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Tack för att du har köpt denna Clarion -apparat.

*Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon.
*Spara sedan bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket).
*Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och tag väl vara på det tillsammans med

bruksanvisningen.

1. FINESSER
Kan spela DVD-video/CD-DA/MP3/Video-CD-skivor

Media Direct-indikator

5,1-kanalsdekoder för DTS och Dolby Digital

CeNET med balansedrad ljudlinjeöverföring och dynamisk brusreducering

Möjlighet till visning ur olika vinklar, av olika händelseförlopp, och i slow motion

Kan spela CD-R/CD-RW-skivor

Kan visa CD TEXT på en separat bildskärm

ID3 Tag-kompatibel

24-bitars D/A-omvandlare

Optisk digitalutgång
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INFORMATION FÖR ANVÄNDARE:

ÄNDRINGAR ELLER OMBYGGNAD AV DENNA PRODUKT SOM EJ GODKÄNTS AV
TILLVERKAREN MEDFÖR ATT GARANTIN BLIR OGILTIG.

2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Om det är väldigt kallt i bilen och DVD-
spelaren används precis efter det att
bilvärmaren slagits på, kan det hända att det
bildas imma på skivan eller på optiken inuti
DVD-spelaren så att det inte går att spela
skivan ordentligt. Om det bildas imma på
skivan så torka av den med en mjuk duk. Om
det bildas imma på optiken inuti DVD-spelaren
så vänta med att använda DVD-spelaren i
ungefär en timme. Imman avdunstar av sig
själv så att apparaten går att använda på
normalt sätt igen.

2. Vid körning på väldigt gropigt väglag kan det
uppstå kraftiga vibrationer som gör att ljudet
hoppar.

3. I denna apparat används en precisionsmekanism.
Öppna aldrig höljet även om det skulle uppstå
något problem, och försök aldrig ta isär
apparaten eller smörja dess rörliga delar.

!  VARNING
Titta aldrig på TV eller använd kontrollerna
medan du kör. Observera att det är
förbjudet att köra och sköta TV:n samtidigt
i vissa länder. Skruva heller inte upp
volymen högre medan du kör än att du kan
höra ljud utifrån bilen.
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Ta ut skivan ur sin ask genom att trycka på den
tandade upphöjningen mitt i asken och lyfta ut
skivan. Håll skivan försiktigt i kanterna.

Rätt sätt att hålla i 
skivan

Ta ut skivan

Håll alltid skivan i kanterna. Rör aldrig vid ytan.

Torka av ev. damm eller fingeravtryck med en
mjuk torkduk. Torka från mitten på skivan rakt ut
mot kanten.

Nej

Nya skivor kan vara ojämna i kanterna. I så fall
kan det hända att skivan inte går att spela eller
att den hoppar. Jämna till skivkanten med en
kulspetspenna e.d.

Kulspetspenna

Ojämnhet

Att observera om skivor
Klistra inte fast etiketter på skivytan och skriv inte
på den.

Nej

Använd inga lösningsmedel som t.ex.
rengöringsmedel, antistatspray, eller thinner för
att rengöra skivor.

Nej

Använd inte skivor som är kraftigt repade, skeva,
brutna e.d. Det kan leda till funktionsfel eller
skador på bilstereon.

Nej

Utsätt inte skivor för direkt solljus eller någon form
av värmekällor.

Nej

Observera:
• Använd inte skivskyddsplast som finns i handeln, eller skivor med stabilisatorer, e.d. De kan fastna i

mekanismen inuti apparaten och skada skivan.

3. HANTERING AV SKIVOR
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5. DE OLIKA DELARNA OCH VAD DE ANVÄNDS TILL

[FUNC/POWER]-knapp ✱

(Används endast för CeNET.)
[NTSC/PAL] [BAND/DISC UP]-knapp ✱

(Omkopplare för TV-systemet)
Används för att växla mellan NTSC, PAL, och
MULTI genom att man håller knappen intryckt
i mer än 1 sekund.

* När man byter skiva återgår apparaten till
ursprungsinställningen.

[CeNET]-omkopplare  (Lägesomkopplare)
Skjut omkopplaren åt vänster om apparaten
används för sig själv, eller till höger om
apparaten är ansluten via CeNET.

[MUTE]-knapp ✱

Används för att slå på och stänga av
ljuddämpningen.

[VOLUME]-knappar ✱

Tryck på “+”-knappen för att höja volymen.

Tryck på “-”-knappen för att sänka volymen.

[P.TIME]-knapp
Används för att växla mellan olika visningssätt
för speltiden.

[  ]-knapp (Stoppknapp)
Används för att avbryta uppspelningen av bild
och ljud.

[  ] -knapp  (Spel/pausknapp)✱

Tryck på den här knappen för att börja spela
en skiva eller för att pausa spelningen.

[0-9]-knappar (Sifferknappar)
Används för att mata in nummer.

[DISC SEL]-knapp
Används för byta skiva.

Välj skiva med hjälp av den här knappen och
sifferknapparna.

[MENU]-knapp
V-CD (med PBC): Används för att tänds PBC-
menyn.

DVD VIDEO: Används för att tända
menyskärmen.

[RTN]-knapp
Används för att hoppa tillbaka till föregående
meny.

 [  ] [  ] [  ] [  ] -knappar (Markörknappar)
Använd markörknapparna för att flytta
markören uppåt och nedåt och åt höger och
vänster när du väljer bland menypunkterna
som visas på bildskärmen.

Fjärrkontrollen
[ENT]-knapp

Tryck på den här knappen för att mata in en
inställning.

[TITLE]-knapp
DVD VIDEO: Används för att tända titelskärmen.

[SET UP]-knapp
Används för att tänds apparatens
inställningsskärm.

[  P.CH  ]-knappar ✱

Används för att söka efter scener eller spår.

[ ] [ ]-knappar (Knappar för snabbsökning
framåt och bakåt)✱

Håll knappen intryckt för att snabbsöka
framåt/bakåt.

[SCAN] [PS/AS]-knapp ✱

Används för att slå på/stänga av
snabbavsökningsfunktionen.

[RPT] [AF]-knapp ✱

Används för att slå på/stänga av
upprepningsfunktionen.

[RDM] [PTY]-knapp ✱

Används för att slå på/stänga av
slumpspelningsfunktionen.

[PBC]-knapp
Används för att slå på/stänga av
uppspelningskontrollfunktionen (PBC) för V-
CD-skivor som är försedda med en sådan
funktion.

Om denna knapp hålls intryckt i 5 sekunder
återställs apparaten till fabriksinställningarna.

[AUDIO]-knapp
DVD VIDEO: Används för att välja språk för
ljudet (för DVD-skivor med ljudspår på två eller
flera olika språk).

V-CD: Används för att välja utmatningssätt för
ljudet.

[SUB TITLE]-knapp
Används för att välja språk för textningen.

[ANGLE]-knapp
Används för att välja vinkel vid uppspelning
av DVD-skivor.

(Denna knapp fungerar bara för DVD-skivor
med flera olika bildvinklar.)

[SLOW]-knapp
När man håller knappen intryckt spelas bilden
upp i slow motion.

[SEARCH MODE]-knapp
Tryck först på den här knappen och mata sedan
in nummer med hjälp av sifferknapparna.
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Huvudenheten

Fjärrkontrollmottagaren

Öppningsknapp

Magasinfack

[EJECT]-knapp
* Används för att mata ut magasinet.

DISC-indikator
Lyser rött för DVD-videoskivor.
Lyser grönt för CD-skivor, video-CD-skivor 
och MP3-skivor.

Återställningsknapp
* Används för att återställa apparaten till 
  fabriksinställningarna.

[POWER]-knapp (Strömbrytare)
Används för att slå på/stänga av apparaten 
när den används för sig själv.Mottagare för signaler 

från fjärrkontrollen

● När strömmen slås på tänds belysningen.
När strömmen och tändningen stängs av
tänds belysningen en kort stund.

DVD VIDEO: Används för att söka med hjälp
av titel/kapitelnummer.

MP3: Hållar/spårnummer.

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

Val av funktionsläge/påslagning/avstängning
Val av radio- och TV-band/hopp till nästa skiva
Ljuddämpning på/av
Volymkontroll
Spelning/paus
Automatisk stationslagring/avsökning av snabbvalsstationer
Upprepning/AF På/av
Slumpspelning/PTY På/av
Sökning uppåt/nedåt
Snabbsökning framåt/bakåt

✱ När DVD-spelaren är ansluten till huvudenheten och [CeNET]-omkopplaren är inställd på CeNET-
läget, går det att styra vissa av funktionerna på huvudenheten från DVD-spelaren.

([FNC]-knapp )
([BND] -knapp )
([MUTE] -knapp )
([ROTARY]-ratt )
([  ]-knapp )
([SC] -knapp )
([RP] -knapp )
([RD] -knapp )
([ ] ,  [ ]-knapp )
(Tryck in [ ] - eller [ ]-knappen och
håll den intryckt i mer än 1 sekund.

Manöverknapp

• Se bruksanvisningen som medföljer huvudenheten för närmare detaljer.

Funktion

V-CD (tangenterna fungerar bara när
uppspelningskontrollen är avstängd.):
Spårnummer

CD: Spårnummer.
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6. DVD-VIDEOSYSTEMET
DVD-video är ett digitalt videosystem av hög
kvalitet som ger en skarp och tydlig bild. En 12
cm skiva kan innehålla antingen en hel film eller
fyra timmars musik.

Finesser med DVD-video

På denna apparat finns följande finesser, förutom
den höga bildkvaliteten och ljudkvaliteten som
man alltid får med DVD-video.

Observera:
• Funktionerna som beskrivs i avsnittet “Finesser”,

t.ex. inspelat språk, textning, kameravinklar osv.,
varierar mellan olika DVD-videoskivor. Se
anvisningarna som medföljer DVD-videoskivan för
närmare detaljer.

• Det kan hända att vissa skivfunktioner fungerar
något annorlunda än vad som beskrivs i denna
bruksanvisning.

Flera olika ljudkanaler
På en DVD-videoskiva kan det finnas upp till 8
olika språk för en av samma film. Välj själv vilket
språk du vill se filmen på.
• Vilka språk som finns på skivan anges med

nedanstående ikon.

Flera olika kameravinklar
På en DVD-video som är filmad ur olika vinklar
kan du själv välja kameravinkel.
• Antalet inspelade vinklar anges med nedanstående

ikon.

Textning
På en DVD-videoskiva kan det finnas textning på
upp till 32 olika språk för en och samma film, och
du kan själv välja vilket språk du vill se texten
på.
• Antalet språk det finns texter på på skivan anges

med nedanstående ikon.

Flera olika handlingsförlopp
Om en DVD-video innehåller f lera olika
handlingsförlopp kan du själv välja vilken
handling du vill följa. Exakt hur man gör beror på
skivan. Se anvisningarna som medföljer DVD-
videoskivan för närmare detaljer om hur man
väljer handlingsförlopp.

Dolby Digital
Med Dolby Digital går det att få ljud med upp till
5,1 separata kanaler. Det är samma sorts
surroundljudssystem som används på biografer.

DST
DTS (Digital Theater System) är en digital
ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av
Digital Theater Systems.

Detta låga ljudkomprimeringsformat ger en stor
mängd data vilket möjliggör ett ljud med hög
kvalitet.

Olika skärmar
Det går att tända olika skärmar medan man
spelar en DVD-videoskiva för att göra olika
inställningar.

• Exempel på en meny
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Spelbara skivor
Denna DVD-spelare kan spela följande sorters
skivor.

Spelbara skivor

DVD-videoskivor Ljud-CD-skivorVideo-CD-skivor

R

Observera:
• Om man spelar en CD Extra-skiva känner

apparaten bara igen den första sessionen.

■ Angående CD Extra-skivor

En CD Extra-skiva är en skiva på vilken det finns
två olika sessioner inspelade. Den första
sessionen innehåller ljud, och den andra
sessionen data.

Hembrända CD-skivor på vilka det finns mer än
2 datasessioner inspelade går inte att spela på
den här DVD-spelaren.

Angående spelning av CD-R/CD-
RW-skivor
Denna apparat kan spela CD-R/CD-RW-skivor
som är inspelade i musik-CD-format eller video-
CD-format.

Skivor som inte går att spela
Denna DVD-spelare kan inte spela DVD-R-skivor,
DVD-RAM-skivor, foto-CD-skivor, osv.

Observera:
•Det kan hända att det inte går att spela CD-
skivor som är brända på en CD-R-spelare eller
CD-RW-spelare.

(Orsak : skivans egenskaper, repor, damm/
smuts på skivan, damm/smuts på DVD-
spelarens lins, mm.)

•Om man lägger i en CD-R- eller CD-RW-skiva
som inte är slutbehandlad tar det en lång stund
innan skivan börjar spelas. Det kan även hända
att skivan inte går att spela alls beroende på
skivans inspelningsvillkor.

Skivor
Att observera angående
regionsnummer
I DVD-systemet tilldelas DVD-spelare och DVD-
skivor ett regionsnummer efter var de säljs. DVD-
spelare som säljs i Europa kan spela alla DVD-
skivor med regionsnummer “ALL”, “2” eller en
nummerkombination som innehåller “2”.

Regionsnumret för en DVD-skiva är angivet på
omslaget på nedanstående sätt.

ALL
2

3
4

2
PAL PAL PAL

Angående TV-system
Denna DVD-spelare kan bara spela NTSC-skivor
och PAL-skivor. Den kan inte spela SECAM-
skivor.

Angående spelning av MP3-filer
Den här DVD-spelaren kan spela CD-R/CD-RW-
skivor med MP3-filer.

Se sidan “Hur man lyssnar på MP3-file ” för
närmare detaljer.

Automatiskt skivbyte
Denna DVD-spelare byter bara musik-CD-skivor
automatiskt.

Exempel:
Om en musik-CD är isatt i facket DISC 1, en DVD-
skiva i facket DISC 2, och en musik-CD i facket
DISC 3, utförs skivbytet på nedanstående sätt.

DISC 1

DISC 2

DISC 3
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Angående registrerade varumärken osv.
• Denna produkt använder sig av upphovsrättsskyddsteknik

som omfattas av vissa amerikanska patent och andra
rättigheter till intellektuell egendom som ägs av
Macrovision Corporation och andra rättighetsinnehavare.
Denna upphovsrättskyddsteknik får endast användas
med tillstånd från Macrovision Corporation, och är
endast avsedd för hemmabruk och liknande begränsade
visningsändamål, med mindre än att speciellt tillstånd
föreligger från Macrovision Corporation. S.k. reverse
engineering eller särtagning förbjuden.

• Tillverkas på licens från Dolby Laboratories.
“Dolby” och dubbel-D-symbolen är varumärken för
Dolby Laboratories.

• “DTS” och “DTS Digital Out” är varumärken för
Digital Theater Systems, Inc.

Batteribyte
1. Öppna locket på baksidan.

2. Sätt i de två medföljande batterierna av AA-
storlek med batteriernas plus- och minuspoler
vända enligt markeringarna  och  inuti
batterifacket. Stäng sedan batterifacklocket
igen.

Fjärrkontrollen

Observera:
Om batterier hanteras felaktigt finns det risk att de exploderar. Var därför noga med följande punkter:
• Byt alltid ut båda batterierna mot nya batterier vid batteribyte.
• Undvik att kortsluta, ta isär eller värma upp batterier.
• Elda aldrig upp förbrukade batterier.
• Lämna förbrukade batterier till återvinning på lämplig plats.

Sändare

Användningsområde
: 30° åt alla håll

Lock på baksidan
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7. FÖRBEREDELSER (Hur man lägger i skivor)

Hur man lägger i en skiva
1. Sätt fingret på öppningsknappen för skivhållaren

och dra ut skivhållaren.

Magasin

Skivhållare

Öppningsknapp

2. Lägg i en skiva i den konkava fördjupningen i
skivhållaren med etikettsidan (den tryckta
sidan med namnet osv.) vänd uppåt.

Etikettsida

3. Tryck in skivhållaren tills den låses fast på plats
i magasinet. Kontrollera att skivan laddats in
på rätt sätt.

OBSERVERA
Titta genom öppningen på magasinet och
kontrollera att skivan inte ligger snett.
Om skivhållaren inte går att skjuta in
ordentligt eller om den är svår att skjuta in
kan det bero på att skivan ligger fel. Ta i så
fall ut den och lägg i den på rätt sätt.

Hur man lägger i en skiva i magasinet

OBSERVERA
Om man drar hårt i skivhållaren finns det risk
att den lossnar ur magasinet. Tryck i så fall
ihop skivhållarens tappar och sätt tillbaka den
i magasinet. Kontrollera sedan noga att
skivhållaren är isatt på rätt sätt.

Magasin

Skivhållare

 Tapp

Hur man tar ut skivan
Dra ut skivhållaren och ta ut skivan.

Öppningsknapp

Observera:
• Undvik att röra vid signalsidan på skivan när du

tar ut den.

■ Hur man sätter i magasinet i apparaten

Hur man sätter i magasinet
1. Skjut öppningsknappen åt höger (för att öppna

luckan på framsidan).

2. Om apparaten används stående på högkant
så öppna luckan på framsidan helt och hållet
för hand.



216 VCZ628

Hur man lägger i en skiva i magasinet

3. Skjut in magasinet (vänt uppåt på det sätt som
visas i nedanstående figur) i apparaten med
in/urladdningssidan vänd åt höger. Tryck in
magasinet i apparaten tills det låses fast på
plats.

(Spelningen startar så fort apparaten kontrollerat
vilka skivor som är isatta.)

Nedfällbar lucka

Magasinets ovansida 

1.

2.

4. Stäng luckan på framsidan.

Hur man tar ut magasinet
1. Tryck på [EJECT ]-knappen och ta ut

magasinet.

2. Stäng luckan på framsidan.

[EJECT]-knapp

Nedfällbar lucka

OBSERVERA
Om det kommer in damm eller främmande
föremål i apparaten finns det risk för
funktionsfel.
Var därför noga med att alltid stänga luckan
på framsidan så fort du satt i eller tagit ut
magasinet.
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8. HUR MAN ANVÄNDER APPARATEN
Grundläggande användningssätt
■ När apparaten används för sig själv

Kontrollera att CeNET/STANDALONE-
omkopplaren på baksidan av apparaten är
inställd på STANDALONE.

Kontrollera att CeNET/STANDALONE-
omkopplaren på fjärrkontrollen är inställd på
STANDALONE.

Hur man slår på apparaten
Observera:
• Använd bara apparaten medan bilens motor är

igång för att undvika att bilbatteriet tar slut.
Tryck på [POWER ]-knapparna på
fjärrkontrollmottagaren.

Om meddelandet “NO MAGAZINE ” tänds på
skärmen så sätt i ett magasin i huvudenheten.

Spelningen startar så fort apparaten kontrollerat
vilka skivor som är isatta.

Om meddelandet “NO DISC” tänds på skärmen
så ta ut magasinet och lägg i en skiva i magasinet.

Det kan ta en stund innan skivindikatorn tänds
eftersom apparaten utför en detaljerad
skivkontroll.

● Hur man stänger av apparaten
Tryck på [POWER]-knappen.

Apparaten stängs av och indikatorn på
mottagaren för signaler från fjärrkontrollen
släcks.

Hur man väljer skiva
Tryck på [DISC SEL]-knappen på fjärrkontrollen.

Tryck på sifferknappen (1 till 6) för skivnumret
för önskad skiva.

När en skiva byts ut mot en ny, börjar den nyvalda
skivan spelas automatiskt.

Om du vill hoppa tillbaka till det ursprungliga läget
så tryck en gång till på [DISC SEL]-knappen.

Hur man justerar volymen

VARNING
Det kan hända att ljudet på DVD-skivor är
väldigt högt. Skruva därför ner volymen helt
till att börja med, och skruva sedan upp den
gradvis när bilden börjar visas.

Tryck på en av [VOLUME ]-knapparna på
fjärrkontrollen.

[ ] : Används för att höja volymen.

[ ] : Används för att sänka volymen.

Tillfällig avstängning av ljudet
(mute)
Tryck på [MUTE]-knappen på fjärrkontrollen.

“MUTE” tänds på skärmen.

● Hur man slår på ljudet igen
Tryck en gång till på [MUTE]-knappen.
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Hur man tittar på en DVD-video
Så fort man valt en skiva börjar den automatiskt
spelas upp.

• Det kan hända att vissa knappar inte går
att använda beroende på handlingen på
skivan.

■ När menyskärmen visas
För vanliga video-DVD-skivor tänds en
menyskärm.

Välj den punkt som du vill titta på på menyn
på följande sätt.

Val på DVD-menyn
1. Tryck på [MENU]-knappen under uppspelningens

gång.

➔DVD-menyn tänds.

Vad som visas varierar beroende på DVD-
skivan.

• Exempel på en meny

2. Välj en punkt genom att trycka på knapparna

“  ” och  “  ” och tryck sedan på [ENT]-
knappen för att mata in ditt val.

Det går även att välja en punkt med hjälp av
sifferknapparna på fjärrkontrollen och sedan
trycka på [ENT]-knappen för att mata in ditt
val.

➔Bilden för vald punkt börjar spelas upp.

• Beroende på skivan kan det hända att det
inte går att välja punkt med sifferknapparna.

Hur man avbryter spelningen
Tryck på stoppknappen[  ] under uppspelningens
gång.

➔Uppspelningen avbryts.

■ För att återuppta uppspelningen
• Tryck på spel/pausknappen [  ] så

fortsätter skivan att spelas upp från den scen
där uppspelningen avbröts.

Hur man pausar uppspelningen
Tryck på spel/pausknappen [  ] under
uppspelningens gång.

DVD-manövrer
➔Uppspelningen pausas.

■ För att återuppta uppspelningen
• Tryck en gång till på spel/pausknappen

[  ] så fortsätter skivan att spelas upp.

Långsam uppspelning
Tryck in [SLOW]-knappen och håll den intryckt.

➔Så länge knappen hålls intryckt spelas
bilden upp på halv hastighet.

• Det går inte att använda långsam
uppspelning medan bilden spelas upp
baklänges. Det hörs heller inget ljud under
långsam uppspelning.

Överhoppning av kapitel (sökning)
Angående kapitel
Dataområdet på en skiva är indelat i mindre
områden som kallas för kapitel.

Tryck på knappen för nästa kapitel [  ] eller
föregående kapitel ( [  ] ) under spelningens
gång.

➔Lika många kapitel hoppas över som det
antal gånger man trycker på knappen, och
därefter börjar skivan spelas från det nya
stället.

• Tryck på [  ]-knappen för att hoppa fram
till början på nästa kapitel och börja spela
det.

• Tryck på [  ]-knappen för att hoppa
tillbaka till början på det kapitel som håller
på att spelas och spela om det från början.
När man håller den här knappen intryckt i
mer än 1 sekund hoppar apparaten tillbaka
till början på föregående kapitel.

• Det kan hända att menyn tänds igen på
skärmen när man trycker på [  ]-
knappen eller [  ]-knappen.

Nuvarande
ställe

Kapitel Kapitel Kapitel

Baklänges Uppspelningsriktning
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Snabbsökning framåt och bakåt
Tryck in knappen för snabbsökning framåt [  ]
eller knappen för snabbsökning bakåt [  ] under
uppspelningens gång och håll den intryckt.

➔När man håller knappen intryckt ökar
uppspelningshastigheten först till 4 gånger
vanlig hastighet, och sedan efter 3 sekunder
till 16 gånger vanlig hastighet. När man släpper
knappen återgår uppspelningshastigheten till
vanlig hastighet.

• Det hörs inget ljud under snabbsökning.

• Snabbsökningshastigheten kan variera
beroende på skivan.

• Det kan hända att menyskärmen tänds när
man trycker på knappen.

Sökning med hjälp av kapitel/
titelnummer
Det går att hoppa till början på önskad scen med
hjälp av kapitelnumren eller titelnumren som finns
inspelade på video-DVD-skivor.

1. Tryck på [SEARCH MODE]-knappen under
uppspelningens gång och välj “[C∗∗]”.

➔Varje gång man trycker på knappen ändras
läget mellan inmatning av titelnummer  “[T∗∗]”
och inmatning av kapitelnummer “[C∗∗∗]”.

• Titel
Större datasegment som skivan är indelad i.

• Kapitel
Mindre datasegment som skivan är indelad i.

2. Mata in numret för den titel du vill titta på med
sifferknapparna (0 till 9).

• För att mata in titel nummer “12” trycker
man först på “1” bland sifferknapparna och
därefter på “2”.

Tryck på “1”.

Tryck på “2”.

3. Tryck på [ENT]-knappen.

➔Den titel eller det kapitel som du matade in
numret för börjar spelas upp.

• Om det inte finns någon titel med det
inmatade numret eller om det inte är tillåtet
att söka efter titelnummer på den skivan,
tänds följande meddelande som betyder att
det inmatade numret är ogiltigt.

Avsökningsuppspelning
Med denna funktion avsöks alla kapitel som är
inspelade på DVD-skivan och de första 10
sekunderna av varje kapitel spelas upp.

Tryck på [SCAN]-knappen.

När början på alla kapitel på skivan har avsökts
och spelats upp börjar avsökningsuppspelningen
om från början på samma skiva.

Beroende på skivan kan det hända att menyn
tänds igen när början på alla kapitel inom en viss
titel har avsökts och spelats upp.

När man trycker en gång till på [SCAN]-knappen
avbryts avsökningsuppspelningen.

Beroende på vilket kapitel som var inställt tidigare
kan det hända att avsökningen inte fungerar.

Upprepad uppspelning
Med denna funktion spelas kapitel/titlar på DVD-
skivan upp upprepade gånger.

Tryck på [RPT]-knappen för kapitelupprepning.

Tryck in [RPT]-knappen och håll den intryckt
i mer än 1 sekund för titelupprepning.

● Kapitelupprepning:

Ett kapitel spelas upp upprepade gånger.

● Titelupprepning:

Alla kapitel inom den nuvarande titeln spelas
upp upprepade gånger.

När man trycker en gång till på [RPT]-knappen
stängs upprepningen av.

Hur man använder titelmenyn
På DVD-skivor som innehåller två eller flera titlar
går det att välja vilken titel som ska spelas upp
på titelmenyn.

1. Tryck på [TITLE]-knappen under spelningens
gång.

➔Titelmenyn tänds på skärmen.

• När man trycker på [MENU]-knappen
återupptas uppspelningen från den scen
som höll på att spelas upp när man tryckte
på [TITLE]-knappen.

• Beroende på skivan kan det hända att det
inte går att tända titelmenyn med hjälp av
[TITLE]-knappen.

2. Välj punkt med hjälp av knapparna “  ” och
“  ” eller sifferknapparna.

• Hur valmarkeringen flyttas när man
använder markörknapparna beror på
skivan. Hur val med sifferknapparna går
till beror också på skivan.
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• Beroende på skivan kan det hända att det
inte går att välja punkt med hjälp av
sifferknapparna.

3. Tryck på [ENT]-knappen.

Val av språk
På skivor på vilka det finns ljudspår inspelade
på flera olika språk går det att växla mellan
språken under uppspelningens gång.

Tryck på [AUDIO]-knappen under uppspelningens
gång.

➔Varje gång man trycker på knappen ändras
ljudspråket.

• Beroende på skivan kan det finnas ljudspår
på upp till 8 olika språk inspelade. Se
markeringen på skivan för närmare
detaljer. ( 8  : betyder att det finns
ljudspår på 8 olika språk.)

• Varje gång man slår på apparaten och
varje gång man byter skiva återställs
ljudspråket till fabriksinställningen. Om det
språket inte finns inspelat på skivan
används standardspråket som är angivet
för den skivan.

• Beroende på skivan kan det hända att det
inte går att växla språk under vissa scener
eller att växla språk över huvud taget.

• Det kan ta en liten stund att växla mellan
ljudspåren.

Val av textningssätt
På DVD-skivor på vilka det finns textning på två
eller flera olika språk går det att växla mellan
språken under uppspelningens gång.

Tryck på [SUB TITLE ]-knappen under
uppspelningens gång.

➔Varje gång man trycker på knappen ändras
textningsspråket.

• Beroende på skivan kan det finnas textning
på upp till 32 olika språk inspelade. Se
markeringen på skivan för närmare
detaljer. ( 8  : betyder att det finns textning
på 8 olika språk.)

• Beroende på skivan kan det hända att det
inte går att växla språk under vissa scener
eller att växla språk över huvud taget.

• Det kan ta en liten stund att växla mellan
textningsspråken.

●Hur man stänger av textningen
Tryck upprepade gånger på [SUB TITLE ]-
knappen tills textningen stängs av.

Med fabriksinställningarna:

Off (Av)
  

Subtitle 1 (Textningsspråk 1)

Subtitle 2 (Textningsspråk 2)

Subtitle X (Textningsspråk X)

Val av synvinkel
På DVD-skivor på vilka bilden är inspelad ur två
eller flera olika vinklar går det att växla mellan
vinklarna under uppspelningens gång.

Tryck på [ANGLE ]-knappen under uppspelningens
gång.

➔Varje gång man trycker på knappen ändras
synvinkeln.

• Beroende på skivan kan det finnas upp till
9 olika synvinklar inspelade. Se
markeringen på skivan för närmare
detaljer. (  : betyder att det finns flera
olika vinklar.)

• Beroende på skivan kan det hända att
vinkeln ändras på ett smidigt sätt eller att
bilden tillfälligt fryses.

• Beroende på skivan kan det hända att det
inte går att växla vinkel under vissa scener
eller att växla vinkel över huvud taget.

• Det kan ta en liten stund att växla mellan
vinklarna.

• Beroende på skivan kan det hända att
scener som är inspelade i två eller flera
olika vinklar spelas upp.
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Visning av uppspelningstillståndet
Tryck på [P.TIME]-knappen under uppspelningens
gång.

➔När man trycker på [P.TIME]-knappen

Varje gång man trycker på knappen tänds
respektive släcks information om
uppspelningstillståndet på skärmen.

Genom att hålla knappen intryckt i mer än 1
sekund medan speltillståndet visas på skärmen
går det att växla mellan de olika visningssätten
för speltiden.

TITLE ELAPSED
(FÖRFLUTEN TID AV TITELN)

TITLE REMAIN
(ÅTERSTÅENDE TID AV TITELN)

CHAPTER ELAPSED
(FÖRFLUTEN TID AV KAPITLET)

CHAPTER REMAIN
(ÅTERSTÅENDE TID AV KAPITLET)

• TITLE ELAPSED
(FÖRFLUTEN TID AV TITELN)

Förfluten speltid för den nuvarande titeln.

 • TITLE REMAIN
(ÅTERSTÅENDE TID AV TITELN)

Återstående speltid för den nuvarande titeln.

• CHAPTER ELAPSED
(FÖRFLUTEN TID AV KAPITLET)

Förfluten speltid för det nuvarande kapitlet.

 • CHAPTER REMAIN
(ÅTERSTÅENDE TID AV KAPITLET)

Återstående speltid för det nuvarande kapitlet.
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Hur man tittar på en video-CD-skiva (V-CD)
Så fort man valt en skiva börjar den automatiskt
spelas upp.

• Det kan hända att vissa knappar inte går
att använda beroende på handlingen på
skivan.

■ När menyskärmen visas
För video-CD-skivor med PBC-funktion
(uppspelningskontroll) tänds en menyskärm.
Välj den punkt du vill titta på på menyn på
följande sätt.

Val på V-CD-menyn (gäller V-CD-
skivor med uppspelningskontroll)
Denna tangent fungerar inte för vissa skivor.

1. Tryck på [MENU]-knappen under spelningens
gång.

➔V-CD-menyn tänds.

Vad som visas varierar beroende på video-
CD-skivan.

• Exempel på en meny

Beroende på skivan kan menyn se
annorlunda ut.

2. Välj annars en punkt med hjälp av
sifferknapparna på fjärrkontrollen och tryck
sedan på [ENT]-knappen för att mata in ditt
val.

➔Bilden för vald punkt börjar spelas upp.

Hur man avbryter uppspelningen
Tryck på stoppknappen [ ] under uppspelningens
gång.

➔Uppspelningen avbryts.

När uppspelningskontrollen är påslagen

• När man trycker på spel/pausknappen [ ]
börjar skivan att spelas från början.

Om DVD-spelaren är ansluten via CeNET
och funktionsläget ändras börjar skivan att
spelas från början.

När uppspelningskontrollen är avstängd

■ För att återuppta uppspelningen
• Tryck på spel/pausknappen [  ] så

fortsätter skivan att spelas upp från den scen
där uppspelningen avbröts.

Hur man pausar uppspelningen
Tryck på spel/pausknappen [  ] under
uppspelningens gång.

➔Uppspelningen pausas.

■ För att återuppta uppspelningen
• Tryck en gång till på spel/pausknappen

[  ] så fortsätter skivan att spelas upp.

Långsam uppspelning
Tryck in [SLOW]-knappen och håll den intryckt.

➔Så länge knappen hålls intryckt spelas
bilden upp på halv hastighet.

• Det går inte att använda långsam
uppspelning för att spela upp bilden
baklänges. Det hörs heller inget ljud under
långsam uppspelning.

Överhoppning av spår (sökning)
Tryck på knappen för nästa spår [  ] eller
föregående spår [  ] under spelningens gång.

➔Spåret ändras och skivan börjar spelas upp
från det nya stället.

• Tryck på [  ]-knappen för att hoppa fram
till början på nästa spår och börja spela
det.

• Tryck på [  ]-knappen för att hoppa
tillbaka till början på det nuvarande spåret
och spela om det från början. När man
håller den här knappen intryckt i mer än 1
sekund hoppar apparaten tillbaka till början
på föregående spår.

Detta fungerar inte för vissa skivor med
uppspelningskontroll.

Nuvarande
ställe

Baklänges Uppspelningsriktning

Spår SpårSpår
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Snabbsökning framåt och bakåt
Tryck in knappen för snabbsökning framåt [  ]
eller knappen för snabbsökning bakåt  [  ] under
uppspelningens gång och håll den intryckt.

➔När man håller knappen intryckt ökar
uppspelningshastigheten först till 4 gånger
vanlig hastighet, och sedan efter 3 sekunder
till 16 gånger vanlig hastighet. När man släpper
knappen återgår uppspelningshastigheten till
vanlig hastighet.

• Det hörs inget ljud under snabbsökning.

• Det kan hända att menyskärmen tänds när
man trycker på knappen.

Sökning med hjälp av spårnummer
Det går att hoppa till början på önskad scen med
hjälp av spårnumren som finns inspelade på
video-CD-skivor.

1. Tryck på [SEARCH MODE]-knappen under
uppspelningens gång.

2. Mata in numret för det spår som du vill titta på
med sifferknapparna (0 till 9).

• För att mata in spår nummer “12” trycker
man först på “1” bland sifferknapparna och
därefter på “2”.

Tryck på “1”.

Tryck på “2”.

3. Tryck på [ENT]-knappen.

➔Det spår som du matade in numret för börjar
spelas upp.

• Om det inte finns något spår med det
inmatade numret eller om det inte är tillåtet
att söka efter spårnummer på den skivan,
tänds följande meddelande som betyder att
det inmatade numret är ogiltigt.

Om du spelar en skiva med uppspelningskontroll
(PBC) och uppspelningskontrollfunktion är
påslagen, kan det hända att denna manöver inte
utförs.

Ändring av vilket ljud som matas ut
Det går att ändra vilket ljud som ska matas ut.

Tryck på [AUDIO]-knappen under uppspelningens
gång.

➔Varje gång man trycker på knappen ändras
ljudinställningen i följande ordning.

LR (Stereo)

LL (Vänster kanal)

RR (Höger kanal)

Avsökningsuppspelning
Med denna funktion avsöks alla spår som är
inspelade på skivan och de första 10 sekunderna
av varje spår spelas upp.

Tryck på [SCAN]-knappen.

➔När man trycker en gång till på [SCAN]-
knappen avbryts avsökningsuppspelningen.

Om du spelar en skiva med uppspelningskontroll
(PBC) och uppspelningskontrollfunktion är
påslagen, kan det hända att denna manöver inte
utförs.

Upprepad uppspelning
Med denna funktion spelas ett visst spår på
video-CD-skivan upprepade gånger.

Tryck på [RPT]-knappen.

När man trycker en gång till på [RPT]-knappen
stängs upprepningen av.

Om du spelar en skiva med uppspelningskontroll
(PBC) och uppspelningskontrollfunktion är
påslagen, kan det hända att denna manöver inte
utförs.

Slumpmässig uppspelning
Med denna funktion spelas all spåren på skivan
upp i slumpmässig ordning.

Tryck på [RPT]-knappen.

➔När man trycker en gång till på [RDM]-
knappen stängs slumpspelningen av.

Om du spelar en skiva med uppspelningskontroll
(PBC) och uppspelningskontrollfunktion är
påslagen, kan det hända att denna manöver inte
utförs.



Visning av uppspelningstillståndet
Tryck på [P.TIME]-knappen under uppspelningens
gång.

➔När man trycker på [P.TIME]-knappen

Varje gång man trycker på knappen tänds
respektive släcks informationen om
uppspelningstillståndet på skärmen.

•  Om informationen om uppspelningstillståndet
inte visas på skärmen går det att tända
den genom att trycka på knappen.

• Beroende på uppspelningstillståndet eller
skivan kan det hända att följande indikering
tänds på skärmen.

Genom att hålla knappen intryckt i mer än 1
sekund går det att växla mellan olika visningssätt
för speltiden.

TRACK ELAPSED
(Förfluten speltid för spåret)

TRACK REMAIN
(Återstående speltid för spåret)

Observera:
• För vissa skivor kan det hända at [P.TIME]-

indikeringen inte visas på skärmen för vissa
scener. Det kan även hända att det inte går att
utföra några P.TIME-manöver alls. I så fall tänds
indikeringen “INVALID ” på skärmen.

Hur man tittar på en video-CD-skiva (V-CD)

Hur man slår på/stänger av
uppspelningskontrollen
För video-CD-skivor som är försedda med
uppspelningskontroll (PBC-funktion) går det att
slå på och stänga av den funktionen.

Tryck på [PBC]-knappen.

➔Varje gång man trycker på knappen slås
funktionen på respektive stängs av.

När uppspelningskontrollen slås på eller
stängs av början skivan att spelas från
början.

Fabriksinställningen för uppspelningskontrollen
är “ON” .

Uppspelningskontroll (PBC)
Detta är en kontrollsignal som är inspelad på
video-CD-skivor av version 2.0 och som används
för att styra uppspelningen. Med hjälp av de
förinspelade menyskärmarna på video-CD-skivor
med uppspelningskontroll går det lättare att välja
vad som ska spelas upp och att söka på sådana
skivor. Det går även att se stillbilder med hög eller
vanlig upplösning.

När uppspelningskontrollen är påslagen

Om man utför en manöver som t.ex. “SET UP”
(Inställningar), “DISC SEL” (Val av skiva), “STOP”
(Stopp) eller “ACC ON/OFF” (Tändningen på/av)
börjar skivan spelas från början.
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Hur man spelar CD-skivor
* Denna apparat är kompatibel med CD TEXT.
Denna DVD-spelare kan visa CD TEXT som
skivnamn, spårnamn och artistnamn.

Observera:
• Denna DVD-spelare kan bara visa CD TEXT på

engelska. Det kan även förekomma att vissa tecken
visas på fel sätt på bildskärmen.

Så fort man valt en skiva börjar den automatiskt
spelas.

CD TEXT-visning

Hur man avbryter spelningen
Tryck på stoppknappen [  ] under spelningens
gång.

➔Spelningen avbryts.

■ För att återuppta spelningen
• Tryck på spel/pausknappen [  ] så

fortsätter skivan att spelas från det ställe där
spelningen avbröts.

Hur man pausar spelningen
Tryck på spel/pausknappen [  ] under
spelningens gång.

➔Spelningen pausas.

■ För att återuppta spelningen
• Tryck en gång till på spel/pausknappen

[  ] så fortsätter skivan att spelas.

Överhoppning av spår (sökning)
Tryck på knappen för nästa spår [  ] eller
föregående spår [  ] .

➔Lika många spår hoppas över som det antal
gånger man trycker på knappen, och därefter
börjar skivan spelas från det nya stället.

• Tryck på [  ]-knappen för att hoppa fram
till början på nästa spår och börja spela
det.

• Tryck på [  ]-knappen för att hoppa
tillbaka till början på det nuvarande spåret
och spela om det från början. När man

håller den här knappen intryckt i mer än 1
sekund hoppar apparaten tillbaka till början
på föregående spår.

Snabbsökning framåt och bakåt
Tryck in knappen för snabbsökning framåt [  ]
eller knappen för snabbsökning bakåt [  ] under
spelningens gång och håll den intryckt.

➔När man trycker in knappen och håller den
intryckt blir uppspelningshastigheten först 4
gånger snabbare, och sedan efter 3
sekunder blir den 8 gånger snabbare. När
man släpper knappen återgår
uppspelningshastigheten ti l l  vanlig
hastighet.

Sökning med hjälp av spårnummer
Det går att hoppa till början på önskad låt med
hjälp av spårnumren som finns inspelade på CD-
skivor.

1. Tryck på [SEARCH MODE]-knappen under
spelningens gång.

2. Mata in numret för det spår som du vill lyssna
på med sifferknapparna (0 till 9).

• För att mata in spår nummer “12” trycker
man först på “1” bland sifferknapparna och
därefter på “2”.

Tryck på “1”.

Tryck på “2”.

3. Tryck på [ENT]-knappen.

➔Det spår som du matade in numret för börjar
spelas.

• Om det inte finns något spår med det
inmatade numret eller om det inte är tillåtet
att söka efter spårnummer på den skivan,
tänds följande meddelande som betyder
att det inmatade numret är ogiltigt.

Avsökningsspelning
Med denna funktion avsöks alla spår som är
inspelade på skivan och de första 10 sekunderna
av varje spår spelas upp.

Tryck på [SCAN]-knappen.

➔När man trycker en gång till på [SCAN]-
knappen avbryts avsökningsspelningen.
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Upprepad spelning
Med denna funktion spelas spår på CD-skivan
upprepade gånger.

Tryck på [RPT]-knappen för spårupprepning.

Tryck in [RPT]-knappen och håll den intryckt i
mer än 1 sekund för skivupprepning.

● Spårupprepning:
Ett visst spår spelas upprepade gånger.

● Skivupprepning:
Alla spåren på skivan spelas upprepade gånger.

När man trycker en gång till på [RPT]-knappen
stängs upprepningen av.

Slumpmässig spelning
Med denna funktion spelas all spåren på skivan
upp i slumpmässig ordning.

Tryck på [RDM]-knappen.

➔När man trycker en gång till på [RDM]-
knappen stängs slumpspelningen av.

Ändring av visningssättet för
speltiden
Genom att hålla [P.TIME]-knappen intryckt en
liten stund går det att växla mellan olika
visningssätt för speltiden.

TRACK ELAPSED
(Förfluten speltid för spåret)

TRACK REMAIN
(Återstående speltid för spåret)

Hur man spelar CD-skivor
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Hur man spelar MP3-filer
Denna modell är kompatibel med ID3 Tag.
Denna DVD-spelare kan visa låtnamn,
artistnamn och albumnamn i ID3 Tag version
1.0 och 1.1.

MP3

Vad är MP3
MP3 är en ljudkomprimeringsmetod som är
klassificerad i ljudlager 3 i MPEG-standarden.
Denna ljudkomprimeringsmetod är allmänt spridd
bland datoranvändare och har därför blivit ett
standardformat.

Med MP3 komprimeras originalljuddata till
ungefär 10 procent av den ursprungliga storleken
med hög ljudkvalitet. Det innebär att det går att
spela in ungefär 10 musik-CD-skivor på en enda
CD-R-skiva eller CD-RW-skiva så att det går att
lyssna länge i taget utan att man behöver byta
skiva.

Att tänka på när man bränner MP3-
skivor
● Filnamnstillägg
1. Lägg alltid till filnamnstillägget “.MP3” eller

“.mp3” till MP3-filer.  Om filen har något annat
filnamnstillägg eller om du glömmer lägga till
filnamnstillägget “.MP3” eller “.mp3 ” går den
filen inte att spela. Det kan även hända att
det inte går att spela skivan på normalt sätt
om filnamnstilläggen innehåller en blandning
av både stora och små bokstäver.

2.  Filer utan MP3-data går inte att spela

● Logiskt format (filsystem)
1. Välj “ISO9660 level 1 or level 2 (without

including expansion format)” som
lagringsformat när du lagrar en MP3-fil på en
CD-R-skiva eller CD-RW-skiva. Det kan hända
att skivan inte går att spela på normalt sätt
om den är inspelad i något annat format.

2. Det går att se mappnamnet och filnamnet som
låttitel när en MP3-fil spelas, men titeln får
innehålla högst 31 bokstäver och siffror för
mappnamnet respektive 27 bokstäver och
siffror för filnamnet (utöver filtillägget). Om
några andra tecken eller fler än ovanstående
antal bokstäver matas in kan det hända att
namnet visas fel på displayen.

● Filmapparnas uppbyggnad
1. En skiva med mappar i mer än 8 hierarkiska

nivåer strider mot ISO9660 och går därför inte
att spela.

● Antal filer och mappar
1. Högst 255 filer och mappar är ti l låtna

sammanlagt. (Det högsta antalet mappar är
dock 254.) Om det finns fler än 256 filer och
mappar på en skiva går det inte att spela
spåren med högre nummer.

2. Spåren spelas i den ordning de är inspelade
på skivan. (Det kan hända att spelordningen
inte är densamma som den som visas på
datorn.~)

• Det kan förekomma vissa störningar
beroende på det kodningsprogram som
användes för inspelningen.

• Det kan hända att filer som är skapade med
hjälp av LAME (Lame Aint MP3 Encoder) inte
går att spela på rätt sätt.

• För spår som är inspelade med variabelt bittal
(VBR) kan det hända att speltiden som visas
för det spåret avviker något från den faktiska
speltiden.

Vi rekommenderar ett VBR-värde på mellan
64 kbps och 320 kbps.

• Beroende på hur pass skadad filen är kan
det hända att filen inte spelas utan apparaten
hoppar vidare till nästa fil i stället.

Om skadorna är väldigt allvarliga avbryts
spelningen och skivfelsskärmen “DISC
ERROR” tänds på bildskärmen.

Så for t man valt en skiva börjar den
automatiskt spelas.

Exempel på ID3 Tag-information som visas

Observera:
• Om ID3 Tag-informationen innehåller 2-

bytestecken (som används t.ex. för japanska och
kinesiska) kan det hända att texten inte visas på
rätt sätt på bildskärmen.
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Hur man avbryter spelningen
Tryck på stoppknappen [  ] under spelningens
gång.

➔Spelningen avbryts.

■ För att återuppta spelningen
• Tryck på spel/pausknappen [  ] så

fortsätter skivan att spelas från det ställe där
spelningen avbröts.

Hur man pausar spelningen
Tryck på spel/pausknappen [  ] under
spelningens gång.

➔Spelningen pausas.

■ För att återuppta spelningen
• Tryck en gång till på spel/pausknappen

[  ] så fortsätter skivan att spelas.

Överhoppning av spår (sökning)
Tryck på knappen för nästa spår [  ] eller
föregående spår [  ].

➔Lika många spår hoppas över som det antal
gånger man trycker på knappen, och
därefter börjar skivan spelas från det nya
stället.

• Tryck på [  ]-knappen för att hoppa fram
till början på nästa spår och börja spela
det.

• Tryck på [  ]-knappen för att hoppa
tillbaka till början på det nuvarande spåret
och spela om det från början. När man
håller den här knappen intryckt i mer än 2
sekunder hoppar apparaten tillbaka till
början på föregående spår.

Det går även att hoppa över mappgränser.

Snabbsökning framåt och bakåt
Tryck in knappen för snabbsökning framåt [  ]
eller knappen för snabbsökning bakåt [  ] under
spelningens gång och håll den intryckt.

➔När man trycker in knappen och håller den
intryckt blir uppspelningshastigheten först 4
gånger snabbare, och sedan efter 3 sekunder
blir den 8 gånger snabbare. När man släpper
knappen återgår uppspelningshastigheten till
vanlig hastighet.

Hur man spelar MP3-filer

Val av spår på skärmen
Välj önskad fil med markörknapparna (“  ” och
“  ”) och tryck på [ENT]-knappen. Den filen börjar
spelas.

Mapplistskärm (FOLDER)

Flödesschema för skärmval

ID3 Tag-skärm

Fillistskärm (FILE)

Mapplistskärm (FOLDER)

Tryck på 
[RTN]-knappen

Tryck på 
[RTN]-knappen

1 Välj med markörknapparna (“  ” och “  ”)
och mata in ditt val med [ENT]-knappen.

2 Om För en fil som innehåller ID3 Tag-
information...

Om man inte trycker på någon av
markörknapparna inom en viss tid efter det
att man valt fil, visas ID3 Tag-skärmen.

Spelstart genom att välja en mapp
och ett spår (Direktval)
Det går att hoppa direkt till önskad låt med hjälp
av mappnumren och spårnumren som finns
inspelade på MP3-skivor.

1. Tryck på [SEARCH MODE]-knappen under
spelningens gång.

➔Varje gång man trycker på knappen växlas
läget mellan “T000” för inmatning av
spårnummer och “F000” för inmatning av
mappnummer.

2. Mata in numret för det spår eller den mapp som
du vill lyssna på med sifferknapparna (0 till 9).

3. Tryck på [ENT]-knappen.

Om du valde en mapp börjar det första spåret i
mappen med det nummer du matade in att spelas.
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Hur man spelar MP3-filer

Om du letar efter någon annan mapp eller något
annat spår medan en fil håller på att spelas går
det att hoppa tillbaka till den fil som håller på att
spelas genom att trycka på [MENU]-knappen.

Sökning efter önskat spår
(Spåravsökning)
● Angående spåravsökning
Med denna funktion avsöks alla spår som är
inspelade på skivan och de första 10 sekunderna
av varje spår spelas upp.

Tryck på [SCAN]-knappen.

➔Indikeringen “TRACK SCN ” tänds på
skärmen.

• Spåravsökningen startar från och med
nästa spår.

■ För att avbryta spåravsökningen
Tryck en gång till på [SCAN]-knappen.

➔Indikeringen “TRACK SCN ” släcks på
skärmen och det spår som håller på att
spelas fortsätter att spelas på vanligt sätt.

Sökning efter önskad mapp
(Mappavsökning)
● Angående mappavsökning
Med denna funktion avsöks alla mappar som är
inspelade på MP3-skivan och de första 10
sekunderna av det första spåret i varje mapp
spelas upp.

Tryck in [SCAN]-knappen och håll den intryckt i
mer än 1 sekund.

➔Indikeringen “FOLDER SCN ” tänds på
skärmen och mappavsökningen startar.

■ För att avbryta mappavsökningen
Tryck en gång till på [SCAN]-knappen.

➔Indikeringen “FOLDER SCN” släcks på
skärmen och det spår som håller på att
spelas fortsätter att spelas på vanligt sätt.

Upprepad spelning av ett spår
(Spårupprepning)
● Angående spårupprepning

Med denna funktion spelas det spår som håller
på att spelas om och om igen.

Tryck på [RPT]-knappen.

➔Indiker ingen “TRACK RPT ” tänds på
skärmen och spårupprepningen startar.

■ För att avbryta spårupprepningen
Tryck en gång till på [RPT]-knappen.

➔Indikeringen “TRACK RPT ” släcks på
skärmen och det spår som håller på att
spelas fortsätter att spelas på vanligt sätt.

Upprepad spelning av spåren i en
mapp
(Mappupprepning)
● Angående mappupprepning

Med denna funktion spelas spåren i en MP3-
mapp om och om igen.

Tryck in [RPT]-knappen och håll den intryckt i
mer än 1 sekund.

➔Indikeringen “FOLDER RPT ” tänds på
skärmen och mappupprepningen startar.

■ För att avbryta mappupprepningen
Tryck en gång till på [RPT]-knappen.

➔Indikeringen “FOLDER RPT ” släcks på
skärmen och det spår som håller på att
spelas fortsätter att spelas på vanligt sätt.

Slumpmässig spelning av spår
(Spårslumpspelning)
● Angående spårslumpspelning

Med denna funktion spelas alla spåren i
mappen i slumpmässig ordning.

Tryck på [RDM]-knappen.

➔Indikeringen “TRACK RDM ” tänds på
skärmen och spårslumpspelningen startar.

■ För att avbryta spårslumpspelningen
Tryck en gång till på [RDM]-knappen.

➔Indikeringen “TRACK RDM ” släcks på
skärmen och det spår som håller på att
spelas fortsätter att spelas på vanligt sätt.

Slumpmässig spelning av mappar
(Mappslumpspelning)
● Angående mappslumpspelning

Med denna funktion spelas alla spåren på hela
skivan i slumpmässig ordning.

Tryck in [RDM]-knappen och håll den intryckt i
mer än 1 sekund.

➔Indikeringen “FOLDER RDM” tänds på
skärmen och mappslumpspelningen startar.

■ För att avbryta mappslumpspelningen
Tryck en gång till på [RDM]-knappen.

➔Indikeringen “FOLDER RDM” släcks på
skärmen och det spår som håller på att
spelas fortsätter att spelas på vanligt sätt.
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Ändring av visningssättet för
speltiden
Genom att hålla [P.TIME]-knappen intryckt i mer
än 1 sekund går det att växla mellan olika
visningssätt för speltiden.

TRACK ELAPSED
(Förfluten speltid för spåret)

TRACK REMAIN
(Återstående speltid för spåret)

Hur man spelar MP3-filer
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DVD-växlarmanövrer på huvudenheten när apparaten är
ansluten via CeNET
Ställ in lägesomkopplaren på CeNET-läget för
att utföra dessa manövrer.
Kontakta affären där du köpte apparaten för
närmare information om vilka CeNET-kompatibla
huvudenheter den här apparaten går att ansluta
till.

Manövrerna som är möjliga via CeNET-
anslutning och informationen som visas på
skärmen är en förenklad variant som inte erbjuder
alla möjligheterna på själva DVD-växlaren. För
att kunna använda alla funktionerna på DVD-
växlaren måste man styra den med fjärrkontrollen
på samma sätt som när DVD-växlaren används
för sig själv. Det går inte att ansluta flera DVD-

växlare samtidigt, utan koppla bara in en DVD-
växlare i den här apparaten.

Hur man styr DVD-växlaren
Tryck på [FNC]-knappen ([FUNC]-knappen) för
att välja DVD-växlarläget.

Hur man styr DVD-växlaren och vad som visas
på skärmen varierar beroende på vilken typ av
DVD-skivor som ska spelas.

I följande tabell beskrivs de olika knapparna och
manövrerna som används för att spela DVD-
Video, V-CD- respektive MP3-skivor.

Vissa manöverknappar motsvarar inte knapparna
på huvudenheten.

Se bruksanvisningen till huvudenheten för
information om hur man spelar CD-skivor.

Spelning/stillbild

Nästa skiva

Skivval

Nästa/föregående kapitel
När knappen hålls intryckt
i mer än 1 sekund:
Snabbsökning framåt/
bakåt

Kapitelupprepning
När knappen hålls intryckt
i mer än 1 sekund:
Titelupprepning

Kapitelavsökning

Långsam uppspelning

Långsam uppspelning
baklänges

[ ]-knappen

[BND]-knappen
([BAND ]-knappen)

[DIRECT]-knapparna
(P.ch1-6 )

Knapparna [ ]
,[ ]

[RPT]-knappen
([RP]-knappen)

[SCN]-knappen
([SC]-knappen)

[RDM]-knappen
([RD]-knappen)

Tryck först på [ ]
och håll sedan
[ ]-knappen
intryckt i mer än 1
sekund.
[ ]-knappen
intryckt i mer än 1
sekund.

Manöverknapp DVD

Spelning/paus

Nästa skiva

Skivval

Nästa/föregående spår
När knappen hålls intryckt
i mer än 1 sekund:
Snabbsökning framåt/
bakåt

Spårupprepning
När knappen hålls intryckt
i mer än 1 sekund:
Mappuprepning

Spåravsökning
När knappen hålls intryckt
i mer än 1 sekund:
Mappavsökning

Slumpspelning av spår
När knappen hålls intryckt
i mer än 1 sekund:
Slumpspelning av mappar

VCD MP-3

Spelning/stillbild

Nästa skiva

Skivval

Nästa/föregående spår
När knappen hålls intryckt i
mer än 1 sekund:
Snabbsökning framåt/
bakåt

Spårupprepning

(Uppspelningskontrollen
(PBC) avstängd)

Spåravsökning

(Uppspelningskontrollen
(PBC) avstängd)

Slumpspelning av spår

(Uppspelningskontrollen
(PBC) avstängd)

Långsam uppspelning
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Ändring av standardinställningarna för menyspråk osv.
De menyinställningar som beskrivs i detta avsnitt
visas på bildskärmen och går att välja med hjälp
av fjärrkontrollen.

Om det inställda språket inte finns med på en
viss skiva används det standardspråk som är
specificerat på den skivan.

Hur man gör inställningar på
menyn på bildskärmen
1. Tryck på [SET UP]-knappen så att huvudmenyn

tänds på skärmen.

2. Välj GENERAL SETUP  eller PREFERENCES

med “  ”- eller “  ”-knappen och tryck sedan
på [ENT]-knappen för att mata in ditt val.

3. Tryck på “  ”- eller “  ”-knappen för att välja
den vänstra menypunkten.

4. Tryck på “  ”-knappen för att gå till listan över
alternativ.

5. Tryck på“  ”-knappen för att gå tillbaka till
den vänstra menypunkten.

6. Tryck på [RTN]-knappen för att återgå till
huvudmenyn.

7. Tryck på [SET UP]-knappen för att återgå till
det funktionsläge apparaten befann sig i innan
du började med dessa inställningar.

(Huvudmeny)

(Undermeny)
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Inställning av TV-typen
Ställ in TV-typen på NTSC, PAL eller MULTI.

1. Utför steg 1 till 4 i “Hur man gör inställningar
på menyn på bildskärmen ” och välj “TV
TYPE” under “GENERAL SETUP ”.

2. Tryck på “  ”- eller “  ”-knappen för att välja
NTSC, PAL eller MULTI.

3. Tryck på [ENT]-knappen.

Fabriksinställningen är PAL.

* Denna inställning går att ändra med [NTSC/
PAL ]-knappen på fjärrkontrollen. Se kapitlen “4.
FJÄRRKONTROLLEN ” och “5. DE OLIKA
DELARNA OCH VAD DE ANVÄNDS TILL ”
för närmare detaljer.

Inställning av synvinkelmarkeringar
Det går att ställa in så att det visas en markering
för scener som går att se ur olika vinklar.

1. Utför steg 1 till 4 i “Hur man gör inställningar
på menyn på bildskärmen ” och välj “ANGLE
MARK ” under “GENERAL SETUP ”.

2. Tryck på“  ”- eller “  ”-knappen för att välja
ON (PÅ) eller OFF (AV).

3. Tryck på [ENT]-knappen.

Fabriksinställningen är OFF (av).

Ändring av standardinställningarna för menyspråk osv.

Inställning av skärmformatet
Ställ in skärmformatet efter den TV-skärm som
är ansluten till apparaten.

1. Utför steg 1 till 4 i “Hur man gör inställningar
på menyn på bildskärmen ” och välj “TV
DISPLAY ” under “GENERAL SETUP ”.

2. Tryck på “  ”- eller “  ”-knappen för att välja
skärmformat.

➔Färgen på vald punkt ändras.

● Om du använder en TV-skärm i konventionellt
format (4:3)

• NORMAL/PS : Delarna längst till vänster
och längst till höger i bilden skärs av.

I detta läge visas den viktigaste delen av
bilden över hela skärmen. I vissa fall kan
det hända att bilden panoreras (rullas fram).

• NORMAL/LB : Det uppstår svarta band
längst upp och längst ned på skärmen.

I detta läge visas bilder i Cinemascope-
och Vista Vision-format utan att bli
avskurna i kanterna, men i gengäld blir
bilden smalare.

●Om du använder en TV-skärm i
bredskärmsformat (16:9)

• WIDE:

3. Tryck på [ENT]-knappen.

Fabriksinställningen är NORMAL/PS.
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Ändring av standardinställningarna för menyspråk osv.

Inställning av utmatningssättet för
ljudet
1. Utför steg 1 till 4 i “Hur man gör inställningar

på menyn på bildskärmen ” och välj “AUDIO
OUT” under “GENERAL SETUP ”.

2. Tryck på “  ”- eller “  ”-knappen för att välja
ANALOG, SPDIF/RAW eller SPDIF/PCM.

● ANALOG:
Analoga ljudsignaler matas ut via utgångarna
med phono-kontakter.

● SPDIF/RAW:
5,1-kanaliga digitala signaler matas ut via den
optiska utgången.

Signaler med en samplingsfrekvens på 96 kHz
konverteras ned till en samplingsfrekvens på
48 kHz och matas ut som PCM-ljudsignaler.

● SPDIF/PCM:
2-kanaliga digitala signaler matas ut via den
optiska utgången.

Signaler med en samplingsfrekvens på 96 kHz
konverteras ned till en samplingsfrekvens på
48 kHz och matas ut som PCM-ljudsignaler.

3. Tryck på [ENT]-knappen.

Fabriksinställningen är ANALOG.

Inställning av textning
1. Utför steg 1 till 4 i “Hur man gör inställningar

på menyn på bildskärmen ” och välj
“CAPTIONS”  under “GENERAL SETUP ”.

2. Tryck på “  ”- eller “  ”-knappen för att välja
ON (PÅ) eller OFF (AV).

3. Tryck på [ENT]-knappen.

Fabriksinställningen är OFF (av).

Inställning av ljudspråk
1. Utför steg 1 till 4 i “Hur man gör inställningar

på menyn på bildskärmen ” och välj “AUDIO”
under “GENERAL SETUP ”.

2. Tryck på “  ”- eller “  ”-knappen för att välja
vilket språk ljudet ska höras på.

Språket ändras i följande ordning:

ENGLISH (ENGELSKA)

FRANCAIS (FRANSKA)

DEUTSCH (TYSKA)

ITALIANO (ITALIENSKA)

ESPANOL (SPANSKA)
 

NEDERLANDS (HOLLÄNDSKA)

SVENSKA (SVENSKA)

PORTUGUES (PORTUGISISKA)
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Inställning av språket för
textningen
1. Utför steg 1 till 4 i “Hur man gör inställningar

på menyn på bildskärmen ” och välj
“SUBTITLE ” under “PREFERENCES”.

2. Tryck på “  ”- eller “  ”-knappen för att välja
vilket språk textningen ska visas på.

Språket ändras i följande ordning:

ENGLISH (ENGELSKA)

FRANCAIS (FRANSKA)

DEUTSCH (TYSKA)

ITALIANO (ITALIENSKA)

ESPANOL (SPANSKA)

NEDERLANDS (HOLLÄNDSKA)

SVENSKA (SVENSKA)

PORTUGUES (PORTUGISISKA)

OFF (AV)

3. Tryck på [ENT]-knappen.

Fabriksinställningen är OFF (av).

Ändring av standardinställningarna för menyspråk osv.

Inställning av språket för
skivmenyerna
1. Utför steg 1 till 4 i “Hur man gör inställningar

på menyn på bildskärmen ” och välj “DISC
MENU” under “PREFERENCES”.

2. Tryck på “  ”- eller “  ”-knappen för att välja
vilket språk menyerna ska visas på.

Språket ändras i följande ordning:

ENGLISH (ENGELSKA)

FRANCAIS (FRANSKA)

DEUTSCH (TYSKA)

ITALIANO (ITALIENSKA)

ESPANOL (SPANSKA)
 

NEDERLANDS (HOLLÄNDSKA)

SVENSKA (SVENSKA)

PORTUGUES (PORTUGISISKA)

3. Tryck på [ENT]-knappen.

Fabriksinställningen är ENGLISH (engelska).

3. Tryck på [ENT]-knappen.

Fabriksinställningen är ENGLISH (engelska).
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Ändring av standardinställningarna för menyspråk osv.

■Lista över landskoder

Land
ALBANIEN
ANDORRA
ÖSTERRIKE
BAHRAIN
BELGIEN
BOSNIEN-HERCEGOVINA
BULGARIEN
KROATIEN (Lokalt namn: Hrvatska)
CYPERN
TJECKIEN
DANMARK
EGYPTEN
FINLAND
FRANKRIKE
(UTOM FRANSKA KOLONIER)
TYSKLAND
GREKLAND
UNGERN
ISLAND
IRAN (ISLAMSKA REPUBLIKEN)
IRAK
IRLAND
ISRAEL
ITALIEN
JAPAN
JORDANIEN
KUWAIT
LIBANON
LESOTHO
LIECHTENSTEIN
LUXEMBURG
MAKEDONIEN
F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN
MALTA
MONACO
NEDERLÄNDERNA
(NEDERLÄNDSKA ANTILLERNA)
NORGE
OMAN
POLEN
PORTUGAL
QUATAR
RUMÄNIEN
SAN MARINO
SAUDIARABIEN
SLOVAKIEN (Slovakiska Republiken)
SLOVENIEN
SYDAFRIKA
SPANIEN
SWAZILAND
SVERIGE
SCHWEIZ
SYRIEN
TURKIET
FÖRENADE ARABEMIRATEN
STORBRITANNIEN
VATIKANSTATEN
YEMEN
JUGOSLAVIEN
FÄRÖARNA
GIBRALTAR
GRÖNLAND
SVALBARD OCH JAN MAYEN

Kod
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

Inställning av landskoden
Ställ in landskoden för att kunna ställa in nivån
för föräldrakontroll.

1. Utför steg 1 till 4 i “Hur man gör inställningar
på menyn på bildskärmen ” och välj
“LOCALE ” under “PREFERENCES”.

2. Tryck på [ENT]-knappen för att tända
inmatningsskärmen.

3. Mata in en fyrsiffrig landskod med hjälp av
sifferknapparna.

4. Tryck på [ENT]-knappen.

Fabriksinställningen är 8583 (USA).
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Inställning av lösenordet för
föräldrakontroll
1. Utför steg 1 till 4 i “Hur man gör inställningar

på menyn på bildskärmen ” och välj
“PASSWORD” under “PREFERENCES”.

2. Tryck på [ENT]-knappen så att skärmen
PASSWORD CHANGE (Ändra lösenordet)
tänds.

3. Mata in det gamla lösenordet.

4. Mata in det nya lösenordet.

5. Mata in lösenordet en gång till som bekräftelse.

Vi rekommenderar att du antecknar
lösenordet och förvarar det på något säkert
ställe så att du inte glömmer bort det.

Observera:

När man spelar en skiva med begränsningar
för tittandet
När man spelar en skiva med begränsningar
för tittandet kan det hända att det tänds en
skärm på vilken man måste mata in ett lösenord.
Om den skärmen tänds så mata in rätt lösenord.
Annars börjar inte skivan spelas.

Ändring av standardinställningarna för menyspråk osv.

Inställning av nivån för föräldrakontroll
Det går att ändra nivån för föräldrakontroll
(begränsningar mot visst audiovisuellt material).

Med denna funktion går det att skära bort scener
som är olämpliga för barn eller att automatiskt
byta ut dem mot andra scener som finns
förberedda. Genom att t.ex. byta ut överdrivet
våldsamma scener eller sexscener mot säkra
scener går det att skapa en problemfri berättelse,
precis som om det var så det var tänkt från början.

1. Utför steg 1 till 4 i “Hur man gör inställningar
på menyn på bildskärmen ” och välj
“PARENTAL ” under “PREFERENCES”.

2. Tryck på “  ”- eller “  ”-knappen för att välja
nivå för föräldrakontrollen.

Det går att ställa in en nivå mellan 1 och 8 eller
NO PARENTAL (Ingen föräldrakontroll).

Fabriksinställningen är nivå 8.

3. Tryck på [ENT]-knappen så att skärmen
PASSWORD VERIFY (Bekräfta lösenordet)
tänds.

4. Mata in ett fyrsiffrigt lösenord med hjälp av
sifferknapparna.

* Fabriksinställningen är [0000].
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9. OM DET UPPSTÅR PROBLEM

Det går inte att slå
på bilstereon. (Det
hörs inget ljud.)

Inget händer när
du trycker på
knapparna.

Fjärrkontrollen
fungerar inte.

Ljudet är dåligt när
du precis slagit på
bilstereon.

Det går inte att
sätta i ett magasin.

Meddelandet “No
Disc” tänds medan
apparaten letar
efter skivor.

Ljudet hoppar.

Problem

En säkring har gått.

Felaktig
ledningsdragning.

CeNET/
STANDALONE-
omkopplaren står i
fel läge.

Det har blivit fel på
mikroprocessorn
på grund av
störningar e.d.

Det har blivit fel på
mikroprocessorn
på grund av
störningar e.d.

Batterierna är slut.

Fjärrkontrollmottagarens
kontakt är inte ordentligt
isatt.

Det kan bildas små
vattendroppar på
linsen inuti
apparaten när bilen
står parkerad på ett
fuktigt ställe.

Du försöker sätta i
magasinet på fel
sätt.

Det sitter redan ett
magasin i
apparaten.

Magasinet har blivit
skevt.

Skivan är ilagd upp
och ned.

Det är imma eller
smuts på skivan.

Du har glömt
skruva loss
låsskruven.

Sätt i en ny säkring på 3A. Om säkringen går igen så
rådfråga affären där du köpte bilstereon.

Rådfråga affären där du köpte bilstereon.

Ställ omkopplaren i rätt läge.

Tryck in återställningsknappen med något smalt föremål.
Observera:
Stäng av tändningen innan du
trycker in återställningsknappen.

Tryck in återställningsknappen med något smalt föremål.
Observera:
Stäng av tändningen innan du trycker in återställningsknappen.

Byt ut dem mot nya.

Stick in kontakten ordentligt.

Låt bilstereon stå påslagen i ungefär 1 timme tills fukten
torkat.

Sätt i det på rätt sätt.

Mata ut det gamla magasinet och sätt i det nya.

Köp ett nytt magasin av typ CAA-397.

Läs igenom avsnittet “Hur man lägger i en skiva” noggrant och
lägg sedan i skivan på rätt sätt.

Torka bort ev. fukt och smuts från skivan.

Skruva loss låsskruven.

Orsak Åtgärd

Reset button 
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10. FELMEDDELANDEN
Om det uppstår något fel visas något av följande meddelanden på displayen. Utför nedanstående
åtgärder för att avhjälpa problemet.

Om något annat felmeddelande skulle visas på skärmen så tryck på återställningsknappen. Observera
dock att när man trycker på återställningsknappen raderas även alla frekvenser för radio- och TV-
stationer, alla namn osv. som var lagrade i minnet.

Om problemet fortfarande inte försvinner så stäng av apparaten och kontakta affären där du köpte den.

Fel Orsak Åtgärd

Det kan ha blivit fel på själva skivväxlaren.

1. En DVD/CD går inte att spela på grund
av repor e.d.

2. En DVD/CD går inte att spela på grund
av fel på den optiska pickupen.

3. Skivan är ilagd upp och ned.

Skivan har fel regionskod.

Det finns begränsningar för vad det är
tillåtet att titta på.

Kontakta affären där du köpte apparaten
eller närmaste Clarion-verkstad.

Lägg i en repfri skiva som inte är skev i
stället.
Lägg i skivan på rätt håll.

Använd en skiva med rätt regionskod.

Ta bort begränsningarna för tittandet eller
ändra nivån för föräldrakontrollen.
(Se underavsnittet “Inställningar för
föräldrakontroll”).

MECHA ERROR

PARENTAL
VIOLATION

DISC ERROR

(ERROR6)

WRONG REGION

Omkopplarna för
installationspositionen
är inställda på olika
lägen på höger och
vänster sida.

Omkopplarna för
installationspositionen
är inte inställda på
det läge apparaten
faktiskt är
installerad i.

Skivan är skev eller
allvarligt skadad.

Skivan är väldigt
smutsig.

Mekaniskt fel.

Om samma problem fortfarande uppträder trots att du försökt med ovanstående motåtgärder, eller om
det inte går att mata ut magasinet, så kontakta närmaste Clarion-handlare.

Det uppstår
störningar eller
ljudet hoppar.

Mekanismen
fungerar inte.

Problem

Ställ omkopplarna för installationspositionen i samma läge på
båda sidorna.

Ställ in omkopplarna för installationspositionen på det läge som
apparaten är installerad i. Om apparaten är installerad i vinkel
så ställ omkopplarna i det läge (H, 45°, V) där störningarna blir
minst.

Jämför med en annan skiva. Om skivan är i dåligt skick så kasta
den.

Rengör skivan.

1. Läs igenom avsnittet “INSTALLATION” i installationsanvisningarna
och kontrollera att de tre omkopplarna för installationspositionen
står i rätt läge. Ställ annars in dem på den vinkel som motsvarar
installationsvinkeln.

2. Kontrollera om det går att mata ut magasinet genom att trycka på
utmatningsknappen. Prova sedan att sätta i ett nytt magasin.

Orsak Åtgärd
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11. TEKNISKA DATA
DVD-spelardel
System: Digital Versatile Disc-system med

CDDA-förmåga

Spelbara skivor: DVD-videoskivor, Video-CD-
skivor, CD-skivor

Frekvensomfång: 20 Hz till 20 kHz (± 1 dB)

Signalbrusförhållande: 90 dB

Distorsion: 0,02%

Kanalseparation: 80 dB

Utnivå för analoga ljudsignaler: 1,8 Vrms

Allmänt
Huvudenhet
Driftspänning:

         14,4 V likström (10,8 till 15,6 V tillåtet)

Jord: Negativ

Strömförbrukning: Mindre än 1,5 A

Vikt: 2,2 kg

Yttermått: Bredd 230 mm, höjd 83 mm, djup 183 mm

Fjärrkontroll
Vikt: 130 g (inklusive batterier)

Yttermått:

Bredd 54 mm, höjd 27,2 mm, längd 155 mm

Fjärrkontrollmottagare
Yttermått:

Bredd 22 mm, höjd 41,5 mm, djup 13,3 mm

Vikt: 33 g

Observera:
• Rätt till ändringar i specifikationer och utförande

förbehålles.

Lista över medföljande tillbehör
VCZ628 ............................................................ 1

Bruksanvisning ................................................ 1

Installationsanvisningar ................................... 1

Garantikort ....................................................... 1

CeNET-kabel (5 m ) ......................................... 1

Strömkabel (5 m) ............................................. 1

Påse med installationstillbehör

• Installationsmuttrar (M5) ............................. 4

• Installationsbultar (M5 x 8) ......................... 4

• Klämband .................................................... 2

Fästen med bult ............................................... 2

Fästen för installation av huvudenheten

   (för vertikal installation) ................................ 2

   (för horisontell installation) ........................... 2

Batterier till fjärrkontrollen (typ AA) ................. 2

Fjärrkontroll ...................................................... 1

Dubbelhäftande tejp för montering av fästen .. 2

Magasin (CAA-397) ......................................... 1

Fjärrkontrollmottagare ..................................... 1

Kabel med phonokontakter (ljud), 5 m ............ 1

Kabel med phonokontakter (bild), 5 m ............ 1

Ferritkärna ....................................................... 1


