruiksstand:
∗ Selecteren van kanalen
∗ Opslaan van kanalen in het geheugen
∗ Oproepen van kanalen uit het geheugen
∗ Automatisch opslaan
∗ Scannen van de voorkeuzezenders

Zie “Bediening van de radio” (blz. 164-165) voor
nadere bijzonderheden.

TV tuner functies
Wanneer er een optionele TV tuner
ingangsaansluiting aangesloten via de CeNET
kabel, kan dit apparaat alle TV tuner functie
bedienen. Om TV te kunnen kijken heeft u
zowel een TV tuner als een monitor nodig.

TV kijken
1. Druk op de [SRC] toets en selecteer de TV

functie.

2. Druk op de [BND] toets om de gewenste TV
band te selecteren (TV1 of TV2). Elke keer
dat u de toets indrukt verspringt de instelling
tussen TV1 en TV2.
∗ U kunt maximaal 12 TV-zenders opslaan (6-

TV1 en 6-TV2). Hiermee kunt u uw favoriete
TV-zenders selecteren en in het geheugen
opslaan.

3. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of omlaag
om op de gewenste TV-zender af te stemmen.

Video kijken
De TV-tuner bevat een VTR-invoer voor een
externe A/V-bron, zoals een DVD-speler of
spelstation.

1. Houd de [ADJ] toets langer dan 1 seconde
ingedrukt om selecteer VTR.

2. Om terug te keren naar de TV-uitzending
houdt u de [ADJ] toets langer dan 1 seconde
ingedrukt.

● Disc herhalen
Nadat alle fragmenten van de disc afgespeeld
zijn, zal het afspelen automatisch opnieuw
beginnen vanaf het eerste fragment. Deze
functie zal automatisch door blijven lopen totdat
deze geannuleerd wordt.

1. Houd de [RPT] toets tenminste 1 seconde
ingedrukt.

● Willekeurig afspelen van discs
Deze functie speelt individuele fragmenten of
discs automatisch in willekeurige volgorde af.
Deze functie zal automatisch door blijven lopen
totdat deze geannuleerd wordt.

1. Houd de [RDM] toets tenminste 1 seconde
ingedrukt.

● Annuleren van het afspelen
1. Druk op de bedieningstoets die voorheen is

gekozen.
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Instellen van het TV ontvangst gebied
Wanneer u het TV ontvangst gebied instelt,
veranderen de instellingen van de TV tuner die
bij dat ontvangstgebied horen automatisch.

1. Druk op de [ADJ] toets om naar de
instelfunctie over te schakelen.

2. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om “TV AREA” te kiezen.

3. Draai aan de [ROTARY] knop om het
ontvangstgebied te selecteren.

4. Druk op de [ADJ] toets om naar de vorige
gebruiksstand terug te keren.

Instellen van de TV diver
U kunt de ontvangst instelling voor de TV
antenne die op de TV tuner aangesloten is
veranderen.
∗ De fabrieksinstelling hangt af van de TV.

1. Druk op de [ADJ] toets om naar de
instelfunctie over te schakelen.

2. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om “TV DIVER” te kiezen.

3. Draai aan de [ROTARY] knop om “ON” of
“OFF” te selecteren.

● ON:
Stelt de ontvangst af op het benadrukken
van de visuele informatie.

● OFF:
Zet de diver instelling uit.

4. Druk op de [ADJ] toets om naar de vorige
gebruiksstand terug te keren.

Bediening van de TV Bediening van de digitale
radio/DAB

DAB bedieningsfunctie
Wanneer een CeNET kabel wordt gebruikt voor
het aansluiten van een DAB eenheid (DAH913
of DAH923, los verkrijgbaar), zijn alle functies
beschikbaar.

Luisteren naar een DAB zender
1. Druk op de [SRC] toets om de DAB functie in

te schakelen.

2. Wanneer het apparaat een DAB zender
ontvangt, verandert de aanduiding in het
display als volgt:

Frequentiekanaal ➜ dienstlabel

Omschakelen van het display
1. Bij enkele malen indrukken van de [T] toets

verandert het display als volgt:

S-LABEL  PTY NAME
Opmerkingen:
• Het display dat wordt afgebeeld wanneer een

DAB-zender wordt ontvangen, is hetzelfde als dat
van de normale ontvangst- en
voorkeurzendermodus.

• Het aantal programma’s en de zendtijden hangen
af van de ontvangen DAB zenders.

• Wanneer de sterkte van de DAB signalen
afneemt, wordt het geluid gedempt.

Zoekafstemming
1. Druk op de [SRC] toets om de DAB functie in

te schakelen.

2. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag en houd deze langer dan 1 seconde
vast.

Wanneer het hoofdapparaat een DAB
zender ontvangt, licht “DAB” in het display
op.
∗ Wanneer geen DAB zender gevonden kan

worden, stopt het zoeken. Het display keert
dan terug naar de vorige aanduidingsstand.

Handmatige afstemming
1. Druk op de [SRC] toets om de DAB functie in

te schakelen.

2. Houd de [BND] toets langer dan 1 seconde
ingedrukt. “MANU” licht in het display op.

3. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om een zender te kiezen.
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3. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om een gewenst programma te
kiezen.

4. Houd de gewenste [DIRECT] toesten (1 t/m
6) langer dan 2 seconden ingedrukt om het
programma met de betreffende toets in het
geheugen vast te leggen.

Opmerking:
• Het onderbrekingsprogramma (PTY of INFO) kan niet

in het handmatige geheugen worden vastgelegd.

Oproepen van een vastgelegd
programma
1. Druk op de [SRC] toets om de DAB functie in

te schakelen.

2. Druk op de [BND] toets. Bij herhaaldelijk
indrukken van de afstembandtoets,
verandert de aanduiding in het display als
volgt:

[M1] ➜ [M2] ➜ [M3] ➜ [M1]...
3. Druk op een van de toetsen om het

gewenste programma op te roepen.
Opmerking:
• Houd de [DIRECT] toets langer dan 2 seconden

ingedrukt om het programma dat nu ontvangen
wordt in het geheugen vast te leggen.
(Handmatige geheugenopslagfunctie)

De AF-functie
De AF-functie schakelt over naar een andere
frequentie op hetzelfde netwerk om een zo goed
mogelijke ontvangstkwaliteit te verkrijgen.
∗ De fabrieksinstelling is “ON”
∗ Als de ontvangstkwaliteit van de huidige zender

achteruit gaat, wordt “SEARCHING” op het
display afgebeeld en zoekt de radio naar
hetzelfde radioprogramma op een andere
frequentie.

∗ Voor verdere informatie over de “AF functie”,
raadpleeg de paragraaf “Gebruik van RDS” van
de betreffende gebruiksaanwijzing.

●Uitschakelen van de AF-functie
● Inschakelen van de AF-functie
●De Alternatieve Frequentie functie tussen

RDS en DAB
Als hetzelfde programma wordt uitgezonden
door zowel RDS als DAB, en deze functie is
ingeschakeld, schakelt het apparaat
automatisch naar de uitzending met de beste
ontvangstkwaliteit.

∗ Als er langer dan 7 seconden geen
bedieningshandeling wordt uitgevoerd, komt
de handmatige afstemfunctie te vervallen en
verschijnen weer de vorige aanduidingen in
het display.

Omschakelen tussen de programma’s
1. Druk op de [SRC] toets voor het inschakelen

van de DAB ontvangst.

2. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om te schakelen tussen de
programma’s in de DAB-zender.

Opmerking:
• Afhankelijk van de DAB programma’s is het

mogelijk dat de programmanaam hetzelfde is.

Doorlopen van de programma’s
Met deze functie kunt u automatisch alle
ontvangbare programma’s van de DAB zender
waarop is afgestemd voor 10 seconden
ontvangen. Deze functie is handig wanneer u
een bepaald programma zoekt.

1. Druk op de [SRC] toets voor het inschakelen
van de DAB ontvangst.

2. Volg de onderstaande aanwijzing afhankelijk
van het aangesloten model.

Druk op de [ ] toets. “SERVICE SCAN”
licht in het display op en de programma’s
worden achter elkaar elk voor 10 seconden
ontvangen. Tijdens het doorlopen van de
programma’s worden de programmanamen
in het display aangegeven.

3. Om het doorlopen van de programma’s te
stoppen wanneer u het gewenste
programma hoort:

Druk op de [ ] toets.

Handmatige geheugenopslagfunctie
Het hoofdapparaat heeft een handmatige
geheugenopslagfunctie voor DAB programma’s.
In totaal kunnen er 18 programma’s (bij elke
instelling 6 programma’s) onder de voorkeuze-
toetsen worden vastgelegd.

[M1], [M2] en [M3]

1. Druk op de [SRC] toets om de DAB functie in
te schakelen.

2. Druk op de [BND] toets om één van de
bovenstaande programma’s te kiezen.

Bediening van de digitale radio/DAB
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Informatie-items
ENGELS Inhoud
Travel Verkeersberichten

Warning Waarschuwing/
dienstmededelingen

News Nieuwsberichten

Weather Plaatselijk weerbericht

Event Aankondiging van

gebeurtenissen

Special Speciale gebeurtenissen

Bediening van de digitale radio/DAB

TA (verkeersinformatie)
Als een uitzending met verkeersinformatie
begint in de TA-standby-modus, wordt die
uitzending met voorrang ontvangen, ongeacht
de functiemodus die in werking is op dat
moment. Het is tevens mogelijk automatisch op
een verkeersprogramma (TP) af te stemmen.
∗ Deze functie kan alleen worden gebruikt als “TP”

op het display wordt afgebeeld. Als “TP” wordt
afgebeeld, betekent dit dat de DAB- of RDS-
zender die op dat moment wordt ontvangen
programma’s met verkeersinformatie uitzendt.

∗ Voor verdere informatie over de
“Verkeersinformatie”, raadpleeg de paragraaf
“Gebruik van RDS” van de betreffende
gebruiksaanwijzing.

●Activeren van de TA standbyfunctie
●Uitschakelen van de TA standbyfunctie
● Instellen van de automatische

afstemfunctie voor TP zenders
Opmerkingen:
• Als een TP-zender niet kan worden ontvangen,

stopt het apparaat met zoeken.
• “TP” kan op het display worden afgebeeld

wanneer een verkeersprogramma wordt
uitgezonden door een RDS-zender. Druk in dat
geval op de [TA] toets om TP-zoekafstemmen uit
te voeren. Druk nogmaals op de [TA] toets om
terug te keren naar de voorgaande functie.

Geselecteerde informatie (INFO)
Wanneer het apparaat in de INFO paraatstand
staat en er een ingesteld informatieprogramma
begint, zal er automatisch worden
overgeschakeld naar het betreffende
programma.

● Inschakelen van de INFO paraatstand
Als u de [TA] toets langer dan 1 seconde
ingedrukt houdt, licht “INFO” in het display op
en komt het hoofdapparaat in de INFO
paraatstand te staan totdat het geselecteerde
informatieprogramma begint. Wanneer het
programma begint, verschijnt de bijbehorende
aankondiging in het display. Als u de [TA] toets
langer dan 1 seconde ingedrukt houdt terwijl het
informatieprogramma wordt ontvangen, wordt
de ontvangst van het programma gestopt en
komt het apparaat weer in de INFO paraatstand
te staan.

● Uitschakelen van de INFO paraatstand
Als u de INFO-standby-modus wilt annuleren,
houdt u gedurende 1 seconde of langer de [TA]
toets ingedrukt of drukt u op de [SRC] toets.

● Kiezen van de gewenste informatie
Volg de onderstaande aanwijzingen om de
gewenste informatie-items in en uit te
schakelen.

U kunt in totaal 6 onderdelen inschakelen.

Zie de onderstaande tabel voor de 6 informatie-items.

1. Volg de onderstaande aanwijzing afhankelijk
van het aangesloten model.

Houd de [ADJ] toets langer dan 1 seconde
ingedrukt om het RDS instelling-
selectiedisplay in te schakelen.

2. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om “  INFO SEL” te kiezen en druk
dan op de [ ] toets om de “INFO SEL”
functie in te schakelen.

3. Druk de [å, ∂] hendel omhoog of
omlaag om een informatie-item te kiezen. U
kunt een van de 6 items kiezen:

Travel ➜ Warning ➜ News ➜ Weather ➜
Event ➜ Special ➜ Travel ➜ ...

4. Draai aan de [ROTARY] knop om het
informatie-item in (ON) of uit (OFF) te
schakelen.

5. Druk op de [ ] toets om de instelling op te
slaan.

6. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de vorige display-aanduidingen.
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PTY
Met deze functie kunt u naar het gekozen
programmatype luisteren, ongeacht de functie
die in werking is.
∗ U kunt een gemeenschappelijke PTY kiezen voor

DAB en RDS.
∗ Van de DAB-PTY en de RDS-PTY krijgt de PTY

die het eerst wordt ontvangen voorrang boven de
andere.

∗ PTY-uitzendingen zijn nog niet in alle landen
beschikbaar.

∗ In de INFO-standby-modus hebben INFO-
zenders voorrang boven PTY-zenders.

∗ In de TA-standby-modus hebben TP-zenders
voorrang boven PTY-zenders.

∗ Voor verdere informatie over “Programmatype”,
raadpleeg de paragraaf “Gebruik van RDS” van
de betreffende gebruiksaanwijzing.

● Instellen van de PTY-standby-modus
●Stopzetten van de PTY-standby-modus
●Annuleren van een PTY uitzending die een

andere functie onderbreekt
●PTY kiezen
●PTY afstem functie
●PTY voorgeprogrammeerd geheugen

Nooduitzending
Wanneer het apparaat een nooduitzending
ontvangt, stopt het alle functie-activiteiten.
“Alarm!” verschijnt op het display en u hoort de
nooduitzending.
∗ Voor verdere informatie over de

“Noodberichten”, raadpleeg de paragraaf
“Gebruik van RDS” van de betreffende
gebruiksaanwijzing.

●Annuleren van een noodbericht

Wisselen tussen PTY- en INFO-
displaytalen
U kunt een taal kiezen uit de vier beschikbare
talen (Engels, Duits, Zweeds of Frans) waarin
het programmatype en de informatie op het
display kan worden weergegeven.
∗ De fabrieksinstelling is “ENGLISH”.
∗ Voor verdere informatie over het “Veranderen

van de PTY display taal”, raadpleeg de
paragraaf “Gebruik van RDS” van de betreffende
gebruiksaanwijzing.

Volume-instelling van TA, INFO,
nooduitzending (ALARM) en PTY
Het volume van de TA-, INFO-, ALARM- en
PTY-onderbrekingsuitzendingen kunt u instellen
tijdens de TA-, INFO-, ALARM- en PTY-
onderbrekingsuitzendingen. Voer de volgende
bewerking uit, afhankelijk van het aangesloten
model.
∗ De fabrieksinstelling is “15”.

Tijdens een TA-, INFO, ALARM- of PTY-
onderbrekingsuitzending, draait u aan de
[ROTARY] knop en stelt u het volume in op het
gewenste niveau (0 t/m 33).
∗ Wanneer de TA-, INFO, ALARM- of PTY-

onderbrekingsuitzending is afgelopen, keert het
volume terug naar het niveau dat was ingesteld
vóór de onderbrekingsuitzending.

Bediening van de digitale radio/DAB
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8. BIJ PROBLEMEN

Terugsteltoets

Het apparaat
schakelt niet in.
(Er wordt geen
geluid
voortgebracht.)
Er is geen geluid
bij bediening van
het apparaat met
versterkers.

Als op de toetsen
wordt gedrukt,
gebeurt er niets.

Het display geeft
verkeerde
indicators, enz.,
aan.
Geen geluid.

Geen geluid.

Het geluid slaat
over of bevat veel
ruis.

Het geluid wordt
onderbroken of
slaat over. Er
treedt ruis op of
de ruis is
vermengd met het
geluid.
Slechte
geluidskwaliteit in
zeer koud of nat
weer.

De
bestandsnamen
zijn verkeerd.

Probleem

De zekering is doorgebrand.

Onjuiste bedrading.

De versterkerkabel is
kortgesloten naar massa of een
te hoge stroomsterkte is nodig
voor het inschakelen van de
versterker.
De microprocessor functioneert
slecht door ruis, enz.

De aansluiting tussen het
voorpaneel en het apparaat is
vuil.

De beveiligingsschakeling van
de luidspreker is ingeschakeld.

Een incompatibele disk (geen
compact disk) of een vreemd
voorwerp bevindt zich in het
apparaat.
De disk bevat geen MP3/WMA-
bestanden.
De bestanden worden niet
herkend als MP3/WMA-
bestanden.
Het bestandssysteem is niet
juist.
De disk is vuil.

De disk is ernstig bekrast of
verbogen.
De MP3/WMA-bestanden zijn
niet op de juiste manier
gecodeerd.

Er kan zich condens vormen op
de lens in het apparaat
wanneer u de auto op een
vochtige plaats heeft
geparkeerd.
Het bestandssysteem is niet
juist.

Vervang de zekering door een nieuwe van dezelfde
sterkte. Als de zekering opnieuw doorbrandt, raadpleegt u
dan uw Clarion dealer.
Neem contact op met de winkel waar u het apparaat hebt
gekocht.
Schakel het apparaat uit en controleer iedere draad voor
een mogelijke korstsluiting. Als de versterkerkabel
kortsluit, isoleer het met isolatietape.

Verwijder het vuil met een zachte doek bevochtigd met
schoonmaakalcohol.

1. Controleer de luidsprekeraansluiting.
2. Verlaag het volumeniveau. De juiste werking kan ook

worden hersteld door het apparaat uit en weer in te
schakelen.
3. Als de geluidsweergave opnieuw wordt onderbroken,

raadpleegt u dan uw Clarion dealer.
Houd met het kantelend bedieningspaneel geopend de
[Q] toets gedurende 3 seconden of langer ingedrukt.
Het vreemde voorwerp wordt gedwongen uitgeworpen.

Schrijf MP3/WMA-bestanden op de juiste manier naar de
disk.
Zorg ervoor dat de MP3/WMA-bestanden op de juiste
manier zijn gecodeerd.

Gebruik het bestandssysteem ISO9660 niveau 1, 2, of
JOLIET of Romeo.
Maak de disk schoon met een zachte doek.

Vervang de disk door een disk zonder krassen.

Zorg ervoor dat de MP3/WMA-bestanden op de juiste
manier zijn gecodeerd.

Schakel het apparaat in en laat het ongeveer een uur
drogen.

Gebruik het bestandsysteem ISO9660 niveau 1, 2, of
JOLIET of Romeo.

Oorzaak

C
D

/M
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3/
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A
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Schakel het apparaat uit, druk
daarna op de [RELEASE] toets
en verwijder het voorpaneel.
Druk gedurende ongeveer 2
seconden met een dun
ijzerdraadje op de
terugsteltoets.

Oplossing
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9. FOUTMELDINGEN
Als zich een probleem voordoet, wordt één van de volgende foutmeldingen afgebeeld. Volg de
gegeven instructies om het probleem op te lossen.

Als een andere foutmelding dan die hierboven worden beschreven wordt afgebeeld, drukt u op de
terugsteltoets. Als het probleem aanhoudt, schakelt u het apparaat uit en neemt u contact op met uw
Clarion dealer.

Dit is een storing van het mechanisme in de
CD-speler. Neem contact op met uw Clarion
dealer.

Vervang de disk door een disk zonder
krassen.

Werp de disk uit en plaats deze vervolgens
op de juiste manier.

Dit is een storing van het mechanisme in de
CD-wisselaar. Neem contact op met uw
Clarion dealer.

Vervang de disk door een disk zonder
krassen.

Werp de disk uit en plaats deze vervolgens
op de juiste manier.

Dit is een storing van het mechanisme in de
DVD-speler. Neem contact op met uw
Clarion dealer.

Probeer opnieuw of vervang de disk door
een disk zonder krassen.

Werp de disk uit en plaats deze vervolgens
op de juiste manier.

Stel het juiste kinderslotniveau in.

Werp de disk uit en plaats een disk met de
juiste regiocode.

Oplossing

Een disk is in de CD-speler vastgelopen en
kan niet worden uitgeworpen.

Een Disc kan niet afgespeeld worden
vanwege krassen enz.

Een disk is ondersteboven in de CD-speler
geplaatst en kan niet worden weergegeven.

Een disk binnenin de CD-wisselaar wordt
niet in de juiste positie gebracht voor
weergave.

Een disk in de CD-wisselaar is bekrast,
enz., en kan niet worden weergegeven.

Een disk is ondersteboven in de CD-
wisselaar geplaatst en kan niet worden
weergegeven.

Een disk in de DVD-wisselaar is bekrast,
enz., en kan niet worden weergegeven.

Een Disc kan niet afgespeeld worden
vanwege krassen enz.

Een disk is ondersteboven in de DVD-
wisselaar geplaatst en kan niet worden
weergegeven.

Foutief kinderslotniveau.

Foutieve regiocode

C
D

/M
P

3/
W

M
A

OorzaakFoutmelding

D
V

D
-w
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C
D
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ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

ERROR P

ERROR R
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10. TECHNISCHE GEGEVENS
Radio
Afstemsysteem: PLL-synthesizertuner

Ontvangstfrequenties:

FM : 87,5 t/m 108 MHz (in stappen van
0,05 MHz)

MW : 531 t/m 1602 kHz (in stappen van
9 kHz)

LW : 153 t/m 279 kHz (in stappen van
3 kHz)

CD-speler
Systeem: Digitaal audiosysteem voor compact
disks

Frequentiebereik: 5 Hz t/m 20 kHz (± 1 dB)

Signaal-ruisverhouding: 100 dB (1 kHz) IHFA

Dynamisch bereik: 95 dB (1 kHz)

Vervorming: 0,01%

Algemeen
Uitgangsvermogen:

4 ✕ 31 W (DIN 45324, +B = 14,4 V)

Voedingsspanning:
14,4 V gelijkstroom (10,8 t/m 15,6 V
toegestaan), negatieve massa

Stroomverbruik: minder dan 15 A

Luidsprekerimpedantie:
4 Ω (4 t/m 8 Ω toelaatbaar)

Nominale stroomsterkte van autoantenne:
500 mA of minder

Gewicht / Hoofdapparaat:
1,55 kg

Gewicht / Afstandsbediening
40 g (inclusief batterij)

Afmetingen / Hoofdapparaat:
178 (B) ✕ 50 (H) ✕ 155 (D) mm

Afmetingen / Afstandsbediening:
44 (B) ✕ 113 (H) ✕ 13 (D) mm

Opmerking:
• De technische gegevens en het ontwerp zijn onderhevig aan veranderingen ten behoeve van

productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving.
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