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Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Clarion MAX668RVD.
* Deze gebruikershandleiding is bestemd voor de MAX668RVD.
* Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de apparatuur in gebruik neemt.
* Bewaar de handleiding vervolgens ergens binnen handbereik (bijvoorbeeld in het handschoenenvak).
* Lees de tekst van de bijgesloten garantiekaart goed door en bewaar de kaart zorgvuldig, samen met de handleiding.
* Deze handleiding bevat instructies voor de bediening van de 2-ZONE-functie, iPod, cd-wisselaar, dvd-wisselaar, 

tv-tuner, DAB en de 5.1 surround decoder. De cd-wisselaar, dvd-wisselaar, tv-tuner en 5.1 surround decoder zijn 
voorzien van een eigen handleiding, maar daarin wordt geen uitleg gegeven over de bediening ervan.
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1. KENMERKEN
■Dubbel-Din gemotoriseerde 7-inch 

breedbeeld LCD
■Bediening met aanraakscherm
■Functies voor afspelen van dvd-video/

video-cd/cd-da/MP3/WMA
■RCA 6(+2)-kanalen (2-zone)
■ Ingebouwde 50 W × 4-versterker
■CeNET met Balanced Audio Line 

Transmission en Dynamic Noise Canceling

■Compatibel met cd-r/cd-rw/dvd±r/dvd±rw
■5.1-decoder voor DTS en voorbereid voor 

Dolby Digital
■Optische digitale uitgang
■2-ZONE-regeling
■ iPod®-regeling

“iPod” is een handelsmerk van Apple 
Computer, Inc., gedeponeerd in de V.S. en 
andere landen.

Uitbreidingssystemen

4-kanalen versterker

iPod

DAB-tuner

Beeldfuncties uitbreidenDe audiofuncties uitbreiden

Geluidsfuncties uitbreiden

Opmerking:
De artikelen vermeld buiten de kaders 
zijn algemeen verkrijgbare producten.

Navigatiefuncties uitbreiden

CeNET cd-wisselaar

TV-tuner CCD-camera

5.1 surround 
decoder

VTR etc.

MAX668RVD

Achterscherm

CeNET Dvd-wisselaar

(DVH943N)
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2. CONTROLS/COMMANDES/REGLER/CONTROLLI/
REGLAARS/CONTROLES/KONTROLLER/CONTROLOS

[SRC]

[VOICE]

[MAP]
[BAND]

[MENU]

[    ] (POWER)

[    ]
(OPEN/CLOSE)

Sensor/Capteur/
Sensore
[TA]

[ADJ]

Blink LED/
DEL Clignotante/
Blink-LED/
LED lampeggiante/
Het knipperen 
van de LED/
LED parpadeante/
LED a piscar

● Operation panel / Panneau de commande / Bedienfeld / Pannello operativo / 
    Bedieningspaneel / Panel de funcionamiento / Pekskärm / Painel de operação /

● With the operation panel open / Avec le panneau de commande ouvert / 
    Bei geöffnetem Bedienfeld / Con il pannello operativo aperto / Met het bedieningspaneel open / 
    Con el panel de funcionamiento abierto / Med pekskärmen öppen / 
    Com o painel de operação aberto /

[RESET]

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 : Lembre-se de abrir esta página e consultar os diagramas frontais durante a leiture de cada capítulo.

3. NOMENCLATURE

Names of Buttons

Note:
• Be sure to read this chapter while referring to the 

front diagrams for chapter “2. CONTROLS” on 
page 5 (unfold).

[&] (POWER) button
• Press this button to turn on the power. Keep 

pressing this button more than 1 second to 
turn off the power.

• Press this button to turn off the back light of 
the liquid crystal panel.

[7] (OPEN/CLOSE) button
• Use this button to open/close the operation panel.
• Keep pressing this button more than 2 seconds to 

adjust the angle of the operation panel. The angle 
of the operation panel is adjustable in the range of 
0° to 30°.

Sensor
• Receiver for the remote control unit (operating 

range: 30° in all directions).

[TA] button
• Press this button to turn on/off the TA (Traffic 

Announcement) standby mode.
• Keep pressing this button more than 1 second 

in the DAB mode to turn on/off the Information 
standby mode.

[ADJ] button
• Press this button to enter/exit the ADJUST 

mode to change the settings.
• Keep pressing this button more than 1 second 

to enter/exit the Monitor Adjust mode.

Blink LED
• When the BLINK LED function is set to “ON” 

from the GENERAL menu in the ADJUST 
mode, blinks when the power is turned off.

[p] button
• Press this button to enter the play pause mode in 

the DVD PLAYER/iPod/changer modes. Press the 
button again to resume playback.

• Keep pressing this button more than 1 second to 
mute the sound in the DVD PLAYER/iPod/changer 
modes.

• Press this button to mute the sound in the TUNER/
TV/VISUAL/DAB modes.

[R], [F] buttons
• Use these buttons to change to the previous/next 

preset station in the TUNER/TV/DAB modes.
• Use these buttons to select a track in the CD, Video 

CD, MP3/WMA, iPod and CD changer modes.
• Use these buttons to select a chapter in the DVD 

video and DVD changer modes.

[BAND] button
• Press this button to switch the receiving 

bands for TUNER/TV/DAB modes. Keep 
pressing this button more than 1 second to 
switch the Seek/Manual tuning modes.

• Use this button to move to the first track in the 
CD, Video CD and iPod modes, or the first 
chapter in the DVD video mode.

• Use this button to move to the next folder in 
the MP3/WMA mode.

• Use this button to switch to the next disc in the 
changer modes.

• Keep pressing this button more than 1 second 
to play all tracks in the iPod mode.

[MENU] button
• Pressing this button in the Navigation mode 

shows the Menu screen of the Navigation 
system.

• When the menu screen of a DVD video/Video 
CD is displayed, pressing this button displays 
the Key Pad on the screen. When the other 
screen than the menu screen is displayed, 
keep pressing this button more than 1 second 
to display the Key Pad.

[MAP] button
• Press this button to show the Map screen of 

the current location in the Navigation mode.
• Pressing this button in the audio/visual modes 

changes to the Navigation mode.
• Pressing this button switches the display to a 

Visual input screen to lock the monitor (To 
enable this function, go to the GENERAL 
menu (within the ADJUST menu), and touch 
the [CONNECT] key, and select the desired 
item other than “NONE”).

[SRC] button
• Press this button to display the Source menu 

screen to switch the mode.

[+], [–] buttons
• Use these buttons to increase/decrease the 

volume.

[VOICE] button
• Press this button to show the Voice screen of 

the navigation system in the Navigation 
mode.

• Pressing this button in the audio/visual modes 
changes to the Navigation mode and changes 
the navigation system to the voice input 
mode.

[o] (EJECT) button
• Use this button to eject the disc set in this unit.

4. PRECAUTIONS

1. When the inside of the car is very cold and the 
player is used soon after switching on the 
heater, moisture may form on the disc (DVD/
CD) or the optical parts of the player and 
proper playback may not be possible. If 
moisture forms on the disc (DVD/CD), wipe it 
off with a soft cloth. If moisture forms on the 
optical parts of the player, do not use the 
player for about one hour. The condensation 
will disappear naturally allowing normal 
operation.

2. Driving on extremely bumpy roads which 
cause severe vibration may cause the sound 
to skip.

3. This unit uses a precision mechanism. Even 
in the event that trouble arises, never open 
the case, disassemble the unit, or lubricate 
the rotating parts.

4. TV broadcast reception (when the optional TV 
tuner is connected)
When receiving the TV broadcast, the 
strength of the signals changes since the car 
is moving, so in some cases it may not be 
possible to receive clear pictures.
• TV signals are strongly linear, so reception 

is affected by buildings, mountains and 
other obstacles.

• Such external factors such as electric train 
lines, a high voltage lines, and signal 
devices may disturb the picture or cause 
noise.

* If the reception is poor, switch to a station with 
good reception.

INFORMATION FOR USERS:.
CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS 
PRODUCT NOT APPROVED BY THE 
MANUFACTURER WILL VOID THE 
WARRANTY.

 WARNING
For your safety, the driver should not watch the DVD video/TV/VTR or operate the controls 
while driving. Please note that watching and operating the DVD video/TV/VTR while driving are 
prohibited by law in some countries. Also, while driving, keep the volume to a level at which 
external sounds can be heard.
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3. NAAMGEVING
Namen van knoppen
Opmerking:
• Raadpleeg tijdens het lezen van dit hoofdstuk de 

diagrammen aan de voorzijde voor hoofdstuk 
“2. REGLAARS” op pagina 5 (uitvouwen).

[&] (POWER)-knop
• Met deze knop schakelt u het toestel in. U kunt 

het toestel weer uitschakelen door deze knop 
langer dan een seconde ingedrukt te houden.

• Met deze knop kunt u de verlichting van het lcd-
scherm uitschakelen.

[7] (OPEN/CLOSE)-knop
• Met deze knop kunt u het bedieningspaneel in- 

en uitklappen.
• Door de knop langer dan 2 seconden ingedrukt 

te houden kunt u de hoek van het 
bedieningspaneel instellen. De hoek van het 
bedieningspaneel is in te stellen van 0° tot 30°.

Sensor
• Ontvanger voor de afstandsbediening 

(bedieningsbereik: 30° vanuit alle richtingen).
[TA]-knop
• Met deze knop kunt u de modus TA 

(verkeersinformatie) in- en uitschakelen.
• In de modus DAB kunt u de modus Information 

in- en uitschakelen door deze knop langer dan 
een seconde ingedrukt te houden.

[ADJ]-knop
• Met deze knop kunt u de modus ADJUST voor het 

wijzigen van de instellingen inschakelen/afsluiten.
• Door de knop langer dan 1 seconde ingedrukt 

te houden kunt u de modus Monitor Adjust 
inschakelen/afsluiten.

Het knipperen van de LED
• Wanneer de functie BLINK LED is ingesteld op 

“ON” in het menu GENERAL in de modus 
ADJUST, knippert de LED wanneer het toestel 
wordt uitgeschakeld.

[p]-knop
• Met deze knop schakelt u naar de modus 

afspelen/pauze in de modi DVD PLAYER/iPod/
wisselaar. Druk de knop nogmaals in om het 
afspelen te hervatten.

• Als u deze knop in de modus DVD PLAYER/iPod/
wisselaar langer dan een seconde ingedrukt 
houdt, wordt het geluid gedempt (mute).

• Met deze knop kunt u het geluid dempen 
(mute) in de modus TUNER/TV/VISUAL/DAB.

[R], [F]-knoppen
• Met deze knoppen kunt u in de modus TUNER/

TV/DAB overschakelen naar het vorige/
volgende voorkeuzestation.

• Met deze knoppen kunt u in de modus CD, 
Video CD, MP3/WMA, iPod en CD Changer 
een track selecteren.

• Met deze knoppen kunt u in de modus DVD video 
en DVD Changer een hoofdstuk selecteren.

[BAND]-knop
• Met deze knop kunt u in de modus TUNER/TV/

DAB een andere ontvangstband selecteren. 
Door de knop langer dan een seconde 
ingedrukt te houden kunt u schakelen tussen 
automatisch en handmatig afstemmen.

• Met deze knop kunt u in de modus CD, Video 
CD en iPod naar de eerste track en in de modus 
DVD video naar het eerste hoofdstuk springen.

• Met deze knop kunt u in de modus MP3/WMA 
naar de volgende map springen.

• Met deze knop kunt u in de wisselaarmodus 
naar de volgende disc springen.

• Door de knop langer dan een seconde 
ingedrukt te houden kunt u in de modus iPod 
alle tracks laten afspelen.

[MENU]-knop
• Met deze knop kunt u in de modus Navigation 

het scherm Menu van het navigatiesysteem 
laten verschijnen.

• Als het menuscherm van een dvd-video/video-
cd wordt weergegeven, kunt u met deze knop 
het toetsenbord op het scherm laten 
verschijnen. Als een ander scherm dan het 
menuscherm wordt weergegeven, kunt u het 
toetsenbord laten verschijnen door deze knop 
langer dan 1 seconde ingedrukt te houden.

[MAP]-knop
• Met deze knop kunt u in de modus Navigation 

het scherm Map van de huidige locatie laten 
verschijnen.

• Met deze knop kunt u in de modus Audio/Visual 
overschakelen naar de modus Navigation.

• Met deze knop kunt u het scherm 
overschakelen naar een Visual-invoerscherm 
om het beeldscherm te vergrendelen. (U kunt 
deze functie inschakelen door naar het menu 
GENERAL te gaan (binnen het menu ADJUST), 
de toets [CONNECT] aan te raken en een van 
de opties te selecteren anders dan “NONE”).

[SRC]-knop
• Met deze knop kunt u het menu Source laten 

verschijnen om een modus te selecteren.
[+], [–]-knoppen
• Met deze knoppen regelt u het volume.
[VOICE]-knop
• Met deze knop kunt u in de modus Navigation 

het scherm Voice van het navigatiesysteem 
laten verschijnen.

• Met deze knop kunt u in de modus Audio/
Visual overschakelen naar de modus 
Navigation en het navigatiesysteem 
overschakelen naar de modus Voice input.

[o] (EJECT)-knop
• Met deze knop kunt u de discs in de speler 

uitwerpen.
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4. WAARSCHUWINGEN

1. Als het erg koud is in de auto en de speler 
wordt gebruikt onmiddellijk nadat de 
verwarming is ingeschakeld, kunnen de disc 
(dvd/cd) en de optische onderdelen van de 
speler beslaan en is afspelen niet goed 
mogelijk. Als de disc (cd/dvd) is beslagen, 
kunt u deze met een zachte doek 
droogwrijven. Als condens is afgezet op de 
optische onderdelen van de speler, moet u 
ongeveer een uur wachten voordat u de 
speler gebruikt. De condens verdwijnt 
automatisch, waarna u de speler gewoon kunt 
gebruiken.

2. Tijdens het rijden op extreem oneffen wegen 
waarbij hevige trillingen optreden kan het 
geluid overslaan.

3. In deze speler wordt een precisiemechanisme 
gebruikt. Zelf in het geval van problemen mag 
u de behuizing nooit openen, de speler uit 
elkaar halen of de draaiende onderdelen 
smeren.

4. Tv-ontvangst (met optionele tv-tuner)
Aangezien de auto zich verplaatst, kan de 
sterkte van het tv-signaal variëren. In 
sommige gevallen is het hierdoor soms niet 
mogelijk een duidelijk beeld te ontvangen.
• Tv-signalen zijn in hoge mate lineair. De 

ontvangst wordt daarom sterk beïnvloed 
door gebouwen, heuvels en andere 
obstakels.

• Externe factoren, zoals elektrische 
spoorlijnen, hoogspanningsleidingen en 
signaleringsapparatuur kunnen vervorming 
en beeldstoring veroorzaken.

* Als de ontvangst slecht is, kunt u het beste 
overschakelen naar een station met goede 
ontvangst.

INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS:.
BIJ WIJZIGINGEN EN AANPASSINGEN AAN 
DIT PRODUCT DIE NIET ZIJN 
GOEDGEKEURD DOOR DE FABRIKANT 
VERVALT DE GARANTIE.

 WAARSCHUWING
Om veiligheidsredenen is het af te raden dan de bestuurder tijdens het rijden naar de dvd-
video, tv of video kijkt of de speler bedient. Het bekijken en bedienen van dvd-video, tv of video 
tijdens het rijden is in sommige landen wettelijk verboden. Houd tijdens het rijden het volume 
op een niveau waarbij geluiden van buiten nog kunnen worden waargenomen.
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5. BEDIENING VAN KNOPPEN EN 
AANRAAKTOETSEN

De speler inschakelen

∗2

&
(POWER)

Systeemcontrole 
De CeNET-indeling op dit apparaat is 

voorzien van een systeemcontrolefunctie. 

Wanneer de systeemcontrolefunctie onder 

de volgende omstandigheden wordt 

uitgevoerd, wordt de stroomvoorziening 

automatisch uitgeschakeld. Druk nogmaals 

op de knop [&] (POWER).

•Wanneer de speler voor het eerst wordt 

ingeschakeld na installatie. 

•Wanneer een extern apparaat wordt 

aangesloten of afgesloten. 

•Wanneer de knop [RESET] wordt ingedrukt. 

∗In aanvulling op de bovenstaande 

omstandigheden kan de functie 

systeemcontrole worden uitgevoerd vanuit 

het menu GENERAL in de modus ADJUST.   
•U kunt de mediabronnen 
wijzigen

of

∗1

Motor AAN
stand
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Bediening in de modus TUNER

∗3

(menu Source)

(scherm Preset List)

(menu Option)

(scherm PTY Preset List)

(scherm PTY Item List)

Opmerking: 
∗1:Deze afbeeldingen laten zien welke knoppen 

moeten worden ingedrukt en welke toetsen 
moeten worden aangeraakt. 

∗2:Externe apparatuur die niet via CeNET is 
aangesloten, wordt niet vermeld. 

∗3:Als op dit moment de modus TUNER is 
geselecteerd, raakt u de toets [Back] aan. 

∗Het gewenste 
  station selecteren
326 MAX668RVD
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Bediening in de modus DVD Video

∗4

(menu Source)

  ∗Scherm in modus DVD bij 
    rijdend voertuig.

(scherm modus DVD PLAYER)

(menu Option)

(menu DVD SETUP)

Opmerking: 
∗4:Tijdens het afspelen van films in de modus DVD video verschijnt het scherm van de 

modus DVD PLAYER wanneer u het schermoppervlak aanraakt.  
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Geluidsinstellingen
●Zonder surrounddecoder

(scherm modus ADJUST)

(menu AUDIO)

(scherm BAL/FAD)

(BAL/FAD)

(menu AUDIO EXT.)

(vanaf alle schermen)
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●Met 5.1 surrounddecoder

(menu AUDIO)

(scherm STATUS) (menu SPEAKER SEL)

(STATUS) (SPEAKER SEL)

(menu AUDIO EXT.)

(scherm modus ADJUST)

(vanaf alle schermen)
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Andere systeeminstellingen

(vanaf alle schermen)

(scherm modus ADJUST)

(menu MONITOR)

∗Wordt omgeschakeld door deze toets herhaaldelijk aan te raken.
(“Hue” wordt niet vermeld bij weergave van PAL-beelden.)

(menu GENERAL)

(scherm WALL COLOR)
(scherm Monitor Adjust)

(MONITOR ADJ)

(WALL COLOR)

Bright      Color      Hue      Dimmer
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6. AFSTANDSBEDIENING
Afstandsbediening

Batterijen plaatsen
1. Schuif het achterklepje in de richting van de 

pijl en verwijder het.
2. Plaats de AA-batterijen (SUM-3, IECR-6/

1,5V) die bij de afstandsbediening werden 
geleverd zoals aangegeven in de afbeelding 
en sluit het achterklepje.

Opmerking:
Batterijen die niet op de juiste wijze worden 
geplaatst kunnen ontploffen. Houd rekening met de 
volgende punten:
• Plaats bij het vervangen van de batterijen altijd 

twee nieuwe batterijen.
• Sluit de batterijen niet kort, haal ze niet uit elkaar 

en stel ze niet bloot aan warmte.
• Gooi de batterijen niet in open vuur.
• Voer gebruikte batterijen op verantwoorde wijze af.

[MUTE]

[VOLUME]

[P.TIME]

[BAND]

[SRC]

[0-9]

[DISC SEL]

[SEARCH MODE]

[MENU][RTN]

[SET UP] [TOP MENU]

[2-ZONE]
[PBC]

[RDM]

[SLOW]

[ANGLE]

[SCN]
[RPT]

[AUDIO]

[SUB TITLE]

[      ],[      ]

[ENT] [    ],[    ]
[TA]

Signaalzender
Bereik: 30˚ in alle richtingen

Achterzijde

AA (SUM-3, IECR-6/1,5V) 
batterijen

Achterklepje
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Functie van de knoppen op de afstandsbediening
U kunt de MAX668RVD ook bedienen met de afstandsbediening. Als de functie 2-ZONE is 
ingeschakeld, wordt de geselecteerde zone bediend.

Opmerking:
• De functies van het stuurwiel op de afstandsbediening werken altijd voor de zone MAIN, ook als de zone SUB 

is geselecteerd.

Gedeelde modus
[SRC]-knop
• Met deze knop kunt u naar een andere modus 

schakelen, zoals TUNER of DVD PLAYER.

[VOLUME]-knoppen
• Hiermee kunt u het volume verhogen en 

verlagen.

[MUTE]-knop
• Hiermee kunt u de geluidsdemping in- en 

uitschakelen.

[RTN]-knop
• Hiermee keert u terug naar het vorige scherm 

in een lijst of menu.
• Tijdens het afspelen van een video-cd laat u 

hiermee het menuscherm weergeven.

[2-ZONE]-knop
• Langer dan 1 seconde ingedrukt houden om 2-

ZONE in te schakelen en opnieuw indrukken 
om 2-ZONE uit te schakelen.

• Hiermee kunt u schakelen tussen de zone MAIN 
en de zone SUB als 2-ZONE is ingeschakeld.

TUNER/TV/DAB-modus
[BAND]-knop
• Hiermee schakelt u naar een andere 

frequentieband.
• Door de knop langer dan een seconde 

ingedrukt te houden kunt u schakelen tussen 
automatisch en handmatig afstemmen.

[0 - 9]-knoppen
• Hiermee kunt u een voorkeuzenummer 

selecteren op het scherm Preset List.

[DISC SEL]-knop
• Hiermee kunt u het scherm Preset List laten 

weergeven en verbergen.

[r], [f] knoppen
• Hiermee kunt u in de modus TUNER, TV en DAB 

naar het volgende of vorige voorkeuzestation gaan.

[SCN]-knop
• Hiermee kunt u voorkeurzenders zoeken in de 

modus TUNER, TV en DAB.
• Door de knop langer dan een seconde indrukt 

te houden, kunt u zenders automatisch laten 
opslaan in de modus TUNER en TV.

[TA]-knop
• Hiermee kunt u de modus TA 

(verkeersinformatie) in- en uitschakelen.

• In de modus DAB kunt u de modus Information 
in- en uitschakelen door deze knop langer dan 
een seconde ingedrukt te houden.

[RPT]-knop
• Met deze knop kunt u de functie AF in- en 

uitschakelen in de modus RDS en DAB.
• Door de knop langer dan een seconde 

ingedrukt te houden kunt u de functie REG in 
de modus RDS in- en uitschakelen.

[RDM]-knop
• Hiermee kunt u schakelen tussen de modus TV 

en VTR.
• In de modus RDS en DAB kunt u hiermee de 

stand-by stand van de modus PTY in- en 
uitschakelen.

DVD PLAYER-modus
[BAND]-knop
• Hiermee keert u terug naar het eerste 

hoofdstuk in de modus DVD Video.
• Tijdens weergave in de modus CD en Video CD 

kunt u hiermee terugkeren naar de eerste track.
• Tijdens het afspelen van meerdere mappen in 

de modus MP3/WMA kunt u hiermee naar de 
volgende map springen.

[P.TIME]-knop
• Hiermee kunt u in de modus DVD Video en 

Video CD de weergave van de afspeeltijd in- 
en uitschakelen.

[6] knop
• Hiermee kunt u het afspelen van beeld en 

geluid starten en pauzeren.
• In de modus DVD Video kunt u de 

videoweergave stoppen door deze knop langer 
dan een seconde ingedrukt te houden.

[0 - 9]-knoppen
• Hiermee kunt u hoofdstukken en titels voor 

dvd-video invoeren op het scherm Key Pad.
• Hiermee kunt u het nummer van de track of 

map voor een cd, video-cd of MP3/WMA 
instellen op het scherm Key Pad.

[DISC SEL]-knop
• Hiermee kunt u in de modus CD het scherm 

Track List laten verschijnen of verbergen.
• Hiermee kunt u in de modus MP3/WMA het 

scherm Folder List laten verschijnen of 
verbergen.
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[SEARCH MODE]-knop
• Hiermee opent het u bedieningsscherm Key Pad.
• U kunt schakelen naar de zoekmodus door de 

knop langer dan een seconde ingedrukt te 
houden.

[RTN]-knop
• Hiermee kunt u tijdens het afspelen van een 

video-cd schakelen naar het menuscherm. 
Tijdens de weergave van het scherm Menu 
kunt u hiermee teruggaan naar het voorgaande 
scherm. Bij sommige discs heeft het indrukken 
van deze knop echter mogelijk geen 
uitwerking.

[MENU]-knop
• Hiermee kunt u het menu laten weergeven dat 

op de disc is opgeslagen.

[SET UP]-knop
• Hiermee kunt u tijdens het afspelen van dvd-

video het scherm DVD SETUP laten 
weergeven.

[TOP MENU]-knop
• Hiermee kunt u het scherm Top Menu dat is 

opgeslagen op een dvd-video disc laten 
weergeven. Niet bij alle discs wordt een 
topmenu weergegeven.

[E], [e], [T], [t] knoppen
• Hiermee kunt u de opties op het menuscherm 

van een dvd-video selecteren.
• Met de knop [E], [e] kunt u in de modus CD en MP3/

WMA door het scherm  Track/Folder List lopen.

[ENT]-knop
• Hiermee kunt u ingevoerde gegevens op het 

scherm Key Pad bekrachtigen.
• Hiermee kunt u de geselecteerde optie in een 

menuscherm bevestigen.

[r], [f] knoppen
• Hiermee kunt u in de modus DVD Video naar het 

volgende of vorige hoofdstuknummer springen.
• Hiermee kunt u in de modus CD, Video CD en MP3/

WMA de volgende of vorige track selecteren.
• Door de toets ingedrukt te houden kunt u snel 

vooruit of achteruit spoelen.
• Door de toets ingedrukt te houden in de pauzestand 

tijdens weergave van een dvd-video of video-cd kunt 
u het beeld vertraagd laten weergeven.

[SCN]-knop
• Hiermee kunt u in de modus DVD Video de 

hoofdstukken scannen en in de modus CD en 
MP3/WMA de tracks scannen.

• Door deze knop in MP3/WMA langer dan een seconde 
ingedrukt te houden kunt u de mappen scannen.

[RPT]-knop
• Hiermee kunt u in de modus DVD Video 

hoofdstukken laten herhalen en in de modus 
CD en MP3/WMA tracks laten herhalen.

• Door deze knop in MP3/WMA langer dan een 
seconde ingedrukt te houden kunt u mappen 
laten herhalen.

[RDM]-knop
• Hiermee kunt u in de modus CD en MP3/WMA 

tracks in willekeurige volgorde afspelen.
• Door deze knop in MP3/WMA langer dan een 

seconde ingedrukt te houden kunt u mappen in 
willekeurige volgorde laten afspelen.

[PBC]-knop
• Hiermee kunt u in de modus Video CD de 

functie PBC in- en uitschakelen.

[AUDIO]-knop
• Hiermee kunt u in de modus DVD Video en 

Video CD de modus AUDIO inschakelen.

[SUB TITLE]-knop
• Hiermee kunt u in de modus DVD Video 

ondertitels laten weergeven.

[ANGLE]-knop
• Hiermee kunt u in de modus DVD Video de 

functie ANGLE inschakelen als de Angle-
markering wordt weergegeven. (Deze knop 
werkt alleen bij dvd’s met meerdere 
beeldhoeken en alleen als de functie ANGLE in 
het menu SET UP is ingeschakeld.)

[SLOW]-knop
• Hiermee kunt u in de modus DVD Video en 

Video CD vertraagde weergave starten.

iPod-modus
[BAND]-knop
• Hiermee kunt u terugkeren naar de eerste track 

in de huidige afspeellijst.
• Door deze knop langer dan een seconde 

ingedrukt te houden schakelt u over naar de 
afspeelmodus All. Alle tracks in de lijst Songs 
worden afgespeeld.

[6] knop
• Hiermee kunt u de geselecteerde media 

afspelen of pauzeren.

[E], [e] knoppen
• Hiermee kunt u door schermen met lijsten 

lopen. 

[r], [f] knoppen
• Hiermee kunt u het volgende of vorige 

tracknummer selecteren.
• Door de toets ingedrukt te houden kunt u snel 

vooruit of achteruit spoelen.
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CD Changer-modus
[BAND]-knop
• Hiermee kunt discs wisselen.

[DISC SEL]-knop
• Hiermee kunt u het scherm Disc List laten 

weergeven en verbergen.

[6] knop
• Hiermee kunt u de geselecteerde media 

afspelen en pauzeren.

[0 - 9]-knoppen
• Hiermee kunt u tracknummers invoeren in het 

scherm Key Pad.
• Hiermee kunt u een discnummer selecteren op 

het scherm Disc List.

[E], [e] knoppen
• Hiermee kunt u door het scherm Disc/Track 

List lopen.

[r], [f] knoppen
• Hiermee kunt u het volgende of vorige 

tracknummer selecteren.
• Door de toets ingedrukt te houden kunt u snel 

vooruit of achteruit spoelen.

[SCN]-knop
• Hiermee kunt u tracks scannen.
• Door de knop langer dan een seconde 

ingedrukt te houden kunt u discs scannen.

[RPT]-knop
• Hiermee kunt u tracks herhalen.
• Door de knop langer dan een seconde 

ingedrukt te houden kunt u discs herhalen.

[RDM]-knop
• Hiermee kunt u alle tracks van alle discs in 

willekeurige volgorde laten afspelen.
• Door deze knop langer dan een seconde 

ingedrukt te houden kunt u de mappen van alle 
discs in willekeurige volgorde laten afspelen.

DVD Changer-modus
[BAND]-knop
• Hiermee kunt discs wisselen.

[P.TIME]-knop
• Door de knop langer dan een seconde 

ingedrukt te houden kunt u schakelen tussen 
de afspeeltijd en de resterende tijd.

[DISC SEL]-knop
• Hiermee kunt u het scherm Disc List laten 

weergeven en verbergen.

[0 - 9]-knoppen
• Hiermee kunt u tracknummers invoeren in het 

scherm Key Pad.
• Hiermee kunt u een discnummer selecteren op 

het scherm Disc List.

[E], [e], [T], [t] knoppen
• Hiermee kunt u door het scherm Disc/Track 

List lopen.

[SCN]-knop
• Hiermee kunt u tracks scannen.
• Door de knop langer dan een seconde 

ingedrukt te houden kunt u discs scannen.

[RPT]-knop
• Hiermee kunt u tracks herhalen.
• Door de knop langer dan een seconde 

ingedrukt te houden kunt u discs herhalen.
• De andere knopfuncties in deze modus zijn 

gelijk aan die in de modus DVD PLAYER.

Als de zone SUB is 
geselecteerd
De functies van de zone SUB worden 
ondersteund, maar de knopfuncties kennen de 
volgende beperkingen:

Gedeelde modus
[VOLUME]-knoppen
• Hiermee regelt u het volume van een 

geluidsbron in de zone MAIN.

[MUTE]-knop
• Hiermee regelt u de dempingsfunctie (mute) 

voor een geluidsbron in de zone MAIN.

[TA]-knop
Niet ondersteund.

Modus CD Changer
• Deze modus is niet toegankelijk als de zone 

MAIN is ingesteld voor externe apparatuur 
anders dan een cd-wisselaar. 

Modus DVD Changer 
• Deze modus is niet toegankelijk als de zone 

MAIN is ingesteld voor externe apparatuur 
anders dan een dvd-wisselaar.
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7. AANWIJZINGEN VOOR DE BEHANDELING

Bedieningspaneel/algemeen
Lees de volgende aanwijzingen voor een langere levensduur van de speler.

• Het bedieningspaneel werkt naar behoren bij 
temperaturen tussen 0 en 60°C.

• Mors geen drank over de speler en voorkom 
dat de speler in aanraking komt met vocht van 
paraplu’s en dergelijke. Anders kunnen de 
schakelingen in de speler beschadigd worden.

• Haal de speler niet uit elkaar en breng geen 
aanpassingen aan de speler aan. Anders kan 
de speler worden beschadigd.

• Blootstelling van het bedieningspaneel aan 
schokken kan resulteren in breuk, vervorming 
en andere schade.

• Voorkom brandplekken op het scherm 
veroorzaakt door sigaretten. Anders kan de 
behuizing beschadigd of vervormd raken.

• Mochten zich problemen voordoen, laat de 
speler dan nakijken door de leverancier.

• Steek geen voorwerpen in de ruimte tussen het 
bedieningspaneel en de speler wanneer het 
scherm omhoog staat.

• De afstandsbediening werkt mogelijk niet 
wanneer zonlicht rechtstreeks op de sensor 
van de afstandsbediening schijnt.

• In extreem koude omstandigheden werkt het 
scherm mogelijk traag en ervaart u donker 
beeld. Dit is geen storing. Het scherm gaat 
weer normaal werken wanneer de temperatuur 
oploopt.

• Kleine zwarte of lichte puntjes op het lcd-
scherm zijn normaal bij lcd-producten.

• De aanraaktoetsen op het scherm hoeven 
slechts licht te worden aangeraakt. Druk niet 
krachtig op het aanraakscherm.

• Druk niet krachtig op de omlijsting rond het 
aanraakscherm. Dit kan de werking van de 
aanraaktoetsen verstoren.

Reiniging
• De behuizing reinigen

Gebruik een zachte, droge doek en wrijf het 
stof zachtjes af. Voor hardnekkig vuil kunt u 
een neutraal reinigingsmiddel, opgelost in 
water, aanbrengen op een zachte doek. Wrijf 
het vuil zachtjes weg en wrijf de behuizing 
vervolgens droog met een droge doek.

Gebruik geen wasbenzine, thinner, 
autoreiniger en dergelijke. Deze middelen 
kunnen de behuizing beschadigen of de verf 
laten afbladderen. Daarnaast kunnen vlekken 
op de behuizing ontstaan als rubberen of 
plastic producten langdurig met de behuizing in 
aanraking blijven.

• Het lcd-scherm reinigen
Het lcd-scherm heeft de neiging stof aan te 
trekken. Wrijf het daarom zo nu en dan schoon 
met een zachte doek. Het oppervlak is gevoelig 
voor krassen. Wrijf er dus niet op met harde 
voorwerpen.
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Omgang
• Nieuwe discs hebben soms enigszins scherpe 

randen. Bij gebruik van dergelijke discs werkt 
de speler mogelijk niet of slaat het geluid over. 
Gebruik een balpen of een vergelijkbaar 
voorwerp om de scherpe randen van de disc te 
verwijderen.

• Plak geen etiketten op het oppervlak van de 
disc en schrijf niet op de disc met een potlood 
of pen.

• Speel geen discs af met plakband of andere 
kleefmiddelen erop of met tekenen van 
afbladderen. Als u een dergelijke disc afspeelt, 
kunt u deze mogelijk niet meer uit de speler 
nemen of kan de speler worden beschadigd.

• Gebruik geen discs met grote krassen, 
vervorming of scheurtjes. Dergelijke discs 
kunnen een verkeerde werking of schade 
veroorzaken.

• Om een disc uit het doosje te halen, drukt u het 
midden van het doosje omlaag en tilt u de schijf 
aan de randen omhoog.

• Gebruik geen discs met beschermfolie of discs 
voorzien van stabilisatoren en dergelijke. Deze 
kunnen de disc beschadigen en leiden tot 
schade aan het interne mechanisme.

Opslag
• Stel de discs niet bloot aan direct zonlicht of 

aan warmtebronnen.
• Stel de discs niet bloot aan zeer vochtige of 

stoffige omstandigheden.
• Stel discs niet direct bloot aan warmte van 

verwarmingstoestellen.

Reiniging
• Verwijder vingerafdrukken en stof met een 

zachte doek en wrijf in een rechte lijn van het 
centrum van de disc naar de buitenkant.

• Gebruik voor het reinigen van de discs geen 
oplosmiddelen, zoals in de handel verkrijgbare 
reinigingsmiddelen, antistatische spray of 
thinner.

• Laat de disc na het gebruik van een speciale 
discreiniger goed drogen voordat u de disc 
weer afspeelt.

Over discs
• Kijk goed uit tijdens het plaatsen van een disc. 

Het bedieningspaneel sluit automatisch als het 
een tijdje uitgeklapt is.

• De speler nooit uitschakelen en uit de auto 
verwijderen met een disc in de speler.

LET OP
LET OP

Om veiligheidsredenen is het af te raden dat 
de bestuurder tijdens het rijden een disc 
plaatst of verwijdert door het 
bedieningspaneel te openen.

Balpen

Scherpe rand

Niet
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8. DVD-VIDEOSYSTEEM
Dvd-video is een digitale videobron van hoge kwaliteit met heldere en haarscherpe beelden. Elke disc 
van 12 cm kan een film of vier uur muziek bevatten.

Functies voor dvd-video
Naast de gebruikelijke hoge beeld- en 
geluidskwaliteit van dvd-video biedt deze speler 
de volgende functies.
Opmerking:
• De functies die in dit gedeelte worden besproken, 

“Kenmerken”, zoals taalinstellingen, ondertiteling, 
beeldhoeken en dergelijke, verschillen van disc tot 
disc. Raadpleeg de instructies bij uw dvd-video.

• Sommige discs werken mogelijk anders dan 
beschreven in deze handleiding.

Multi-sound
Op een dvd-video kunnen maximaal acht talen 
zijn opgeslagen; selecteer de taal van uw 
voorkeur.
• De talen die zich op de disc bevinden zijn 

aangegeven met het onderstaande pictogram.

Multi-angle
Bij dvd-video’s waarbij opgenomen is vanuit 
verschillende beeldhoeken, kunt u de gewenste 
beeldhoek selecteren.
• Het aantal beschikbare beeldhoeken wordt 

aangegeven met het onderstaande pictogram.

Subpicture (ondertiteling)
Op een dvd-video kan ondertiteling zijn 
opgenomen voor maximaal 32 talen. U kunt 
kiezen in welke taal de ondertiteling moet worden 
weergegeven.
• Het aantal talen waarin ondertitels beschikbaar 

zijn wordt aangegeven met het onderstaande 
pictogram.

Multi-story
Als een dvd-video meerdere verhalen voor een 
film bevat, kunt u kiezen welk verhaal u wilt zien. 
De procedure hiervoor verschilt van disc tot disc. 
Raadpleeg de instructies voor het selecteren van 
een verhaal tijdens de weergave.

Dolby Digital
Dolby Digital biedt multi-channel 
geluidsweergave tot 5.1 kanalen, vergelijkbaar 
met het geluidssysteem dat wordt toegepast in 
bioscopen.

DTS
DTS (Digital Theater System) is een techniek 
voor digitale geluidscompressie ontwikkeld door 
Digital Theater Systems, Inc.
Deze compressietechniek reduceert de 
hoeveelheid gegevens aanzienlijk en maakt een 
geluidsweergave van hoge kwaliteit mogelijk.

Menuschermen
Menu’s kunnen worden tijdens de weergave van 
dvd-video opgeroepen om menu-instellingen te 
verrichten.

• Voorbeeld van een menu
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Afspeelbare discs
Op deze dvd-videospeler kunnen de volgende 
discs worden afgespeeld.

Over CD Extra-discs
Een CD Extra-disc is een disc waarop in totaal twee 
sessies zijn opgenomen. De eerste sessie is een 
audiosessie en de tweede sessie een datasessie.
Zelfgemaakte cd’s waarop meer staat dan de 
tweede datasessie kunnen niet worden 
afgespeeld op deze dvd-videospeler.
Opmerking:
• Wanneer u een CD Extra-disc afspeelt, wordt 

alleen de eerste sessie herkend.

Een cd-r/cd-rw-disc (MP3, WMA) 
afspelen
Op deze speler kunnen cd-r en cd-rw-discs 
worden afgespeeld die zijn opgenomen als 
muziek-cd (MP3, WMA) of video-cd.

Een dvd-r/rw of dvd+r/rw-disc 
afspelen
Op deze speler kunt u geen dvd-r/rw en dvd+r/rw-
discs afspelen die zijn opgenomen als video-cd.
MP3/WMA-bestanden die zijn opgenomen op 
een dvd-r/rw of dvd+r/rw kunnen echter wel 
worden afgespeeld.

Discs die niet kunnen worden 
afgespeeld
Op deze dvd-videospeler kunnen discs van de 
volgende typen niet worden afgespeeld: dvd-
audio, dvd-ram, photo-cd, enzovoort.
Opmerking:
• Cd’s die zijn opgenomen op een cd-r of cd-rw-

apparaat kunnen soms ook niet worden 
afgespeeld. (Mogelijke oorzaken: 
schijfkenmerken, scheurtjes, stof/vuil, stof/vuil op 
de lens van de speler, enzovoort.)

• Als u een cd-r of cd-rw afspeelt die niet is 
afgesloten, kan het lang duren voordat het 
afspelen begint. Soms kan een disc niet worden 
afgespeeld als gevolg van de 
opnameomstandigheden.

• Super Audio-cd’s (SACD) kunnen niet worden 
afgespeeld. Het afspelen van deze discs wordt niet 
ondersteund, zelfs als het gaat om een hybride disc.

MP3/WMA-weergave
Discs van het type cd-r/rw, dvd-r/rw en dvd+r/rw 
waarop MP3/WMA-muziekgegevens zijn 
opgenomen, kunnen op deze speler worden 
afgespeeld.
Meer informatie vindt u in het gedeelte 
“Luisteren naar MP3/WMA” (pagina 364).

Opmerking over regionummers
Binnen het dvd-videosysteem wordt per regio 
een regionummer toegekend aan dvd-
videospelers en dvd-discs.
Het regionummer wordt op de verpakking van 
een disc vermeld zoals hieronder aangegeven.

Over handelsmerken en dergelijke
• Bij dit product is technologie voor 

auteursrechtbescherming toegepast die wordt 
beschermd door patenten in de Verenigde Staten en 
andere rechten met betrekking tot intellectueel 
eigendom. Het gebruik van deze technologie voor 
auteursrechtbescherming wordt toegestaan door 
Macrovision en is uitsluitend bestemd voor gebruik 
thuis en in kleine kring, tenzij speciale toestemming 
wordt gegeven door Macrovision. Reverse 
engineering en disassembly zijn verboden.

• Geproduceerd onder licentie van Dolby 
Laboratories.

“Dolby”, “Pro Logic”, en het dubbele D-
symbool zijn handelsmerken van Dolby 
Laboratories.

• “DTS” en “DTS Digital Out” zijn handelsmerken van 
Digital Theater Systems, Inc.

• “iPod” is uitsluitend bestemd voor wettelijk of 
door de rechthebbende toegestaan kopiëren. 
Steel geen muziek.

• Windows Media™ en het Windows®-logo zijn 
handelsmerken of geregistreerde 
handelsmerken van Microsoft Corporation in 
de Verenigde Staten en/of andere landen.

Afspeelbare discs

Dvd-video

Audio-cd’s

Video-cd’s Cd-text

MP3 met ID3-tag WMA

ALL
2

4
6

2
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9. BEDIENING

Basisbediening

Opmerking:
• Raadpleeg tijdens het lezen van dit hoofdstuk het 

hoofdstuk “2. REGLAARS” op pagina 5.

LET OP
LET OP

Als de speler is ingeschakeld, kan het starten 
en stoppen van de motor bij maximaal 
volume leiden tot gehoorbeschadiging. Let 
goed op bij het instellen van het volume.

De speler in- en uitschakelen
Opmerking:
• Start de motor voordat u de speler inschakelt.
• Gebruik de speler niet te lang zonder dat de motor 

draait. Als de accu van het voertuig te ver leeg 
raakt, kunt u het voertuig mogelijk niet meer 
starten en wordt de levensduur van de accu 
mogelijk verkort.

1. Start de motor. De lampjes op de speler gaan 
branden.

2. Met de[&] (POWER) knop schakelt u het 
toestel in.

Opmerking:
• Door op deze knop te drukken als het apparaat is 

ingeschakeld, schakelt u de verlichting van het lcd-
scherm uit.

3. U kunt de speler weer uitschakelen door de 
knop [&] (POWER) langer dan een seconde 
ingedrukt te houden.

Een modus selecteren
1. Druk op de knop [SRC] om het menu Source 

te laten weergeven.
* Externe apparatuur die niet op de speler is 

aangesloten, wordt niet weergegeven.

2. Raak de toets van de gewenste modus aan.
●Over het scherm CT (Clock Time, klok-tijd)
• De weergegeven tijdgegevens zijn gebaseerd 

op de CT-data in het RDS-signaal, of op de 
GPS-data als het navigatiesysteem is 
aangesloten.

• Al geen CT-data wordt ontvangen, verschijnt 
“--:--” op het scherm.

Het volume bijstellen
1. Druk op de toetsen [+]/[–] om het volume bij te 

stellen.
[+]: verhoogt het volume.
[–]: verlaagt het volume.

* Het volume wordt op het scherm weergegeven op 
een schaal van 0 (min.) tot 33 (max.).

LET OP
LET OP

Houd tijdens het rijden het volume op een 
niveau waarbij geluiden van buiten nog 
kunnen worden waargenomen.

Mute
1. In de modus TUNER, VISUAL, TV en DAB 

kunt u de geluidsdemping (mute) in- en 
uitschakelen met de knop [p].
In de modus DVD PLAYER, iPod of in de 
wisselaarmodus kunt u de geluidsdemping 
(mute) in- en uitschakelen door de knop 
[p] langer dan een seconde ingedrukt te 
houden.
* Als geluidsdemping is ingeschakeld, ziet u 

“ ” linksonderaan op het scherm.

Het bedieningspaneel openen 
en de hoek aanpassen
Open het bedieningspaneel als u een disc 
plaatst/verwijdert.
De hoek van het bedieningspaneel kan worden 
aangepast, afhankelijk van de hoek waarin het 
apparaat is geplaatst of de lichtinval in de auto.

LET OP
LET OP

• Beweeg het bedieningspaneel voorzichtig 
en gebruik geen brute kracht.

• Zorg ervoor dat u uw hand of vingers niet 
tussen het bedieningspaneel en de 
hoofdeenheid of haar mechanische 
onderdelen krijgt, als het bedieningspaneel 
in werking is.

• Het is niet verstandig dat de bestuurder het 
bedieningspaneel gebruikt tijdens het 
rijden.

Motor AAN
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Het bedieningspaneel openen/sluiten
1. Druk op de [7] (OPEN/CLOSE) knop

Het bedieningspaneel wordt geopend of gesloten.

Opmerking:
• Het bedieningspaneel sluit automatisch als het 

een tijdje uitgeklapt is.
• Als het bedieningspaneel uitgeklapt is, kan het 

tiptoetspaneel niet worden bediend.

De hoek van het bedieningspaneel 
instellen
De hoek van het bedieningspaneel kan worden 
ingesteld van 0° tot 30°.
1. Houd de knop [7] (OPEN/CLOSE) meer dan 

2 seconden ingedrukt.
U hoort twee akoestische signalen en het 
bedieningspaneel begint te bewegen.

2. Laat de knop los zodra het bedieningspaneel 
de gewenste hoek heeft bereikt.
Het bedieningspaneel stopt.
* Als u eenmaal de hoek van het 

bedieningspaneel heeft ingesteld, gaat het 
bedieningspaneel zelfs na openen/sluiten 
terug naar de ingestelde hoek.

De oorspronkelijke hoek van het 
bedieningspaneel herstellen
1. Houd de knop [7] (OPEN/CLOSE) ingedrukt.

Het bedieningspaneel beweegt en stopt bij 
30°.

2. Houd de knop [7] (OPEN/CLOSE) ingedrukt.
Het bedieningspaneel beweegt en stopt bij 0°.

Het geluid afstellen (AUDIO)
Opmerking:
• Als de optionele 5.1 Surround Decoder 

(DVH943N) wordt gebruikt, kunnen de volgende 
tooninstellingen niet worden verricht. Raadpleeg in 
dat geval het gedeelte “Bediening 5.1 ch 
Surround Decoder”.

1. Druk op de knop [ADJ] en raak vervolgens de 
toets [AUDIO] aan.

2. Raak de toets aan van de instelling die u wilt 
bijstellen.

3. Voer de gewenste bijstelling uit.
Zie het volgende gedeelte voor meer 
informatie.

4. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.
* In de volgende gedeelten worden alleen de 

details betreffende de bijstellingen 
beschreven. De procedure voor het selecteren 
van opties wordt weggelaten.

De links/rechts-balans en voor/
achter-balans (fader) instellen

2-1. Raak de toets []] van de optie BAL/FAD 
aan.

3-1. Raak de toets [{] of [}] aan om de voor/
achter-balans (fader) in te stellen.
• De fabrieksinstelling is “0”. (Instelbereik: 

voor 12 tot achter 12)

[{] : 
Nadruk op de voorluidsprekers.

[}] : 
Nadruk op de achterluidsprekers.

3-2. Raak de toets [[] of []] aan om de links/
rechts-balans in te stellen.
• De fabrieksinstelling is “0”. (Instelbereik: 

links 13 tot rechts 13)

[[] : 
Nadruk op de linkerluidsprekers.

[]] : 
Nadruk op de rechterluidsprekers.
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De lage tonen bijstellen (BASS)
U kunt de versterking, frequentie en Q van de 
lage tonen als volgt bijstellen.

De middentonen bijstellen (MID)
U kunt de versterking, frequentie en Q van de 
middentonen als volgt bijstellen.

De hoge tonen bijstellen (TREBLE)
U kunt de versterking en frequentie van de hoge 
tonen als volgt bijstellen.

Het volume van de non-fader 
uitgang bijstellen
U kunt het volume van de non-fader uitgang op 
de speler bijstellen.

De MAGNA BASS EXTEND in- en 
uitschakelen
De Magna Bass Extend stelt het 
lagetonengebied niet op dezelfde wijze bij als de 
normale klankregeling, maar benadrukt de lage 
tonen om een dynamisch geluid te realiseren.

Het beeldscherm bijstellen 
(MONITOR)
1. Druk op de knop [ADJ] en raak vervolgens de 

toets [MONITOR] aan.

2. Regel de gewenste instelling.
Zie het volgende gedeelte voor meer 
informatie.

3. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.
* In de volgende gedeelten worden alleen de 

details betreffende de bijstellingen 
beschreven. De procedure voor het selecteren 
van opties wordt weggelaten.

2-1. Raak de toets []] van de optie BASS aan.

3-1. Selecteer op het scherm AUDIO BASS 
welke instelling u wilt bijstellen met de 
toetsen [[] en []].

GAIN :
–6 tot 8 (de fabrieksinstelling is “0”.)

FREQ. :
50Hz, 80Hz, 120Hz (de fabrieksinstelling is 
“50Hz”.)

Q :
1, 1,25, 1,5, 2 (de fabrieksinstelling is “1”.)

2-1. Raak de toets []] van de optie MID aan.

3-1. Selecteer op het scherm AUDIO MID welke 
instelling u wilt bijstellen met de toetsen [[] 
en []].

GAIN :
–6 tot 6 (de fabrieksinstelling is “0”.)

FREQ. :
700Hz, 1kHz, 2kHz (de fabrieksinstelling is 
“1kHz”.)

Q :
1,5 of 2 (de fabrieksinstelling is “2”.)

2-1. Raak de toets []] van de optie TREBLE aan.

3-1. Selecteer op het scherm AUDIO TREBLE 
welke instelling u wilt bijstellen met de 
toetsen [[] en []].

GAIN :
–6 tot 6 (de fabrieksinstelling is “0”.)

FREQ. :
8kHz,12kHz (de fabrieksinstelling is 
“12kHz”.)

2-1. Raak de toets [[] of []] van de optie NON 
FADER VOL aan om het gewenste volume 
in te stellen.

Instellingsbereik :
–6 tot 6 (de fabrieksinstelling is “0”.)

2-1. Raak de toets [C] aan om het volgende 
menuscherm weer te geven.

3-1. Raak de toets [ON] of [OFF] van de optie 
[M-B EX] aan om het Magna Bass Extend-
effect in of uit te schakelen (de 
fabrieksinstelling is “OFF”).
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De kleur van de titel- en 
opdrachtbalk op het scherm 
wijzigen

Opmerking:
• De instelling voor de optie MONITOR ADJ die is 

ingesteld in de modus NAVI wordt teruggezet naar 
“AUTO” (de standaardfabrieksinstelling) wanneer 
de speler wordt uitgeschakeld of de verlichting van 
het voertuig wordt in- of uitgeschakeld.

De helderheid, kleurverzadiging, 
kleurtoon en dimmer instellen
Opmerking:
• De instellingen voor kleurverzadiging (Color) en -

toon (Hue) kunnen alleen worden geregeld in de 
modus DVD Video, Video CD, TV/VTR, VISUAL 
en DVD Changer, en uitsluitend wanneer de auto 
stil staat en de handrem is ingeschakeld.

• De kleurtoon kan (Hue) alleen worden geregeld als 
de modus NTSC is geselecteerd.

2-1. Raak de toets []] van de optie MONITOR 
ADJ aan om het scherm Monitor Adjust te 
laten verschijnen.
* U kunt dit scherm ook rechtstreeks bereiken 

door op de knop [ADJ] te drukken en deze 
langer dan een seconde ingedrukt te 
houden.

2-2. Raak de toets [AUTO], [DAY] of [NIGHT] 
aan om de kleurenmodus in te stellen (de 
fabrieksinstelling is “AUTO”).

“AUTO” :
De kleur wordt ingesteld afhankelijk van de 
status van de voertuigverlichting. 
Als de voertuigverlichting is uitgeschakeld: 
lichtgrijs
Als de voertuigverlichting is ingeschakeld: 
donkergrijs

“DAY” :
De kleur wordt ingesteld op lichtgrijs.

“NIGHT” :
De kleur wordt ingesteld op donkergrijs.

2-1. Raak de toets []] van de optie MONITOR 
ADJ aan om het scherm Monitor Adjust te 
laten verschijnen.
* U kunt dit scherm ook rechtstreeks bereiken 

door op de knop [ADJ] te drukken en deze 
langer dan een seconde ingedrukt te 
houden.

2-2. Raak de toets [Bright] enkele malen aan om 
te selecteren wat u wilt instellen. 
Achtereenvolgens verschijnen de volgende 
opties:
[Bright] ➜ [Color] ➜ [Hue] ➜ [Dimmer] ➜ 
[Bright] ...

“Bright” :
De helderheid van het scherm.

“Color” :
De kleurverzadiging.

“Hue” :
De kleurtoon (rood wordt versterkt of groen 
wordt versterkt).

“Dimmer” :
De helderheid van het scherm bij in- of 
uitgeschakelde voertuigverlichting.

De fabrieksinstelling is:
Als de voertuigverlichting is uitgeschakeld: 
hoogste helderheidsinstelling (58)
Als de voertuigverlichting is ingeschakeld:
gemiddelde helderheidsinstelling (29)

2-3. Raak de toets [[] of []] aan om de instelling 
te regelen.

“Bright”
[]] : Het beeld lichter maken.
[[] : Het beeld donkerder maken.

“Color”
[]] : De kleurverzadiging verhogen.
[[] : De kleurverzadiging verlagen.

“Hue”
[]] : Het groengehalte verhogen.
[[] : Het roodgehalte verhogen.

“Dimmer”
[]] : Het beeld lichter maken.
[[] : Het beeld donkerder maken.
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Weergave van waarschuwing 
wanneer een CCD-camera wordt 
geïnstalleerd
Het volgende waarschuwingsbericht wordt 
weergegeven tijdens het gebruik van de CCD-
camera: “Make sure of safety around your 
vehicle” (Denk aan de veiligheid rond uw 
voertuig).

Het VTR-systeem schakelen tussen 
NTSC en PAL
Opmerking:
• Deze instelling is alleen van toepassing op de 

ingangsmodus VISUAL/VTR.

De kleur van de 
achtergrondafbeelding wijzigen

De beweging van de 
achtergrondafbeelding in- en 
uitschakelen

Vergrendeling voorscherm
Als een extern apparaat is aangesloten op de 
aansluiting Visual, kunt u het voorscherm 
vergrendelen zodat voortdurend het beeld van de 
ingang Visual wordt weergegeven.
Opmerking:
• Deze functie is alleen toegankelijk als de optie 

CONNECT in het menu GENERAL niet is 
ingesteld op “NONE”.

1. Druk op de knop [MAP] om de 
schermvergrendeling in te stellen.
Het voorscherm is nu vergrendeld en blijft het 
beeld van de ingang Visual weergeven.

2. U kunt de schermvergrendeling annuleren 
door op de knop [MAP] te drukken.
Het beeld van de geselecteerde modus 
verschijnt weer op het scherm.

De algemene instellingen 
wijzigen (GENERAL)
1. Druk op de knop [ADJ] en raak vervolgens de 

toets [GENERAL] aan.

2. Raak desgewenst de toets [C] aan om het 
volgende menuscherm weer te geven.

3. Regel de gewenste instelling.
Zie het volgende gedeelte voor meer 
informatie.

4. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.
* In de volgende gedeelten worden alleen de 

details betreffende de bijstellingen 
beschreven. De procedure voor het selecteren 
van opties wordt weggelaten.

2-1. Raak de toets [ON] of [OFF] van de optie 
CAMERA WARNING aan om deze functie 
in of uit te schakelen (de fabrieksinstelling is 
“ON”).

2-1. Raak de toets [NTSC] of [PAL] van de optie 
NTSC/PAL aan om het VTR-systeem te 
selecteren (de fabrieksinstelling is “PAL”).

2-1. Raak de toets []] van de optie WALL 
COLOR aan om het scherm WALL COLOR 
te laten verschijnen.

2-2. Raak de gewenste kleur aan (de 
fabrieksinstelling is “CYAN”).

2-1. Raak de toets [ON] of [OFF] van de optie 
MOTION aan om de gewenste instelling te 
selecteren (de fabrieksinstelling is “ON”).
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Schakelen naar CONNECT 
(aansluiten)
Voer de volgende instellingen uit als een extern 
apparaat is aangesloten op de aansluiting Visual.
Opmerking:
• Deze functie is niet beschikbaar als het Clarion-

navigatiesysteem (NAX963HD) is aangesloten.
• Als het navigatiesysteem is aangesloten, moet u 

de vergrendelingsfunctie gebruiken. Als u de 
vergrendelingsfunctie gebruikt, wordt de 
schermgrootte vastgesteld op F.WIDE (volle 
breedte) en het VTR-systeem op NTSC, als de 
optie CONNECT is ingesteld op [COMPOSITE].

De pieptoon instellen (BEEP)
De pieptoon die u hoort wanneer u een handeling 
uitvoert, wordt de “beep” (pieptoom) genoemd. 
De speler kan zodanig worden ingesteld dat de 
pieptoon niet wordt weergegeven.
• De fabrieksinstelling is “BEEP ON”.

Het knipperen van de LED instellen
Wanneer deze functie is ingesteld op “ON”, 
knippert de LED als het apparaat wordt 
uitgeschakeld.

Onderbreking voor inkomende 
telefoongesprekken
Als uw mobiele telefoon via de afzonderlijk 
verkrijgbare kabel op de speler is aangesloten, 
kunt u luisteren naar uw telefoongesprekken via 
de luidsprekers van uw voertuig.
• De fabrieksinstelling is “OFF”.

Opmerking:
• Als u deze functie instelt op “OFF”, moet u uw 

mobiele telefoon van de kabel loshalen of uitzetten.

Een andere luidspreker selecteren 
voor de mobiele telefoon
• De fabrieksinstelling is “RIGHT”.
• Als u uw telefoongesprekken via de 

luidsprekers wilt later weergeven, zet u de 
bovengenoemde optie TEL SWITCH op “ON”.

Opmerking:
• U kunt deze functie niet instellen op het moment 

dat een telefoononderbreking in gang is.

RGB :
Er is een Clarion-navigatiesysteem (NAX943DV, 
NAX9500E) aangesloten.

COMPOSITE :
Er is een navigatiesysteem van een andere 
fabrikant aangesloten.

OTHERS :
Er is een extern apparaat aangesloten, maar dat 
is geen navigatiesysteem.

NONE :
Er is geen extern apparaat aangesloten.
• De fabrieksinstelling is “NONE”.

3-1. Raak de toets []] van de optie CONNECT 
aan om het scherm CONNECT te laten 
verschijnen.

3-2. Raak de toets [RGB], [COMPOSITE], 
[OTHERS] of [NONE] aan om de functie in 
te stellen.

3-1. Raak de toets [ON] of [OFF] van de optie 
BEEP aan om de functie in of uit te 
schakelen.

3-1. Raak de toets [ON] of [OFF] van de optie 
BLINK LED aan om deze functie in of uit te 
schakelen (de fabrieksinstelling is “OFF”).
• Door het instellen van de functie CATS 

(zie pagina 345) wordt de functie 
Knipperen van LED ook ingeschakeld.

3-1. Raak de toets []] aan om het volgende 
menuscherm weer te geven.

3-2. Raak de toets [ON], [OFF] of [MUTE] van de 
optie TEL SWITCH aan om deze functie op 
“ON”, “OFF” of “MUTE” in te stellen.

ON:
U kunt telefoongesprekken beluisteren via de 
luidsprekers die op de speler zijn aangesloten.
* Tijdens de weergave via de luidsprekers van 

uw voertuig, kunt u het volume regelen met 
de knoppen [+]/[–].

OFF:
De speler blijft gewoon doorspelen wanneer 
u uw mobiele telefoon gebruikt.

MUTE:
Het geluid van de speler wordt gedempt 
wanneer u uw telefoon gebruikt.
• 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.

3-1. Raak de toets []] aan om het volgende 
menuscherm weer te geven.

3-2. Raak de toets [LEFT] of [RIGHT] van de optie 
TEL SP aan om “LEFT” of “RIGHT” te selecteren.

LEFT:
Telefoongesprekken worden weergegeven op de 
linkerluidspreker die op de speler is aangesloten.

RIGHT:
Telefoongesprekken worden weergegeven 
op de luidspreker die als linkerluidspreker 
op de speler is aangesloten.
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Een systeemcontrole uitvoeren

De taal van het PTY-scherm 
weergeven
Zie het gedeelte “Een andere taal voor PTY-
weergave selecteren” (pagina 353).

AF-functies koppelen in de modus 
RDS en DAB
Zie het gedeelte “AF-schakelen tussen RDS en 
DAB” (pagina 350).

De antidiefstalfunctie CATS 
instellen
 “CATS” staat voor “Clarion Anti-Theft System”.
Als u een pincode instelt (ook wel “Personal 
Code” genoemd), wordt diefstal voorkomen door 
bediening van het apparaat onmogelijk te maken.
Daarnaast kunt u de functie BLINK LED in het 
menu GENERAL instellen op [ON], om het effect 
van de functie CATS te versterken (zie pagina 
344).

Uw persoonlije code instellen
1. Druk op de knop [ADJ] en raak vervolgens de 

toets [GENERAL] aan.
2. Houd de knop [MENU] langer dan 2 seconden 

ingedrukt.
Het scherm SET PERSONAL CODE 
verschijnt.

Opmerking:
• Wanneer er al een persoonlijke code is ingesteld, 

wordt het scherm ERASE PERSONAL CODE 
weergegeven. Herhaal deze stappen na het 
wissen van de oude persoonlijke code.

3. Voer uw gewenste viercijferige persoonlijke 
code in met de toetsen [0] tot en met [9] en 
druk vervolgens op [ENT].
* Druk op de toets [CLR] indien u een fout maakt 

bij het invoeren.

4. Voer dezelfde persoonlijke code nogmaals in 
ter bevestiging en houd de toets [ENT] langer 
dan twee seconden ingedrukt.
De ingevoerde persoonlijke code wordt 
ingesteld en u keert terug naar het vorige 
scherm.

De persoonlijke code wissen
1. Druk op de knop [ADJ] en raak vervolgens de 

toets [GENERAL] aan.
2. Houd de knop [MENU] langer dan 2 seconden 

ingedrukt.
Het scherm ERASE PERSONAL CODE 
verschijnt.

3. Voer de huidige persoonlijke code in met de 
toetsen [0] tot en met [9] en houd vervolgens 
de toets [ENT] langer dan twee seconden 
ingedrukt.
Het bericht “CODE ERASED” verschijnt en u 
keert terug naar het vorige scherm.

Wanneer het scherm ENTER 
PERSONAL CODE verschijnt
Het scherm ENTER PERSONAL CODE wordt 
weergegeven wanneer het apparaat wordt 
ingeschakeld na de volgende handelingen:
• De accu van de auto is vervangen.
• De back-up stroomtoevoer is onderbroken.
• De knop [RESET] is ingedrukt.
Opmerking:
• Neem contact op met uw dealer of een erkend 

Clarion Servicecenter, als u uw persoonlijke code 
bent vergeten.

1. Voer uw huidige persoonlijke code in.
2. Wanneer de juiste persoonlijke code wordt 

ingevoerd, start het apparaat opnieuw op 
vanaf het eerste opstartscherm.

Opmerking:
• Wanneer u een onjuiste persoonlijke code invoert, 

verschijnt het bericht “CODE INCORRECT” en is 
het enige tijd niet mogelijk de persoonlijke code in 
te voeren.
Deze tijd verandert met het aantal keren dat de 
persoonlijke code onjuist wordt ingevoerd, op de 
volgende manier:

• 1 tot en met 6 keer: 15 seconden
• 7 keer of vaker: 15 minuten

3-1. Raak de toets [C] aan om het volgende 
menuscherm weer te geven.

3-2. Raak de toets []] van de optie SYSTEM 
CHECK aan.
De beschikbare bedrijfsmodus wordt 
vermeld in witte letters.

3-3. Raak de toets [Check] aan, linksboven op 
het scherm, om zelf een systeemcontrole 
starten.
Het systeem wordt opnieuw gestart 
wanneer de systeemcontrole is voltooid.
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2-ZONE

Over de functie 2-ZONE
De functie 2-ZONE is een functie waarbij beeld 
en geluid kunnen worden gescheiden in een 
zone MAIN en een zone SUB (bijvoorbeeld een 
optioneel achterscherm) door gelijktijdig twee 
bronnen te verwerken in de centrale speler. Zo 
kunnen de inzittenden van verschillende geluids- 
en beeldbronnen genieten.
De functie 2-ZONE maakt het mogelijk interne 
bronnen (TUNER, DVD, VISUAL, iPod) en 
externe bronnen die zijn aangesloten via de 
CeNET-aansluiting (cd-wisselaar, tv, enzovoort) 
af te spelen in de zone MAIN of de zone SUB.
De beeld- en geluidsbronnen voor de zone MAIN 
en SUB kunnen worden bediend op de speler 
zelf en met behulp van de afstandsbediening.
Het geluid voor de zone MAIN wordt 
weergegeven via de luidsprekers aan de zijkant 
van het voertuig en het geluid van de zone SUB 
via het hoofdtelefoonsysteem (WH143H).
De regeling van het volume voor de zone SUB 
wordt uitgevoerd via het hoofdtelefoonsysteem 
(WH143H).
Opmerking:
• De modus TUNER kan niet worden geselecteerd 

voor de zone SUB.
• De functie 2-ZONE wordt uitgeschakeld wanneer 

de volgende apparatuur wordt aangesloten:
• 5.1 surround decoder (DVH943N)
• DAB-tuner (DAH923)

• De functies van het stuurwiel op de 
afstandsbediening werken altijd voor de zone 
MAIN, ook als de zone SUB is geselecteerd.

• Als het geluid moet worden onderbroken voor een 
gesproken melding van het navigatiesysteem 
terwijl de functie 2-ZONE is ingeschakeld, wordt 
het geluid van de zone MAIN gedempt, maar wordt 
het geluid van de zone SUB gewoon doorgegeven.
Als dit zich voordoet terwijl de functie 2-ZONE niet 
is ingeschakeld, wordt het geluidssignaal naar de 
vier luidsprekers onderdrukt en wordt de stem van 
het navigatiesysteem weergegeven via de voorste 
twee luidsprekers.

• U kunt de functie 2-ZONE niet regelen zolang het 
geluid is onderbroken voor een gesproken 
boodschap van het navigatiesysteem.

• Als het geluid wordt onderbroken voor een 
telefoongesprek terwijl externe apparatuur wordt 
gebruikt voor de zone SUB, wordt de functie 2-
ZONE automatisch uitgeschakeld. In dat geval 
wordt de functie 2-ZONE niet automatisch weer 
ingeschakeld op het moment dat de onderbreking 
wordt beëindigd.

• U kunt de zones MAIN en SUB niet verwisselen 
wanneer het volgende scherm wordt 
weergegeven:

• Navigatiemodus
• Voorscherm vergrendeld
• CCD-camera

De functie 2-ZONE instellen
• De fabrieksinstelling is “OFF”.
1. Druk op de knop [SRC] om het menu Source 

te laten weergeven.
2. Raak de toets [2 ZONE] langer dan een 

seconde aan om de functie 2-ZONE in te 
schakelen.
Linksboven op het scherm verschijnt een 
indicatie dan 2-ZONE is geactiveerd.

* De functie kan ook worden in- en uitgeschakeld 
met de afstandsbediening. Zie hoofdstuk “6. 
AFSTANDSBEDIENING” voor meer informatie.

3. Raak de toets [SUB] in het menu Source aan 
om naar de zone SUB te schakelen.
Nu kunt u de bedrijfsmodus voor de zone SUB 
instellen.

4. Druk op de knop [SRC] en raak de toets 
[MAIN] aan om terug te keren naar de zone 
MAIN.

5. U kunt de functie 2-ZONE uitschakelen door 
de toets [2 ZONE] in het menu Source weer 
aan te raken.

Wordt weergegeven als de functie 
2-ZONE is ingeschakeld.
• [MAIN]: zone MAIN is geselecteerd.
• [SUB]: zone SUB is geselecteerd.

indicatie 2-ZONE
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Beeld en geluid bij 2-ZONE ON/OFF
●Functie 2-ZONE uitgeschakeld

●Functie 2-ZONE ingeschakeld

*1: Apparaten die zijn aangesloten op de aansluiting Visual moeten worden ingesteld zoals beschreven 
in het gedeelte “Schakelen naar CONNECT (aansluiten)”.

*2: Als een modus zonder beeld is geselecteerd, zoals de modus CD Changer, wordt op het 
achterscherm geen beeld weergegeven.

*3: Om veiligheidsredenen wordt dit beeld niet weergegeven wanneer het voertuig in beweging is. Het 
beeld kan alleen worden bekeken wanneer het voertuig stil staat en de handrem is ingeschakeld.

Opmerking:
• De functies van het stuurwiel op de afstandsbediening werken altijd voor de zone MAIN, ook als de zone SUB 

is geselecteerd.

Voorschermvergrendeling aan Voorschermvergrendeling uit

Visual-
aansluiting 
[OTHERS] (*1)

Visual-
aansluiting 
[RGB]/
[COMPOSITE] 
(*1)

Visual-
aansluiting 
[OTHERS] (*1)

Visual-
aansluiting 
[RGB]/
[COMPOSITE] 
(*1)

Voorscherm 
(hoofdeenheid)

Weergave van het 
beeld van 
apparatuur 
aangesloten op 
de aansluiting 
Visual. (*3)

Weergave van het 
beeld van 
apparatuur 
aangesloten op 
de aansluiting 
Visual.

Weergave van het beeld van de modus 
die is geselecteerd in het menu Source.

Achterscherm 
(optioneel)

Weergave van het beeld van de modus die is geselecteerd in het menu Source. 
(*2)

Geluidsweergave Het geluid van de modus die is geselecteerd in het menu Source wordt 
weergegeven via de 4 luidsprekerkanalen, NON-FADER en AUDIO-OUT.

Voorschermvergrendeling aan Voorschermvergrendeling uit

Visual-
aansluiting 
[OTHERS] (*1)

Visual-
aansluiting 
[RGB]/
[COMPOSITE] 
(*1)

Visual-
aansluiting 
[OTHERS] (*1)

Visual-
aansluiting 
[RGB]/
[COMPOSITE] 
(*1)

Voorscherm 
(hoofdeenheid)

Weergave van het 
beeld van 
apparatuur 
aangesloten op 
de aansluiting 
Visual. (*3)

Weergave van het 
beeld van 
apparatuur 
aangesloten op 
de aansluiting 
Visual.

Weergave van het beeld van de modus 
die is geselecteerd in het menu Source 
in de zone MAIN.

Achterscherm 
(optioneel)

Weergave van het beeld van de modus die is geselecteerd in het menu Source 
in de zone SUB. (*2)

Geluidsweergave • Het geluid van de modus die is geselecteerd in de zone MAIN wordt 
weergegeven via de 4 luidsprekerkanalen, NON-FADER en AUDIO-OUT.

• Het geluid van de modus die is geselecteerd voor de zone SUB wordt 
weergegeven via SUB-OUT.
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Luisteren naar de radio
1. Druk op de knop [SRC] en raak vervolgens de 

toets [TUNER] aan.
Het scherm van de modus TUNER wordt 
weergegeven.

2. Druk op de knop [BAND] of raak de toets 
[Band] aan om de gewenste frequentieband 
te selecteren. Telkens wanneer u deze knop 
indrukt, verandert de frequentieband als volgt:
FM1 ➜ FM2 ➜ FM3 ➜ AM (MW/LW) ➜ 
FM1...

3. Druk op de knop [R] of [F] om af te 
stemmen op het voorgaande of volgende 
voorkeuzestation.

Zenders zoeken
U kunt op twee manieren zenders zoeken: DX 
SEEK en LOCAL SEEK.
Met DX SEEK kunt u afstemmen op alle stations 
die kunnen worden ontvangen. Met LOCAL 
SEEK wordt alleen afgestemd op stations met 
een goed ontvangstsignaal.
1. Druk op de knop [BAND] en selecteer de gewenste 

frequentieband (FM of AM (MW, LW)).
2. Stem af op een station.

• Als aan de onderkant van het scherm de 
aanduiding “MANU” wordt weergegeven, 
moet u de knop [BAND] langer dan een 
seconde ingedrukt houden.
De aanduiding “MANU” op het scherm 
verdwijnt. Nu kunt u zenders zoeken.

• Als de aanduiding “TA” op het scherm wordt 
weergegeven, worden TP-stations 
automatisch opgezocht.

●DX SEEK
Raak de toets [X] of [x] aan om automatisch 
een zender te laten zoeken.
Als u de toets [x] aanraakt, worden de 
frequenties in oplopende richting afgezocht 
totdat het eerstvolgende station wordt gevonden; 
als u de toets [X] aanraakt, worden de 
frequenties in oplopende richting afgezocht 
totdat het eerstvolgende station wordt gevonden.
• Tijdens het afstemmen in de modus DX Seek, 

wordt de aanduiding “DX SEEK” op het scherm 
weergegeven.

●LOCAL SEEK
Als u de knop [X] of [x] langer dan een seconde 
ingedrukt houdt, wordt gezocht in de modus 
Local Seek. In dat geval worden stations 
geselecteerd met een goed ontvangstsignaal.
• Tijdens het afstemmen in de modus Local 

Seek, wordt de aanduiding “LO SEEK” op het 
scherm weergegeven.

Handmatig afstemmen
Dit kan op twee manieren: snel afstemmen en 
stap-voor-stap afstemmen.
Bij stap-voor-stap afstemmen wordt de 
frequentie in stappen gewijzigd. Bij snel 
afstemmen kunt u snel naar de gewenste 
frequentie gaan.
1. Druk op de knop [BAND] of raak de toets 

[Band] aan om de gewenste frequentieband 
(FM of AM (MW/LW)) te selecteren.

2. Als aan de onderkant van het scherm niet de 
aanduiding “MANU” wordt weergegeven, 
moet u de knop [BAND] langer dan een 
seconde ingedrukt houden.
De aanduiding “MANU” verschijnt u het 
scherm. U kunt nu handmatig afstemmen.
* U kunt dit ook doen met de toets [Band].

3. Afstemmen op een station.
Snel afstemmen:
Houd de toets [X] of [x] langer dan een 
seconde aangeraakt om af te stemmen op 
een station.
Stap-voor-stap afstemmen:
Raak de toets [X] of [x] aan om handmatig 
op een station af te stemmen.
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Voorkeuzestations opvragen
U kunt in totaal 24 voorkeuzestations (6-FM1, 6-
FM2, 6-FM3, 6-AM (MW/LW)) in het geheugen 
opslaan.
U kunt de opgeslagen voorkeuzestations op twee 
manieren opvragen.
●Met de knoppen [R] en [F]
1. Druk op de knop [BAND] om de gewenste 

frequentieband (FM of AM (MW, LW)) te 
selecteren.

2. Druk op de knop [R] of [F] om het 
voorgaande of volgende opgeslagen station 
op te vragen.

●Via het scherm Preset List
1. Raak de toets [List] aan.

2. Raak de toets aan die correspondeert met het 
gewenste voorkeuzestation.
* U kunt de gewenste frequentieband selecteren 

met de toets [Band].

* U kunt het huidige station opslaan in het 
voorkeuzegeheugen door de gewenste 
voorkeuzetoets langer dan twee seconden 
ingedrukt te houden.

3. Raak de toets [List] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.

Handmatig geheugen
1. Raak de toets [Band] aan om de gewenste 

band te selecteren. (FM of AM (MW/LW))
2. Selecteer het gewenste station met 

automatisch zoeken, handmatig zoeken of 
afstemmen via voorkeuze.

3. Raak de toets [List] aan.
4. U kunt het huidige station opslaan in het 

voorkeuzegeheugen door een van de 
voorkeuzetoetsen langer dan twee seconden 
ingedrukt te houden.

Auto Store
Met de functie Auto Store kunt u automatisch 6 
stations laten opzoeken en op opeenvolgende 
voorkeuzeposities laten opslaan. Als minder dan 
6 stations worden gevonden, blijven de 
instellingen van de resterende geheugenposities 
ongewijzigd.
1. Raak de toets [Band] aan om de gewenste 

band te selecteren. (FM of AM (MW/LW))
2. Raak de toets [List] aan.
3. Houd de toets [AS] langer dan 2 seconden 

aangeraakt.
Er klikt een pieptoon en de stations met een 
goed ontvangstsignaal worden automatisch 
opgeslagen op de voorkeuzeposities.

Preset scan
Bij de Preset Scan worden de voorkeuzestations 
een voor een weergegeven. Zo kunt gemakkelijk 
het gewenste station in het geheugen opzoeken.
1. Raak de toets [List] aan.
2. Raak de toets [PS] aan om de functie Preset 

Scan te starten. Elk station wordt gedurende 
7 seconden weergegeven.

3. Op het moment dat u het gewenste station 
hoort, kunt u de toets [PS]. Het scannen stopt 
dan.
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RDS (Radio Data System)
Deze speler is voorzien van een ingebouwde RDS-
decoder voor stations die RDS-data uitzenden. 
Dit systeem kan worden gebruikt voor het 
weergeven van de naam van het station (PS) en 
voor het overschakelen naar de steunzender met 
het sterkste signaal wanneer u reist over langere 
afstanden (AF-switching). 
En als verkeersinformatie of informatie over het 
programmatype wordt uitgezonden op een RDS-
station, ontvangt u deze gegevens ongeacht de 
modus waarin de speler zich bevindt. Als daarnaast 
ook EON-informatie wordt ontvangen, kunnen 
andere voorkeuzestations uit hetzelfde netwerk 
automatisch worden bijgewerkt en kan het 
programma worden onderbroken voor 
verkeersberichten en/of geselecteerde 
programmatypen van andere stations (TP). Deze 
functie is niet overal beschikbaar.

• De RDS-onderbrekingen worden niet 
uitgevoerd tijdens AM-radio-ontvangst (MW/
LW) en in de modus TV.

Opmerking:
• Als u een station zonder RDS-data in het 

voorkeuzegeheugen wilt opslaan, moet u na het 
afstemmen op het station minstens 10 seconden 
wachten voordat u het opslaat. Als u het station 
binnen 10 seconden opslaat, wordt het 
opgeslagen als RDS-station en wordt de 
volgfunctie van RDS ingeschakeld wanneer u op 
het station afstemt. 

Het menu RDS weergeven
Zet de radio altijd in de modus FM als u de RDS-
functie wilt gebruiken.
1. Raak de toets [Option] op het scherm van de 

modus RDS aan om het menu RDS te laten 
verschijnen.

AF-functie
De AF-functie zorgt ervoor dat zonodig naar een 
andere frequentie van hetzelfde station wordt 
overgeschakeld om een zo goed mogelijke 
ontvangst te behouden.
• De fabrieksinstelling is “ON”.
• Wanneer de AF-functie is ingeschakeld, 

knippert de aanduiding “AF” op het scherm.
●De AF-functie in- en uitschakelen
1. Raak de toets [ON] of [OFF] van de optie AF 

aan om de functie in of uit te schakelen.
* Als het ontvangstsignaal van het huidige station 

voor langere tijd zwakker wordt, verschijnt de 
aanduiding “SEARCH” op het scherm. Op dat 
moment zoekt de speler naar een alternatieve 
frequentie waarop hetzelfde station uitzendt.

●AF-schakelen tussen RDS en DAB
Als het station zowel wordt uitgezonden met RDS 
als met DAB, schakelt de speler vanzelf over 
naar de zender met de betere ontvangst als deze 
functie is ingeschakeld.
• Deze functie werkt alleen als het DAB-apparaat 

DAH923 (afzonderlijk verkrijgbaar) is aangesloten.
1. Druk op de knop [ADJ] om het menu ADJUST 

te laten weergeven.
2. Raak de toets [GENERAL] en vervolgens de 

toets [C] aan.
3. Raak de toets [ON] of [OFF] van de optie 

LINK ACT aan.
ON:
AF-schakelen tussen DAB en RDS is 
ingeschakeld.
OFF:
AF-schakelen tussen DAB en RDS is 
uitgeschakeld.

4. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.

REG-functie (regionaal programma)
Als de functie REG is ingeschakeld, kunt u het 
beste regionale station ontvangen. Als deze 
functie is uitgeschakeld, wordt op het moment dat 
u een andere regio binnenrijdt overgeschakeld 
naar een station uit de betreffende regio.
• De fabrieksinstelling is “OFF”.
• Wanneer de REG-functie is ingeschakeld, wordt de 

aanduiding “REG” op het scherm weergegeven.
Opmerking:
• Deze functie is uitgeschakeld als een landelijk 

station (zoals Radio 2) wordt weergegeven.
• De instelling ON/OFF voor de REG-functie kan 

alleen worden geselecteerd als de AF-functie is 
ingeschakeld.

1. Raak de toets [ON] of [OFF] van de optie REG 
aan om de functie in of uit te schakelen.

“AF” : Alternative Frequency

“PS” : Programme Service Name

“PTY” : Programme Type

“EON” : Enhanced Other Network

“TP” : Traffic Programme
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Handmatig afstemmen op een 
regionaal station binnen hetzelfde 
netwerk
Opmerking:
• Deze functie kan worden gebruikt als een 

regionale zender van hetzelfde netwerk wordt 
ontvangen.

• Deze functie kan alleen worden geselecteerd als 
de AF-functie is ingeschakeld en de REG-functie is 
uitgeschakeld.

1. Raak de toets [List] op het scherm van de 
RDS-modus aan.

2. Raak de gewenste voorkeuzetoets aan om op 
een regionaal station af te stemmen.

3. Telkens wanneer u deze voorkeuzetoets 
aanraakt, schakelt de speler van een lokaal 
station naar een ander lokaal station binnen 
hetzelfde netwerk.

Verkeersinformatie (TA: Traffic 
Announcement)
In de modus TA wordt verkeersinformatie behandeld 
met de hoogste prioriteit. Wanneer verkeersinformatie 
binnenkomt, wordt dit weergegeven, ongeacht het 
programma waar u naar kijkt of luistert. Daarnaast is 
automatisch afstemmen via TP (Traffic Programme) 
beschikbaar.
• Deze functie kan alleen worden gebruikt 

wanneer “TP” op het scherm wordt 
weergegeven. Wanneer “TP” wordt 
weergegeven, betekent dit dat het RDS-station 
waarnaar u luistert verkeersinformatie uitzendt.

●De TA-modus instellen
1. Druk op de knop [TA] wanneer alleen “TP” op 

het scherm wordt weergegeven.
Nu worden “TP” en “TA” op het scherm 
weergegeven. De speler wordt stand-by 
gezet in de modus TA totdat 
verkeersinformatie wordt ontvangen. Op het 
moment dat verkeersinformatie wordt 
ontvangen, verschijnt de aanduiding “TRA 
INFO” op het scherm. 
Als u de toets [TA] aanraakt terwijl 
verkeersinformatie wordt doorgegeven, wordt 
de doorgave van de verkeersinformatie 
afgebroken en keert de speler terug naar de 
stand-by stand in de modus TA.

●De TA-modus annuleren
1. Als “TP” en “TA” op het scherm worden 

weergegeven, drukt u op de knop [TA]. De 
aanduiding “TA” verdwijnt van het scherm en 
de modus TA stand-by wordt geannuleerd.
* Als de aanduiding “TP” niet wordt 

weergegeven, drukt u op de knop [TA] om te 
zoeken naar een TP-station.

●Een TP-station zoeken
1. Als de aanduiding “TP” niet wordt 

weergegeven, drukt u op de knop [TA].
De aanduiding “TA” verschijnt op het scherm 
en de speler zoekt automatisch naar een TP-
station.

Opmerking:
• Als geen TP-station wordt ontvangen, blijft de 

speler zoeken. Als u op de knop [TA] drukt, 
verdwijnt de aanduiding “TA” en wordt het zoeken 
naar TP-stations afgebroken.

Automatisch opslaan van TP-
stations
U kunt automatisch maximaal 6 TP-stations in 
het voorkeuzegeheugen laten opslaan. Als 
minder dan 6 TP-stations worden gevonden, 
blijven de instellingen van de resterende 
geheugenposities ongewijzigd.
1. Wanneer “TA” op het scherm wordt 

weergegeven, raakt u de toets [List] aan op 
het scherm van de modus RDS.

2. Houd de toets [AS] langer dan 2 seconden 
aangeraakt. 
De TP-stations met een goed 
ontvangstsignaal worden opgeslagen in het 
voorkeuzegeheugen.
* De TP-stations worden opgeslagen in 

geheugenbank FM3, zelfs als u FM1 of FM2 
hebt geselecteerd.

PTY
Met deze functie kunt u de speler automatisch 
laten overschakelen naar een geselecteerd 
programmatype, ook als de speler zich niet in de 
modus TUNER bevindt.
• De fabrieksinstelling is “OFF”.
• PTY-zender zijn niet in alle landen te vinden.
• In de modus TA stand-by heeft een TP-station 

voorrang boven een PTY-station.

PTY selecteren
1. Raak de toets [Option] op het scherm van de 

modus RDS aan om het menu RDS te laten 
verschijnen.

2. Raak de toets [Preset] van de optie PTY 
SELECT aan. 
De speler wordt in de modus PTY SELECT 
gezet.
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3. Raak de toets aan van de gewenste PTY-
optie om het programmatype te selecteren.
• In de volgende tabel worden de 

standaardinstellingen voor de 
voorkeuzetoetsen weergegeven:

* De modus PTY SELECT wordt automatisch 
uitgeschakeld als u het scherm langer dan 7 
seconden niet aanraakt.

●De PTY-modus annuleren
1. Raak de toets [Option] op het scherm van de 

RDS-modus aan.
2. Raak de toets [OFF] van de optie PTY aan. 

De aanduiding “PTY” verdwijnt en de PTY-
modus wordt geannuleerd.

●Onderbreking door PTY-stations annuleren
1. Druk tijdens de ontvangst van het PTY-

programma op de knop [TA]. De 
onderbreking door het PTY-programma wordt 
beëindigd en de speler keert terug naar de 
stand-by stand in de modus PTY.

PTY zoeken
1. Raak de toets [Option] op het scherm van de 

RDS-modus aan.
2. Raak de toets [Preset] of [Item] van de optie 

PTY SELECT aan.
3. Raak de toets van het gewenste programmatype aan.
4. Druk op de knop [F] of [R]. 

Als u op de knop [F] drukt, worden de 
frequenties in oplopende richting afgezocht 
totdat een PTY-station wordt gevonden. Als u 
op de knop [R] drukt, worden de 
frequenties in aflopende volgorde afgezocht.
• Als geen station met het geselecteerde PTY-

programma kan worden gevonden, keert de 
speler terug naar de voorgaande modus.

PTY-voorkeuzegeheugen
1. Raak de toets [Option] op het scherm van de 

RDS-modus aan.
2. Raak de toets [Item] van de optie PTY 

SELECT aan. 
De modus PTY SELECT wordt ingeschakeld.

3. Raak de toets van het gewenste 
programmatype aan.

4. Raak de toets [Preset] aan om het scherm 
Preset weer te geven. 
Raak de gewenste voorkeuzetoets op het 
scherm Preset langer dan 2 seconden aan om 
het geselecteerde programmatype in het 
voorkeuzegeheugen op te slaan.
• U kunt een van de onderstaande 29 

programmatypen selecteren.

Voorkeuze-
nummer

PTY-optie

ENGELS Inhoud

1 News Nieuws

2 Info Informatief

3 Pop M Popmuziek

4 Sport Sport

5 Classics Classics

6 Easy M Easy-listening

PTY-optie

ENGELS Inhoud

News Nieuws

Affairs Actualiteiten

Info Informatief

Sport Sport

Educate Educatief

Drama Drama

Culture Cultuur

Science Wetenschap

Varied Gevarieerd

Pop M Popmuziek

Rock M Rock

Easy M Easy-listening

Light M Licht-klassiek

Classics Serieuze klassieke muziek

Other M Overige muziek

Weather Weer

Finance Geldzaken

Children Programma’s voor kinderen

Social Sociale aangelegenheden

Religion Religie

Phone in Programma’s met deelname 
van de luisteraars

Travel Reizen

Leisure Vrije tijd

Jazz Jazz

Country Country

Nation M Nationale muziek

Oldies Gouwe ouwe

Folk M Folk

Document Documentaires
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Nooduitzendingen
Op het moment dat een nooduitzending wordt 
ontvangen, wordt alle andere functies 
onderbroken. Op het scherm verschijnt de 
aanduiding “ALARM” en u hoort de 
nooduitzending.
●Een nooduitzending annuleren
1. Raak de toets [Option] op het scherm van de 

modus RDS aan om het menu RDS te laten 
verschijnen.

2. Raak de toets [OFF] van de optie AF aan. 
De ontvangst van de nooduitzending wordt 
beëindigd.

Een andere taal voor PTY-weergave 
selecteren
U kunt kiezen uit vier talen (Engels, Duits, 
Zweeds en Frans) voor de weergave van het 
programmatype op het scherm.
• De fabrieksinstelling is “ENGLISH”.
1. Druk op de knop [ADJ] en raak vervolgens de 

toets [GENERAL] aan.
2. Raak de toets [C] van de optie PTY 

LANGUAGE aan.
3. Raak de toets []] van de optie PTY 

LANGUAGE aan en raak vervolgens de toets 
aan van de taal die u wilt selecteren.

4. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.

Volume voor TA, nooduitzendingen 
(ALARM) en PTY instellen
Het volume voor TA, ALARM en PTY-
uitzendingen kan worden ingesteld tijdens de TA, 
ALARM of PTY-uitzending.
• De fabrieksinstelling is “15”.
1. Druk op het moment dat het programma wordt 

onderbroken voor een TA, ALARM of PTY-
uitzending een aantal keren op de knop [+] of 
[–] om het volume op het gewenste niveau (00 
tot 33) in te stellen.
• Wanneer de onderbreking voor de TA, 

ALARM of PTY-uitzending eindigt, wordt 
het volume teruggezet naar het niveau van 
voor de onderbreking.

Radiotekst weergeven
Als een radiostation tekstdata uitzendt, kunt u 
deze op het scherm laten weergeven.
1. Raak de toets []] op het scherm van de RDS-

modus aan. De ontvangen radiotekst (R Text) 
wordt op het scherm weergegeven.
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De instellingen van het dvd-
systeem wijzigen
Opmerking:
• Als tijdens het afspelen van een dvd-video een 

setupbewerking wordt uitgevoerd, begint de disc 
weer vanaf het begin.

• De instellingen van het menu DVD SETUP kunnen 
niet worden verricht met de afstandsbediening.

Het menu DVD SETUP selecteren
1. Druk op de knop [SRC] en raak vervolgens de 

toets [DVD PLAYER] aan.
Het scherm van de modus DVD PLAYER 
wordt weergegeven.

2. Raak de toets [Option] aan om het menu 
Option weer te geven.

3. Raak de toets [Setup] aan om het menu DVD 
SETUP weer te geven.

Raak de toets [C] aan om het volgende menu 
weer te geven.
Raak de toets [c] aan om terug te keren naar 
het voorgaande menu.

4. Verricht de gewenste instellingen.
Zie het volgende gedeelte voor meer 
informatie.

5. Raak de toets [Back] aan.
* In de volgende gedeelten worden alleen de 

details betreffende de instellingen beschreven. 
De procedure voor het selecteren van opties 
wordt weggelaten.

Het schermformaat instellen
Stel het schermformaat in voor het achterscherm 
dat op de speler is aangesloten.

●Voor het kijken via een conventioneel 
achterscherm (4:3)
N PS :
Het beeld aan de linker- en rechterrand wordt 
afgesneden.

Het middelste gedeelte van het beeld wordt 
beeldvullend weergegeven. In sommige 
gevallen wordt het beeld verschoven.
N LB :
Het scherm wordt opgevuld met een zwarte 
band boven en onder het beeld.

Cinema Scope en Vista Vision-beelden worden 
over de volle breedte weergegeven. De ruimte 
boven en onder het beeld wordt opgevuld met 
een zwarte band.

●Voor het kijken via een achterscherm van 
breedbeeldformaat (16:9)

De weergave van de 
beeldhoekaanduiding
U kunt het systeem zodanig instellen dat een 
markering wordt weergegeven wanneer een 
andere beeldhoek kan worden geselecteerd.

4-1. Raak de toets [WIDE], [N PS] of [N LB] van 
de optie TV DISPLAY aan om het 
schermformaat te wijzigen in “WIDE”, “N 
PS” of “N LB”.
• De fabrieksinstelling is “WIDE”.

4-1. Raak de toets [ON] of [OFF] van de optie 
ANGLE aan om de beeldhoekfunctie in of uit 
te schakelen.
• De fabrieksinstelling is “OFF”.
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De taal van het discmenu instellen

De taal van het geluid instellen

De taal van de ondertiteling instellen

Het wachtwoord voor het kinderslot 
instellen
• De fabrieksinstelling is “0000”.

Opmerking:
• Wanneer een disc met leeftijdsbeperkingen wordt 

geplaatst, wordt u gevraagd het wachtwoord in te 
voeren. De disc kan pas worden bekeken nadat 
het juiste wachtwoord is ingevoerd.

De landcode instellen
De landcode instellen voor het instellen van het 
kinderslot.

●Lijst met landcodes

4-1. Raak de toets []] van de optie MENU 
LANGUAGE aan.
Het menu MENU LANGUAGE wordt 
weergegeven.

4-2. Raak de toets van de gewenste taal aan.
• De fabrieksinstelling is “ENGLISH”.

4-1. Raak de toets []] van de optie AUDIO 
LANGUAGE aan.
Het menu AUDIO LANGUAGE wordt 
weergegeven.

4-2. Raak de toets van de gewenste taal aan.
• De fabrieksinstelling is “ENGLISH”.

4-1. Raak de toets []] van de optie SUBTITLE 
LANGUAGE aan.
Het menu SUBTITLE LANGUAGE wordt 
weergegeven.

4-2. Raak de toets van de gewenste taal aan.
• De fabrieksinstelling is “ENGLISH”.

4-1. Raak de toets []] van de optie PASSWORD 
aan.
Het scherm PASSWORD wordt 
weergegeven.

4-2. Voer een toegangscode van 4 cijfers in met 
behulp van de cijfertoetsen (0-9).
• Voer het oude wachtwoord in en raak de 

toets [ENT] aan.
* Voer “4356” in om het wachtwoord terug te 

zetten op “0000”.
• Voer een nieuw wachtwoord in en raak de 

toets [ENT] aan.

4-1. Raak de toets []] van de optie PARENTAL 
LOCALE aan.
Het scherm PARENTAL LOCALE wordt 
weergegeven.

4-2. Voer de landcode van 4 cijfers (zie 
onderstaande tabel) in met behulp van de 
cijfertoetsen (0-9).
• De fabrieksinstelling is “7166” (Verenigd 

Koninkrijk).

4-3. Raak de toets [ENT] aan.

Land Code

Albanië 6576

Andorra 6568

Oostenrijk 6584

Bahrein 6672

België 6669

Bosnië en Herzegovina 6665

Bulgarije 6671

Kroatië (plaatselijke 
benaming: Hrvatska)

7282

Cyprus 6789

Tsjechische republiek 6790

Denemarken 6875

Egypte 6971

Finland 7073

Frankrijk 7082

(Frankrijk, stedelijk gebied) 7088

Duitsland 6869

Griekenland 7182

Hongarije 7285

IJsland 7383

Iran 7382

Irak 7381

Ierland 7369

Israël 7376

Italië 7384

Japan 7480

Jordanië 7479

Koeweit 7587
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Het kinderslot instellen
U kunt de striktheid van het kinderslot 
(audiovisuele restrictie) zelf instellen.
Met deze functie kunt u scènes die niet geschikt 
zijn voor kinderen wegknippen of automatisch 
laten vervangen voor andere, vooraf 
geselecteerde scènes. U kunt scènes met 
extreem geweld of expliciete seks laten 
vervangen door onschuldige scènes en zo een 
geschikt verhaal maken, alsof het vanaf het 
begin zo bedoeld was.

De relatie tussen de codes van de dvd-
categorieën en het kinderslotniveau wordt 
weergegeven in de onderstaande tabel. 
Raadpleeg deze tabel bij het instellen van het 
kinderslot.

• Wat precies op de verschillende niveaus wordt 
toegelaten, verschilt per landcode.

Libanon 7666

Lesotho 7683

Liechtenstein 7673

Luxemburg 7685

Macedonië (FYROM) 7775

Malta 7784

Monaco 7767

Nederland 7876

(Nederlandse Antillen) 6578

Noorwegen 7879

Oman 7977

Polen 8076

Portugal 8084

Qatar 8165

Roemenië 8279

San Marino 8377

Saudi-Arabië 8365

Slowakije 8375

Slovenië 8373

Zuid-Afrika 9065

Spanje 6983

Swaziland 8390

Zweden 8369

Zwitserland 6772

Syrië 8389

Turkije 8482

Verenigde Arabische 
Emiraten

6569

Verenigd Koninkrijk 7166

Vaticaanstad 8665

Jemen 8969

Joegoslavië 8985

Faroëreilanden 7079

Gibraltar 7173

Groenland 7176

Svalbard en Jan Mayen 8374

Land Code

4-1. Raak de toets [[] of []] van de optie 
PARENTAL LEVEL aan.
Wanneer u de toets [[] of []] aanraakt, 
verschijnt het scherm PASSWORD om de 
toegangscode in te vullen.

4-2. Voer de viercijferige toegangscode in met 
behulp van de cijfertoetsen (0 to 9) en raak 
de toets [ENT] aan.
• De fabrieksinstelling voor de 

toegangscode is “0000”.

4-3. Raak de toets [[] of []] aan om een niveau 
tussen 1 en 8 of 0 (geen kinderslot) te 
selecteren.
• De fabrieksinstelling is “8”.

LEVEL7 NC-17
(niet geschikt voor kijkers jonger dan 
17 jaar)

LEVEL6 R
(voor volwassenen)

LEVEL4 PG-13
(alleen met begeleiding van ouders)

LEVEL3 PG
(begeleiding van ouders 
aanbevolen)

LEVEL1 G
(alle leeftijden)
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Basisbediening

Een disc invoeren
1. Druk op de knop [7] (OPEN/CLOSE) om het 

bedieningspaneel te openen.
2. Steek de disc met het etiket omhoog midden 

in de invoersleuf. De disc wordt na het 
invoeren automatisch afgespeeld.

Opmerking:
• Steek geen andere voorwerpen in de invoersleuf.
• Als de disc niet moeiteloos kan worden ingevoerd, 

bevindt zich mogelijk een andere disc in het 
mechanisme of moet de speler worden 
nagekeken.

• Discs met een formaat van 8 cm (CD singles) 
kunnen niet worden gebruikt.

LET OP
LET OP

Om veiligheidsredenen is het af te raden dat 
de bestuurder tijdens het rijden een disc 
plaatst of verwijdert door het 
bedieningspaneel te openen.

Kijken/luisteren naar een disc die al 
is ingevoerd
1. Druk op de knop [SRC] en raak vervolgens de 

toets [DVD PLAYER] aan om de modus DVD 
PLAYER te selecteren.
Het afspelen begint automatisch.
Als zich geen disc in de speler bevindt, 
verschijnt de aanduiding “NO DISC” op het 
scherm.

Opmerking:
• De MAX668RVD is voorzien van een 

veiligheidsfunctie die het beeld uitschakelt 
wanneer het voertuig in beweging is, zodat alleen 
het geluid te horen is. Het beeld kan alleen worden 
bekeken wanneer het voertuig stil staat en de 
handrem is ingeschakeld.

Het afspelen onderbreken
1. Druk op de knop [p] of raak de toets 

[p] aan om het afspelen te onderbreken.
Op het scherm verschijnt de aanduiding 
“PAUSE”.

2. U kunt het afspelen hervatten door nogmaals 
op de knop [p] te drukken.

Een disc uitwerpen
1. Druk op de knop [7] (OPEN/CLOSE) om het 

bedieningspaneel te openen.
2. Druk op de knop [o] (EJECT) om de disc uit 

te werpen. Op het scherm verschijnt de 
aanduiding “EJECT”. De speler schakelt over 
naar de modus TUNER.
* Als een disc na 15 seconden niet is 

uitgenomen, wordt deze automatisch weer 
ingevoerd (Auto reload). De speler blijft in dit 
geval echter in de modus TUNER staan.

Opmerking:
• As u een disc weer in de speler probeert te duwen 

voordat deze weer automatisch wordt ingevoerd, 
kan de disc beschadigd raken.

Bediening dvd-video

Een dvd-video bekijken
Nadat een disc is ingevoerd, wordt de 
afspeelmodus automatisch ingeschakeld.
• Als het afspelen niet automatisch wordt 

gestart, drukt u op de knop [p] of raakt u de 
toets [p] aan.

• De werking van de knoppen kan van disc tot 
disc verschillen.

●Nadat het menuscherm verschijnt
Bij normale dvd-video discs wordt eerst het dvd-
menu weergegeven.
Wanneer het dvd-menu op het scherm staat, 
selecteert u de gewenste optie en start u de 
weergave.

Het scherm van de modus DVD 
PLAYER
U kunt het scherm DVD PLAYER gebruiken om 
de afspeelmodus via het scherm in te stellen.
1. Raak het scherm aan.

Het scherm van de modus DVD PLAYER 
wordt weergegeven.
Als u het scherm gedurende 7 seconden niet 
aanraakt, keert de speler terug naar het 
afspeelscherm. 

 WAARSCHUWING
• Bij sommige video’s is het geluid 

mogelijk luider opgenomen dan gewenst. 
Verhoog het volume geleidelijk vanaf de 
minimum instelling nadat de video is 
gestart.

• Om veiligheidsredenen is het af te raden 
dan de bestuurder tijdens het rijden naar 
de video kijkt of de speler bedient. Het 
bekijken en bedienen van de video tijdens 
het rijden is in sommige landen wettelijk 
verboden.
357MAX668RVD



Bediening Dvd-videospeler

Nederlands
Gebruikershandleiding

MAX668RVD-NL.book  Page 358  Friday, May 19, 2006  1:25 PM
Het dvd-menu weergeven
1. Raak tijdens de weergave in de modus DVD 

PLAYER de toets [Menu] aan. Het dvd-menu 
verschijnt.
* De inhoud van het menuscherm wordt bepaald 

door de dvd-software.

• Voorbeeld van een dvd-menu

Het dvd-menu gebruiken
U kunt de knoppen van het dvd-menu selecteren 
door deze aan te raken.
Als de knoppen moeilijk te selecteren zijn, kunt u 
ook het schermtoetsenbord gebruiken.
* Wanneer het schermtoetsenbord wordt 

weergegeven, kunt u de knoppen niet 
rechtstreeks indrukken.

* U kunt de knoppen alleen bedienen als het 
schermformaat is ingesteld op “WIDE” (zie pagina 
354).

1. Druk op de knop [MENU].
De modus “Cross-Key” ({}[ ]) wordt 
geactiveerd.
• Als u de toets [MENU] herhaaldelijk indrukt, 

wordt de modus achtereenvolgens 
gewijzigd in: Cross-Key ➜ Ten-Key ➜ 
Direct ➜ Cross-Key ...

2. Selecteer de opties van het dvd-menu met 
behulp van de methode “Cross-Key” of “Ten-
Key”, al naar gelang de inhoud van het dvd-
menu.

3. Raak de toets [ENT] aan om de selectie te 
bekrachtigen.

Het schermtoetsenbord verplaatsen
Als het schermtoetsenbord moeilijk te zien is, 
kunt u het naar de andere kan van het scherm 
verplaatsen.

Afspelen beëindigen
1. Raak de toets [p] op het scherm van de 

modus DVD PLAYER langer dan een 
seconde ingedrukt.
Het afspelen wordt beëindigd.

2. U kunt het afspelen opnieuw starten door de 
toets [p] in te drukken.
Het afspelen gaat verder met de scène waar 
het afspelen was gestopt.

Het afspelen onderbreken
1. Druk op de knop [p] of raak de toets 

[p] aan tijdens het afspelen.
Het afspelen wordt onderbroken.

2. U kunt het afspelen hervatten door nogmaals 
op de knop [p] te drukken.
Het afspelen wordt hervat.

Toetsenbord

Toetsenbord
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Vertraagd afspelen
1. Druk op de knop [p] of raak de toets 

[p] en houd vervolgens de knop [F] 
ingedrukt. Zolang u deze knop ingedrukt 
houdt, wordt het afspelen voortgezet op 
ongeveer 1/3 van de normale 
afspeelsnelheid.
Wanneer u de knop los laat, wordt het 
afspelen op de normale snelheid hervat.
• Vertraagd afspelen is niet mogelijk in 

achterwaartse richting. Bovendien wordt 
geen geluid weergegeven tijdens 
vertraagde weergave.

Een hoofdstuk overslaan (zoeken)
●Over hoofdstukken
Een “hoofdstuk (chapter)” is een van de 
segmenten waarin de gegevens van een disc zijn 
onderverdeeld.
1. Druk tijdens het afspelen op de knop [R] of 

[F].
Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, 
wordt naar het volgende hoofdstuk 
gesprongen en met afspelen begonnen.

• Als u op de knop [F] drukt, wordt het 
afspelen voortgezet vanaf het begin van het 
volgende hoofdstuk. 

• Als u op de knop [R] drukt, wordt het 
afspelen voortgezet vanaf het begin van het 
huidige hoofdstuk.
Als u deze knop binnen 3 seconden 
nogmaals indrukt, wordt het afspelen 
voortgezet vanaf het begin van het 
voorgaande hoofdstuk.

• De speler kan ook terugkeren naar het 
scherm van de modus DVD PLAYER 
wanneer u de knop [F] of [R] indrukt.

Snel vooruit en achteruit spoelen
1. Houd tijdens het afspelen de knop [R] of 

[F] ingedrukt.
In eerste instantie wordt afgespeeld op 5 maal 
de oorspronkelijke snelheid, en na 3 seconden 
op 20 maal de oorspronkelijke snelheid.
• Tijdens het snel vooruit en achteruit 

spoelen wordt geen geluid weergegeven.

• De snelheid van het vooruit en achteruit 
spoelen kan per disc verschillen.

• Het is mogelijk dat het scherm van de 
modus DVD PLAYER verschijnt wanneer u 
op de knop [R] of [F] drukt.

Zoeken aan de hand van een 
hoofdstuk-/titelnummer
U kunt het begin van een scène opzoeken met 
behulp van de hoofdstuknummers of 
titelnummers die op de dvd-video disc zijn 
opgeslagen.
1. Raak tijdens de weergave van het scherm van 

de modus DVD PLAYER de toets [Search] 
aan.
Het scherm Key Pad verschijnt en u kunt het 
nummer van een hoofdstuk invoeren. Als u de 
de toets [Title] aanraakt, kunt u op het scherm 
Key Pad het nummer van een titel invoeren.
• Title

Een van de grote segmenten waarin het 
datagebied van de disc is onderverdeeld.

• Chapter
Een van de kleine segmenten waarin het 
datagebied van de disc is onderverdeeld.

2. Voer het nummer van de titel of het hoofdstuk 
dat u wilt afspelen in met de toetsen [0] tot [9].

3. Raak de toets [ENT] aan.
Het afspelen begint bij het begin van de titel of 
het hoofdstuk.
• Als het ingevoerde titel-/hoofdstuknummer 

niet bestaat, of zoeken op titel-/
hoofdstuknummer niet is toegestaan, 
verandert het beeld niet.

4. Raak de toets [Back] aan.

Hoofdstukken scannen
De eerste toen seconden van alle hoofdstukken 
op de dvd-video worden afgespeeld.
1. Raak tijdens de weergave van het scherm van 

de modus DVD PLAYER de toets [Option] 
aan.

2. Raak de toets [Chapter Scan] en vervolgens 
de toets [Back] aan.
De tekst “C.SCN” wordt weergegeven.
Nadat alle hoofdstukken op de disc zijn 
gescand, begint het scannen van de disc 
opnieuw.
Bij sommige discs verschijnt het menu weer 
nadat alle hoofdstukken van een titel zijn 
gescand.

3. Druk op de knop [R] om het scannen te 
beëindigen.

Huidige 
positie

Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk

omlaag omhoog
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Herhaald afspelen
Hiermee kunt u de hoofdstukken op de dvd-video 
herhaald afspelen.
1. Raak tijdens de weergave van het scherm van 

de modus DVD PLAYER de toets [Option] aan.
2. Raak de toets [Chapter Repeat] en 

vervolgens de toets [Back] aan.
De tekst “C.RPT” wordt weergegeven.

3. Voer dezelfde bewerking nogmaals uit om het 
herhaald afspelen te beëindigen.

TOP-functie
Met de functie TOP zet u de dvd-speler terug 
naar het eerste hoofdstuk van de huidige titel.
1. Druk op de knop [BAND] om het eerste 

hoofdstuk af te spelen (hoofdstuk 1).

Werken met het titelmenu
Op dvd-discs met twee of meer titels kunt u in het 
titelmenu selecteren welke titel u wilt afspelen.
1. Raak tijdens de weergave in de modus DVD 

PLAYER de toets [Top Menu] aan.
Het titelmenu verschijnt op het scherm.
• Op sommige discs kan geen titelmenu 

worden opgeroepen.
2. U kunt de knoppen van het titelmenu op 

dezelfde manier selecteren als die van het 
dvd-menu.
• Bij sommige discs kunt u de opties niet 

selecteren met de cijfertoetsen.

Een andere taal selecteren
Op discs waarop het geluid in twee of meer talen 
is opgenomen, kunt u tijdens de weergave naar 
een andere taal overschakelen.
1. Raak tijdens de weergave van het scherm van 

de modus DVD PLAYER de toets [Option] 
aan.

2. Raak tijdens de weergave de toets [Audio] 
aan.
• Elke keer dat u de toets aanraakt, wordt 

naar een andere taal overgeschakeld.
• Het geluid kan in maximaal 8 verschillende 

talen zijn opgenomen, maar dit is 
afhankelijk van de disc. Zie voor meer 
informatie de markering op de disc ( : 
geeft aan dat het geluid in 8 talen is 
opgenomen).

• Op het moment dat de speler wordt 
ingeschakeld of de disc wordt vervangen 
door een nieuwe, wordt de taal die is 
ingesteld als de fabrieksinstelling 
geselecteerd. Als die taal niet op de disc is 
opgenomen, wordt de taal die op de disc is 
ingesteld geselecteerd.

• Bij sommige discs is overschakelen alleen 
in sommige scènes of helemaal niet 
mogelijk.

• Het overschakelen naar een andere taal 
kan enige tijd in beslag nemen.

3. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.

Andere ondertitels selecteren
Op dvd-discs waarop ondertiteling in twee of 
meer talen is opgenomen, kunt u tijdens de 
weergave overschakelen naar ondertiteling in 
een andere taal.
1. Raak tijdens de weergave van het scherm van 

de modus DVD PLAYER de toets [Option] 
aan.

2. Raak tijdens de weergave de toets [Sub Title] 
aan.
Elke keer dat u de toets aanraakt, wordt naar 
ondertiteling in een andere taal 
overgeschakeld.
• De ondertiteling kan in maximaal 32 

verschillende talen zijn opgenomen, maar 
dit is afhankelijk van de disc. Zie voor meer 
informatie de markering op de disc ( : 
geeft aan dat ondertitels in 8 talen zijn 
opgenomen).

• Bij sommige discs is overschakelen alleen 
in sommige scènes of helemaal niet 
mogelijk.

• Het overschakelen naar ondertiteling in een 
andere taal kan enige tijd in beslag nemen.

3. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.

●Ondertiteling uitschakelen
1. Raak de toets [Sub Title] een aantal keren 

aan, totdat “Sub Title: OFF” op het scherm 
wordt weergegeven.
De ondertiteling is nu uitgeschakeld.

8

8
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Een andere beeldhoek kiezen
Op dvd-discs waarop beelden zijn opgenomen in 
twee of meer beeldhoeken, kunt u tijdens de 
weergave overschakelen naar een andere 
beeldhoek.
Deze bewerking is mogelijk als ze functie “De 
weergave van de beeldhoekaanduiding” (zie 
pagina 354) is ingesteld op “ON”.
1. Raak tijdens de weergave de toets [ ] 

(beeldhoek) aan.
Elke keer dat u de toets aanraakt, wordt naar 
een andere beeldhoek overgeschakeld.
• Het beeld kan in maximaal 9 verschillende 

beeldhoeken zijn opgenomen, maar dit is 
afhankelijk van de disc. Zie voor meer 
informatie de markering op de disc ( : 
geeft aan dat er meerdere beeldhoeken 
zijn).

• Bij sommige discs lopen de beeldhoeken 
vloeiend in elkaar over. Bij andere kan het 
beeld een ogenblik stilstaan.

• Op het moment dat de speler wordt 
ingeschakeld of de disc wordt vervangen 
door een nieuwe, wordt de taal die is 
ingesteld als de fabrieksinstelling 
geselecteerd. Als die taal niet op de disc is 
opgenomen, wordt de taal die op de disc is 
ingesteld geselecteerd.

• Bij sommige discs is overschakelen alleen 
in sommige scènes of helemaal niet 
mogelijk.

• Het overschakelen naar een andere 
beeldhoek kan enige tijd in beslag nemen.

• Op sommige discs kunnen scènes die in 
twee of meer beeldhoeken zijn opgenomen 
worden weergegeven. 

De afspeelstatus weergeven
1. Raak tijdens de weergave van het scherm van 

de modus DVD PLAYER de toets [Option] 
aan.

2. Raak tijdens de weergave de toets [P.Time] 
aan.

3. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.
De afspeelstatus wordt op het scherm 
weergegeven.

Een video-cd bekijken
Nadat de disc is ingevoerd, wordt de 
afpeelmodus automatisch gestart.
• De werking van de knoppen kan van disc tot 

disc verschillen.
●Als een menuscherm wordt weergegeven
Bij video-cd’s met de functie PBC (Play Back 
Control) verschijnt een menuscherm. Wanneer 
het menu op het scherm staat, selecteert u de 
gewenste optie en start u de weergave.
Opmerking:
• Er zijn twee verschillende typen video-cd en deze 

verschillen enigszins in bediening en 
functionaliteit. Raadpleeg de documentatie bij de 
video-cd voor meer informatie over de bediening 
en functionaliteit van de video-cd.

Het vcd-menu weergeven (video-
cd’s met PBC)
* Deze toets werkt niet bij alle discs.
1. Raak tijdens het afspelen het scherm aan om 

het scherm van de modus VIDEO CD weer te 
geven en raak vervolgens de toets [Menu] 
aan.
Het menu van de video-cd verschijnt.
De inhoud van het menu kan verschillen, 
afhankelijk van de software op de video-cd.
• Voorbeeld van een menu

2. U kunt opties in het menu Video CD 
selecteren door op de knop [MENU] te 
drukken en het “Cross-Key Pad” of het “Ten-
Key Pad” te gebruiken, afhankelijk van de 
inhoud van de disc.
• U kunt het menu van de video-cd ook 

bedienen door de menuopties aan te raken.

Het afspelen onderbreken
1. Druk op de knop [p]. Het afspelen wordt 

onderbroken.
2. U kunt het afspelen hervatten door nogmaals 

op de knop [p] te drukken.
Het afspelen gaat verder met de scène waar 
het afspelen werd onderbroken.

Titelnummer
Hoofdstuknummer

Weergavetijd

Title001 Chapter001 00:0019
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Vertraagd afspelen
1. Druk op de knop [p] en houd vervolgens 

de knop [F] ingedrukt.
Zolang u deze knop ingedrukt houdt, wordt 
het afspelen voortgezet op ongeveer 1/3 van 
de normale afspeelsnelheid.
• Vertraagd afspelen is niet mogelijk in 

achterwaartse richting. Bovendien wordt 
geen geluid weergegeven tijdens 
vertraagde weergave.

Een track overslaan (zoeken)
1. Druk tijdens het afspelen op de knop [R] of 

[F].
De speler springt naar de volgende track en 
begint met afspelen.

• Als u op de knop [F] drukt, wordt het 
afspelen voortgezet vanaf het begin van de 
volgende track. 

• Als u op de knop [R] drukt, wordt het 
afspelen voortgezet vanaf het begin van de 
huidige track.  Als u deze knop binnen 2 
seconden nogmaals indrukt, wordt het 
afspelen voortgezet vanaf het begin van de 
voorgaande track.

• Bij sommige discs met PBC-functionaliteit 
leidt deze handeling ertoe dat het 
menuscherm wordt weergegeven als PBC 
is ingeschakeld.

Snel vooruit en achteruit spoelen
1. Houd tijdens het afspelen de knop [R] of 

[F] ingedrukt.
In eerste instantie wordt afgespeeld op 5 maal 
de oorspronkelijke snelheid, en na 3 
seconden op 20 maal de oorspronkelijke 
snelheid.
Wanneer u de knop los laat, wordt het 
afspelen op de normale snelheid hervat.
• Tijdens het snel vooruit en achteruit 

spoelen wordt geen geluid weergegeven.
• Mogelijk keert de speler terug naar het 

menuscherm wanneer deze knop wordt 
ingedrukt.

Zoeken op tracknummer
Hiermee kunt u zoeken aan de hand van de 
tracknummers die op de video-cd zijn 
opgenomen.
1. Raak het scherm aan om het scherm van de 

modus VIDEO CD te laten weergeven.
2. Raak de toets [Search] aan.
3. Voer het nummer van de track die u wilt 

afspelen in met de toetsen [0] tot [9].
4. Raak de toets [ENT] aan.

Het afspelen begint bij de scène die 
correspondeert met het ingevoerde 
tracknummer.
• Als het ingevoerde tracknummer niet 

bestaat, of zoeken op tracknummer niet is 
toegestaan, verandert het beeld niet.

* Als u een disc met PBC afspeelt en de PBC-
functie is ingeschakeld, werkt deze bewerking 
mogelijk niet.

5. Raak de toets [Back] aan.

De geluidsweergave wijzigen
U kunt de geluidsweergavemethode wijzigen.
1. Raak het scherm aan om het scherm van de 

modus VIDEO CD te laten weergeven.
2. Raak tijdens de weergave de toets [Audio] 

aan.
Telkens wanneer u de toets aanraakt wordt 
de geluidsweergavemethode als volgt 
gewijzigd:

De afspeelstatus weergeven
1. Raak het scherm aan om het scherm van de 

modus VIDEO CD te laten weergeven.
2. Raak tijdens de weergave de toets [P.Time] 

aan.
Het afspeelscherm keert na ongeveer 7 
seconden automatisch terug en de 
afspeelstatus wordt op het scherm 
weergegeven.

Huidige 
positie

Track

Achteruit

Track Track

Afspeelrichting

STEREO      L(Links)      R (Rechts)     
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PBC in- en uitschakelen
Bij video-cd’s met PBC kunt u de PBC-functie in- 
en uitschakelen.
• De fabrieksinstelling is “ON”.
1. Raak het scherm aan om het scherm van de 

modus VIDEO CD te laten weergeven.
2. Telkens wanneer u de toets [PBC] aanraakt, 

wordt geschakeld tussen ON en OFF.
Op het moment dat PBC wordt in- of 
uitgeschakeld, begint het afspelen van de 
disc opnieuw.

●Play Back Control (PBC)
Het PBC-signaal wordt opgenomen op een 
video-cd van versie 2,0 en wordt gebruik voor het 
sturen van de weergave. Met behulp van de 
voorgeprogrammeerde menuschermen op een 
video-cd met PBC kunt u de disc afspelen via een 
vereenvoudigde dialoogfunctie of software met 
een zoekfunctie. U kunt daarnaast stilstaande 
beelden bekijken in standaard en hoge resolutie.

Luisteren naar een cd
Deze speler is compatibel met CD TEXT en 
ondersteunt de weergave van de titel van de 
disc, titels van de tracks en naam van de artiest, 
zoals vastgelegd in CD TEXT.
Nadat de disc is ingevoerd, wordt de 
afspeelmodus automatisch geactiveerd.
• Als het afspelen niet automatisch wordt 

gestart, drukt u op de knop [p] of raakt u de 
toets [p] aan.

Opmerking:
• De speler ondersteunt alleen CD TEXT in het 

Engels. Sommige tekens worden mogelijk niet 
goed op het scherm weergegeven.

Het afspelen onderbreken
1. Druk op de knop [p] of raak de toets 

[p] aan tijdens het afspelen.
Het afspelen wordt onderbroken.

2. Druk op de knop [p] of raak de toets 
[p] aan.
Het afspelen wordt hervat.

Een track overslaan (zoeken)
1. Druk tijdens het afspelen op de knop [R] of 

[F].
Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, 
wordt naar de volgende track gesprongen en 
met afspelen begonnen.
• Als u op de knop [F] drukt, wordt het 

afspelen voortgezet vanaf het begin van de 
volgende track.

• Als u op de knop [R] drukt, wordt het 
afspelen voortgezet vanaf het begin van de 
huidige track.
Als u deze knop binnen 2 seconden 
nogmaals indrukt, wordt het afspelen 
voortgezet vanaf het begin van de 
voorgaande track.

TOP-functie
Met de functie TOP zet u de dvd-speler terug 
naar de eerste track van de disc.
1. Druk op de knop [BAND] om de eerste track 

af te spelen (track 1).

Snel vooruit en achteruit spoelen
1. Houd tijdens het afspelen de knop [R] of 

[F] ingedrukt.
In eerste instantie wordt afgespeeld op 5 maal 
de oorspronkelijke snelheid, en na 3 
seconden op 20 maal de oorspronkelijke 
snelheid.
Wanneer u de knop los laat, wordt het 
afspelen op de normale snelheid hervat.

Zoeken op tracknummer
Hiermee kunt u zoeken aan de hand van de 
tracknummers die op de cd zijn opgenomen.
1. Raak de toets [Search] aan.
2. Voer het nummer van de track die u wilt 

afspelen in met de toetsen [0] tot [9].
3. Raak de toets [ENT] aan.

Het afspelen begint bij de track die 
correspondeert met het ingevoerde 
tracknummer.
• Als het ingevoerde tracknummer niet 

bestaat, of zoeken op tracknummer niet is 
toegestaan, verandert het beeld niet.

4. Raak de toets [Back] aan.
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Een track selecteren op het scherm 
Track List
Hiermee kunt u een track selecteren uit de 
weergegeven lijst.
1. Raak de toets [List] aan.

Het scherm Track List wordt weergegeven.
2. Als de gewenste track niet op het scherm 

staat, kunt u met de toetsen [v] en [V] door 
de rest van de lijst lopen.

3. Raak de toets van de gewenste track aan.
De corresponderende track wordt afgespeeld.

4. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.

Diverse overige afspeelfuncties
1. Raak de toets [Option] aan.

2. Raak de toets aan van de gewenste optie.
[Track Scan] : tracks scannen
De eerste 10 seconden van elke track worden 
afgespeeld.
* Op het scherm wordt de aanduiding “T.SCN” 

weergegeven.

[Track Repeat] : herhaald afspelen
De tracks op de cd worden herhaald afgespeeld.
* Op het scherm wordt de aanduiding “T.RPT” 

weergegeven.

[Track Random] : tracks in willekeurige 
volgorde afspelen
Alle tracks op de disc worden in willekeurige 
volgorde afgespeeld.
* Op het scherm wordt de aanduiding “T.RDM” 

weergegeven.

3. U kunt het afspelen beëindigen door de toets 
van de functie die u wit annuleren aan te raken.

4. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.

Cd-titels weergeven
De speler kan de titel van cd’s met CD TEXT 
weergeven.
1. Raak de toets [Title] aan.
2. Raak de toets [X] aan van de disc, artiest of 

track om de corresponderende tekst een keer 
door te laten lopen.

Luisteren naar MP3/WMA
Deze speler is compatibel met ID3-tags.
De speler ondersteunt ID3-tags van versie 2,4, 
2,3, 1,1 en 1,0.
Voor de weergave geeft de speler voorrang aan 
tags van versie 2,3 en 2,4.
Nadat u een disc hebt ingevoerd, wordt de 
afspeelmodus automatisch geactiveerd.

Wat is MP3/WMA?
MP3 is een methode voor geluidscompressie 
zoals vastgelegd in de MPEG-standaard Audio 
Layer 3.
WMA is een methode voor geluidscompressie 
ontwikkeld door Microsoft Corporation.
Deze methoden voor geluidscompressie worden 
veel gebruikt door pc-gebruikers en zijn een 
standaard geworden.
De oorspronkelijke geluidsdata worden 
gecomprimeerd tot ongeveerd 10 procent van de 
oorspronkelijke omvang, met behoud van een 
hoge geluidskwaliteit. Dit betekent dat u de 
inhoud van ongeveer 10 audio-cd’s kunt 
opnemen op één cd-r of cd-rw disc. Zodoende 
kunt u lange tijd naar muziek luisteren zonder dat 
u cd’s hoeft te wisselen.
Opmerking:
• Sommige cd’s die zijn opgeslagen op een cd-r/rw 

kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.

Weergeren van MP3/WMA ID3-TAG 
titles
Bij MP3/WMA-bestanden met ID3-tags kan 
deID3-informatie, zoals titel, artiest en album 
worden weergegeven.

Waar u op moet letten bij het maken 
van een MP3-disc
●Bestandsextensies
1. Gebruik altijd de extensie “.MP3” of “.mp3” bij 

MP3-bestanden en “.WMA” of “.wma” bij 
WMA-bestanden (single-byte letters). Als u 
een andere extensie toevoegt of vergeet de 
extensie toe te voegen, kan het bestand niet 
worden afgespeeld. Bovendien, als u in de 
extensie hoofdletters en kleine letters door 
elkaar gebruikt, is normaal afspelen soms ook 
niet mogelijk.

2. Bestanden met andere data dan MP3/WMA 
kunnen niet worden afgespeeld.
Bestanden met een niet ondersteunde 
indeling worden overgeslagen, en het 
scannen, afspelen in willekeurige volgorde en 
herhaald afspelen wordt mogelijk 
geannuleerd.
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●Logische indeling (bestandssysteem)
1. Selecteer bij het schrijven van MP3/WMA-

bestanden op disc de indeling “ISO9660 level 
1 of level 2 (zonder de expansie-indeling)” 
als schijfindeling. Normaal afspelen is soms 
niet mogelijk als de disc is opgenomen in een 
andere indeling.

2. De mapnaam en bestandsnaam kunnen 
tijdens het afspelen van MP3/WMA als titel 
worden weergegeven, maar de titel moet zich 
bevinden in de eerste 31 single-byte cijfers en 
letters van de mapnaam en bestandsnaam 
(inclusief extensie). Als meer letters en cijfers 
zijn ingevoerd, worden de gegevens mogelijk 
niet goed weergegeven.

●Mapstructuur
1. Discs met meer dan 8 hiërarchische niveaus 

voldoen niet aan ISO9660 en kunnen niet 
worden afgespeeld.

●Aantal bestanden en mappen
1. Het maximum aantal toegestane mappen is 

255 (inclusief de hoofdmap); het maximum 
aantal toegestane bestanden is 512 (max. 
255 in een map). Dit is het maximum aantal 
tracks dat kan worden afgespeeld.

2. De tracks worden afgespeeld in de volgorde 
waarop ze op de disc zijn opgenomen. 
(Tracks worden niet altijd afgespeeld in de 
volgorde waarin ze op de pc worden 
weergegeven.)
• Er kunnen wat bijgeluiden hoorbaar zijn, 

afhankelijk van het type encoder dat voor de 
opname is gebruikt.

• Bij tracks die zijn opgenomen met een 
variabele bitrate (VBR) kan de 
weergegeven afspeeltijd enigszins afwijken 
van de werkelijke afspeeltijd. De 
aanbevolen bitrates voor VBR lopen van 64 
kbps tot 320 kbps.

• Als een bestand is beschadigd, kan het 
gebeuren dat een bestand niet wordt 
afgespeeld en dat in plaats daarvan het 
volgende bestand wordt afgespeeld. Als 
sprake is van ernstige beschadiging, wordt 
het afspelen helemaal gestopt en wordt de 
melding “ERROR 3” op het scherm 
weergegeven.

• Nadat een disc is geselecteerd, wordt de 
afspeelmodus automatisch geactiveerd.

Opmerking:
• Als de gegevens voor de ID3-tag zijn ingevoerd 

met 2-byte tekens, kan het gebeuren dat de tekens 
niet goed op het scherm worden weergegeven.

• MP3/WMA-bestanden met DRM (Digital Rights 
Management) kunnen niet worden afgespeeld.

MP3/WMA-mappen maken
Voor MP3-WMA-bestanden mogen maximaal 8 
mapniveaus worden aangelegd (inclusief de 
hoofdmap) (zie 1 – in de afbeelding). Op deze 
speler worden mappen die zijn aangelegd boven 
het derde niveau echter omgezet tot 2 niveaus.

• Mappen waarin zich geen MP3/WMA-
bestanden bevinden, worden niet herkend.

• Alleen mappen waarin zich tracks bevinden (1 
tot 4 in de afbeelding) krijgen een nummer en 
worden weergegeven in de lijst.

Het afspelen onderbreken
1. Druk op de knop [p] of raak de toets 

[p] aan tijdens het afspelen.
Het afspelen wordt onderbroken.

2. Druk nogmaals op de knop [p] of raak de 
toets [p] aan om het afspelen te hervatten.
Het afspelen wordt hervat.

Een track overslaan (zoeken)
1. Druk tijdens het afspelen op de knop [R] of [F].

Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, 
wordt naar de volgende track gesprongen en 
met afspelen begonnen.
• Als u op de knop [F] drukt, wordt het 

afspelen voortgezet vanaf het begin van de 
volgende track.

• Als u op de knop [R] drukt, wordt het 
afspelen voortgezet vanaf het begin van de 
huidige track. Als u deze knop binnen 2 
seconden nogmaals indrukt, wordt het 
afspelen voortgezet vanaf het begin van de 
voorgaande track.

* Bij deze bewerking wordt gesprongen naar 
een andere track binnen dezelfde map.

Snel vooruit en achteruit spoelen
1. Houd tijdens het afspelen de knop [R] of 

[F] ingedrukt.
In eerste instantie wordt afgespeeld op 5 maal 
de oorspronkelijke snelheid, en na 3 
seconden op 20 maal de oorspronkelijke 
snelheid.
Wanneer u de knop los laat, wordt het 
afspelen op de normale snelheid hervat.

1

2

1

2

3
4

3
4
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Naar een andere map springen
1. Druk tijdens de weergave op de knop [BAND].

De tracks van de huidige map worden verder 
overgeslagen en het afspelen wordt hervat 
vanaf de eerste track in de volgende map.

Een map/track selecteren in het 
scherm LIST
1. Raak tijdens de weergave de toets [List] aan.

Het scherm Folder List wordt weergegeven.
2. Als de gewenste map niet op het scherm 

staat, kunt u met de toetsen [v] en [V] door 
de rest van de lijst lopen.

3. Raak de toets van de gewenste map aan.
Het scherm Track List verschijnt.

4. Raak de toets [v] of [V] aan om door de rest 
van de lijst te lopen en raak de toets van de 
gewenste track aan.
De corresponderende track wordt afgespeeld.
• Raak de toets [X] of [x] aan om de tracklijst 

van de voorgaande of volgende map weer 
te laten geven.

• Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het scherm Folder List.

5. Raak de toets [Back] aan.

Afspelen door een map en track te 
selecteren (modus Direct Select)
U kunt zoeken op basis van de mappen en 
tracknummers die op de MP3/WMA-disc zijn 
opgenomen.
1. Raak de toets [Search] aan.

Het scherm Key Pad verschijnt en u kunt het 
nummer van een track invoeren.
Als u de de toets [Folder] aanraakt, kunt u op het 
scherm Key Pad het nummer van een titel invoeren.

2. Voer het nummer van de track of map die u 
wilt afspelen in met de toetsen [0] tot [9].

3. Raak de toets [ENT] aan.
Als u een mapnummer selecteert, wordt met 
afspelen begonnen vanaf track 1 van de 
betreffende map.

4. Raak de toets [Back] aan.

Diverse overige afspeelfuncties
1. Raak de toets [Option] aan.

2. Raak de toets aan van de gewenste optie.
[Track Scan] : tracks scannen
De eerste 10 seconden van elke track worden 
afgespeeld.
* Op het scherm wordt de aanduiding “T.SCN” 

weergegeven.

[Folder Scan] : mappen scannen
De eerste 10 seconden van de eerste track in alle 
mappen op de MP3/WMA-disc worden afgespeeld.
* Op het scherm wordt de aanduiding “F.SCN” 

weergegeven.

[Track Repeat] : herhaald afspelen
De tracks die op dat moment worden 
afgespeeld worden herhaald afgespeeld.
* Op het scherm wordt de aanduiding “T.RPT” 

weergegeven.

[Folder Repeat] : herhaald afspelen
De tracks in een MP3/WMA-map worden 
herhaald afgespeeld.
* Op het scherm wordt de aanduiding “F.RPT” 

weergegeven.

[Track Random] : tracks in willekeurige 
volgorde afspelen
De tracks in een map worden in willekeurige 
volgorde afgespeeld.
* Op het scherm wordt de aanduiding “T.RDM” 

weergegeven.

[Folder Random] : tracks in willekeurige 
volgorde afspelen
Alle tracks op de disc worden in willekeurige 
volgorde afgespeeld.
* Op het scherm wordt de aanduiding “F.RDM” 

weergegeven.

3. U kunt het afspelen beëindigen door de toets 
van de functie die u wit annuleren aan te raken.

4. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.

Cd-titel weergeven
1. Raak de toets [Title] aan.
2. Raak de toets [X] aan van de Folder, Track, 

Album, Artist of Title om de corresponderende 
tekst een keer door te laten lopen.
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Overige functies

Titels invoeren
U kunt titels van maximaal 10 tekens in het geheugen 
invoeren en laten weergeven voor cd’s, tv-stations en 
cd’s in de cd-wisselaar. Het aantal titels dat kan 
worden ingevoerd is afhankelijk van de modus.

* U kunt geen titels invoeren wanneer de speler zich 
bevindt in de modus Seek, Preset Scan en Auto 
Store (TV). Beëindig deze bewerkingen alvorens u 
een titel invoert.

1. Druk op de knop [SRC] om de modus te 
selecteren waarvoor u een titel wilt invoeren 
(CD, CD Changer of TV).

2. Speel een cd af in de cd-wisselaar, speel een 
track van een cd af of stem af op een tv-
station waarvoor u een titel wilt invoeren.

3. Raak het scherm aan (alleen TV-modus).
4. Raak de toets [List] aan om het scherm LIST 

weer te geven.
Raak de toets [Title] aan om een cd-titel in te 
voeren.

5. Raak de toets [Edit] aan.
Het scherm voor het invoeren van titels 
verschijnt.

6. Voer de titels in door de toetsen van de 
tekens, symbolen, enzovoort op het scherm 
aan te raken.

Opmerking:
• U kunt maximaal 10 tekens invoeren.
• U kunt een ander tekentype selecteren door de 

scrolltoets (C) aan de linkerkant van het scherm 
aan te raken.

7. Herhaal stap 6 om het invoeren van de titel te 
voltooien.

8. Houd de toets [Memo] langer dan 2 seconden 
ingedrukt om de titel in het geheugen op te 
slaan. U keert terug bij het scherm van de 
oorspronkelijke modus.

Afspelen vanaf de titellijst
U kunt een lijst met titels laten weergeven en 
vervolgens een cd-track, disc of station uit de lijst 
selecteren.
* U kunt geen titellijst laten weergeven wanneer de 

speler zich bevindt in de modus Seek, Preset 
Scan en Auto Store (TV). U moet de betreffende 
modus beëindigen voordat u een lijst met titels 
kunt laten weergeven.

1. Raak het scherm aan (alleen TV-modus).
2. Raak de toets [List] aan om het scherm LIST 

weer te geven.
De volgende titels kunnen worden gewijzigd 
op het scherm Title List.
TUNER :
De titel of de frequentie van de stations die 
zijn opgeslagen onder de voorkeuzeknoppen 
1 tot 6 of de frequentie van het station dat op 
dat moment wordt ontvangen, wordt 
weergegeven. (Tijdens FM-ontvangst, wordt 
de naam weergegeven; tijdens AM-ontvangst 
(MW/LW), wordt de frequentie weergegeven).
CD-wisselaar :
De titels van disc 1 tot 6 worden 
weergegeven. Als zich geen discs in de cd-
wisselaar bevinden, wordt de tekst “NO DISC” 
weergegeven.
TV :
De titels van de kanalen opgeslagen onder 
voorkeuzeknoppen 1 tot 6 of de 
kanaalnummers worden weergegeven.

3. Raak de gewenste toets (1 tot 6) aan om de 
gewenste titel te selecteren.
De geselecteerde zender of disc wordt 
weergegeven.

4. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.

Modus Aantal titels

CD 50 titels

TV 15 titels

Modus CD Changer Aantal titels

CDC655Tz 
aangesloten

100 titels

DCZ628 aangesloten 100 titels

“ ” : Centreren

“Back Space” : Backspace

“ ” : Spatie

“Memo” : Geheugen

“C” : Scrollen
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Het beeldformaat wijzigen
Opmerking:
• Deze functie is niet toegankelijk wanneer het 

voertuig in beweging is.
• Schakel over naar de gewenste modus: DVD 

PLAYER (DVD Video of Video CD)/VISUAL/DVD 
Changer/TV.

1. Raak het scherm aan om het menu van de 
modus te laten weergeven en raak 
vervolgens de toets “Display size” aan 
([F.WIDE], enz.), rechtsbovenaan op het 
scherm.
Het menu SCREEN MODE verschijnt op het 
scherm.

2. Raak de toets [F.WIDE], [WIDE], [CINEMA], 
of [NORMAL] om het gewenste beeldformaat 
te selecteren.
“F. WIDE” : (volle breedte)
Het hele beeld wordt horizontaal uitgerekt.
“WIDE” : (breedbeeld)
Het beeld aan het linker- en rechteruiteinde 
wordt horizontaal uitgerekt.
“CINEMA” : (bioscoopweergave)
De boven- en onderkant van het beeld vallen 
buiten het scherm.
“NORMAL” : (normale weergave)
U ziet een zwarte strook links en rechts naast 
het beeld. Bij een normale tv-uitzending (4:3) 
kan het beeld worden weergegeven zonder te 
worden afgesneden of vervormd.

Opmerking:
• Als een beeld met beeldverhouding 4:3 (geen 

breedbeeld) wordt weergegeven, kan een deel van 
het beeld buiten het scherm vallen of kan het beeld 
worden uitgerekt in de modus WIDE of F.WIDE. 
Gebruik de modus NORMAL voor het weergeven 
van zulke beelden in de juiste verhoudingen.

• In de modus beeld-over-beeld wordt 
overgeschakeld naar de modus F.WIDE.

Interne versterker uitschakelen
Met deze functie kunt u de interne versterker 
uitschakelen als een externe versterker is 
aangesloten.
• De fabrieksinstelling is “OFF”.
1. Druk op de knop [ADJ].
2. Raak de toets [AUDIO EXT.] aan.
3. Raak de toets [ON] of [OFF] van de optie AMP 

CANCEL aan om de interne versterker in of 
uit te schakelen.

4. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.
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10.BEDIENING VAN ACCESSOIRES

Bediening van iPod
Deze speler kan worden gebruikt voor het bedienen 
van een Apple iPod (derde generatie, versie 2,2 of 
hoger, iPod Mini, vierde generatie, iPod nano, iPod 
met video) die op de speler is aangesloten.
Opmerking:
• Het is mogelijk dat iPod-versies hoger dan de 

bovenvermelde niet kunnen worden gebruikt.
• Als u een niet ondersteunde versie op de speler 

aansluit, werkt de speler mogelijk niet of niet goed.
• De iPods van de eerste en tweede generatie en de 

iPod Shuffle kunnen niet worden gebruikt.

Opmerkingen bij het gebruik van 
een Apple iPod
• Bij het gebruik van een iPod dient u na het aansluiten 

van de iPod de modus iPod te selecteren door de toets 
[iPod] in het menu Source aan te raken.

• Zolang de iPod op de speler is aangesloten, kunt u 
de bedieningsknoppen op de iPod niet gebruiken.

• Nadat u de modus iPod hebt geselecteerd, wordt 
een speciaal iPod-bedieningsscherm weergegeven 
dat afwijkt van alle andere schermen.

• Nadat u de modus iPod hebt geselecteerd, wordt het 
signaal van de aansluiting VISUAL gestuurd naar 
het achterscherm.

• U kunt de afstandsbediening niet gebruiken voor het 
scannen, herhaald weergeven en in willekeurige 
volgorde weergeven.

• De speler kan Podcast-titels weergeven*, artiest, 
album, track, genre, afspeellijst, componist en titel 
van audioboek* die op de iPod zijn geregistreerd. 
Als geen gegevens aanwezig zijn, blijft de titel leeg.

* Of deze functies wel of niet beschikbaar zijn, is 
afhankelijk van de gebruikte iPod-versie.

• De iPod wordt gebruikt met uitgeschakelde 
equalizerfunctie.

• Sluit uw iPod NIET aan op het apparaat als op 
de iPod een hoofdtelefoon is aangesloten.

●Opmerkingen met betrekking tot 
batterijverbruik:
Wanneer de interne batterij van de iPod leeg 
raakt, verschijnt de waarschuwingsindicator op 
het scherm van de iPod. In deze 
omstandigheden kan de iPod niet worden 
gebruikt, ook niet wanneer deze is aangesloten 
op de MAX668RVD. Bovendien kan de 
oplaadfunctie van de MAX668RVD niet worden 
gebruikt voor het opladen van de iPod.
Als de batterij van de iPod leeg raakt, moet 
u daarom de speciale oplader die bij de 
iPod is geleverd gebruiken om de batterij 
weer op te laden.

De iPod bedienen
●De modus iPod selecteren
1. Sluit de iPod aan op de aansluiting.
2. Raak de toets [iPod] in het menu Source aan.

●Bedieningstoetsen in het menu iPod
[MENU]

• Het menu Optie wordt weergegeven.
Lijsttoetsen

• Het corresponderende lijstscherm wordt 
weergegeven. Op het menuscherm van de 
modus iPod zijn de opties [Podcasts], 
[Artists], [Albums], [Genres] en [Playlists] 
te vinden. De opties [Audio Books], 
[Composers] en [Songs] zijn alleen te 
bereiken via het menuscherm Option.

[Shuffle]
• Hiermee selecteert u de gewenste Shuffle-

modus: ➜ Song Shuffle ➜Album Shuffle ➜ 
Shuffle OFF.
De standaardwaarde is Shuffle OFF.
Als deze functie is ingeschakeld, worden de 
tracks in willekeurige volgorde afgespeeld, 
ongeacht de volgorde waarin ze zijn 
opgenomen.

[p]
• De weergave starten en onderbreken.

[R], [F]
• Een track selecteren. Aangeraakt houden 

om snel vooruit of achteruit te spoelen.

[p] toets

Bedieningsscherm

[R] , [F] toets

[MENU] toets
Lijsttoetsen [Shuffle] toets
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Opmerking:
• Op het titelscherm (*) ziet u van boven naar 

beneden de titels van de track, de naam van de 
artiest en de naam van het album. Druk op het 
bedieningsscherm om de titel van de track door te 
laten lopen.

●Bedieningsscherm

●Bedieningstoetsen menu Option

Menu Play-modus
• Selecteren van de Shuffle-modus en de 

Repeat-modus.
Lijsttoetsen

• Het corresponderende lijstscherm wordt 
weergegeven. U kunt kiezen uit 
[Podcasts], [Artists], [Albums], [Genres], 
[Playlists], [Audio Books], [Composers] 
en [Songs].

[Back]
• U keert terug bij het menu iPod.

Menu Audio Books
• Hier kunt u de snelheid voor het afspelen 

van audioboeken instellen.
[Pod Color]

• Hier kunt u de achtergrondkleur van het 
iPod-menu instellen.
[Pod Color]: wijzigen in de kleur van de 
aangesloten iPod.
[Normal Color]: wijzigen in lichtblauw. 

Het afspelen onderbreken
1. Druk op de knop [p] of raak de toets 

[p] aan tijdens het afspelen.
Het afspelen wordt onderbroken.

2. Druk nogmaals op de knop [p] of raak de 
toets [p] aan om het afspelen te hervatten.
Het afspelen wordt hervat.

Een track overslaan (zoeken)
1. Druk tijdens het afspelen op de knop [R] of 

[F].
Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, 
wordt naar de volgende track gesprongen en 
met afspelen begonnen. 
• Als u op de knop [F] drukt, wordt het 

afspelen voortgezet vanaf het begin van de 
volgende track.

• Als u op de knop [R] drukt, wordt het 
afspelen voortgezet vanaf het begin van de 
huidige track. 
Als u deze knop binnen 2 seconden 
nogmaals indrukt, wordt het afspelen 
voortgezet vanaf het begin van de 
voorgaande track.

* Als u een podcast of audioboek afspeelt met 
twee of meer hoofdstukken, kunt u in de 
pauzestand op de knop [R] of [F] om naar 
het begin van het voorgaande of volgende 
hoofdstuk te springen.

Afspeeltijd Resterende tijd

Kloktijd

Afspeelmodus (*1)

Tracknr.

Song/Artist/
Album (*2)

Voortgang/
Volume-indicator

Afspelen/Pauze-scherm (p) 

Opmerking:
*1  Status van herhaald/willekeurig afspelen.
             : 1 track herhalen
             : Alles herhalen
             : Nummers willekeurig afspelen
             : Albums willekeurig afspelen
*2  Als een Podcast of Audio Book wordt 
      afgespeeld met twee of meer hoofdstukken, 
      worden hoofdstuktitel en -nummer 
      weergegeven.

1
A

S

A

[Pod Color] toets
LijsttoetsenMenu Audio Books

Afspeelmodus Lijsttoetsen
[Back] toets
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Snel vooruit en achteruit spoelen
1. Houd tijdens het afspelen de knop [R] of 

[F] ingedrukt.
In eerste instantie wordt afgespeeld op 5 maal 
de oorspronkelijke snelheid, en na 3 
seconden op 20 maal de oorspronkelijke 
snelheid.
Wanneer u de knop los laat, wordt het 
afspelen op de normale snelheid hervat.

TOP-functie
Met de functie TOP zet u de speler terug naar de 
eerste van de tracks.
1. Druk op de knop [BAND] om de eerste track 

uit de huidige lijst af te spelen.
* Houd de knop [BAND] langer dan een 

seconde ingedrukt om alle tracks uit de lijst 
Songs te laten weergeven, beginnend bij de 
eerste track.

Een selectie maken in een lijstscherm
1. Raak de gewenste toets in het iPod-menu of 

het menu Option aan om de 
corresponderende lijst weer te geven.

2. Raak de gewenste lijst op het scherm aan om 
de corresponderende lijst met tracks te laten 
weergeven.
• Gebruik de toetsen [v] en [V] om door de 

rest van de lijst te lopen.
* Deze bewerking geld niet voor de lijst 

Podcasts, Audio Books en Songs.

3. Raak de naam van de gewenste track in de 
lijst aan om deze af te spelen.
• Gebruik de toetsen [v] en [V] om door de 

rest van de lijst te lopen.

Videodata van de iPod afspelen 
(alleen bij iPods met 
videofunctionaliteit)
Als u een iPod met videofunctionaliteit op de 
speler aansluit via de optionele aansluitkabel 
voor iPod met video, kunt u de videodata en 
foto’s die op de iPod zijn opgeslagen afspelen op 
het lcd-scherm van deze speler (en op het 
achterscherm, indien aangesloten).
Opmerking:
• Sluit de iPod niet op de speler aan op het moment 

dat een video-afspeellijst is geselecteerd op de 
iPod.

1. Raak de toets [VIDEO] in het menu iPod aan. 
Het scherm verandert in een zwart scherm.
In dat geval kan de iPod niet vanaf de speler 
worden gestuurd. De iPod wordt in de 
normale bedrijfsmodus geschakeld, waarna u 
de iPod kunt bedienen met de normale 
bedieningsorganen op de iPod (iPod-
bedrijfsmodus).

Opmerking:
• De toets [VIDEO] is alleen te zien als een iPod met 

video op de speler is aangesloten. 
• In de iPod-bedrijfsmodus kunnen ook de volgende 

knoppen op de speler en de afstandsbediening 
worden gebruikt: [R], [F], [p] (speler), 
[r], [f], [6] (afstandsbediening)

2. Speel de gewenste videobeelden of foto’s af 
vanaf de iPod.
De beelden worden weergegeven op het lcd-
scherm (en op het achterscherm, indien 
aangesloten).

Opmerking:
• Wanneer het voertuig in beweging is, wordt 

“AUDIO ONLY” weergegeven. 
3. U kunt terugkeren naar het iPod-menu door 

de toets [MUSIC] aan te raken.
* Als u de toets [MUSIC] aanraakt tijdens het 

afspelen van beeldinformatie, wordt het afspelen 
van de beelden beëindigd en wordt de eerste track 
van de eerste afspeellijst weergegeven.

Opmerking:
• Soms kunnen beeldgegevens niet worden 

afgespeeld, afhankelijk van de status van de iPod.
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VISUAL
Deze functies zijn toegankelijk als een VTR of soortgelijk apparaat op de aansluiting Visual is aangesloten.

Schakelen naar de modus VISUAL
Opmerking:
• De MAX668RVD is voorzien van een veiligheidsfunctie 

die het beeld uitschakelt wanneer het voertuig in 
beweging is, zodat alleen het geluid te horen is. Het 
beeld kan alleen worden bekeken wanneer het voertuig 
stil staat en de handrem is ingeschakeld.

1. Druk op de knop [SRC] en raak vervolgens de 
toets [VISUAL] aan.

Het niveau van de audio-ingang 
regelen
De aansluiting Visual kan worden gebruikt om 
het niveau van de audio-ingang te regelen.
• De fabrieksinstelling is “HIGH”.
1. Raak het scherm aan om het menu weer te 

geven, en raak vervolgens een aantal keren 
de toets [SENS] aan om het niveau te 
selecteren.
HIGH: 16,25 dB
MID: 3,75 dB
LOW: 0 dB

Bediening cd-wisselaar

Opmerking:
• Als een optionele cd/dvd-wisselaar op de speler is 

aangesloten met een CeNET-kabel, kunt u alle functies van 
de cd/dvd-wisselaar vanaf de speler regelen. De speler kan 
maximaal twee wisselaars besturen (cd en/of dvd).

Cd-wisselaarfuncties
Druk op de knop [SRC] en raak de toets [CD 
A/C] aan om over te schakelen naar de modus 
CD Changer. Het afspelen begint automatisch.
* Als twee cd-wisselaars zijn aangesloten, ziet u in 

het menu Source de toetsen [CD A/C1] en [CD 
A/C2].

* Als op het scherm “NO MAGAZINE” wordt 
weergegeven, moet u eerst het magazijn in de cd-
wisselaar plaatsen. Tijdens het laden 
(controleren) van het magazijn door de speler 
verschijnt de tekst “DISC CHECKING” op het 
scherm.

* Als de tekst “NO DISC” op het scherm wordt 
weergegeven, moet u het magazijn uitwerpen en discs 
in de sleuven van het magazijn plaatsen. Vervolgens 
plaatst u het magazijn terug in de cd-wisselaar.

Het afspelen onderbreken
1. Druk op de knop [p] of raak de toets 

[p] aan tijdens het afspelen.
Het afspelen wordt onderbroken en de tekst 
“PAUSE” verschijnt op het scherm.

2. Druk op de knop [p] of raak de toets 
[p] aan.
Het afspelen wordt hervat.

CD TEXT-titels weergeven
Deze bewerking is alleen mogelijk als een cd-
wisselaar op de speler is aangesloten die 
compatibel is met CD TEXT.
1. Raak de toets [Title] aan.
2. Raak de toets [X] aan van de Disc, Artist of 

Track om de corresponderende tekst een 
keer door te laten lopen.

Een cd en track uit de lijst selecteren
1. Raak de toets [List] aan.
2. Raak de toets van de gewenste disc (1 tot 6) 

aan om de gewenste disc te selecteren.
Het scherm Track List verschijnt.
* Als u de toets van een disc langer dan een 

seconde aangeraakt houdt, loopt de titel door.

3. Als de gewenste track niet op het scherm 
staat, kunt u met de toetsen [v] en [V] door 
de rest van de lijst lopen.

4. Raak de toets van de gewenste track aan.
De corresponderende track wordt afgespeeld.
* Als u de toets van een track langer dan een 

seconde aangeraakt houdt, loopt de titel door.

5. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het scherm Disc List.
Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het scherm CD CHANGER.

 WAARSCHUWING
Om veiligheidsredenen is het af te raden 
dan de bestuurder tijdens het rijden naar de 
video kijkt of de speler bedient. Het 
bekijken en bedienen van de video tijdens 
het rijden is in sommige landen wettelijk 
verboden.
372 MAX668RVD



Bediening cd-wisselaar
Nederlands

MAX668RVD-NL.book  Page 373  Friday, May 19, 2006  1:25 PM
Gebruikershandleiding

Naar de volgende disc springen 
(Disc Up-functie)
Met de functie Disc Up kunt u het afspelen 
voortzetten vanaf de eerste track (track 1) van de 
volgende disc.
1. Druk op de knop [BAND].

De speler springt naar de volgende disc.

Zoeken op tracknummer
* Deze functie werkt alleen voor de huidige disc.
1. Raak de toets [Search] aan.
2. Voer het nummer van de track die u wilt 

afspelen in met de toetsen [0] tot [9].
3. Raak de toets [ENT] aan.

Het afspelen begint bij de track die 
correspondeert met het ingevoerde 
tracknummer.
• Als het ingevoerde tracknummer niet 

bestaat, of zoeken op tracknummer niet is 
toegestaan, verandert het beeld niet.

4. Raak de toets [Back] aan.

Een track overslaan (zoeken)
* Deze functie werkt alleen voor de huidige disc.
1. Druk tijdens het afspelen op de knop [R] of 

[F].
Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, 
wordt naar de volgende track gesprongen en 
met afspelen begonnen.
• Als u op de knop [F] drukt, wordt het 

afspelen voortgezet vanaf het begin van de 
volgende track.

• Als u op de knop [R] drukt, wordt het 
afspelen voortgezet vanaf het begin van de 
huidige track. 
Als u deze knop binnen 2 seconden 
nogmaals indrukt, wordt het afspelen 
voortgezet vanaf het begin van de 
voorgaande track.

Snel vooruit en achteruit spoelen
1. Houd tijdens het afspelen de knop [R] of 

[F] ingedrukt.
In eerste instantie wordt afgespeeld op 5 maal 
de oorspronkelijke snelheid, en na 3 
seconden op 20 maal de oorspronkelijke 
snelheid. 
Wanneer u de knop los laat, wordt het 
afspelen op de normale snelheid hervat.

Diverse overige afspeelfuncties
1. Raak de toets [Option] aan.

2. Raak de toets aan van de gewenste optie.
[Track Scan] : (tracks scannen)
De eerste 10 seconden van alle tracks op een 
disc worden automatisch afgespeeld.
[Disc Scan] : (discs scannen)
De eerste tien seconden van de eerste track 
op alle discs in de geselecteerde cd-wisselaar 
worden automatisch afgespeeld.
[Track Repeat] : (tracks herhalen)
De huidige track wordt voortdurend herhaald.
[Disc Repeat] : (disc herhalen)
Nadat alle tracks van de huidige disc zijn 
afgespeeld, wordt de disc opnieuw 
afgespeeld vanaf de eerste track.
[Track Random] : (tracks in willekeurige 
volgorde afspelen)
De tracks op een disc worden in willekeurige 
volgorde afgespeeld.
[Disc Random] : (discs in willekeurige 
volgorde afspelen)
De tracks/discs worden in willekeurige 
volgorde afgespeeld.

3. U kunt het afspelen beëindigen door de toets 
van de functie die u wit annuleren aan te 
raken.

4. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.
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Bediening dvd-wisselaar
Vanaf de speler zijn alleen basisfuncties van de 
dvd-wisselaar te bedienen. Met de 
afstandsbediening zijn de volgende functies te 
bedienen.
• Scannen, herhalen, in willekeurige volgorde 

afspelen 
• Video CD Playback-functie
• DVD Setup-functie, audio, ondertiteling, 

beeldhoekinstelling
Meer informatie over andere functies dan die 
hieronder worden beschreven vindt u in het 
gedeelte “Bediening dvd-videospeler”. 
Meer informatie over het werken met een dvd-
wisselaar vindt u in de handleiding die bij de dvd-
wisselaar is geleverd.
Opmerking:
• Als de dvd-wisselaar (VCZ628) is aangesloten via 

een optische kabel, wordt geen geluid uitgevoerd 
als AUDIO OUT is ingesteld op ANALOG in het 
menu “GENERAL SETUP” van de wisselaar.

• Stel het “TV TYPE” in het menu “GENERAL 
SETUP” van de dvd-wisselaar op dezelfde manier 
in als in “Het VTR-systeem schakelen tussen 
NTSC en PAL” van dit apparaat.

Een disc selecteren in de lijst
1. Raak de toets [List] aan.
2. Raak de toets van de gewenste disc (1 tot 6) 

aan om de gewenste disc te selecteren.
De speler springt naar de geselecteerde disc.

Naar de volgende disc springen 
(Disc Up-functie)
1. Met de functie Disc Up kunt u het afspelen 

laten voortzetten vanaf de eerste track (track 
1) van de volgende disc.
Druk op de knop [BAND].
Telkens wanneer u op de knop [BAND] drukt, 
springt de speler naar de volgende disc.

Bediening televisie

TV-functies
Om tv te kunnen kijken hebt u een tv-tuner nodig. 
Als een optionele tv-tuner is aangesloten via een 
CeNET-kabel, kunnen alle functies van de tv-
tuner vanaf de speler worden bediend.

Tv kijken
Opmerking:
• De MAX668RVD is voorzien van een 

veiligheidsfunctie die het beeld uitschakelt 
wanneer het voertuig in beweging is, zodat alleen 
het geluid te horen is. Het beeld kan alleen worden 
bekeken wanneer het voertuig stil staat en de 
handrem is ingeschakeld.

1. Druk op de knop [SRC] en raak vervolgens de 
toets [TELEVISION] aan.

2. Druk op de knop [BAND] of raak de toets 
[Band] aan om de gewenste televisieband te 
selecteren (TV1 of TV2).
Telkens wanneer u de knop indrukt, wordt 
geschakeld tussen de band TV1 en TV2.

3. Druk op de knop [R] of [F] om af te 
stemmen op het voorgaande of volgende 
voorkeuze tv-station.

Een video bekijken
De tv-tuner is voorzien van een video-ingang 
waarop een extern apparaat kan worden 
aangesloten. U kunt een 12V videospeler of 
videorecorder aansluiten op de ingang van de tv-
tuner.
1. Raak het scherm aan om het menu van de 

modus TV/VTR te openen en raak vervolgens 
de toets [Option] aan.

2. Raak de toets [VTR] aan om over te 
schakelen naar de modus VTR.
• Als u wilt terugkeren naar de tv-uitzending, 

voert u dezelfde handeling nogmaals uit.

Zenders zoeken
1. Druk op de knop [BAND] of raak de toets 

[Band] aan om de gewenste televisieband te 
selecteren (TV1 of TV2).
* Als de aanduiding “MANU” op het scherm 

staat, moet u de knop [BAND] eerst even 
langer dan een seconde ingedrukt houden. De 
tekst “MANU” verdwijnt van het scherm.

2. Raak de toets [X] of [x] aan om automatisch  
een station te zoeken.
• Met de toets [x] kunt u frequenties in 

oplopende volgorde afzoeken tot het 
volgende tv-station wordt gevonden, en met 
de toets [X] zoekt u de frequenties af in 
aflopende volgorde.

 WAARSCHUWING
Om veiligheidsredenen is het af te raden 
dan de bestuurder tijdens het rijden naar de 
tv kijkt of de speler bedient. Het bekijken en 
bedienen van de tv tijdens het rijden is in 
sommige landen wettelijk verboden.
374 MAX668RVD



Bediening televisie
Nederlands

MAX668RVD-NL.book  Page 375  Friday, May 19, 2006  1:25 PM
Gebruikershandleiding

Handmatig afstemmen
Dit kan op twee manieren: snel afstemmen en 
stap-voor-stap afstemmen. Bij stap-voor-stap 
afstemmen wordt het kanaal in stappen 
gewijzigd. Bij snel afstemmen kunt u snel naar de 
gewenste frequentie gaan.
1. Druk op de knop [BAND] of raak de toets 

[Band] aan om de gewenste band te 
selecteren. (TV1 of TV2)
* Als de aanduiding “MANU” niet op het scherm 

staat, moet u de knop [BAND] eerst even 
langer dan een seconde ingedrukt houden. De 
aanduiding “MANU” verschijnt. U kunt nu 
handmatig afstemmen.

2. Afstemmen op een station.
Snel afstemmen:
Houd de toets [X] of [x] langer dan een 
seconde aangeraakt om af te stemmen op 
een station.
Stap-voor-stap afstemmen:
Raak de toets [X] of [x] aan om handmatig 
op een station af te stemmen.

Opmerking:
• Het handmatig afstemmen wordt geannuleerd als 

u de speler 7 seconden lang niet bedient.

Een voorkeuzestation oproepen
U kunt in totaal 12 tv-stations in het geheugen 
opslaan (6-TV1 en 6-TV2).
U kunt de opgeslagen voorkeuzestations op twee 
manieren opvragen.
●Met de knoppen [R] en [F]
1. Druk op de knop [BAND] of raak de toets 

[Band] aan om de gewenste band te 
selecteren. (TV1 of TV2)

2. Druk op de knop [R] of [F] om een 
opgeslagen tv-station op te vragen.

●Via het scherm Preset List
1. Raak het scherm aan om het menu van de 

modus TV/VTR te openen en raak vervolgens 
de toets [List] aan.

2. Raak de toets aan die correspondeert met het 
gewenste voorkeuzestation.
* U kunt de gewenste frequentieband selecteren 

met de toets [Band].

* U kunt het huidige station opslaan in het 
voorkeuzegeheugen door de gewenste 
voorkeuzetoets langer dan twee seconden 
ingedrukt te houden.

3. Raak de toets [List] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.

Handmatig geheugen
1. Raak de toets [Band] aan om de gewenste 

band te selecteren. (TV1 of TV2)
2. Stem af op het tv-station dat u wilt opslaan.
3. Raak de toets [List] aan.
4. U kunt het huidige station opslaan in het 

voorkeuzegeheugen door een van de 
voorkeuzetoetsen langer dan twee seconden 
ingedrukt te houden.

Auto Store
Tijdens Auto Store worden automatisch 6 tv-
stations geselecteerd en opgeslagen in het 
voorkeuzegeheugen. Als minder dan 6 stations 
met goede ontvangst worden gevonden, blijven 
de resterende geheugenplaatsen ongewijzigd. 
Alleen stations met een sterk signaal worden in 
het geheugen opgeslagen.
1. Raak de toets [Band] aan om de gewenste 

band te selecteren. (TV1 of TV2)
2. Raak de toets [List] aan.
3. Houd de toets [AS] langer dan 2 seconden aangeraakt.

Er klikt een pieptoon en de stations met een 
goed ontvangstsignaal worden automatisch 
opgeslagen op de voorkeuzeposities.

Voorkeuzekanalen scannen
U kunt alle voorkeuzekanalen even laten 
weergeven alvorens verder wordt gegaan naar 
het volgende voorkeuzekanaal. Zo kunt 
gemakkelijk het gewenste station in het 
geheugen opzoeken.
1. Raak het scherm aan om het menu TV/VTR te 

openen en raak vervolgens de toets [List] 
aan.

2. Raak de toets [PS] aan om de 
voorkeuzekanalen te scannen. Elk station 
wordt gedurende 7 seconden weergegeven.

3. Op het moment dat het gewenste kanaal 
wordt weergegeven, raakt u de toets [PS] 
nogmaals aan.
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De functie TV Diver instellen
U kunt de ontvangst instellen voor de tv-antenne 
die is aangesloten op de tv-tuner wijzigen.
* Normaal wordt de functie TV Diver in de stand “ON” gezet.
1. Raak het scherm aan om het menu TV/VTR te 

openen en raak vervolgens de toets [Option] aan.
2. Raak de toets [ON] of [OFF] van de optie TV 

DIVER aan om de functie in of uit te schakelen.
[ON] :
Tijdens de ontvangst wordt het beeld benadrukt.
[OFF] :
De functie TV Diver wordt uitgeschakeld.

3. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar de voorgaande modus.

Het tv-gebied instellen
Wanneer u  het ontvangstgebied wijzigt, worden 
de gebiedsinstellingen van de tv-tuner gewijzigd.
1. Raak het scherm aan om het menu te openen 

en raak vervolgens de toets [Option] aan.
2. Raak de toets [TV AREA] aan om een lijst met 

landnamen weer te laten geven.
3. Raak de toets [c] of [C] aan om door de rest 

van de lijst te lopen.
4. Raak de naam van het gewenste land aan om 

een land te selecteren.
5. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 

naar de voorgaande modus.
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Over DAB-programma’s
Bij het DAB-systeem (Digital Audio Broadcasting) 
worden op dezelfde frequentie gelijktijdig diverse 
programma’s uitgezonden, door gebruik te maken 
van compressie van het geluidssignaal.
• Bij een DAB-station worden meerdere 

programma’s uitgezonden op één frequentie.
• De groep programma’s die op één frequentie wordt 

uitgezonden, wordt aangeduid als een “ensemble”.
• Sommige DAB-stations hebben diverse 

ensembles en zenden allerlei verschillende 
programma’s uit.

• Het aantal programma’s in en de samenstelling van een 
ensemble is afhankelijk van de zender en het tijdstip.
Aangezien DAB-programma’s op verschillende 
frequenties worden uitgezonden, kan hetzelfde 
programma in een groot gebied worden ontvangen.

• Op het moment dat u de speler inschakelt en 
de DAB-modus selecteert, wordt het 
programma weergegeven dat was 
geselecteerd op het moment dat de speler 
werd uitgeschakeld. Als dit programma niet 
beschikbaar is, wordt automatisch een ander 
programma geselecteerd.

• Elk programma heeft een eigen naam, net als 
bij PS in het geval van RDS.

Opmerking:
• De ontvanger moet op een ensemble worden afgestemd 

om de geluidskwaliteit te verbeteren. Tijdens het 
afstemmen van de ontvanger op een ensemble worden 
de audio-uitgangen gedempt. De afstemtijd is niet vast.

• De volgende functies kunnen worden gebruikt op 
dezelfde wijze als de corresponderende RDS-
functies (zie pagina 350):

• AF-functie
• TA (verkeersinformatie)
• PTY selecteren
• PTY zoeken
• PTY-voorkeuzegeheugen
• Nooduitzendingen
• Volume voor TA, nooduitzendingen 

(ALARM) en PTY instellen

Luisteren naar DAB
1. Druk op de knop [SRC] en raak vervolgens de 

toets [DAB] aan.
2. Druk op de knop [BAND] of raak de toets 

[Band] aan om de gewenste band te 
selecteren (M1, M2 of M3).
Telkens wanneer u deze knop indrukt, 
verandert de ontvangstband als volgt:
M1 ➜ M2 ➜ M3 ➜ M1 ...

* De speler heeft een apart voorkeuzegeheugen 
voor DAB-stations. Er kunnen maximaal 18 
stations (6 voor M1, M2 en M3) worden 
opgeslagen onder de voorkeuzetoetsen.

3. Druk op de knop [R] of [F] om een 
opgeslagen programma op te vragen.

Zenders zoeken
1. Druk op de knop [BAND] om de gewenste 

band te selecteren (M1, M2 of M3).
• Als aan de onderkant van het scherm de 

aanduiding “MANU” wordt weergegeven, 
moet u de knop [BAND] langer dan een 
seconde ingedrukt houden.
De aanduiding “MANU” op het scherm 
verdwijnt. Nu kunt u zenders zoeken.

2. Houd de toets [X] of [x] langer dan een 
seconde aangeraakt om af te stemmen op 
een ensemble.

3. Raak de toets [X] of [x] aan om naar een 
ander programma te schakelen.

Opmerking:
• Soms is het niet mogelijk programma’s te schakelen, 

afhankelijk van het ensemble en de uitzendtijd.

Service scannen
U hoort achter elkaar 10 seconden van elk 
programma dat in een ensemble wordt 
ontvangen. Dit is handig wanneer u op zoek bent 
naar een programma.
1. Raak de toets [List] op het scherm van de modus 

DAB aan en raak de toets [S.SCN] aan. 
Elk programma wordt achtereenvolgens 
gedurende 10 seconden weergegeven.

2. Wanneer u het programma hoort waarnaar u wilt 
luisteren, drukt u nogmaals op de toets [S.SCN].

Een voorkeuzestation oproepen
Deze speler heeft een apart voorkeuzegeheugen voor 
DAB-stations. Er kunnen maximaal 18 stations (6 voor 
M1, M2 en M3) worden opgeslagen onder de 
voorkeuzetoetsen.
U kunt de opgeslagen voorkeuzestations op twee 
manieren opvragen.
●Met de knoppen [R] en [F]
1. Druk op de knop [BAND] om de gewenste 

band te selecteren (M1, M2 of M3).
2. Druk op de knop [R] of [F] om het 

voorgaande of volgende opgeslagen 
programma op te vragen.

●Via het scherm Preset List
1. Raak de toets [List] aan.
2. Raak de toets aan die correspondeert met het 

gewenste voorkeuzeprogramma.
* U kunt de gewenste frequentieband selecteren 

met de toets [Band].

3. Raak de toets [List] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.
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Een programma opslaan in het 
voorkeuzegeheugen
1. Druk op de toets [Band] om de gewenste 

band te selecteren (M1, M2 of M3).
2. Stem af op het programma dat u wilt opslaan.
3. Raak de toets [List] aan.
4. Houd de gewenste voorkeuzetoets langer 

dan 2 seconden aangeraakt om het huidige 
programma op te slaan.

Stand-by stand van de modus 
Information
Wanneer het informatieprogramma dat is 
geselecteerd op het scherm INFO SELECT van 
het menu DAB Option start, schakelt de speler 
automatisch over naar het geselecteerde 
informatieprogramma.
• Meer informatie over Information Select vindt u in 

het gedeelte “Information Select” hieronder.
1. Houd de knop [TA] langer dan een seconde 

ingedrukt. 
Op het scherm verschijnt de aanduiding 
“INFO” en de speler schakelt over naar de 
stand-by stand van de modus Information 
totdat het informatieprogramma begint.
• Als u tijdens de ontvangst van het 

informatieprogramma op de knop [TA] drukt, 
wordt de ontvangst van het programma 
beëindigd en schakelt de speler over naar de 
stand-by stand van de modus Information.

2. U kunt de stand-by stand van de modus 
Information weer uitschakelen door de knop 
[TA] nogmaals gedurende een seconde 
ingedrukt te houden. 

Opmerking:
• Mits de DAB-tuner is aangesloten kan deze 

handeling ook in de modus RDS worden uitgevoerd.

Information Select
Met deze functie kunt u instellen voor welk type 
informatie u het programma wilt laten 
onderbreken. U kunt een van de volgende 6 
typen informatie selecteren:
TRAVEL, WARNING, NEWS, WEATHER , 
EVENT en SPECIAL.
1. Raak de toets [Option] aan en raak 

vervolgens de toets []] aan van de gewenste 
INFO SELECT-optie.
Het scherm INFO SELECT wordt weergegeven.

2. Raak de toets [ON] of [OFF] van de gewenste 
informatie-optie aan.

3. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.

PTY
Met deze functie kunt u luisteren naar het 
geselecteerde programmatype, ongeacht de 
functionele modus waarin de speler zich bevindt.
• DAB en RDS hebben dezelfde PTY.
• U kunt één PTY selecteren vanuit DAB of RDS.
• PTY-signalen zijn nog niet in alle landen 

beschikbaar.
• In de stand-by stand van de modus Information 

hebben INFO-stations voorrang boven PTY-
stations.

• In de stand-by stand van de modus TA hebben 
TP-stations voorrang boven PTY-stations.

Dynamic Label-functie
Een dynamisch label (verder aangeduid als “DLS”) 
is een stukje tekstdata dat met een DAB-service is 
geassocieerd. De speler kan een DLS van 
maximaal 128 tekens op het scherm weergeven.

DLS-weergave
Normaal wordt één regel van 16 letters op het 
scherm van de DAB-modus weergegeven.
1. Raak de toets []] op het scherm van de modus 

DAB aan om alle DLS-tekst te laten weergeven.
2. U kunt de modus DLS beëindigen en 

terugkeren naar het voorgaande scherm door 
te toets [Back] aan te raken.
Als de ontvangstservice DLS-data biedt, 
wordt de DLS-tekst weergegeven in het 
gebied voor tekstweergave.

DLS-geheugen
Maximaal 6 DLSs die op dat moment worden 
uitgezonden kunnen worden opgeslagen.
1. Raak de toets []] op het scherm van de DAB-

modus aan.
2. Houd de gewenste voorkeuzetoets [1] tot [6] 

langer dan 2 seconden ingedrukt.
De DLS-gegevens die op dat moment worden 
weergegeven, worden opgeslagen.

DLS opvragen
1. U kunt de DLS-gegevens die in het DLS-

geheugen zijn opgeslagen opvragen door de 
corresponderende voorkeuzetoets [1] tot [6] 
aan te raken. 
Tot 128 tekens van de DLS-gegevens in het 
DLS-geheugen worden weergegeven.

2. U kunt de modus DLS beëindigen en 
terugkeren naar het voorgaande scherm door 
te toets [Back] aan te raken.
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NAVI-functies
Opmerking:
• Vanaf hier wordt het navigatiesysteem aangeduid 

als “NAVI”.
• Wanneer de Clarion NAVI NAX963HD is 

aangesloten, zijn de volgende functies 
beschikbaar:

• Het NAVI-scherm weergeven
• Bediening net de toetsen aan de zijkant van 

het scherm
• NAVI-geleiding via spraak

• Wanneer de NAVI (NAX963HD) wordt gebruikt...
• Als de 5.1 surround decoder (DVH943) is 

aangesloten, werkt de spraakfunctie van de 
NAVI niet.

• Als de 5.1 surround decoder (DVH943N) is 
aangesloten, werkt de spraakfunctie van de 
NAVI wel.

• Als het geluid moet worden onderbroken voor een 
gesproken melding van de NAVI terwijl de functie 
2-ZONE is ingeschakeld, wordt het geluid van de 
zone MAIN gedempt, maar wordt het geluid van de 
zone SUB gewoon doorgegeven.
Als dit zich voordoet terwijl de functie 2-ZONE niet 
is ingeschakeld, wordt het geluidssignaal naar de 
vier luidsprekers onderdrukt en wordt de stem van 
het navigatiesysteem weergegeven via de voorste 
twee luidsprekers.

• Aangezien de Clarion NAVI (NAX963HD) 
automatisch wordt herkend, kunt u de hieronder 
vermelde CONNECT-instelling overslaan.

De NAVI instellen als externe 
ingangsapparatuur
Voer deze instelling uit nadat u de NAVI hebt 
aangesloten.
• De fabrieksinstelling is “NONE”.
1. Druk op de knop [ADJ] en raak vervolgens de 

toets [GENERAL] aan.
2. Raak de toets []] van de optie CONNECT aan 

en raak de toets [RGB], [COMPOSITE], 
[OTHERS] of [NONE] aan om de functie in te 
stellen.
RGB:
Er is een Clarion NAVI (NAX943DV, 
NAX9500E) aangesloten.
Kan alleen worden geregeld met de 
afstandsbediening. De stem van de NAVI 
wordt weergegeven via de speciale 
luidsprekers van de NAVI.
* Sluit de NAX943DV of NAX9500E NIET aan 

op de CCD-aansluiting van de hoofdeenheid; 
deze kunnen alleen worden aangesloten op de 
RGB-aansluiting van de hoofdeenheid met 
een RGB-kabel.

COMPOSITE:
Er is een NAVI van een andere fabrikant 
aangesloten.
Kan alleen worden geregeld met de 
afstandsbediening. De stem van de NAVI 
wordt weergegeven via de speciale 
luidsprekers van de NAVI.
OTHERS:
Er is een extern apparaat aangesloten, maar 
dat is geen NAVI.
NONE:
Er is geen extern apparaat aangesloten.

NAVI-bediening
Hiermee schakelt u tussen het NAVI-scherm en 
het Audio/Visual-scherm (verder aangeduid als 
het “AV-scherm”).
Opmerking:
• De hieronder vermelde toetsen [NAVI] en [AV] zijn 

alleen toegankelijk als de Clarion NAVI 
(NAX963HD) is aangesloten.
Als de andere NAVI is aangesloten, drukt u op de 
knop [MAP] om het scherm over te schakelen.

●AV-scherm

Wanneer het beeld wordt onderbroken door de 
NAVI, schakelt het lcd-scherm over van AV-
scherm naar NAVI-scherm. Wanneer de 
onderbreking wordt beëindigd, keert het 
voorgaande AV-scherm terug op het lcd-scherm.
●NAVI-scherm

Bij gesproken opdrachten in de NAVI-modus 
verschijnt gedurende ongeveer 2 seconden een 
indicatie aan de onderkant van het NAVI-scherm.

Toets [MAP]

Toets [AV]
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●Bediening via de knoppen

[VOICE]
• Het scherm VOICE van de NAVI-modus wordt 

weergegeven.
• Als de speler zich in de AV-modus bevindt, 

wordt deze overgeschakeld naar de NAVI-
modus en wordt de VOICE-opdracht 
uitgevoerd.

[MAP]
• Het scherm MAP van de NAVI-modus wordt 

weergegeven.
• Als de speler zich in de AV-modus bevindt, 

wordt deze overgeschakeld naar de NAVI-
modus.

[MENU]-knop
• Als de speler zich in de NAVI-modus bevindt, 

wordt het scherm MENU van de NAVI-modus 
weergegeven.

Beeldapparatuur van andere 
fabrikanten aansluiten
RGB-beelden of composite beelden van 
apparatuur van andere fabrikanten kunnen ook 
op deze speler worden weergegeven.
Het is belangrijk dat u deze instellingen uitvoert 
nadat u de beeldapparatuur aansluit op de RGB-
aansluiting.
1. Druk op de knop [ADJ] en raak vervolgens de 

toets [GENERAL] aan.
2. Raak de toets []] van de optie CONNECT 

aan.
3. Raak de toets [OTHERS] aan om de functie in 

te stellen.

Het scherm overschakelen
U kunt overschakelen tussen de AV-weergave 
en de weergave van de externe beeldapparatuur 
door de knop [MAP] in te drukken.
1. U kunt overschakelen van het AV-scherm 

naar het NAVI-scherm met de knop [MAP].
2. U kunt weer terugkeren naar het AV-scherm 

door de knop [MAP] nogmaals in te drukken.
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Bediening 5.1 Surround Decoder
Deze functies zijn alleen toegankelijk als een 
optionele 5.1 Surround Decoder (DVH943N) is 
aangesloten.
Als de 5.1 Surround Decoder is aangesloten door 
middel van de CeNET-kabel, kan de 5.1 
Surround Decoder Control Unit (DVC923, 
optioneel) niet worden gebruikt.

5.1 Surround Decoder regeling
In dit gedeelte worden de instellingsfuncties 
behandeld.
Meer informatie over deze functies vindt u in de 
handleiding die wordt geleverd bij de 5.1 
Surround Decoder.
* Optionele versterker vereist.
Opmerking:
• Wanneer de DVH943N is aangesloten, is de 

modus 2-ZONE niet beschikbaar.
• De functie AUTO VOLUME kan niet worden 

ingesteld.  
1. Druk op de knop [ADJ] om het menu ADJUST 

te laten weergeven.

2. Raak de toets [AUDIO EXT.] aan.

3. Verricht de gewenste instellingen.
Zie het volgende gedeelte voor meer 
informatie.

4. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.
* In de volgende gedeelten worden alleen de 

details betreffende de instellingen beschreven. 
De procedure voor het selecteren van opties 
wordt weggelaten.

●SPEAKER SEL (luidsprekerselectie)
Met deze functie wordt de aansluiting van de 
middenluidspreker, surroundluidsprekers en 
subwoofer ingesteld.

●Dolby PLII CONTROL
* Deze functie is alleen toegankelijk als de modus 

MUSIC MODE is geselecteerd voor Dolby PLII. 
Meer informatie over de instelling hiervan vindt u 
in “Het Dolby PLII (Dolby Pro Logic II) type 
selecteren”.

3-1. Raak de toets []] van de optie SPEAKER 
SEL aan om het submenu te laten 
verschijnen.

3-2. Raak de toets [ON] of [OFF] van de optie 
CENTER SP, SURROUND SP of SUB 
WOOFER om de corresponderende 
luidsprekers aan of uit te schakelen, 
afhankelijk van welke luidsprekers zijn 
aangesloten.
• De fabrieksinstelling is “ON”
• Bij de instelling “ON-” wordt de fase van 

de “SUB WOOFER” omgekeerd. De 
standaardwaarde is “ON+”.

3-1. Raak de toets []] van de optie Dolby PLII 
CONTROL aan om het submenu te laten 
verschijnen.

3-2. Verricht de gewenste instellingen voor de 
optie PANORAMA, DIMENSION of 
CENTER WIDTH.

[PANORAMA]:
Raak de toets [ON] of [OFF] aan om deze 
optie in te stellen. De standaardinstelling is 
“OFF”.

[DIMENSION]:
Raak de toets [[] of []] om het niveau in te 
stellen tussen 0 en 6. Het standaardniveau 
is “3”.

[CENTER WIDTH]:
Raak de toets [[] of []] om het niveau in te 
stellen tussen 0 en 7. Het standaardniveau 
is “3”.
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●FILTER
Met deze functie kunt u de filterfrequenties 
instellen die passen bij de gebruikte luidsprekers.
* Deze functie is niet beschikbaar voor luidsprekers 

waarvoor de instelling SPEAKER SEL op “OFF” is 
gezet.

●SPEAKER GAIN
Hiermee stelt u het weergaveniveau van de 
luidsprekers in.
* Deze functie is niet beschikbaar voor luidsprekers 

waarvoor de instelling SPEAKER SEL op “OFF” is 
gezet.

●DELAY
Met deze functie kan de timing van de 
luidsprekers worden ingesteld, zodat deze 
synchroon lopen met de voorluidsprekers.
* Deze functie is niet beschikbaar voor luidsprekers 

waarvoor de instelling SPEAKER SEL op “OFF” is 
gezet.

●DRC
Hiermee stelt u de functie Dynamic Range 
Compression in.

3-1. Raak de toets []] van de optie FILTER aan 
om het submenu te laten verschijnen.

3-2. Raak de toets [[] of []] van de optie FRONT 
HPF, CENTER HPF, SURROUND HPF of 
SUB WOOFER LPF om de betreffende 
optie in te stellen.

[FRONT HPF]:
Deze functie kent de volgende vier 
instellingen: 50 Hz, 80 Hz, 120 Hz of 
THRGH (doorlaten). De standaardinstelling 
is “THRGH”.

[CENTER HPF]:
Deze functie kent de volgende drie 
instellingen: 50 Hz, 80 Hz en 120 Hz. De 
standaardinstelling is “120 Hz”.

[SURROUND HPF]:
Deze functie kent de volgende vier 
instellingen: 50 Hz, 80 Hz, 120 Hz of 
THRGH (doorlaten). De standaardinstelling 
is “THRGH”.

[SUB WOOFER LPF]:
Deze functie kent de volgende drie 
instellingen: 50 Hz, 80 Hz en 120 Hz. De 
standaardinstelling is “120 Hz”.

3-1. Raak de toets []] van de optie SPEAKER 
GAIN aan om het submenu te laten 
verschijnen.

3-2. Raak de toets [[] of []] van de optie  FRONT 
L, CENTER, FRONT R, SURROUND R, 
SURROUND L of SUB WOOFER om de 
betreffende optie in te stellen.
De verschillende opties kunnen worden 
ingesteld van –10 dB tot +10 dB in stappen 
van 1 dB. De standaardwaarde is “0 dB”.

3-1. Raak de toets []] van de optie DELAY aan 
om het submenu te laten verschijnen.

3-2. Raak de toets [[] of []] van de optie 
CENTER SP of SURROUND SP aan om de 
corresponderende luidsprekers in te stellen.

[CENTER SP]:
Aanpassing is mogelijk in het bereik tussen 
0 ms en 5 ms. De standaardinstelling is 
“0 ms”.

[SURROUND SP]:
Aanpassing is mogelijk in het bereik tussen 
0 ms en 15 ms. De standaardinstelling is 
“0 ms”.

3-1. Raak de toets [C] aan om het volgende 
menuscherm weer te geven.

3-2. Raak de toets [MAX], [STD] of [MIN] van de 
DRC-optie in om de betreffende instelling te 
selecteren. De standaardwaarde is “MAX”.
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DSF-modus

DSF-effect ON/OFF
• De fabrieksinstelling is “OFF”.
1. Druk op de knop [ADJ] en raak vervolgens de 

toets [AUDIO] aan.

2. Raak de toets []] van de optie STATUS aan.
3. Raak de toets [ON] of [OFF] van de optie DSF 

aan om de functie in of uit te schakelen.
4. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 

naar het voorgaande scherm.
Opmerking:
• Als het DSF-effect is uitgeschakeld, worden de 

instellingen die u verricht in “DSF” niet toegepast 
op het muzieksignaal.

Het DSF-type selecteren
1. Druk op de knop [ADJ] en raak vervolgens de 

toets [AUDIO] aan.
2. Raak de toets []] van de optie DSF aan.
3. Raak de toets van het gewenste type aan om 

dit te selecteren.
4. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 

naar het voorgaande scherm.

P.EQ-modus

P.EQ-effect ON/OFF
• De fabrieksinstelling is “OFF”.
1. Druk op de knop [ADJ] en raak vervolgens de 

toets [AUDIO] aan.
2. Raak de toets []] van de optie STATUS aan.
3. Raak de toets [ON] of [OFF] van de optie 

P.EQ aan om de functie in of uit te schakelen.
4. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 

naar het voorgaande scherm.
Opmerking:
• Als het P.EQ-effect is uitgeschakeld, worden de 

instellingen die u verricht in “P.EQ” niet toegepast 
op het muzieksignaal.

P.EQ-eigenschappen instellen en 
opslaan
1. Druk op de knop [ADJ] en raak vervolgens de 

toets [AUDIO] aan.
2. Raak de toets []] van de optie P.EQ aan om 

het submenu te laten verschijnen.
3. Raak de toets van het gewenste type aan om 

dit te selecteren.
De beschikbare P.EQ-instellingen zijn:
[SIGNAL]:
Met deze functie wordt de instelling “MUSIC” 
of “P. NOISE” geselecteerd.
• De fabrieksinstelling is “P.NOISE”.
[SPEAKER SELECT]:
Met deze functie wordt de instelling “FRONT”, 
“CENTER” of “SURROUND” geselecteerd.
* Deze instelling kan niet worden geselecteerd 

als de opties CENTER SP en SURROUND SP 
van de instelling SPEAKER SEL allebei op 
“OFF” zijn gezet.

* Deze functie is niet beschikbaar voor 
luidsprekers waarvoor de instelling SPEAKER 
SEL op “OFF” is gezet.

• De fabrieksinstelling is “FRONT”.
[BAND]:
Selecteer het kanaal dat compensatie nodig 
heeft (“BAND1”, “BAND2”, “BAND3”).
• De fabrieksinstelling is “BAND1”.
[FREQUENCY]:
Selecteer de middenfrequentie (tussen 18 Hz 
en 20 kHz) die u wilt compenseren. (1/3 
octaafstap, 31 punten)
• De fabrieksinstelling is “1 kHz”.
[Q]:
De scherpte van de Q-curve instellen: 1, 3, 5, 
7 of 20.
• De fabrieksinstelling is “1”.
[GAIN]:
De versterking (het uitgangsniveau) instellen 
tussen –6 dB en +6 dB. (1 dB stap, 13 punten)
• De fabrieksinstelling is “0”.

4. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.
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Het Dolby PLII-type (Dolby Pro Logic 
II ) selecteren
• De fabrieksinstelling is “OFF”.
* Deze instelling kan niet worden geselecteerd als 

de opties CENTER SP en SURROUND SP van de 
instelling SPEAKER SEL allebei op “OFF” zijn 
gezet.

1. Druk op de knop [ADJ] en raak vervolgens de 
toets [AUDIO] aan.

2. Raak de toets []] van de optie Dolby PLII aan.
3. Raak de toets van het gewenste type aan om 

dit te selecteren.
4. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 

naar het voorgaande scherm.

Instellen van het uitgangsvolume voor 
de subwoofer, middenluidspreker en 
links/rechts- en voor/achter-balans
1. Druk op de knop [ADJ] en raak vervolgens de 

toets [AUDIO] aan.
2. Raak de toets []] van de optie DETAIL aan 

om het submenu te laten verschijnen.
3. Voer de volgende instellingen uit:
●Volume van de subwoofer instellen

●Volume van de middenluidspreker instellen

●Links/rechts- en voor/achter-balans 
instellen

3-1. Raak de toets [[] of []] van de optie 
SUBWOOFER VOL aan om het gewenste 
volume in te stellen (Instellingsbereik: –6 tot 
en met 3).
• De fabrieksinstelling is “0”.

3-1. Raak de toets [[] of []] van de optie 
CENTER VOL aan om het gewenste 
volume in te stellen (Instellingsbereik: –6 tot 
en met 0).
• De fabrieksinstelling is “0”.

3-1. Raak de toets []] van de optie BAL/FAD 
aan.
Raak de toets [{] of [}] aan om de voor/
achter-balans (fader) in te stellen.

[{] :
nadruk op de voorluidsprekers.

[}] :
nadruk op de achterluidsprekers.

3-2. Raak de toets [[] of []] aan om de links/
rechts-balans in te stellen.

[[] :
nadruk op de linkerluidsprekers.
[]] :
nadruk op de rechterluidsprekers.

4. Raak de toets [Back] aan om terug te keren 
naar het voorgaande scherm.
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11.BIJ PROBLEMEN
ALGEMEEN

Dvd-speler

Probleem Mogelijke oorzaak Maatregel

Apparaat wordt niet 
ingeschakeld. (Geen 
geluid hoorbaar.)

Zekering gesprongen. Vervangen door een zekering met dezelfde 
stroomsterkte. Als de zekering opnieuw springt, 
moet u even contact opnemen met de leverancier.

Onjuiste aansluiting. Neem contact op met de leverancier.

Er gebeurt niets 
wanneer u een knop 
indrukt.

Het scherm is niet 
duidelijk.

De microprocessor werk 
niet goed als gevolg van 
lawaai, enz.

Schakel het apparaat uit en open het bedieningspaneel. 
Druk op de knop [RESET] met een dun staafje.
Opmerking:
Schakel de ACC-voeding uit terwijl de knop [RESET] 
is ingedrukt.

* Wanneer de knop [RESET] wordt ingedrukt, worden 
de frequenties van tv- en radiostations, titels en 
dergelijke die in het geheugen zijn opgeslagen gewist.

De 
afstandsbediening 
werkt niet.

Direct zonlicht op het 
lichtgevoelige gedeelte van 
de afstandsbediening.

Als direct zonlicht valt op het lichtgevoelige 
gedeelte van de afstandsbediening, werkt deze 
mogelijk niet goed.

De batterijen van de 
afstandsbediening zijn leeg of er 
bevinden zich geen batterijen in 
de afstandsbediening.

Controleer de batterijen van de 
afstandsbediening.

[RESET] knop

Probleem Mogelijke oorzaak Maatregel

Disc kan niet worden 
ingevoerd.

Er is al een disc ingevoerd. Werp de disc uit voordat u een nieuwe invoert.

Er zit een ander voorwerp 
in de speler.

Haal het voorwerp uit de speler.

Geluid slaat over of 
er zijn bijgeluiden.

Disc is vuil. Reinig de disc met een zachte doek.

Disc is ernstig gekrast of 
vervormd.

Gebruik een disc zonder krassen.

Geluid is slecht 
direct na het 
inschakelen.

Mogelijk heeft zich condens op 
de interne lens afgezet terwijl 
het voertuig op een vochtige 
plaats was geparkeerd.

Laat de speler ongeveer een uur drogen 
(ingeschakeld).

Het beeld wordt niet 
weergegeven.

De handrem is niet 
ingeschakeld.

Controleer of de handrem is ingeschakeld.

Disc wordt niet 
afgespeeld en de 
melding “PARENTAL 
VIOLATION” wordt 
weergegeven.

Er is een beperking 
ingeschakeld.

Verwijder de beperking of wijzig de instelling van 
het kinderslot.
Zie het gedeelte “Het kinderslot instellen”.
385MAX668RVD



Nederlands
Gebruikershandleiding

MAX668RVD-NL.book  Page 386  Friday, May 19, 2006  1:25 PM
TV/VTR (bij aansluiting van optionele tv-tuner, enz.)

Probleem Mogelijke oorzaak Maatregel

Het beeld wordt niet 
weergegeven.

De handrem is niet 
ingeschakeld.

Controleer of de handrem is ingeschakeld.

Het scherm is 
donker.

De helderheidsinstelling is 
te laag.

Stel de helderheid bij.

De bediening werkt niet 
naar behoren.

Mogelijk is de temperatuur in het voertuig lager 
dan 0°C. Wacht tot de temperatuur hoger is (25°C 
of zo) en probeer het opnieuw.

De koplampen van het 
voertuig zijn aan.

Het scherm wordt ’s avonds donkerder gemaakt 
om te voorkomen dat het scherm te fel wordt. (Als 
de koplampen overdag worden ingeschakeld, 
wordt het scherm mogelijk te donker).

De kleuren zijn flets 
en de tinten kloppen 
niet.

De kleuren zijn niet goed 
ingesteld.

Controleer of de kleurverzadiging (Color) en -toon  
(Hue) goed zijn afgesteld.

Vertekend beeld 
wanneer de VTR is 
aangesloten.

Onjuiste NTSC/PAL-
instelling

Selecteer de instelling NTSC/PAL in 
overeenstemming met de VTR.

Het beeld wordt 
onduidelijk wanneer 
de tv-tuner wordt 
aangesloten.

Slechte ontvangstcondities De radiogolven worden niet goed ontvangen als 
gevolg van obstructie door heuvels of gebouwen. 
Probeer het nogmaals op een plaats waar 
radiogolven wel goed kunnen worden ontvangen.

De tv-tuner geeft 
dubbel of driedubbel 
beeld.

Slechte ontvangstcondities Het radiosignaal wordt mogelijk weerkaatst door 
heuvels of gebouwen. Probeer het nogmaals 
nadat u van plaats of richting bent veranderd.

Vlekken of stroken in 
het beeld van de tv-
tuner.

Stoorsignalen Het signaal wordt mogelijk gestoord door andere 
voertuigen, trams, hoogspanningskabels, 
neonverlichting, en dergelijke. Probeer het 
nogmaals nadat u van plaats bent veranderd.

Rode, groene en 
blauwe vlekken op 
het scherm.

Dit is geen storing maar een fenomeen eigen aan 
lcd-schermen. (Het lcd-scherm is geproduceerd 
met een uiterste precisie. Het aantal effectieve 
beeldpunten is 99,99% of meer. Het aantal pixels 
dat niet oplicht of altijd oplicht vormt de resterende 
0,01%).
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12.FOUTMELDINGEN
Als zich een fout voordoet, wordt een van de volgende schermen weergegeven.
Neem de beschreven maatregelen om het probleem op te lossen.

Dvd-speler

Cd-wisselaar

Meer informatie over de dvd-wisselaar vindt u in de handleiding die bij de dvd-wisselaar is geleverd.

Als een andere foutmelding dan de bovenstaande verschijnt, drukt u op de knop [RESET]. Als het 
probleem zich blijft voordoen, schakelt u de speler uit en neemt u contact op met de leverancier.
* Wanneer de knop [RESET] wordt ingedrukt, worden de frequenties van tv- en radiostations, titels en 

dergelijke die in het geheugen zijn opgeslagen gewist.

Scherm Mogelijke oorzaak Maatregel

ERROR 2 Er zit een disc vast in de 
speler die niet kan worden 
uitgeworpen.

Dit is een storing in het mechanisme van de dvd-
speler. Neem contact op met de leverancier.

ERROR 3 De disc kan niet worden 
afgespeeld in verband met 
krassen en dergelijke.

Gebruik een disc zonder krassen en vervorming.

ERROR 6 De disc is ondersteboven 
ingevoerd en kan niet 
worden afgespeeld.

Werp de disc uit en voer deze op de juiste wijze in.

PARENTAL 
VIOLATION

Kinderslot geactiveerd Wijzig de instellingen van het kinderslot.

WRONG REGION Verkeerde regio Werp de disc uit en gebruik een disc met de juiste 
regiocode.

DRM Er worden WMA-
bestanden met DRM 
afgespeeld.

Sla het bestand over, of iets dergelijks.
(Scannen, herhaald afspelen en afspelen in 
willekeurige volgorde wordt mogelijk beëindigd.)

NOT SUPPORT Er worden bestanden 
afgespeeld die op deze 
speler niet worden 
ondersteund.

Scherm Mogelijke oorzaak Maatregel

ERROR 2 Een disc in de cd-wisselaar 
wordt niet gewisseld.

Dit is een storing in het mechanisme van de cd-
wisselaar. Neem contact op met de leverancier.

ERROR 3 De disc in de cd-wisselaar 
kan niet worden 
afgespeeld in verband met 
krassen en dergelijke.

Gebruik een disc zonder krassen en vervorming.

ERROR 6 Een disc in de cd-wisselaar 
kan niet worden 
afgespeeld omdat deze 
ondersteboven is 
ingevoerd.

Werp de disc uit en voer deze op de juiste wijze in.

MAX668RVD-NL.book  Page 387  Friday, May 19, 2006  1:25 PM



388 MAX668RVD

Nederlands
Gebruikershandleiding

13.SPECIFICATIES
FM-tuner
Frequentiebereik: 87,50 MHz tot 108,00 MHz
Bruikbare gevoeligheid: 9 dBf
50dB Onderdrukkingsgevoeligheid: 15 dBf
Selectiviteit kanalen: 70 dB
Scheiding stereokanalen (1 kHz): 32 dB
Frequentierespons (±3 dB): 30 Hz tot 15 kHz

AM-tuner
Frequentiebereik: 

MW: 531 kHz tot 1602 kHz
LW: 153 kHz tot 279 kHz

Bruikbare gevoeligheid: 28 dBµV

Dvd-speler
Systeem:

Digital Versatile Disc-systeem met CDDA-
functionaliteit

Bruikbare discs: 
Dvd-video disc, compact disc

Frequentierespons:
20 Hz tot 20 kHz (cd) (±1 dB)

Signaal-ruisverhouding: 100 dB (1 kHz)
Dynamisch bereik: 100 dB (1 kHz)
Vervorming: 0,006%

Audioversterker
Piekvermogen:

200 W (50 W × 4)
Continuvermogen:

4 × 27 W (DIN 45324, +B = 14,4 V)
Impedantie: 4 Ω (4 tot 8 Ω toegestaan)

Ingangen
Audio-ingangen: 

130 ±60mVrms (High)
600 ±80mVrms (Mid)
840 ±100mVrms (Low)
(impedantie 10 kΩ of meer)

Video-ingang:
1,0 ±0,2 Vp-p (impedantie 75 Ω)

Video-uitgang
Video-uitgang:

1,0 ±0,2 Vp-p (impedantie 75 Ω)

Lcd-scherm
Beeldformaat: 7 inch breedbeeld

156,2 mm breed × 82,3 mm hoog
Weergavemethode:

Transmission-type TN lcd
Aansturing: TFT (thin-film transistor)

active matrix
Pixels: 336.960 (480 × 3 (RGB) × 234)

Algemeen
Voedingsspanning:

14,4 V DC (10,8 tot 15,6 V toegestaan)
Aarde: Negatief
Stroomverbruik: 4,0 A (1 W)
Opgegeven stroom auto-antenne: 500 mA 

minder
Afmetingen van de speler:

178 mm breed × 100 mm hoog × 160 mm 
diep

Gewicht van de speler: 2,6 kg
Afmetingen van de afstandsbediening: 

54 mm breed × 28,8 mm hoog × 155 mm diep
Gewicht van de afstandsbediening:

100 g (inclusief batterij)

Opmerking:
• Specificaties voldoen aan de JEITA-standaards.
• Specificaties en ontwerp kunnen zonder 

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in 
het kader van productverbetering.

171 mm

178 mm 25
m

m
16

0m
m

100 mm
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INSTALLATIE EN AANSLUITING

INSTALLATIE EN AANSLUITING

1. VOOR U BEGINT

1. Deze set is uitsluitend bestand voor 
voertuigen met een 12 V voeding met 
negatieve aarde.

2. Lees deze instructies zorgvuldig.
3. Ontkoppel de “-” aansluiting van de accu 

voordat u begint. Dit is om kortsluiting tijdens 
de installatie te voorkomen. (Afbeelding 1)

2. INHOUD VAN DE VERPAKKING

1 Hoofdeenheid
2 Handleidingen

Gebruikershandleiding & Installatiehandleiding
Garantiekaart

3 Voedingskabel
4 RCA-kabel
5 Tas voor accessoires (nr. 1)

Schroef met platte kop (M5 × 8) ................. 8
Sems zeskantige bout (M5 × 8) .................. 8
Draadsplitter

6 Tas voor accessoires (nr. 2)
Rubberen dop (voor RCA-kabel)

7 Afstandsbediening
8 Batterij

(voor afstandsbediening)
9 Afwerkframe

3. ALGEMENE AANWIJZINGEN

1. Open de behuizing niet. E bevinden zich geen 
onderdelen in het apparaat die door de 
gebruiker kunnen worden gerepareerd. Als u 
tijdens de installatie iets in de speler laat 
vallen, moet u contact opnemen met de 
dealer of een geautoriseerd Clarion-
servicecentrum.

2. Reinig de behuizing met een zachte, droge 
doek. Gebruik geen ruwe stof, thinner, 
wasbenzine of alcohol. Wrijf hardnekkig vuil 
zachtjes af met een met warm of koud water 
licht bevochtigde zachte doek.

Voertuigaccu

Afbeelding 1
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4. AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE

1. Verzamel alle artikelen die u voor de 
installatie van de speler nodig hebt voordat u 
begint.

2. Dit model is voorzien van een uitschuivend 
bedieningspaneel.
Bij sommige automodellen kan dit 
bedieningspaneel in aanraking komen met 
het dashboard of de versnellingshendel. In 
dat geval kan de speler niet worden 
geïnstalleerd. Controleer dat de speler de 
bediening van de versnellingshendel en uw 
zicht niet belemmert, voordat u kiest waar u 
de speler gaat installeren. (Afbeelding 2)

3. Installeer de speler niet onder een hoek van 
meer dan 30°. (Afbeelding 3)

4. Als aanpassingen aan de carrosserie 
noodzakelijk zijn, zoals het boren van gaten, 
moet u eerst even contact opnemen met uw 
autodealer.

5. Gebruik voor de installatie de meegeleverde 
schroeven. Het gebruik van andere 
schroeven kan leiden tot beschadiging. 
(Afbeelding 4)

6. Dit apparaat heeft een ventilatiemotor aan de 
achterzijde van de hoofdeenheid om de 
temperatuur in de hoofdeenheid niet te hoog 
te laten worden. Wanneer de ventilatiemotor 
wordt bedekt met snoeren of 
montagebeugels, kan dit leiden tot een 
storing. Zorg ervoor dat dat u de 
ventilatiemotor niet bedekt bij het aansluiten 
van de snoeren. (Afbeelding 5)

Dashboard

Versnellingshendel 
(zorg ervoor dat deze 
het scherm niet raakt)

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Max. 30˚

Behuizing Behuizing

Beschadiging

MAX 8 mm (M5-schroef)

Afbeelding 4

Openingen ventilatiemotor
Afbeelding 5
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5. DE HOOFDEENHEID INSTALLEREN
Dit apparaat is bedoeld voor permanente 
installatie in het dashboard.
1. Gebruik de aan het apparaat bevestigde 

onderdelen en volg de instructies in 
Afbeelding 6, als u de hoofdeenheid 
installeert in een auto van het merk NISSAN.
Gebruik de aan de auto bevestigde 
onderdelen en volg de instructies in 
Afbeelding 7, als u de hoofdeenheid 

installeert in een auto van het merk TOYOTA.
2. Sluit de bedrading aan zoals aangegeven in 

Sectie 7.
3. Bevestig het apparaat in het dashboard en 

plaats het voor- en middenpaneel.

De hoofdeenheid in een auto van het merk NISSAN installeren

Opmerking:
*1: Plaats het voorpaneel met de brede kant onder. 

Pas de rand in de groef van de hoofdeenheid.

Voor NISSAN-voertuig Voor TOYOTA-voertuig

Schroefgaten voor bevestiging (Zijaanzicht van de hoofdeenheid)

6-Schroef met platte kop 
(M5 X 8)
(bevestigd aan de hoofdeenheid)

6-Sluitring (dikte: 1 mm)

Afwerkframe (*1)

Afbeelding 6 

Hoofdeenheid

Montagebeugel
(1 paar voor linker- en rechterzijde)
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De hoofdeenheid in een auto van het merk TOYOTA installeren
Installeer met de onderdelen die zijn bevestigd aan de auto. (Schroeven gemarkeerd met ★ zijn 
bevestigd aan de auto.)

Andere automerken dan NISSAN en TOYOTA
In sommige gevallen dient het middenpaneel te worden aangepast. (bijsnijden, vijlen, et cetera)
●De hoofdeenheid verwijderen
Wanneer de hoofdeenheid verwijderd moet worden, moet u de demontage in de omgekeerde volgorde 
van “DE HOOFDEENHEID INSTALLEREN” uitvoeren.

Opmerking: 
*2:  Sommige paneelopeningen zijn te klein voor de 
      eenheid, afhankelijk van het merk en model auto. 
      Snij in een dergelijk geval de boven- en onderkant 
      van het paneelframe bij met ongeveer 0,5 tot 1,5 
      mm, zodat de eenheid eenvoudig geplaatst kan 
      worden.

*3: Indien een lipje van de installatiebeugel de 
     eenheid in de weg zit, kunt u deze buigen en 
     plat maken met een tang of soortgelijk 
     gereedschap.

* 3 

Afbeelding 7

Hoofdeenheld

4 zeskantige schroeven 
(M5 × 8)

Montagebeugel
(1 paar voor linker- en 
 rechterzijde)

Middenpaneel 
(* 2)

Voorbeeld 1 Voorbeeld 3Voorbeeld 2

Maak de schroeven vast op de plaatsen met een ●.

Typerende montagebeugels
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6. AANWIJZINGEN VOOR DE BEDRADING

1. Let erop dat de stroomtoevoer is afgesloten 
voordat u begint met de bedrading.

2. Wees vooral voorzichtig bij het leiden van de 
draden.
Houd deze uit de buurt van de motor, uitlaat, 
en dergelijke. Hitte kan de draden 
beschadigen.

3. Als de zekering springt, moet u eerst 
controleren of de bedrading correct is.
Als een zekering springt, moet u deze 
vervangen door een nieuwe met dezelfde 
capaciteit als de oude (15 A).

4. Vervang de zekering door de oude zekering 
uit de voedingskabel te halen en een nieuwe 
te plaatsen. (Afbeelding 8)

Opmerking:
• Er zijn verschillende typen zekeringhouders. Laat 

de accuzijde niet in contact komen met andere 
metalen onderdelen.

LET OP
Let op:

Zet de kabel na aansluiting voor de veiligheid 
vast met een klem of met isolatieband.

5. Sluit de CeNet-verlengkabel volledig en veilig 
aan, totdat deze vergrendelt. Houd het 
schuifkapje vast en trek het naar u toe, 
wanneer u de CeNet-verlengkabel 
ontkoppelt. (Afbeelding 9)
* Gebruik verlengkabel CCA-520 (2,5 m) of 

CCA-521 (0,6 m), of Y-adapter CCA-519 
(worden elk apart verkocht), wanneer de 
CeNet-verlengkabel moet worden verlengd of 
gesplitst.

Zekering (15A)

Zekeringhouder

Afbeelding 8

CeNET-
aansluiting

CeNET-kabel  
(geleverd bij de 
 cd-wisselaar of 
 dvd-wisselaar)

Schuifkapje

Afbeelding 9 
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7. BEDRADING

Opmerking:
*1: Sluit de NAX943DV of NAX9500E NIET aan op de CCD-aansluiting van de hoofdeenheid; deze kunnen 

alleen worden aangesloten op de RGB-aansluiting van de hoofdeenheid met een RGB-kabel.

iPod

(CCA-670)

T
VIN

D
V

D
 A

/C
IN

(CCA-673)
Aansluitkabel

(of)

Aansluiten op de video van 
de visual-ingang.

iPod 
met video

• Haal voordat u met de installatie begint de negatieve    kabel los van de accu van het voertuig.
• Bij de optionele apparaten worden de RCA-pin en aansluitkabel los verkocht.

Opmerking:

CeNET-
aansluiting

Rood

Wit
Rood

Wit

Rechts
Links

Audio-uitgang 
voorzijde

Audio-uitgang 
achterzijde

Non fader-uitgang

Grijs

Zwart

Paars
Rood

Wit
Gul

Gul

Gul

Wit

Rood

Video-uitgang

Ingang voor tv-tuner

Ingang voor dvd-wisselaar

Video

Audio (links)

Audio (rechts)

Visual-ingang

Optische uitgang

Uitgang voor  
radio-antenne

Aansluitkabel

Draadloze 
hoofdtelefoon

VTR etc.

4-kanalen versterker

(2-ZONE-uitgang)

Grijs
Achterscherm

Zwart

Rood

Groen

Rood

Wit

CCD-aansluiting (* 1)

RGB-ingang

Ingang voor afstandsbediening op het stuurwiel

Zie de volgende pagina.

Rechts
Links

Rechts
Links

Rechts

Links
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Voedingskabel

Opmerking:
*1: Bij sommige voertuigen - Volkswagen/Opel/Vauxhall - is het nodig de <<rode>> accessoiredraad en de 

<<gele>> hoofdvoedingsdraad andersom aan te sluiten, om overbelasting en verlies van gegevens in het 
geheugen te voorkomen.

*2: Als de speler wordt geïnstalleerd in een Volkswagen van 1998 of later moet u de uitgang <<Remote>> 
onderbreken. Haal de <<blauw/witte>> draad los en scherm de uiteinden van deze draad af met 
isolatieband. Er kunnen ernstige storingen opstreden als de draad niet wordt losgehaald of de uiteinden niet 
worden afgeschermd.

*3: De aansluiting PHONE MUTE aansluiten 
De kabel die bij de speler is geleverd moet op de aangegeven positie op de connector van het voertuig 
worden aangesloten om de functie “Onderbreking voor inkomende telefoongesprekken” te kunnen 
gebruiken.

Zie de volgende pagina voor de aansluiting van de handremkabel.

4

2
∗3

3

B-1 B-6
B-5

B-7

B-8

B-4
B-3B-2

A-4
A-6

A-8

A-7

1

A-5

∗1

∗2

∗1

5

  Nr.   Beschrijving
    ACHTERAAN RECHTS+
   ACHTERAAN RECHTS-
    VOORAAN RECHTS+
    VOORAAN RECHTS-
   VOORAAN LINKS+
    VOORAAN LINKS-
    ACHTERAAN LINKS+
    ACHTERAAN LINKS-
    +12 V HOOFDSTROOMVOORZIENING (∗1)
    EXTERNE VERSTERKER (∗2)
    VERLICHTING
    +12 V ACCESSOIRE (∗1)
    AARDING
   ISO STEKKER
   Stroomdraad telefoondemping (Bruin) (∗3)
   Reserveaansluiting (Geel)
   Handrem (Licht groen)
   serveaansluiting (Blauw/Wit)
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●De handremkabel aansluiten
Sluit de kabel aan op de aarde van het handremlampje in het meterpaneel.
Opmerking:
• Als u de handremkabel aansluit, kunt u tv, video, dvd-video en video-cd kijken wanneer de handrem is 

geactiveerd.
• Als de handremkabel niet is aangesloten, kan het beeldscherm niet worden ingeschakeld.

De accessoires aansluiten
●Aansluiten op een externe versterker

U kunt een externe versterker aansluiten tenzij de 5.1 Surround Decoder is aangesloten. Meer 
informatie vindt u in de handleiding van de 5.1 Surround Decoder.

●Aansluiting op de CCD-camera
U kunt een CCD-camera aansluiten op de CCD-aansluiting van de hoofdeenheid. Meer informatie 
vindt u op het instructievel en in de handleiding van de CCD-camera.

Opmerking:
• Voor aansluiting van de speler en de CCD-camera is een voedingskast (los verkrijgbaar) vereist.
• De voedingskast van de camera CAA147 is niet geschikt. Gebruik in plaats hiervan de CAA188.

●Als de kabel van de mobiele telefoon wordt aangesloten op de aansluiting voor de 
geluidsdemping op de speler, kan het geluid worden gedempt wanneer de telefoon wordt 
gebruikt.

●Tv-tuner
Als een tv-tuner moet worden aangesloten, moet u de CeNET-connector en de RCA Pin (geel) 
aansluiten. Meer informatie vindt u in de handleiding van de tv-tuner.

●Het navigatiesysteem (NAX963HD) aansluiten
Als de NAVI (NAX963HD) wordt gebruikt...
• Als de 5.1 surround decoder (DVH943) is aangesloten, werkt de spraakfunctie van de NAVI niet.
• Als de 5.1 surround decoder (DVH943N) is aangesloten, werkt de spraakfunctie van de NAVI wel.

Handremlamp
+ kabel naar accu

Handrem

Signaalkabel 
handrem

Handremkabel 
(grasgroen)

Draadsplitter

Aanslag

1. Druk de handremkabel tegen het uiteinde en 
buig hem terug in de richting van de pijl.

2. Haal de handremsignaalkabel erdoor en buig 
deze terug in de richting van de pijl.

Signaalkabel 
handrem

Handremkabel (grasgroen)

Signaalkabel 
handrem

●De draadsplitter aansluiten
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8. VOORBEELDSYSTEEM

CeNET STAND
ALONE

SLAVE
STAND
ALONE

(VCZ628)
(DVH943N)

(TTX752/TTX7503z)

(SRK602)

(SRV303)

(DCZ628)

DVD A/C IN

TV IN

(NAX963HD)

(DAH923)

TV-tuner

RCA-videokabel 
(geleverd bij de tv-tuner)

CeNET Dvd-wisselaar

5.1 surround 
decoder

CeNET-kabel 
(geleverd bij 
de DVH943N)

Luidsprekers 
voor

4-kanalen 
versterker

Luidsprekers 
achter

Middenluidspreker 
met ingebouwde 
versterker

Gevoede subwoofer 
met ingebouwde 
versterker

(Zwart)

D
igitale glasvezelkabel (geleverd bij de D

V
H

943N
)

RCA-kabel (los verkrijgbaar)

Digitale glasvezelkabel 
(DCA-005/008, los verkrijgbaar)

Zet de schakelaar [SLAVE/STAND 
ALONE] in de stand [SLAVE].

Zet de schakelaar [CeNET/STAND 
ALONE] in de stand [CeNET].

(Grijs)

(Grijs)

R
C

A
-videokabel (geleverd bij de V

C
Z

628)

Ferrietklem 
(geleverd bij de 
Dvd-wisselaar)

RCA-kabel 
(geleverd bij 
de DVH943N)

R
ood

W
it

Non fader-
uitgang

CeNET Y-adapter 
(CCA-519, los 
verkrijgbaar)

CeNET cd-wisselaar

Gul

P
aars

Gul

CeNET-kabel 
(geleverd bij de wisselaar)

CeNET-kabel 
(geleverd bij de 
DAB-tuner)

HDD-navigatie

CeNET-kabel 
(geleverd bij de 
NAX963HD)

RGB-ingang

CeNET-kabel 
(geleverd bij de 
tv-tuner)

RGB-kabel 
(geleverd bij de 
NAX963HD)

DAB-tuner

MAX668RVD
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