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1. KENMERKEN
Geschikt voor weergave van DVD Video/CD-DA/MP3/Video CD

Media detectie-indicator

5.1 kanaals decoder voor DTS en Dolby Digital weergave

CeNET met gebalanceerde audiolijn signaaloverdracht en dynamische ruisonderdrukking

Geschikt voor meerdere camerastandpunten, meerdere verhaallijnen en vertraagde weergave

Geschikt voor CD-R/CD-RW

Geschikt voor CD TEXT mits voorzien van los verkrijgbare monitor

Geschikt voor ID3 Tag

24-Bits D/A converters

Optisch digitale uitgangsaansluiting

Dank u voor de aanschaf van die Clarion  product.

*Lees deze gebruiksaanwijzing geheel door alvorens het toestel in gebruik te nemen.
*Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een handige plaats (bijvoorbeeld in het handschoenenvak van de auto).
*Kontroleer de gegevens op het bijgeleverde garantiebewijs en bewaar het garantiebewijs goed teza-

men met deze gebruiksaanwijzing.
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2. VOORZORGEN

1. Indien het in de auto koud is en de speler kort
na het inschakelen van de verwarming wordt
gebruikt, kan er condens op de disk of de
optische onderdelen van de speler worden
gevormd. Normale weergave is dan niet
mogelijk. Indien er condens op de disk is
gevormd, moet u de disk met een zachte doek
drogen. Wanneer er condens op de optische
onderdelen van de speler zijn, moet u
ongeveer een uur wachten alvorens de speler
te gebruiken. De condens zal na ongeveer een
uur zijn verdampt waarna normale bediening
weer mogelijk is.

2. Het geluid slaat mogelijk over wanneer u over
een slechte weg rijdt waardoor de speler aan
te veel trillingen onderhevig wordt gesteld.

3. Dit apparaat gebruikt een precisie-mechanisme.
Open nooit de behuizing en panelen van het
apparaat, demonteer het niet en smeer de
bewegende onderdelen van het apparaat niet,
zelfs niet wanneer het apparaat onjuist
functioneert.

!  WAARSCHUWING
Voor de veiligheid dient de bestuurder
geen TV te kijken of de regelaars en toetsen
van het apparaat te bedienen tijdens het
rijden. In bepaalde landen is het zelfs
verboden om TV te kijken en bedieningen
tijdens het rijden uit te voeren. Houd tevens
het volume dusdanig laag dat u geluiden
van buiten de auto goed kunt horen
wanneer u aan het verkeer deelneemt.

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER:

VERANDERINGEN OF MODIFICATIES AAN DIT PRODUCT DIE NIET DOOR DE FABRIKANT
ZIJN GOEDGEKEURD MAKEN DE GARANTIE ONGELDIG.
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3. BEHANDELEN VAN DISKS
Voor het verwijderen van een disk uit het doosje
moet u op het midden van het doosje drukken en
de disk voorzichtig aan de randen omhoog tillen.

Juiste wijze van vasthouden 
van een disk

Verwijderen van de disk

Houd disks altijd aan de randen vast. Raak het
oppervlak van de disk zelf niet aan.

Gebruik een zachte doek om vingerafdrukken en
vuil van de disk te vegen. Veeg in een rechte lijn
vanaf het midden naar de buitenrand van de disk.

Verkeerd

De randen van nieuwe disks zijn soms wat ruw.
Het toestel zal met ruwe disks mogelijk niet juist
werken of het geluid valt af en toe weg. Haal in
dat geval een pen rond de binnen- en buitenrand
om de “bramen” te verwijderen.

Pen

Bramen

Voorzorgen voor disks
Plak nooit labels of stickers op het oppervlak van
een disk en schrijf er tevens nooit op.

Verkeerd

Gebruik geen oplosmiddelen zoals in de handel
verkrijgbare reinigers, anti-statische spray’s of
thinner voor het reinigen van disks.

Verkeerd

Gebruik geen disks die erg veel diepe krassen
hebben, beschadigd of verbogen zijn. Het gebruik
van dergelijke disks veroorzaakt een onjuiste wer-
king en kan het toestel mogelijk beschadigen.

Verkeerd

Stel disks niet aan het directe zonlicht of hitte
van een warmtebron bloot.

Verkeerd

Opmerking:
• Gebruik geen in de handel verkrijgbare disk-beschermingsvellen of disks voorzien van een stabilisator, etc.

Dit soort onderdelen kunnen namelijk in het interne mechanisme verstrikt raken en de disk beschadigen.
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5. ONDERDELEN EN FUNCTIES
Afstandsbediening
[FUNC/POWER] toets ✱

(Alleen gebruikt voor CeNET)

[NTSC/PAL] [BAND/DISC UP] toets ✱

(Video uitgangskeuzetoets)
Gebruikt om te schakelen tussen NTSC, PAL
en MULTI door de toets 1 seconde of langer
ingedrukt te houden.

*Wanneer er een disc wordt verwisseld, wordt
teruggekeerd naar de oorspronkeli jke
instelling.

[CeNET] schakelaar (functie-keuzeschakelaar)
Zet deze schakelaar naar links om het toestel
alleen te gebruiken, of naar rechts bij gebruik
van de CeNET aansluiting.

[MUTE] toets ✱

Hiermee kunt u de geluidsweergave tijdelijk
uitschakelen (dempen).

[VOLUME] toetsen ✱

Druk op de “+” toets om het volume te verhogen.

Druk op de “-” toets om het volume te verlagen.

[P.TIME] toets
Hiermee kunt de aanduiding van de
weergavetijd op het display veranderen.

[  ] toets (stoptoets)
Hiermee stopt u de weergave van video en/
of audio.

[  ] toets (weergave-/pauzetoets)✱

Druk op deze toets om een disc weer te geven
of te pauzeren.

[0-9] toetsen  (cijfertoetsen)
Hiermee kunt u direct cijfers invoeren.

[DISC SEL] toets
Wordt gebruikt om van disc te veranderen.
Gebruik deze toets samen met de cijfertoetsen.

[MENU] toets
V-CD (met PBC) : Laat het PBC menu
verschijnen.

DVD VIDEO:Laat het menuscherm verschijnen.

[RTN] toets
Hiermee kunt u terugkeren naar het vorige menu.

 [  ] [  ] [  ] [  ] toetsen  (cursortoetsen)
Bij het selecteren van de menu-onderdelen op het
scherm kunt u met de cursortoetsen de cursor
naar boven, beneden, links en rechts verplaatsen.

[ENT] toets
Druk op deze toets om een geselecteerd
onderdeel in te voeren.

[TITLE] toets
DVD VIDEO: Laat het titelscherm verschijnen.

[SET UP] toets
Hiermee kunt u het instelscherm van dit
toestel laten verschijnen.

[  P.CH  ] toetsen ✱

Met deze toetsen kunt u een bepaalde scène
of een bepaald fragment opzoeken.

[ ] [ ] toetsen  (snel vooruit en snel terug
toetsen)✱

Terwijl de toets ingedrukt wordt gehouden,
wordt er snel vooruit/terug gespoeld.

[SCAN] [PS/AS] toets ✱

Hiermee kunt de intro-weergavefunctie in- of
uitschakelen.

[RPT] [AF] toets ✱

Hiermee kunt u de herhaalde weergavefunctie
in- of uitschakelen.

[RDM] [PTY] toets ✱

Hiermee kunt u de willekeurige weergavefunctie
in- of uitschakelen.

[PBC] toets
Hiermee kunt u de weergave-bedieningsfunctie
(PBC) van daarmee uitgeruste V-CD’s in- of
uitschakelen.

Als deze toets 5 seconden lang ingedrukt
wordt gehouden, wordt het toestel teruggezet
op de begininstellingen.

[AUDIO] toets
DVD VIDEO: Schakelen tussen de
beschikbare talen voor de geluidsweergave
(voor DVD’s met twee of meer talen).

V-CD: Schakelen tussen audio uitgangsfuncties.

[SUB TITLE] toets
Hiermee kunt u schakelen tussen de
beschikbare talen voor de ondertiteling.

[ANGLE] toets
Hiermee kunt u bij DVD weergave schakelen
tussen de beschikbare camerastandpunten.

(Deze toets werkt alleen bij DVD’s met opnamen
met meerdere camerastandpunten.)

[SLOW] toets
Terwijl de toets ingedrukt wordt gehouden,
wordt er vertraagd weergegeven.
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Brontoestel

Ontvangeenheid afstandsbediening

Open schuifhendel

Magazijn-laadopening

[EJECT] toets
* Laat het magazijn uitwerpen.

DISC indicator
Licht rood op voor DVD-Video discs.
Licht groen op voor CD/V-CD en MP3 discs

Resetknopje
Hiermee kunt u het toestel resetten.

[POWER] aan/uit toets
Hiermee kunt u het toestel aan/uit zetten 
wanneer dit alleenstaand gebruikt wordt.

Ontvangeenheid voor 
de afstandsbediening ● Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, zal

de verlichting aan gaan.
Wanneer de stroom en ACC worden
uitgeschakeld, zal de verlichting nog even aan
blijven.

✱ Wanneer het toestel is aangesloten op de centrale eenheid en de [CeNET] schakelaar op “CeNET”
staat, kunnen bepaalde functies van de centrale eenheid worden aangestuurd via dit toestel.

• Raadpleeg de handleiding van de centrale eenheid voor meer details.

[SEARCH MODE] toets
Nadat er op deze toets is gedrukt, kunt u de
cijfertoetsen gebruiken.

DVD VIDEO: Hiermee kunt u zoeken op titel-/
hoofdstuknummer.

MP3: Map-/bestandsnummer

V-CD (toetsinvoer alleen mogelijk wanneer de
PBC functie is uitgeschakeld): TRACK
fragmentnummer

CD: Fragmentnummer

[FUNC/POWER] toets
[BAND/DISC UP] toets
[MUTE] toets
[VOLUME] toets
[  ] toets
[SCAN] [PS/AS] toets
[RPT] [AF] toets
[RDM] [PTY] toets
[  P.CH  ] toetsen
[ ] , [ ] toetsen

Functie veranderen/Aan/Uit
Band veranderen/Volgende disc
Demping aan/uit
Volumeregeling
Weergave/pauze
Automatisch opslaan/voorkeuzezenders scannen
Herhalen/AF aan/uit
Willekeurige weergave/PTY aan/uit
Zoeken hoger/lager
Snel vooruit of achteruit spoelen.

([FNC] toets )
([BND] toets )
([MUTE] toets )
([ROTARY] knop )
([  ] toets )
([SC] toets )
([RP] toets )
([RD] toets )
([ ] ,  [ ] toetsen )
(Houd de [ ], [ ] toets
tenminste 1 seconde ingedrukt.)

Bedieningstoets Functie
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6. DVD-VIDEO SYSTEEM
DVD-video is een digitale videobron van hoge
kwaliteit waarmee u duidelijke en heldere beelden
kunt weergeven. Een 12 cm disk bevat ofwel een
film of vier uren muziek.

Kenmerken van DVD-video

Dit apparaat levert behalve een weergave van
geluid en beeld van topkwaliteit van een DVD-
videodisk tevens de volgende functies.

Opmerkingen:
• De functies die bij “Kenmerken” worden

beschreven, bijvoorbeeld voor de taal van het
geluid en ondertitels en het camerastandpunt, zijn
verschillend per DVD-videodisk. Zie de bij de DVD-
videodisk geleverde aanwijzingen voor details.

• Bepaalde functies voor een disk verschillen
mogelijk van de beschrijvingen die in deze
gebruiksaanwijzing worden gegeven.

Meerdere talen voor het geluid
Een DVD-videodisk kan maximaal 8 talen voor
het geluid van bijvoorbeeld een film hebben; kies
de gewenste taal.
• Het aantal op de disk vastgelegde talen voor het

geluid wordt met de hieronder afgebeelde icoon
getoond.

Meerdere camerastandpunten voor
het beeld
Een DVD-videodisk kan met meerdere
camerastandpunten zijn opgenomen. U kunt het
gewenste camerastandpunt voor de weergave
kiezen.
• Het aantal opgenomen camerastandpunten op een

disk wordt met de hieronder afgebeelde icoon
getoond.

Meerdere talen voor ondertitels
Een DVD-videodisk kan maximaal met 32
verschillende talen voor de ondertitels zijn
opgenomen en u kunt de gewenste taal voor de
ondertitels hieruit kiezen.
• Het aantal opgenomen talen voor ondertitels op

een disk wordt met de hieronder afgebeelde icoon
getoond.

Meerder episodes (of verhalen)
Indien een DVD-videodisk meer dan een enkele
episode (ofwel een verhaal) voor een film heeft,
kunt u de gewenste episode voor weergave
kiezen. De procedure voor bediening verschilt per
disk; let op de aanwijzingen voor het kiezen van
een episode tijdens weergave.

Dolby Digital
Met Dolby Digital kan het geluid via 5.1
afzonderlijke kanalen worden weergegeven. Dit
systeem werkt hetzelfde als het
surroundgeluidssysteem in bijvoorbeeld een
bioscoop.

DTS
DTS (Digital Theater System) is een digitale
geluidscompressie-techniek die is ontwikkeld
door Digital Theater Systems.

Dit systeem met een lage comprimering maakt
gebruik van een grote hoeveelheid gegevens voor
een hoge weergavekwaliteit.

Menuschermen
U kunt tijdens weergave van een DVD-videodisk
een menu oproepen om diverse menu-instellingen
te maken.

• Voorbeeld van een menuscherm
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Geschikte discs
Deze DVD-videospeler is in staat de volgende
soorten discs af te spelen.

Geschikte discs

DVD video discs Audio CD’sVideo CD’s

R

Opmerking:
• Als u een CD Extra disc afspeelt, zal alleen de

eerste sessie daarop worden herkend.

Over CD Extra discs
Een CD Extra discs is een disc waarop twee
afzonderlijke sessies zijn opgenomen. De

eerste bevat audio en de tweede digitale
gegevens.

CD’s die u zelf heeft gemaakt met meer dan 2
datasessies erop kunnen niet worden afgespeeld
op deze DVD videospeler.

Over het afspelen van een CD-R/
CD-RW disc
Deze speler is in staat CD-R/CD-RW discs af te
spelen die zijn opgenomen in het muziek CD of
Video CD formaat.

Discs die niet kunnen worden
afgespeeld
Deze DVD videospeler is niet in staat DVD-R,
DVD-RAM, Photo CD’s enz. af te spelen.

Opmerkingen:

•Het is ook mogelijk dat CD's die zijn
opgenomen op bepaalde CD-R en CD-RW
apparatuur niet kunnen worden afgespeeld.

(Oorzaak : karakteristieken van de disc,
scheurtjes, stof/vuil, stof/vuil op het lensje van
de speler enz.)

•Als er een CD-R of CD-RW disc wordt
afgespeeld die nog niet is afgesloten, zal het
lang duren voor de weergave begint.
Bovendien zal het niet in alle gevallen mogelijk
zijn een dergelijke disc af te spelen, afhankelijk
van de omstandigheden waaronder deze werd
opgenomen.

Discs
Opmerking betreffende regiocodes
Het DVD-videosysteem kent regiocodes toe aan
DVD-videospelers en DVD discs op basis van het
gebied waarvoor deze bestemd zijn. Zo kunnen
DVD-videospelers die in de Verenigde Staten
worden verkocht DVD discs afspelen met de
regiocodes “ALL”, “2” of een combinatie van
codes waarin “2” ook voorkomt.

De DVD regiocode wordt als volgt vermeld op de
verpakking van de disc.

ALL
2

3
4

2
PAL PAL PAL

TV kleursysteem
Deze DVD-speler is in staat zowel NTSC als PAL
discs weer te geven, maar is niet geschikt voor
SECAM discs.

Over MP3 weergave
Dit toestel is in staat CD-R/CD-RW discs met
MP3 muziek af te spelen.

Zie de bladzijde met de titel “Luisteren naar een
MP3” voor meer details.

Automatisch van disc veranderen
Dit toestel kan alleen bij audio CD’s automatisch
naar een andere disc overschakelen.

Bijvoorbeeld :

Als er een audio CD in de DISC 1 positie zit, een
DVD in de DISC 2 positie en een audio CD in de
DISC 3 positie, dan zal er als volgt worden
veranderd van disc.

DISC 1

DISC 2

DISC 3
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• Dit apparaat beschikt over een technologie ter
bescherming van de auteursrechten en is op zijn
beurt weer beschermd door bepaalde V.S.
patenten en andere intellectuele
eigendomsrechten van Macrovision Corporation
en andere rechtmatige eigenaren. Voor het
gebruik van deze technologie ter bescherming
van de auteursrechten is toestemming van
Macrovision Corporation vereist en is uitsluitend
bedoeld voor huiselijke of andere gelimiteerde
vertoning, tenzij vooraf toestemming is verleend
door Macrovision Corporation. Demonteren of
veranderen is verboden.

Afstandsbediening

• Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

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

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

Meer over geregistreerde merken, etc.

Opmerkingen:
Oneigenlijk gebruik van de batterijen kan ze doen exploderen. Let op de volgende punten:
• Wanneer u de batterijen vervangt dient u beide batterijen tegelijk te vervangen.
• Sluit de batterijen niet kort, haal ze niet uit elkaar en warm ze niet op.
• Gooi de batterijen niet in het vuur.
• Gooi lege batterijen op de juiste manier weg, als klein chemisch afval.

Plaatsen van de batterijen
1. Open het klepje van het batterijvak.

Klepje batterijvak

2. Plaats de twee bijgeleverde AA formaat
batterijen met de plus en min polen in de
richting die door  en  in het batterijvak
wordt aangegeven. Sluit het klepje van het
batterijvak.

Zender voor signalen

Bereik voor gebruik
: 30˚ in alle richtingen
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Inbrengen van de disc
1. Plaats uw vinger op de ontgrendeling van de

disc-houder en trek de disc-houder naar
buiten.

Magazijn

Disc-houder

Ontgrendeling

2. Doe de disc met het label (de kant waarop de
titel enz. staat) naar boven in de uitsparing van
de disc-houder.

Labelkant

3. Duw de disc-houder terug in het magazijn tot
deze vastklikt. Controleer of de disc en de
houder goed zitten nadat u de disc geladen
heeft.

LET OP:
Kijk door de opening in het magazijn of de
disc niet scheef zit.
Als de disc-houder niet helemaal of met
moeite naar binnen gaat, is het mogelijk dat
de disc niet goed zit. Probeer het in dit geval
nog een keer.

7. VOORBEREIDINGEN (Laden van een disc)
Laden van een disc in het magazijn

LET OP:
Als u te hard aan de disc-houder trekt, kan
deze los komen uit het magazijn. In een
dergelijk geval kunt u proberen de lipjes van
de disc-houder in te drukken en deze terug
te plaatsen in het magazijn. wees voorzichtig
dat u de disc-houder op de juiste manier terug
zet.

Magazijn

Disc-houder

Lipje

Uitnemen van de disc
Trek eerst de dischouder naar buiten en verwijder
vervolgens de disc.

Ontgrendeling

Opmerking:
• Zorg ervoor dat u de kant met de muziek van de

disc niet aanraakt wanneer u de disc uit de disc-
houder haalt.

■ Laden van het magazijn in het toestel

Inbrengen van het magazijn
1. Schuif de hendel voor het openen (van de

voorklep) naar rechts.

2. Wanneer het toestel verticaal gemonteerd is,
dient u de voorklep met de hand te openen.
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Laden van een disc in het magazijn

3. Doe het magazijn in het toestel (met de
gemerkte kant boven zoals op de afbeelding)
met de kant waar u de discs kunt laden/
verwijderen naar rechts. Duw het magazijn in
het toestel tot het vastklikt.

(Nadat het toestel gecontroleerd heeft of er
discs in het magazijn zitten, zal de weergave
beginnen.)

Voorklep

Bovenkant 
magazijn 

1.

2.

4. Doe de voorklep dicht.

Uitnemen van het magazijn
1. Druk op de [EJECT] toets en verwijder het

magazijn.

2. Doe de voorklep dicht.

[EJECT] toets 

Voorklep

LET OP:
Stof en andere ongerechtigheden die in het
toestel terecht komen kunnen storingen
veroorzaken.
U moet daarom altijd de voorklep dicht doen
wanneer u klaar bent met het verwijderen en/
of plaatsen van het magazijn.
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■ Alleenstaand gebruik
Controleer of de CeNET/STANDALONE
keuzeschakelaar aan de achterkant van het
toestel op STANDALONE staat.

Controleer of de CeNET/STANDALONE
keuzeschakelaar op de afstandsbediening op
STANDALONE staat.

Inschakelen van de stroom
Opmerking:
• Om te voorkomen dat de accu van uw auto leeg

loopt, dient u het toestel alleen te gebruiken
wanneer de motor van uw auto loopt.

Druk op de [POWER] toetsen op de afstandsbediening
van de receiver.

Wanneer de melding “NO MAGAZINE ” op het
scherm verschijnt, dient u een magazijn in het
hoofdtoestel te doen.

Nadat het toestel de discs in het magazijn heeft
gecontroleerd, zal de weergave beginnen.

Wanneer de melding “NO DISC” op het scherm
verschijnt, dient u het magazijn uit het toestel te
halen en er een disc in te doen.

Het kan even duren voor het toestel de
gedetailleerde disc-controle heeft uitgevoerd en
de disc-indicator oplicht.

● Uitschakelen van de stroom
Druk op de [POWER] toets.

Het toestel wordt uitgeschakeld en de indicator
op de ontvangeenheid van de afstandsbediening
gaat uit.

Selecteren van een disc
Druk op de [DISC SEL]  toets op de afstandsbediening.

Druk op de cijfertoets voor het nummer van de
disc die u wilt selecteren.

8. BEDIENING
Basisbediening

Wanneer er van een disc wordt overgeschakeld
naar een andere, zal de laatst geselecteerde disc
automatisch beginnen te spelen.

Als u terug wilt naar de oorspronkelijke functie,
dient u nog een keer op de [DISC SEL] toets te
drukken.

Regelen van het volume

WAARSCHUWING
DVD-Video’s kunnen met een uitzonderlijk luid
volume worden weergegeven. Voer het volume
daarom slechts geleidelijk op vanaf nul nadat de
eerste beelden verschijnen.

Druk op de [VOLUME] toets op de afstandsbediening.

[ ] : Verhoogt het volume.

[ ] : Verlaagt het volume.

Tijdelijk uitschakelen van de
geluidsweergave (dempen)
Druk op de [MUTE] toets op de afstandsbediening.

Op de monitor verschijnt de melding “MUTE”.

● Herstellen van de geluidsweergave
Druk nog een keer op de [MUTE] toets.
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Pauzeren van de weergave
Druk ti jdens weergave op de weergave-/
pauzetoets [  ].

➔De weergave wordt gepauzeerd.

■ Hervatten van de weergave
• Druk op de weergave-/pauzetoets [  ]

om de weergave te laten hervatten.

Vertraagde weergave
Houd de [SLOW] toets ingedrukt.

➔Terwijl de toets ingedrukt wordt gehouden
worden de beelden met de helft van de
normale weergavesnelheid weergegeven.

• Vertraagde weergave achteruit is niet
mogelijk. Bovendien zal er geen geluid
worden weergegeven bij ver traagde
weergave.

Overslaan van een hoofdstuk
(zoeken)
Over hoofdstukken
Een hoofdstuk is een gedeelte van de digitale
gegevens op de disc.

Druk tijdens weergave op de toets voor het
volgende hoofdstuk [  ] of die voor het vorige
hoofdstuk [  ].

➔Met elke druk op de toets zal er een
hoofdstuk in de aangegeven richting worden
overgeslagen, waarna de weergave zal
beginnen.

• Druk op de [  ] toets om de weergave
te laten beginnen vanaf het begin van het
volgende hoofdstuk.

• Druk op de [  ] toets om de weergave
te laten beginnen vanaf het begin van het
huidige hoofdstuk. Druk binnen 1 seconde
nog eens op dezelfde toets om terug te
springen naar het begin van het vorige
hoofdstuk.

• Het is mogelijk dat het menuscherm weer
verschijnt wanneer u de [  ] of [  ]
toets gebruikt.

DVD-Video bediening
Kijken naar een DVD-Video
Nadat u de gewenste disc heeft geselecteerd zal
automatisch de weergavefunctie worden
ingesteld.

• Afhankelijk van de configuratie van de disc
is het mogelijk dat bepaalde toetsen buiten
werking worden gesteld.

■ Als het menuscherm verschijnt
Bij normale DVD-Video’s zal het menuscherm
verschijnen.

Op het menuscherm kunt u het gewenste
onderdeel selecteren om de bijbehorende
functie uit te laten voeren.

Selecteren via het DVD menu
1. Druk op de [MENU] toets tijdens weergave.

➔Het DVD menu zal nu verschijnen.

De daadwerkelijke inhoud van het scherm
hangt mede af van het materiaal op de DVD.

• Voorbeeld menuscherm

2. Selecteer een onderdeel met de “  ” en “  ”
toetsen en gebruik de [ENT] toets om uw
keuze in te voeren. U kunt ook een onderdeel
selecteren met de cijfer toetsen op de
afstandsbediening en uw keuze invoeren met
de [ENT] toets.

➔De videobeelden behorend bij het
geselecteerde onderdeel zullen worden
weergegeven.

• Afhankelijk van de disc is het mogelijk dat
u de cijfertoetsen niet kunt gebruiken.

Stoppen van de weergave
Druk tijdens weergave op de [  ] stoptoets.

➔De weergave zal stoppen.

■ Hervatten van de weergave
• Druk op de weergave-/pauzetoets [  ]

om de weergave te hervatten vanaf de scène
waar deze eerder werd gestopt.

Huidige
locatie

Hoofdstuk

Terug Weergaverichting

Hoofdstuk Hoofdstuk
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Snel vooruit en snel terug
Houd tijdens weergave de snel vooruit [  ]  of
snel terug [  ] toets ingedrukt.

➔Houd de toets ingedrukt om eerst de
beelden weer te laten geven met 4 keer de
normale weergavesnelheid en na 3
seconden met een 16 keer hogere
weergavesnelheid. Laat de toets los om
terug te keren naar de normale
weergavesnelheid.

• Tijdens snel vooruit of terug spoelen zal
er geen geluid worden weergegeven.

• De snelheid waarmee vooruit of terug
wordt gespoeld kan mede afhangen van
de gebruikte disc.

• Het is mogelijk dat het menuscherm
verschijnt wanneer u een van deze toetsen
gebruikt.

Zoeken op hoofdstuk-/titelnummer
U kunt het begin van een bepaald gedeelte
opzoeken met behulp van de nummers van de
hoofdstukken of titels op de disc.

1. Druk tijdens weergave op de [SEARCH
MODE] toets en selecteer “[C∗∗]”.

➔Met elke druk op de toets kunt u heen weer
schakelen tussen titelnummers “[T∗∗]” en
hoofdstuknummers “[C∗∗∗]”.

• Titel
Een grote onderverdeling van de digitale
gegevens op de disc.

• Hoofdstuk
Een hoofdstuk is een kleiner deel van de
digitale gegevens op de disc.

2. Voer met de cijfertoetsen (0-9) het nummer in
van de titel die u wilt laten weergeven.

• Als u titelnummer “12” wilt invoeren, drukt
u eerst op cijfertoets “1” en vervolgens op
“2”.

Druk op “1”.

Druk op “2”.

3. Druk op de [ENT] toets.

➔De weergave zal beginnen vanaf de eerste
scène van de titel of het hoofdstuk met het
ingevoerde nummer.

DVD-Video bediening

• Als er geen titel of hoofdstuk met het
ingevoerde nummer bestaat, of wanneer
zoeken op titel- of hoofdstuknummer niet
is toegestaan op deze disc, zal de
volgende melding verschijnen ten teken
dat de uitgevoerde handeling ongeldig is.

Intro-weergave
Hiermee kunt u de eerste 10 seconden van alle
hoofdstukken op de DVD-Video disc laten
weergeven.

Druk op de [SCAN] toets.

Nadat het begin van alle hoofdstukken op de disc
is weergegeven, zal de intro-weergave van
dezelfde disc opnieuw worden uitgevoerd.

Afhankelijk van de disc is het mogelijk dat na de
intro-weergave van alle hoofdstukken binnen een
titel het menuscherm opnieuw verschijnt.

Druk nog eens op de [SCAN] toets om de intro-
weergave uit te schakelen.

Afhankelijk van een eerder ingesteld hoofdstuk
is het mogelijk dat de intro-weergave wordt
geannuleerd.

Herhaalde weergave
U kunt hoofdstukken/titels op de DVD-Video laten
herhalen.

Druk op de [RPT] toets om een hoofdstuk te
herhalen.

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

● Hoofdstuk herhalen:
Een enkel hoofdstuk zal herhaald worden
weergegeven.

● Titel herhalen:
Alle hoofdstukken binnen een enkele titel
zullen herhaald worden weergegeven.

Druk nog een keer op de [RPT] toets om de
herhaalde weergave uit te schakelen.

Gebruiken van het titelmenu
Bij DVD’s die twee of meer titels bevatten kunt u
via het titelmenu kiezen welke u wilt bekijken.

1. Druk tijdens weergave op de [TITLE] toets.

➔Het titelmenu zal op het scherm verschijnen.

• Druk op de [MENU] toets om de weergave
te laten hervatten vanaf het punt waarop
de [TITLE] toets werd ingedrukt.
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DVD-Video bediening

disc staan).

• Afhankelijk van de disc is het mogelijk dat
het omschakelen van de ondertiteling
geheel of bij bepaalde scènes buiten
werking is gesteld.

• Het kan even duren voor er
overgeschakeld is naar een andere
ondertiteling.

● Uitschakelen van de ondertiteling
Druk net zo vaak op de [SUB TITLE ] toets tot de
ondertiteling is uitgeschakeld.

Vanaf de oorspronkelijke instelling:

Off (Uit)
  

Subtitle 1 (Ondertiteling 1)

Subtitle 2 (Ondertiteling 2)

Subtitle X (Ondertiteling X)

Omschakelen van het
camerastandpunt
Bij discs waarop beelden vanuit twee of meer
camerastandpunten zijn opgenomen, kunt u
ti jdens weergave het weergegeven
camerastandpunt omschakelen.

Druk tijdens weergave op de [ANGLE ] toets.

➔Met elke druk op deze toets zal er een ander
camerastandpunt worden ingeschakeld.

• Afhankeli jk van de disc kunnen er
maximaal 9 camerastandpunten zijn
opgenomen. Voor details hieromtrent dient
u de informatie op de disc of op de
verpakking te bekijken (  : geeft aan dat
er meerdere camerastandpunten op de
disc staan).

• Afhankelijk van de disc kan de overgang
naar een ander camerastandpunt vloeiend
verlopen of via een tijdelijk stilgezet beeld.

• Afhankelijk van de disc is het mogelijk dat
het omschakelen van camerastandpunten
geheel of bij bepaalde scènes buiten
werking is gesteld.

• Het kan even duren voor er overgeschakeld
is naar een ander camerastandpunt.

• Afhankelijk van de disc is het mogelijk dat
scènes opgenomen met twee of meer
camerastandpunten worden weergegeven.

• Afhankelijk van de disc is het mogelijk dat
het titelmenu niet met de [TITLE] toets kan
worden opgeroepen.

2. Gebruik de “  ” en “  ” of de cijfertoetsen om
uw keuze te bepalen.

• Zowel het gebruik van de cursortoetsen als
dat van de cijfertoetsen hangt mede af van
de gebruikte disc.

• Afhankelijk van de disc is het mogelijk dat
de cijfertoetsen buiten werking zijn gesteld.

3. druk op de [ENT] toets.

Omschakelen van talen
Bij discs waarop twee of meer geluidssporen of
talen voor de geluidsweergave zijn opgenomen,
kunt u tijdens weergave de gebruikte taal
omschakelen.

Druk tijdens weergave op de [AUDIO] toets.

➔Met elke druk op deze toets zal er een
andere taal worden ingeschakeld.

• Afhankeli jk van de disc kunnen er
maximaal 8 audiosporen zijn opgenomen.
Voor details hieromtrent dient u de
informatie op de disc of op de verpakking
te bekijken ( 8 : geeft aan dat er 8
audiosporen op de disc staan).

• Wanneer de stroom wordt ingeschakeld en
wanneer de disc wordt gewisseld, zal er
worden teruggekeerd naar de
fabrieksinstelling voor de taal. Als die taal
niet op de disc staat, zal de voorkeurstaal
van de disc zelf worden gebruikt.

• Afhankelijk van de disc is het mogelijk dat
het omschakelen van de taal geheel of bij
bepaalde scènes buiten werking is gesteld.

• Het kan even duren voor er overgeschakeld
is naar een ander audiospoor.

Omschakelen van de ondertiteling
Bij discs waarop ondertiteling in twee of meer
talen is opgenomen, kunt u tijdens weergave de
gebruikte taal omschakelen.

Druk tijdens weergave op de [SUB TITLE ] toets.

➔Met elke druk op deze toets zal er een
andere ondertiteling worden ingeschakeld.

• Afhankelijk van de disc kunnen er in
maximaal 32 talen ondertitelingen zijn
opgenomen. Voor details hieromtrent dient
u de informatie op de disc of op de
verpakking te bekijken ( 8 : geeft aan dat
er 8 verschillende ondertitelingen op de
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DVD-Video bediening

Tonen van de weergave-gegevens
Druk tijdens weergave op de [P.TIME] toets.

➔Wanneer u op de [P.TIME] toets drukt…

Met elke druk op deze toets kunt u heen en
schakelen tussen het tonen (ON) of het
uitschakelen (OFF) van de weergave-
gegevens.

Als u de toets tenminste 1 seconde ingedrukt
houdt, kunt u schakelen tussen diverse tijd-
gegevens.

TITLE ELAPSED
(TITEL VERTREKEN)

TITLE REMAIN
(TITEL RESTEREND)

CHAPTER ELAPSED
(HOOFDSTUK VERSTREKEN)

CHAPTER REMAIN
(HOOFDSTUK RESTEREND)

 • TITLE ELAPSED (TITEL VERTREKEN):
Verstreken weergavetijd van deze titel.

 • TITLE REMAIN (TITEL RESTEREND):
Resterende weergavetijd van deze titel.

• CHAPTER ELAPSED (HOOFDSTUK VERSTREKEN):
Verstreken weergavetijd van dit hoofdstuk.

 • CHAPTER REMAIN (HOOFDSTUK RESTEREND):
Resterende weergavetijd van dit hoofdstuk.
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Wanneer de PBC functie is uitgeschakeld

■ Hervatten van de weergave
• Druk op de weergave-/pauzetoets [  ] om

de weergave te hervatten vanaf de scène waar
deze eerder werd gestopt.

Pauzeren van de weergave
Druk ti jdens weergave op de weergave-/
pauzetoets [  ].

➔De weergave wordt gepauzeerd.

■ Hervatten van de weergave
• Druk op de weergave-/pauzetoets [  ]

om de weergave te laten hervatten.

Vertraagde weergave
Houd de [SLOW] toets ingedrukt.

➔Terwijl de toets ingedrukt wordt gehouden
worden de beelden met de helft van de
normale weergavesnelheid weergegeven.

• Vertraagde weergave achteruit is niet
mogelijk. Bovendien zal er geen geluid
worden weergegeven bij ver traagde
weergave.

Overslaan van een fragment
(zoeken)
Druk tijdens weergave op de toets voor het
volgende fragment [  ] of die voor het vorige
fragment [  ].

➔Met elke druk op de toets zal er een fragment
in de aangegeven richting worden
overgeslagen, waarna de weergave zal
beginnen.

• Druk op de [  ] toets om de weergave
te laten beginnen vanaf het begin van het
volgende fragment.

• Druk op de [  ] toets om de weergave
te laten beginnen vanaf het begin van het
huidige fragment. Druk binnen 1 seconde

Bekijken van een Video CD (V-CD)
Nadat u deze disc heeft geselecteerd, zal de
weergavefunctie automatisch worden ingesteld.

• Afhankelijk van het materiaal op de disc in
kwestie is het mogelijk dat er
bedieningstoetsen buiten werking worden
gesteld.

■ Als het menuscherm verschijnt
Voor V-CD’s met PBC (weergave-bediening)
zal er een menuscherm verschijnen. Van dit
menuscherm kunt u met de hieronder
beschreven handelingen het gewenste
onderdeel kiezen en laten weergeven.

Selecteren via het V-CD menu (voor
V-CD’s met PBC)
Deze toets werkt niet bij sommige discs.

1. Druk op de [MENU] toets tijdens weergave.

➔Het V-CD menu zal nu verschijnen.

De daadwerkelijke inhoud van het scherm
hangt mede af van het materiaal op de V-
CD.

• Voorbeeld menuscherm

Afhankelijk van de afgespeelde disc kan het
menuscherm worden omgeschakeld.

2. Selecteer een onderdeel met de cijfertoetsen
op de afstandsbediening en voer uw keuze in
met de [ENT] toets.

➔De videobeelden behorend bij het
geselecteerde onderdeel zullen worden
weergegeven.

Stoppen van de weergave
Druk tijdens weergave op de [  ] stoptoets.

➔De weergave zal stoppen.

Wanneer de PBC functie is ingeschakeld
• Wanneer er op de weergave/pauze  [  ]

toets wordt gedrukt, zal de disc van het begin
af aan worden weergegeven.

Als het toestel via CeNET is aangesloten en
de functie wordt omgeschakeld, zal de disc
van het begin af aan worden weergegeven.

Huidige
locatie

Fragment

Terug Weergaverichting

Fragment Fragment
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nog eens op dezelfde toets om terug te
springen naar het begin van het vorige
fragment.

Bij sommige discs die zijn uitgerust met de PBC
functie zijn deze handelingen niet mogelijk.

Snel vooruit en snel terug
Houd tijdens weergave de snel vooruit [  ] of
snel terug [  ] toets ingedrukt.

➔Houd de toets ingedrukt om eerst de
beelden weer te laten geven met 4 keer de
normale weergavesnelheid en na 3
seconden met een 16 keer hogere
weergavesnelheid. Laat de toets los om
terug te keren naar de normale
weergavesnelheid.

• Tijdens snel vooruit of terug spoelen zal
er geen geluid worden weergegeven.

• Het is mogelijk dat het menuscherm
verschijnt wanneer u een van deze toetsen
gebruikt.

Zoeken op fragmentnummer
U kunt het begin van een bepaald gedeelte
opzoeken met behulp van de nummers van de
fragmenten op de Video CD.

1. Druk tijdens weergave op de [SEARCH
MODE] toets.

2. Voer met de cijfertoetsen (0-9) het nummer in
van het fragment dat u wilt laten weergeven.

• Als u fragmentnummer “12” wilt invoeren,
drukt u eerst op cijfer toets “1” en
vervolgens op “2”.

Druk op “1”.

Druk op “2”.

3. Druk op de [ENT] toets.

➔De weergave zal beginnen vanaf de eerste
scène van het fragment met het ingevoerde
nummer.

• Als er geen fragment met het ingevoerde
nummer bestaat, of wanneer zoeken op
fragmentnummer niet is toegestaan op
deze disc, zal de volgende melding
verschijnen ten teken dat de uitgevoerde
handeling ongeldig is.

Bekijken van een Video CD (V-CD)

Als u een disc met PBC afspeelt en de PBC
functie is ingeschakeld, kan deze handeling niet
worden verricht.

Veranderen van het audio
uitgangssignaal
U kunt het audio uitgangssignaal instellen.

Druk tijdens weergave op de [AUDIO] toets.

➔Met elke druk op deze toets kunt u schakelen
tussen de volgende audio uitgangssignalen

LR (stereo)

LL (links)

RR (rechts)

Intro-weergave
Hiermee kunt u de eerste 10 seconden van alle
fragmenten op de disc laten weergeven.

Druk op de [SCAN] toets.

➔Druk nog eens op de [SCAN] toets om de
intro-weergave weer uit te schakelen.

Als u een disc met PBC afspeelt en de PBC
functie is ingeschakeld, kan deze handeling niet
worden verricht.

Herhaalde weergave
U kunt een enkel fragment op de Video CD laten
herhalen.

Druk op de [RPT] toets.

Druk nog een keer op de [RPT] toets om de
herhaalde weergave uit te schakelen.

Als u een disc met PBC afspeelt en de PBC
functie is ingeschakeld, kan deze handeling niet
worden verricht.

Willekeurige weergave
Hierbij worden alle fragmenten op de Video CD
in een willekeurige volgorde weergegeven.

Druk op de [RDM] toets.

➔Druk nog een keer op de [RDM] toets om
de willekeurige weergave uit te schakelen.

Als u een disc met PBC afspeelt en de PBC
functie is ingeschakeld, kan deze handeling niet
worden verricht.
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Tonen van de weergave-gegevens
Druk tijdens weergave op de [P.TIME] toets.

➔Wanneer u op de [P.TIME] toets drukt…

Met elke druk op deze toets kunt u heen en
schakelen tussen het tonen (ON) of het
uitschakelen (OFF) van de weergave-
gegevens.

• Ook als het tonen van de weergave-
gegevens is uitgeschakeld, kunt u deze op
het scherm laten verschijnen met de toets.

• Afhankelijk van de weergavetoestand of de
disc zelf is het mogelijk dat de volgende
aanduiding verschijnt.

Als u de toets tenminste 1 seconde ingedrukt
houdt, kunt u schakelen tussen diverse tijd-
gegevens.

TRACK ELAPSED
(FRAGMENT VERSTREKEN)

TRACK REMAIN
(FRAGMENT RESTEREND)

Opmerking:
• Afhankelijk van de disc is het mogelijk dat de

[P.TIME] aanduiding bij bepaalde scènes niet
getoond wordt. Het kan ook voorkomen dat de
P.TIME functie helemaal niet werkt. In een dergelijk
geval zal de melding “NVALID ” (ongeldig)
verschijnen.

Bekijken van een Video CD (V-CD)

Weergave-bediening (PBC) aan/uit
Voor Video CD’s met PBC kan deze functie
worden in- of uitgeschakeld.

druk op de [PBC] toets.

➔Met elke druk op deze toets schakelt u deze
functie aan of uit.

Wanneer de PBC functie wordt in- of
uitgeschakeld, zal de disc van het begin af
aan worden weergegeven.

De fabrieksinstelling voor PBC is uit (ON).

Weergave-bediening (PBC)
Dit is een functie die is opgenomen op Video CD’s
vanaf versie 2.0, bedoeld voor het
vergemakkelijken van de bediening. Via op de
Video CD zelf opgenomen menuschermen kunt
u het opgenomen materiaal afspelen, met behulp
van eenvoudige dialoogvensters of zelfs software
met een zoekfunctie. U kunt ook stilstaande
beelden laten weergeven bij een hoge of
standaard resolutie.

Wanneer de PBC functie is ingeschakeld
Het begin van een disc zal worden weergegeven
wanneer een handeling als “SET UP”, “DISC
SEL”, “STOP” of “ACC ON/OFF” wordt uitgevoerd.



VCZ628 157

• Druk op de [  ] toets om de weergave
te laten beginnen vanaf het begin van het
huidige fragment. Druk binnen 1 seconde
nog eens op dezelfde toets om terug te
springen naar het begin van het vorige
fragment.

Snel vooruit en snel terug
Houd tijdens weergave de snel vooruit [  ] of
snel terug [  ] toets ingedrukt.

➔Houd de toets ingedrukt zodat eerst de
weergavesnelheid 4 keer zo snel wordt en
3 seconden later zelfs 8 keer. Laat de toets
los om terug te keren naar de normale
weergavesnelheid.

Zoeken op fragmentnummer
U kunt het begin van een bepaald gedeelte
opzoeken met behulp van de nummers van de
fragmenten op de CD.

1. Druk tijdens weergave op de [SEARCH
MODE] toets.

2. Voer met de cijfertoetsen (0-9) het nummer in
van het fragment dat u wilt laten weergeven.

• Als u fragmentnummer “12” wilt invoeren,
drukt u eerst op cijfer toets “1” en
vervolgens op “2”.

Druk op “1”.

Druk op “2”.

3. Druk op de [ENT] toets.

➔De weergave zal beginnen vanaf het begin
van het fragment met het ingevoerde nummer.

• Als er geen fragment met het ingevoerde
nummer bestaat, of wanneer zoeken op
fragmentnummer niet mogelijk is, zal de
volgende melding verschijnen ten teken
dat de uitgevoerde handeling ongeldig is.

Intro-weergave
Hiermee kunt u de eerste 10 seconden van alle
fragmenten op de disc laten weergeven.

Druk op de [SCAN] toets.

➔Druk nog eens op de [SCAN] toets om de
intro-weergave weer uit te schakelen.

Beluisteren van een CD
*Dit toestel is geschikt voor CD TEXT.
Dit toestel is geschikt voor weergave van de
disctitel, fragmenttitel en de artiest als CD TEXT
gegevens.

Opmerking:
• Dit toestel is uitsluitend geschikt voor CD TEXT in

het Engels. Het is mogelijk dat sommige tekens
niet correct op het display getoond kunnen worden.

Nadat u deze disc heeft geselecteerd, zal de
weergavefunctie automatisch worden ingesteld.

CD TEXT display

Stoppen van de weergave
Druk tijdens weergave op de [  ] stoptoets.

➔De weergave zal stoppen.

■ Hervatten van de weergave
• Druk op de weergave-/pauzetoets [  ]

om de weergave te hervatten vanaf het punt
waar deze eerder werd gestopt.

Pauzeren van de weergave
Druk ti jdens weergave op de weergave-/
pauzetoets [  ].

➔De weergave wordt gepauzeerd.

■ Hervatten van de weergave
• Druk op de weergave-/pauzetoets [  ]

om de weergave te laten hervatten.

Overslaan van een fragment
(zoeken)
Druk tijdens weergave op de toets voor het
volgende fragment [  ] of die voor het vorige
fragment [  ].

➔Met elke druk op de toets zal er een fragment
in de aangegeven r ichting worden
overgeslagen, waarna de weergave zal
beginnen.

• Druk op de [  ] toets om de weergave
te laten beginnen vanaf het begin van het
volgende fragment.
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Beluisteren van een CD

Herhaalde weergave
U kunt fragmenten op de CD laten herhalen.

Druk op de [RPT] toets om een fragment te
herhalen.

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

● Fragment herhalen:
Een enkel fragment wordt herhaald weergegeven.

● Disc herhalen:
De hele disc wordt herhaald weergegeven.

Druk nog een keer op de [RPT] toets om de
herhaalde weergave weer uit te schakelen.

Willekeurige weergave
Hierbij worden alle fragmenten op de CD in een
willekeurige volgorde weergegeven.

Druk op de [RDM] toets.

➔Druk nog een keer op de [RDM] toets om
de willekeurige weergave uit te schakelen.

Veranderen van het display met de
weergave-gegevens
Als u de [P.TIME] toets langer ingedrukt houdt,
kunt u schakelen tussen diverse tijd-gegevens.

TRACK ELAPSED
(FRAGMENT VERSTREKEN)

TRACK REMAIN
(FRAGMENT RESTEREND)
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is het mogelijk dat het display de gegevens
niet naar behoren kan weergeven.

● Mappenstructuur
1. Een disc met mappen in meer dan 8

hiërarchische niveaus voldoet niet aan de ISO
9669 vereisten en kan niet worden afgespeeld.

● Totale aantal mappen en bestanden
1. Het aantal bestanden en mappen mag

maximaal 255 bedragen.

(Het maximale aantal mappen is echter
beperkt tot 254.) Wanneer er meer dan 256
mappen en bestanden op de disc staan,
kunnen de bestanden en mappen boven dat
aantal niet worden afgespeeld.

2. Bestanden worden afgespeeld op de volgorde
waarop ze op de disc zijn opgenomen. (Dit komt
niet noodzakelijkerwijs overeen met de volgorde
zoals de bestanden op uw PC worden getoond.)

• Afhankelijk van de gebruikte opname-
programmatuur is het mogelijk dat er wat ruis
hoorbaar is.

• Het is mogelijk dat bestanden die zijn gemaakt
met LAME (Lame Aint MP3 Encoder) niet
correct worden weergegeven.

• Als een bestand is opgenomen met VBR
(variabele bitsnelheid), kan de aangegeven
weergavetijd voor dat bestand afwijken van
de werkelijke weergavetijd.

De aanbevolen waarde voor VBR loopt van
64 kbps tot 320 kbps.

• Afhankelijk van de schade aan een bestand
kan het gebeuren dat het bestand in kwestie
niet wordt weergegeven en in plaats daarvan
het volgende bestand wordt afgespeeld.

Als de schade ernstig is, zal de weergave
stoppen en zal de melding “DISC ERROR”
verschijnen.

Nadat u deze disc heeft geselecteerd, zal de
weergavefunctie automatisch worden ingesteld.

Voorbeeld ID3 Tag display

Beluisteren van een MP3
Dit toestel is geschikt voor ID3 Tag.
Dit toestel is geschikt voor weergave van de
titel, de artiest en het album van ID3 Tag versies
1.0 en 1.1.

MP3

Wat is MP3?
MP3 is een manier om audiogegevens te
comprimeren, kleiner te maken, geclassificeerd als
layer (laag) 3 van de MPEG standaarden. Deze
compressiemethode is populair geworden onder PC
gebruikers en is uitgegroeid tot een standaardformaat.

MP3 zorgt ervoor dat audiogegevens kunnen
worden teruggebracht tot ongeveer 10 procent
van hun oorspronkelijke afmetingen met behoud
van een hoge geluidskwaliteit. Dit betekent dat
er ongeveer 10 gewone muziek CD’s kunnen
worden opgenomen op een enkele CD-R of CD-
RW disc zodat u langer kunt luisteren zonder
CD’s te hoeven wisselen.

Voorzorgen bij het maken van een
MP3 disc
● Bestandsextensie
1. U moet altijd de bestandsextensie “.MP3” of

“.mp3 ”, in tekens van een enkele byte lengte,
toevoegen aan de naam van een MP3
bestand. Gebruikt u een andere extensie of
vergeet u “.MP3” of “.mp3 ” toe te voegen aan
de bestandsnaam, dan kan het bestand niet
worden afgespeeld. Ook als u hoofd- en kleine
letters (boven- en onderkastletters) door
elkaar gebruikt in de bestandsextensie is het
mogelijk dat het bestand niet naar behoren
weergegeven kan worden.

2. Bestanden die geen MP3 gegevens bevatten
kunnen niet worden afgespeeld.

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

CD-R of CD-RW, dient u “ISO9660 level 1” of
“level 2” te kiezen als bestandssysteem voor
de schrijfsoftware. De disc zal mogelijk niet
naar behoren kunnen worden afgespeeld als
deze in een ander formaat is opgenomen.

2. De naam van de map en die van het bestand
kunnen worden getoond als titels bij MP3
weergave, maar deze mogen dan maximaal
31 en 27 tekens lang zijn voor respectievelijk
de map- en de bestandsnaam (exclusief de
extensie). Voert u meer letters of cijfers in, dan
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Opmerking:
• Als de ID3 Tag gegevens zijn ingevoerd in tekens

van 2-byte, is het mogelijk dat deze tekens niet
correct op het display kunnen worden weergegeven.

Stoppen van de weergave
Druk tijdens weergave op de [  ] stoptoets.

➔De weergave zal stoppen.

■ Hervatten van de weergave
• Druk op de weergave-/pauzetoets [  ]

om de weergave te hervatten vanaf het punt
waar deze eerder werd gestopt.

Pauzeren van de weergave
Druk ti jdens weergave op de weergave-/
pauzetoets [  ].

➔De weergave wordt gepauzeerd.

■ Hervatten van de weergave
• Druk op de weergave-/pauzetoets [  ]

om de weergave te laten hervatten.

Overslaan van een bestand
(zoeken)
Druk tijdens weergave op de toets voor het
volgende bestand [  ] of die voor het vorige
bestand [  ].

➔Met elke druk op de toets zal er een bestand
in de aangegeven r ichting worden
overgeslagen, waarna de weergave zal
beginnen.

• Druk op de [  ] toets om de weergave
te laten beginnen vanaf het begin van het
volgende bestand.

• Druk op de [  ] toets om de weergave
te laten beginnen vanaf het begin van het
huidige bestand. Druk binnen 2 seconden
nog eens op dezelfde toets om terug te
springen naar het begin van het vorige
bestand.

Bij deze handeling kunt u ook naar een bestand
in een andere map springen.

Snel vooruit en snel terug
Houd tijdens weergave de snel vooruit [  ] of
snel terug [  ] toets ingedrukt.

➔Druk op de toets zodat de weergavesnelheid
eerst 4 keer zo snel wordt en na 3 seconden
8 keer. Laat de toets los om terug te keren
naar de normale weergavesnelheid.

Selecteren van een bestand via het
scherm
Selecteer het gewenste bestand met de
cursortoetsen (“  ” en “  ”) en druk vervolgens
op de [ENT] toets. De weergave zal beginnen.

FOLDER lijst display

Stroomschema keuzeschermen

ID3 Tag display scherm

FOLDER lijst scherm

FOLDER lijst scherm

Druk op de 
[RTN] toets

Druk op de 
[RTN] toets

1 Selecteer met de cursortoetsen (“  ” en “  ”)
en maak uw keuze definitief met de [ENT] toets.

2 In het geval van een bestand met ID3 Tag gegevens...
Als er een bepaalde tijd lang niet op een van de
cursortoetsen wordt gedrukt nadat het bestand
geselecteerd is, zal het ID3 Tag scherm
verschijnen.

Weergave door een map en een
bestand te selecteren (directe
selectie)
Met deze methode kunt u zoeken op de
mapnummers en de bestandsnummers zoals die
zijn opgenomen op de MP3 disc.

1. Druk tijdens weergave op de [SEARCH
MODE] toets.

➔Met elke druk op deze toets kunt u heen en
weer schakelen tussen “T000” voor
bestandsnummers en “F000” voor
mapnummers

2. Voer met de cijfertoetsen (0-9) het nummer in
van de map of het bestand dat u wilt laten
weergeven.
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3. Druk op de [ENT] toets.

Als u een mapnummer heeft ingevoerd, zal de
weergave beginnen vanaf het eerste bestand in
die map.

Als u aan het zoeken bent naar een bepaalde
map of bestand terwijl er een bestand wordt
afgespeeld, kunt u met de [MENU] toets
terugkeren naar het spelende bestand.

Opzoeken van het gewenste
bestand
(Intro-weergave bestanden)
● Over de intro-weergave van alle bestanden

Hiermee kunt u de eerste 10 seconden van
alle bestanden op de disc laten weergeven.

Druk op de [SCAN] toets.

➔Op de monitor verschijnt de melding
“TRACK SCN ”.

• De intro-weergave zal beginnen vanaf het
eerstvolgende bestand.

■ Annuleren van de intro-weergave van alle
bestanden
Druk nog eens op de [SCAN] toets.

➔De melding “TRACK SCN ” zal van de
monitor verdwijnen en het spelende bestand
zal in zijn geheel worden weergegeven.

Opzoeken van de gewenste map
(Intro-weergave mappen)
● Over de intro-weergave van alle mappen

Hiermee kunt u de eerste 10 seconden van
het eerste bestand uit elke map op de disc
laten weergeven.

Houd de [SCAN ] toets tenminste 1 seconde
ingedrukt.

➔Op de monitor verschijnt de melding
“FOLDER SCN” terwijl de intro-weergave
van de mappen zal beginnen.

• De intro-weergave zal beginnen vanaf het
eerste bestand van de eerstvolgende map
na de huidige.

■ Annuleren van de intro-weergave van alle
mappen
Druk nog eens op de [SCAN] toets.

➔De melding “FOLDER SCN” zal van de
monitor verdwijnen en het spelende bestand
zal in zijn geheel worden weergegeven.

Herhaalde weergave van een enkel
bestand
(Herhaalde weergave bestand)
● Over de herhaalde weergave van een enkel

bestand
U kunt het spelende bestand laten herhalen.

Druk op de [RPT] toets.

➔Op de monitor verschijnt de melding
“TRACK RPT ” en het huidige bestand zal
herhaald worden.

■ Annuleren van de herhaalde weergave van
een enkel bestand
Druk nog eens op de [RPT] toets.

➔De melding “TRACK RPT ” zal van de
monitor verdwijnen en het huidige bestand
zal normaal worden weergegeven.

Herhalen van de bestanden in een
map
(Herhaalde weergave map)
● Over de herhaalde weergave van een map

Hiermee kunt u alle bestanden in een
bepaalde MP3 map laten herhalen.

Houd de [PRT] toets tenminste 1 seconde
ingedrukt.

➔Op de monitor verschijnt de melding
“FOLDER RPT ” terwij l de herhaalde
weergave van de map zal beginnen.

■ Annuleren van de herhaalde weergave van
een map

Druk nog eens op de [RPT] toets.

➔De melding “FOLDER RPT” zal van de
monitor verdwijnen en het spelende bestand
zal normaal worden weergegeven.

Willekeurige weergave van
bestanden
(Willekeurige weergave bestanden)
● Over de willekeurige weergave van

bestanden
Hierbij worden alle bestanden uit een
bepaalde map in een willekeurige volgorde
weergegeven.

Druk op de [RDM] toets.

➔Op de monitor zal de melding “TRACK
RDM” verschijnen en de willekeurige
weergave van de bestanden uit deze map
zal beginnen.
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■ Annuleren van de willekeurige weergave
van bestanden

Druk nog eens op de [RDM] toets.

➔De melding “TRACK RDM ” zal van de
monitor verdwijnen en het huidige bestand
zal normaal worden weergegeven.

Willekeurige weergave van
bestanden
(Willekeurige weergave mappen)
● Over de willekeurige weergave van mappen

Hierbij worden alle bestanden op de disc in
een willekeurige volgorde weergegeven.

Houd de [RDM] toets tenminste 1 seconde
ingedrukt.

➔Op de monitor zal de melding “FOLDER
RDM” verschijnen en de willekeurige
weergave van de mappen zal beginnen.

■ Annuleren van de willekeurige weergave
van mappen
Druk nog eens op de [RDM] toets.

➔De melding “FOLDER RDM” zal van de
monitor verdwijnen en het huidige bestand
zal normaal worden weergegeven.

Veranderen van het display met de
weergave-gegevens
Als u de [P.TIME] toets tenminste 1 seconde
ingedrukt houdt, kunt u schakelen tussen diverse
tijd-gegevens.

TRACK ELAPSED
(FRAGMENT VERSTREKEN)

TRACK REMAIN
(FRAGMENT RESTEREND)

Beluisteren van een MP3
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Bediening van de DVD-wisselaar via het hoofdtoestel na
CeNET aansluiting
De MODE schakelaar moet voor deze functies
op de CeNET stand staan.
Raadpleeg de zaak waar u het toestel heeft
gekocht omtrent CeNET hoofdtoestellen waarop
dit toestel kan worden aangesloten.

De bediening en displays verzorgd via de CeNET
aansluiting zijn vereenvoudigd en voorzien u niet
van alle functies van uw DVD-wisselaar. Als u
alle functies van uw DVD-wisselaar wilt kunnen
gebruiken, dient u de afstandsbediening te
gebruiken alsof u de DVD-wisselaar los gebruikt.
Er kunnen niet meer dan 2 DVD-wisselaars
tegelijkertijd aangesloten worden. U mag slechts
een enkele andere DVD-wisselaar op dit toestel
aansluiten.

Bedienen van de DVD-wisselaar
Druk op de [FNC] (FUNC) toets en selecteer de
DVD-wisselaarfunctie.

De bediening en de displays hangen mede af van
de soort disc die wordt afgespeeld.

De volgende tabel geeft een beschrijving van de
bediening en de bedieningsorganen voor DVD
Video’s, V-CD’s en MP3 discs.

Sommige bedieningsorganen komen mogelijk
niet overeen met die op uw hoofdtoestel.

Wat betreft de bediening voor CD’s zij verwezen
naar de handleiding van het hoofdtoestel in
kwestie.

Weergave/stilstaand beeld

Volgende disc

Disckeuze

Volgend/vorig fragment
Tenminste 1 seconde
ingedrukt: Snel vooruit/
achteruit spoelen

Fragment herhalen

(PBC uitgeschakeld)

Intro-weergave
fragmenten

(PBC uitgeschakeld)

Willekeurige weergave
fragmenten

(PBC uitgeschakeld)

Vertraagde weergave

Weergave/stilstaand beeld

Volgende disc

Disckeuze

Volgend/vorig hoofdstuk
Tenminste 1 seconde
ingedrukt: Snel vooruit/
achteruit spoelen

Hoofdstuk herhalen
Tenminste 1 seconde
ingedrukt: Titel herhalen

Intro-weergave hoofdstukken

Vertraagde weergave

Vertraagde weergave
achteruit

[ ] toets

[BND] toets
([BAND ] toets)

[DIRECT] toets
(P.ch 1~6 )

[ ] ,[ ] toetsen

[RPT] toets
([RP] toets)

[SCN] toets
([SC] toets)

[RDM] toets
([RD] toets)

Nadat u op de
[ ] toets heeft
gedrukt dient u de
[ ] of de [ ]
tenminste 1
seconde ingedrukt
te houden.

Bedieningstoets DVD

Weergave/pauze

Volgende disc

Disckeuze

Volgend/vorig bestand
Tenminste 1 seconde
ingedrukt: Snel vooruit/
achteruit spoelen

Bestand herhalen
Tenminste 1 seconde
ingedrukt: Map herhalen

Intro-weergave bestanden
Tenminste 1 seconde
ingedrukt: Intro-weergave
mappen

Willekeurige weergave
bestanden Tenminste 1 seconde
ingedrukt: Willekeurige
weergave mappen

VCD MP-3
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Wijzigen van begininstellingen zoals de menutaal enz.
De menu-instellingen die worden beschreven in
deze paragraaf worden getoond op de monitor
en kunnen worden geselecteerd via de
afstandsbediening.

Als de gekozen taal niet is opgenomen op de
disc, zal in plaats daarvan de voorkeurstaal van
de disc zelf worden gebruikt.

Selecteren via het monitor-menu
1. Druk op de [SET UP] toets om het hoofdmenu

te openen.

2. Selecteer GENERAL SETUP of PREFERENCES

met de “  ” of “  ” toetsen en druk vervolgens
op de [ENT] toets om uw keuze in te voeren.

3. Gebruik de “  ” of “  ” toetsen om aan de
linkerkant een menu-onderdeel te selecteren.

4. Druk op de “  ” toets om de bijbehorende
lijst met keuzemogelijkheden te openen.

5. Druk op de “  ” toets om terug te keren naar
het linker menu-onderdeel.

6. Druk op de [RTN] toets om terug te keren naar
het hoofdmenu.

7. Druk op de [SET UP] toets om vanuit de
instelfunctie terug te keren naar de
oorspronkelijk ingestelde functie.

(Hoofdmenu)

(Submenu)
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Wijzigen van begininstellingen zoals de menutaal enz.

Instellen van het schermformaat
Stel het schermformaat in overeenkomstig de TV
monitor waarop het toestel is aangesloten.

1. Volg de stappen 1 t/m 4 onder “Selecteren
via het monitor-menu ”, selecteer “TV
DISPLAY ” onder “GENERAL SETUP ”.

2. Gebruik de“  ” of “  ” toetsen en selecteer
het schermformaat.

➔De kleur van het geselecteerde onderdeel
zal veranderen.

● Wanneer u een conventionele TV monitor
gebruikt (4:3).

• NORMAL/PS : De linker- en rechter
randen van het beeld vallen buiten het
scherm.

Deze functie geeft het belangrijkste
middenstuk van het beeld op het hele
scherm weer. In sommige gevallen kan
het beeld horizontaal verschoven worden
(pan).

• NORMAL/LB : Aan de boven- en
onderkant van het scherm verschijnen
zwarte balken.

Op deze manier kunnen Cinema Scope
en Vista Vision beelden worden
weergegeven zonder dat er stukken van
het beeld verloren gaan, alhoewel nu niet
het hele beeldscherm gebruikt wordt.

● Wanneer u een breedbeeld TV monitor
gebruikt (16:9)

• WIDE:

3. Druk op de [ENT] toets om uw keuze in te
voeren.

De fabrieksinstelling is NORMAL/PS.

Instellen van het soort TV signaal
U kunt het TV signaal instellen op NTSC, PAL of
MULTI.

1. Volg de stappen 1 t/m 4 onder “Selecteren
via het monitor-menu ”, selecteer “TV TYPE”
onder “GENERAL SETUP ”.

2. Gebruik de “  ” of “  ” toetsen en selecteer
NTSC, PAL of MULTI.

3. Druk op de [ENT] toets om uw keuze in te
voeren.

De fabrieksinstelling is PAL.

*Deze instelling kan worden gewijzigd met de
[NTSC/PAL ] toets op de afstandsbediening.
Zie de bladzijden met de titels “4.
AFSTANDSBEDIENING ” en “5.
ONDERDELEN EN FUNCTIES” voor details.
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Wijzigen van begininstellingen zoals de menutaal enz.

Tonen van het pictogram voor
meerdere camerastandpunten
U kunt bij scènes die kunnen worden bekeken
uit meerdere camerastandpunten een pictogram
in beeld laten verschijnen.

1. Volg de stappen 1 t/m 4 onder “Selecteren
via het monitor-menu ”, selecteer “ANGLE
MARK ” onder “GENERAL SETUP ”.

2. Gebruik de “  ” of “  ” toetsen en selecteer
ON (aan) of OFF (uit).

3. Druk op de [ENT] toets om uw keuze in te
voeren.

De fabrieksinstelling is OFF (uit).

Instellen van het audio
uitgangssignaal
1. Volg de stappen 1 t/m 4 onder “Selecteren

via het monitor-menu ”, selecteer “AUDIO
OUT” onder “GENERAL SETUP ”.

2. Gebruik de “  ” of “  ” toetsen en kies uit
ANALOG, SPDIF/RAW of SPDIF/PCM.

● ANALOG
Zorgt voor analoge audio uitgangssignalen via
de RCA (tulp) aansluitingen.

● SPDIF/RAW
Zorgt voor 5.1 kanaals digitale uitgangssignalen
via de optische uitgangsaansluiting.

PCM audiosignalen met een
bemonsteringsfrequentie van 96 kHz worden
gereproduceerd met een lagere

bemonsteringsfrequentie, 48 kHz.

● SPDIF/RAW
Zorgt voor 2 kanaals digitale uitgangssignalen
via de optische uitgangsaansluiting.

PCM audiosignalen met een
bemonsteringsfrequentie van 96 kHz worden
gereproduceerd met een lagere
bemonsteringsfrequentie, 48 kHz.

3. Druk op de [ENT] toets om uw keuze in te voeren.

De fabrieksinstelling is ANALOG.

Instellen van de ondertiteling
1. Volg de stappen 1 t/m 4 onder “Selecteren

via het monitor-menu ”, selecteer
“CAPTIONS” onder “GENERAL SETUP ”.

2. Gebruik de “  ” of “  ” toetsen en selecteer
ON (aan) of OFF (uit).

3. Druk op de [ENT] toets om uw keuze in te
voeren.

De fabrieksinstelling is OFF (uit).

Instellen van de taal voor de
geluidsweergave
1. Volg de stappen 1 t/m 4 onder “Selecteren

via het monitor-menu ”, selecteer “AUDIO”
onder “PREFERENCES”.

2. Gebruik de “  ” of “  ” toetsen en selecteer
de gewenste taal.
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De talen verschijnen in deze volgorde:

ENGLISH (ENGELS)

FRANCAIS (FRANS)

DEUTSCH (DUITS)

ITALIANO (ITALIAANS)

ESPANOL (SPAANS)
 

NEDERLANDS (NEDELANDS)

SVENSKA (ZWEEDS)

PORTUGUES (PORTUGEES)

3. Druk op de [ENT] toets om uw keuze in te
voeren.

De fabrieksinstelling is ENGLISH (Engels).

Instellen van de taal voor de
ondertiteling
1. Volg de stappen 1 t/m 4 onder “Selecteren

via het monitor-menu ”, selecteer
“SUBTITLE ” onder “PREFERENCES”.

2. Gebruik de “  ” of “  ” toetsen en selecteer
de gewenste taal.

De talen verschijnen in deze volgorde:

ENGLISH (ENGELS)

FRANCAIS (FRANS)

DEUTSCH (DUITS)

ITALIANO (ITALIAANS)

ESPANOL (SPAANS)
 

NEDERLANDS (NEDELANDS)

SVENSKA (ZWEEDS)

PORTUGUES (PORTUGEES)

OFF (UIT)

3.Druk op de [ENT] toets om uw keuze in te
voeren.

De fabrieksinstelling is OFF (uit).

Instellen van de taal voor het
discmenu
1. Volg de stappen 1 t/m 4 onder “Selecteren

via het monitor-menu ”, selecteer “DISC
MENU” onder “PREFERENCES”.

2. Gebruik de “  ” of “  ” toetsen en selecteer
de gewenste taal.

De talen verschijnen in deze volgorde:

ENGLISH (ENGELS)

FRANCAIS (FRANS)

DEUTSCH (DUITS)

ITALIANO (ITALIAANS)

ESPANOL (SPAANS)
 

NEDERLANDS (NEDELANDS)

SVENSKA (ZWEEDS)

PORTUGUES (PORTUGEES)

3. Druk op de [ENT] toets om uw keuze in te
voeren.

De fabrieksinstelling is ENGLISH (Engels).
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Instellen van de landencode
U kunt via een code uw land instellen ten behoeve
van de instellingen voor het kinderslotniveau.

1. Volg de stappen 1 t/m 4 onder “Selecteren
via het monitor-menu ”, selecteer “LOCALE ”
onder “PREFERENCES”.

2. Druk op de [ENT] toets om het invoerscherm
te openen.

3. Gebruik de cijfertoetsen om de 4 cijfers voor
de code van het gewenste land in te voeren.

4. Druk op de [ENT] toets om uw keuze in te
voeren.

De fabrieksinstelling is 8583 (VS).

■Lijst met landencodes
∗1 Land

ALBANIE
ANDORRA
OOSTENRIJK
BAHREIN
BELGIE
BOSNIE EN HERZEGOWINA
BULGARIJE
CROATIE (plaatselijke naam: Hrvatska)
CYPRUS
TSJECHISCHE REPUBLIEK
DENEMARKEN
EGYPTE
FINLAND
FRANKRIJK
(FRANKRIJK, METROPOOL)
DUITSLAND
GRIEKENLAND
HONGARIJE
IJSLAND
IRAN (ISLAMITISCHE REPUBLIEK)
IRAK
IERLAND
ISRAEL
ITALIE
JAPAN
JORDANIE
KUWEIT
LIBANON
LESOTHO
LIECHTENSTEIN
LUXEMBURG
MACEDONIE, VOORMALIGE
JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK
MALTA
MONACO
NEDERLAND
NEDERLANDSE ANTILLEN
NOORWEGEN
OMAN
POLEN
PORTUGAL
QATAR
ROMANIE
SAN MARINO
SAUDI ARABIE
SLOWAKIJE (Republiek Slowakije)
SLOVENIE
ZUID AFRIKA
SPANJE
ZWASILAND
ZWEDEN
ZWITSERLAND
SYRIE ARABISCHE REPUBLIEK
TURKIJE
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
GROOT-BRITTANNIE
VATICAAN STAD
JEMEN
JOEGOSLAVIE
FAROE EILANDEN
GIBRALTAR
GROENLAND
SVALBARD EN JAN MAYEN EILANDEN

Code
6576
6568
6584
6672
6669
6665
6671
7282
6789
6790
6875
6971
7073
7082
7088
6869
7182
7285
7383
7382
7381
7369
7376
7384
7480
7479
7587
7666
7683
7673
7685
7775

7784
7767
7876
6578
7879
7977
8076
8084
8165
8279
8377
8365
8375
8373
9065
6983
8390
8369
6772
8389
8482
6569
7166
8665
8969
8985
7079
7173
7176
8374



VCZ628 169

Wijzigen van begininstellingen zoals de menutaal enz.

Instellen van het kinderslotniveau
U kunt zelf het gewenste niveau voor het
kinderslot bepalen (zodat u kunt bepalen wat uw
kinderen of andere onbevoegden wel en niet
kunnen bekijken).

Deze functie zorgt ervoor dat scènes die niet
geschikt zijn voor kinderen worden weggelaten
of automatisch worden vervangen door andere
scènes. Door bijvoorbeeld scènes met expliciet
gewelddadige of seksuele inhoud te vervangen
door onschuldige scènes kan een jeugdig publiek
toch, zonder onderbreking, het verhaal blijven
volgen.

1. Volg de stappen 1 t/m 4 onder “Selecteren
via het monitor-menu ”, selecteer
“PARENTAL ” onder “PREFERENCES”.

2. Gebruik de “  ” of “  ” toetsen om een
kinderslotniveau in te stellen.

U kunt kiezen uit niveaus van 1 t/m 8 of NO
PARENTAL (geen kinderslot).

De fabrieksinstelling is niveau 8.

3. Druk op de [ENT] toets om het PASSWORD
VERIFY PAGE (wachtwoord verificatie)
scherm te openen.

4. Gebruik de cijfertoetsen om de 4 cijfers van
uw wachtwoord (PIN code) in te voeren.

*De fabrieksinstelling is [0000].

Instellen van het wachtwoord voor
het kinderslotniveau
1. Volg de stappen 1 t/m 4 onder “Selecteren

via het monitor-menu ”, selecteer
“PASSWORD” onder “PREFERENCES”.

2. Druk op de [ENT] toets om het PASSWORD
CHANGE (wachtwoord wijzigen) scherm te
openen.

3. Voer uw oude wachtwoord in.

4. Voer uw nieuwe wachtwoord in.

5. Bevestig het nieuwe wachtwoord.

Het verdient aanbeveling uw wachtwoord op
te schrijven en te bewaren op een veilige plek
voor het geval u het onverhoopt mocht
vergeten.

Opmerking:
Wanneer er een disc met restricties wordt
afgespeeld

Wanneer er een disc met restricties wordt
afgespeeld, zult u via het invoerscherm het
wachtwoord moeten invoeren. In een dergelijk
geval dient u het juiste wachtwoord in te voeren,
want anders zal de disc niet worden afgespeeld.
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Vervangen met een 3A zekering van gelijk amperage. Brandt de
zekering weer door raadpleeg dan de winkel waar u het product
gekocht heeft.

Raadpleeg de winkel waar u het product gekocht heeft.

Zet de schakelaar in de juiste stand.

Druk met een dun voorwerp op de terugsteltoets.
Opmerking:
Wanneer het reset knopje
wordt ingedrukt dient u de
ACC stroomvoorziening uit
te schakelen.

Druk met een dun voorwerp op de terugsteltoets.
Opmerking:
Wanneer het reset knopje wordt ingedrukt dient u de ACC
stroomvoorziening uit te schakelen.

Vervang de batterijen door nieuwe.

Maak de stekker goed vast.

Ongeveer een uur laten drogen terwijl de stroom ingeschakeld
staat.

Doe het magazijn op de juiste manier in het toestel.

Laat het magazijn uitwerpen en doe het andere magazijn in het
toestel.

Koop een nieuw magazijn (CAA-397).

Lees de paragraaf “Inbrengen van de disc” zorgvuldig door en doe
de disc op de juiste manier in het magazijn.

Veeg de disc voorzichtig schoon.

Verwijder de vergrendelingsschroef.

9. BIJ PROBLEMEN

Het apparaat gaat
niet aan.
(Geen weergave.)

Er gebeurt niks als
u op de toetsen
drukt.

De
afstandsbediening
werkt niet.

Slecht geluid
direct nadat de
stroom wordt
ingeschakeld.

Het magazijn kan
niet worden
geladen.

De “No Disc”
aanduiding
verschijnt wanneer
de discs worden
gecontroleerd.

Het geluid slaat
over.

Probleem

Zekering doorgebrand.

Verkeerde verbindingen.

De CeNET/STANDALONE
schakelaar staat verkeerd.

De microprocessor
functioneert niet naar
behoren vanwege ruis
of storing enz.

De microprocessor
functioneert niet naar
behoren vanwege ruis
of storing enz.

De batterijen zijn leeg.

De ontvanger voor de
afstandsbediening is
niet goed

Wanneer de auto op
een vochtige plek
geparkeerd wordt
kunnen zich
waterdruppeltjes vormen
op de interne lens.

Het magazijn wordt
verkeerd geladen.

Er zit al een magazijn
in het toestel.

Het magazijn is
vervormd.

De disc zit
ondersteboven.

Er zit vocht of vuil op
de disc.

Er zit nog een
vergrendelingsschroef
in het toestel.

Oorzaak Oplossing

Terugsteltoets   
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Als er een andere foutmelding dan die hierboven verschijnt, dient u het resetknopje in te
drukken.Wanneer het resetknopje wordt ingedrukt, zullen frequenties van TV/radiozenders, titels enz.
die zijn opgeslagen in het geheugen worden gewist.

Als het probleem hierdoor niet wordt verholpen, dient u de stroom uit te schakelen en de zaak waar u
het toestel gekocht heeft te raadplegen.

Als hetzelfde probleem zich blijft voordoen, ook nadat u de bovenstaande tabel geraadpleegd hebt, of als
het magazijn niet uit het toestel gehaald kan worden, dient u uw plaatselijke Clarion dealer te raadplegen.

Zet de installatie-keuzehendels aan beide kanten in dezelfde stand.

Zorg ervoor dat de stand van de installatie-keuzehendels
overeenkomt met de daadwerkelijke installatiepositie. Indien onder
een hoek gemonteerd, dient u de installatie-keuzehendels in de
stand (H, 45°, V) te zetten waarin zo min mogelijk ruis optreedt en
zo min mogelijk geluid wordt overgeslagen.

Gebruik een andere disc als vergelijkingsmateriaal. Als de disc
slecht is, kunt u deze het beste weggooien.

Maak de disc schoon.

1. Lees het hoofdstuk “INSTALLATIE” van de installatie-handleiding
zorgvuldig door, controleer of de installatie-keuzehendels correct
zijn ingesteld. Is dat niet het geval, zet ze dan alsnog in de juiste
stand.

2. Controleer of het magazijn kan worden uitgeworpen door op de
uitwerptoets te drukken en doe vervolgens een nieuw magazijn
in het toestel.

Ruis, overslaan

Het mechanisme
functioneert niet.

Probleem

De installatie-
keuzehendels zijn aan
beide kanten
verschillend ingesteld.

De installatierichting
komt niet overeen met
de stand van de
installatie-
keuzehendels.

De disc is verbogen of
beschadigd.

De disc is erg vuil.

Mechanische storing.

Oorzaak Oplossing

10. FOUTMELDINGEN
Bij problemen zal een van de volgende foutmeldingen op het display verschijnen. Neem de overeenko-
mende maatregelen om het probleem op te lossen.

Raadpleeg de zaak waar u het toestel
heeft gekocht of het Clarion service
centrum.

Vervang door een disc zonder krassen,
vervormingen enz.

Gebruik een disc met de juiste regiocode.

Schakel de restricties uit of wijzig het
kinderslotniveau.
(Zie de paragraaf “Instellen van het
kinderslotniveau”).

Er is een storing in het binnenwerk van
de wisselaar zelf.

1. Een DVD/CD kan niet worden
afgespeeld vanwege krassen enz.

2. Een DVD/CD kan niet worden
afgespeeld vanwege een defecte
afleeskop.

3. De disc zit ondersteboven in het
toestel.

De disc heeft een verkeerde regiocode.

De hele disc of gedeeltes daarvan
kunnen niet worden bekeken.

Fout Oorzaak Oplossing

MECHA ERROR

PARENTAL
VIOLATION

DISC ERROR

(ERROR6)

WRONG REGION
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11. TECHNISCHE GEGEVENS
DVD-speler gedeelte
Systeem: Digital Versatile Disc systeem geschikt

voor CD-DA

Bruikbare discs: DVD Video discs, Video CD,
Compact Discs

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

Signaal-ruisverhouding: 90 dB

Vervorming: 0,02 %

Kanaalscheiding: 80 dB

Analoge audio uitgangssignaal 1,8 Vrms

Algemeen
Brontoestel
Voltage stroomvoorziening:

  14,4 V gelijkstroom (10,8 t/m 15,6 V toegestaan)

Aarding: Negatief

Stroomverbruik: Minder dan 1,5 A

Gewicht: 2,2 kg (3,5 lb)

Afmetingen:

230 mm breedte x 83 mm hoogte x 183 mm
diepte (9-1/16 x 3-1/4 x 7-3/16 inch)

Afstandsbediening
Gewicht: 130 g (1 oz. inclusief batterij)

Afmetingen:

54 mm breedte x 27,2 mm hoogte x 155 mm
diepte (9-1/8 x 1-1/16 x 6-1/8 inch)

Ontvangeenheid afstandsbediening
Buitenafmetingen:

22 mm breedte x 41,5mm hoogte x 13,3 mm
diepte (7/8 x 1-5/8 x 1/2 inch)

Gewicht: 33 g

Opmerking:
• Technische gegevens en ontwerp kunnen ten

behoeve van verdere verbeteringen zonder
kennisgeving gewijzigd worden.
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