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1. BESCHRIJVING
¡ dDit figuur toont de hoofd eenheid met het LCP (Liquid Crystal Panel) in geopende stand

1-1 Eigenschappen
ƒUAutomatisch 7¢¢''breedbeeld LCD

ƒUTouch Panel bediening

ƒUDVD Video / CD / MP3 / WMA / DivX afspeelmogelijkheid

ƒURCA 6(+2)-Kanaals (2-Zone) uitgang

ƒUIngebouwde 50 W x 4 versterker

ƒUCompatibel met CD-R/CD-RW/DVD¡¡æR/DVD¡¡æRW

ƒU2-ZONE bediening

ƒUAfspelen van USB geheugen (MP3/WMA/AAC)

ƒUiPod® besturing
“iPod” mag alleen gebruikt worden voor legale of door de houder van de rechten
geauthoriseerde kopiën. Steel geen muziek. “iPod” is een handelsmerk van Apple Inc.
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2. VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING!

Om veiligheidsredenen moet de bestuurder tijdens het rijden geen DVD video/TV/VTR
kijken of het apparaat bedienen. In sommige landen is het kijken en bedienen van de DVD
video/TV/VTR tijdens het rijden wettelijk verboden. Daarnaast moet tijdens het rijden het
volume zodanig worden ingesteld, dat geluiden van buitenaf gehoord kunnen worden.

¤ Als het interieur van de auto erg koud is en de speler vlak na het aanzetten van de verwarming
in gebruik wordt genomen, dan bestaat de mogelijkheid van condensvorming op de disk
(DVD/CD) of de optische delen van de speler. Als gevolg hiervan is correct afspelen misschien
niet mogelijk. Als condens zich gevormd heeft op de (DVD/CD), veeg het dan weg met een
zachte doek. Als condens zich gevormd heeft op de optische delen van de speler, gebruik de
speler dan ongeveer 1 uur lang niet. De condens verdwijnt vanzelf tijdens normaal gebruik..

¤ŁAls u op zeer bobbelige wegen rijdt die ernstige vibraties veroorzaken kan het voorkomen dat het
geluid overgeslagen wordt.

¤ØDeze eenheid bevat een precisie mechanisme. In geen geval mag de behuizing open gemaakt
worden, de eenheid uit elkaar gehaald worden, of de roterende delen gesmeerd worden, zelfs als
er problemen zijn ontstaan.
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INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
WIJZIGINGEN OF AANPASSINGEN AAN DIT PRODUCT DIE NIET GOEDGEKEURD
ZIJN DOOR DE FABRIKANT MAKEN DE GARANTIE ONGELDIG EN ZIJN IN STRIJD
MET FCC GOEDKEURING
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Disks gebruiken

ƒƒUUGebruik

- Nieuwe disks kunnen aan de randen oneffen zijn. Indien zulke disks gebruikt worden, is
het mogelijk dat de speler niet werkt of dat het geluid overgeslagen wordt. Gebruik een
balpen of soortgelijk voorwerp om oneffenheden aan de rand van de disk te verwijderen.

- Plak nooit labels op de disk en markeer de oppervlakte niet met potlood of pen.

- Speel geen disks met cellofaan tape, andere lijm, of stickerrestanten af. Als u probeert
zulke disks af te spelen, is het mogelijk dat de disk niet meer uit de DVD speler komt, of
dat de DVD speler beschadigd raakt.

- Gebruik geen disks met grote krassen, fouten, barsten, etc. Gebruik van zulke disks kan
leiden tot problemen of schade.

- Om een disk uit de case te halen, druk op het midden van de case en haal de disk eruit, de
disk aan de randen vastpakkend.

- Gebruik geen disk beschermingsvellen of disks met stabilizers, etc. zoals verkrijgbaar in
winkels. Deze kunnen de disk beschadigen of het mechanisme van de speler kapot maken.

ƒƒUUOpslag

- Stel de disks niet bloot aan direct zonlicht of een warmtebron.

- Stel de disks niet bloot aan extreme vochtigheid of stoffigheid.

- Stel de disks niet bloot aan directe hitte van verwarming.

ƒƒUUSchoonmaken

- Gebruik een zachte doek en veeg in een rechte lijn van het midden van de disk naar de
rand om vingerafdrukken en stof te verwijderen.

- Gebruik geen oplosmiddelen zoals in de winkel verkrijgbare schoonmaakmiddelen, anti-
statische spuitbussen, of verdunner om de disks schoon te maken.

- Als speciaal disk schoonmaakmiddel gebruikt is, laat de disk dan goed drogen alvorens
hem af te spelen.

ƒƒUUOver disks

- Wees zorgvuldig als u een disk laadt met het paneel open.

- Zet het apparaat nooit uit en haal de unit nooit uit de auto als er nog een disk in zit.

Balpen

Scherpe randen

LET OP

Als het scherm open staat, is de disk sleuf moeilijk te zien voor de bestuurder. Om
veiligheidsredenen mag een disk alleen geladen worden met het scherm dicht. Zelfs als
het scherm dicht is, is de sleuf moeilijk te zien voor een bestuurder. Daarom is
voorzichtigheid geboden bij het laden van disks.

No/Non
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3. BESTURING

¤ ¤Ł

¤Ø ¤Œ ¤º ¤ ¤

3-1 Knop functies
¤ : Om het DCP los te maken (Detachable Control Panel; Los te koppelen bedieningspaneel)

¤Ł : Om de disk uit te werpen(druk deze kop langer dan een seconde in als het apparaat bezig
is met uitschakelen)

¤Ø[+ VOL -] : Om het volume te regelen (met een bereik van minimaal 0 tot maximaal 33)

¤Œ[SOUND] : Om de SOUND modus in- of uit te schakelen 

¡Æ2-ZONE : Om de 2-ZONE modus in te schakelen (langer dan 1 seconde de [SOUND] knop
ingedrukt houden) Om de 2-ZONE modus uit te schakelen (opnieuw deze knop
ingedrukt houden) 

¤º[ADJ] : Om de ADJUST modus in- of uit te schakelen om de instellingen te wijzigen

¤ [SOURCE] : Om naar de SOURCE te gaan of te verlaten 
Om de afspeelbron te wijzigen als het LCP ingeschoven is (zoals de RADIO modus)

¡ÆPOWER : Aanzetten (langer dan 2 seconden de [SOURCE] knop ingedrukt houden
Uitzetten (deze knop binnen 2 seconden indrukken) 

¡ Als u deze knop langer dan 2 seconden indrukt tijdens het uitschakelen dan zal het
apparaat weer inschakelen. 

¤ [OPEN] : Om het LCP te openen of te sluiten

¡ÆTILT : Langer dan 1 seconde de [OPEN] knop ingedrukt houden om de hoek van het LCP aan
te passen. Het LCP beweegt voorwaarts of achterwaarts. (Er zijn vijf instelbare hoeken
beschikbaar)

3-2 Afstandsbediening

ƒUAfstandsbediening eenheid (39 knoppen)

1 2
3

4 5
6

7 8
9

0

SRC BAND

RPT

SCAN

RDM

PBC

SETUP

ENTER

RTN TOP MENU

SLOW

P.CH VOLUME

AUDIO

TA

SUB TITLE

WIRELESS REMOTE CONTROLLER

ANGLE 2-ZONE

PLAY/PAUSE MUTE

MENU

P.TIME

SEARCH MODE

SRC

RPT

SCAN

RDM

PBC

SETUP

RTN

SLOW

P.CH

AUDIO

TA

SUB TITLE

BAND

0 ~ 9

P.TIME

SEARCH MODE

MENU

¡ª¢‚¢”¡

ENTER

TOP MENU

MUTE

PLAY/PAUSE
VOLUME

2-ZONE

ANGLE
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ƒUPlaatsen van de batterijen

¤ Open het klepje aan de achterkant, verwijder het, en plaats de AAA (SUM-4, IEC LR03/1.5V)
batterijen die met de afstandsbediening geleverd zijn erin in de richting zoals aangegeven op de
afbeelding en maak het klepje vervolgens weer dicht.

¤ŁVerkeerd gebruik van batterijen kan leiden tot ontploffing. Let op de volgende dingen:

• Als de batterijen vervangen moeten worden, vervang dan beide batterijen met nieuwe.
• Maak geen kortsluiting, haal batterijen niet uit elkaar, en verhit batterijen niet.
• Werp batterijen niet in het vuur of vlammen.
• Gooi gebruikte batterijen op een juiste manier weg.

ƒUKnop functies

U kunt de afstandsbediening gebruiken om de eenheid te bedienen. The afstandsbediening op het
stuurwiel werkt op de MAIN zone zelfs als de SUB zone geselecteerd is.

¤ [SRC] : Om van modus te wisselen

¤Ł[BAND] : Om de ontvangstgolf te veranderen in RADIO modus

¤Ø[RPT] : Om een hoofdstuk te herhalen in DVD modus of een nummer te herhalen in CD/MP3 modus
Om een map herhaald af te spelen in MP3 modus

¤Œ[SCAN] : Zoeken van nummers in USB modus
Om hoofdstukken te scannen in DVD modus en nummers te scannen in CD/MP3 modus
Om mappen te scannen in MP3 modus (langer dan 1 seconde ingedrukt houden)

¤º[RDM] : Om nummer in willekeurige volgorde af te spelen in CD/MP3 modus
Om mappen in willekeurige volgorde af te spelen in MP3 modus (langer dan 1 seconde
ingedrukt houden)

¤ [PBC] : Om de PBC functie in of uit te schakelen in DVD modus
(Als PBC ingeschakeld is, kunt u genieten van videobestanden met hogere kwaliteit)

¤ [0-9] : Om een voorkeurszender te selecteren in het voorkeurszender scherm van de RADIO modus
Om het desbetreffende nummer in te voeren in DVD modus

¤ [P.TIME] : Om de weergave van de afspeeltijd in of uit te schakelen in DVD modus

¤ [SEARCH MODE] : Om van zoek modus te wisselen (langer dan 1 seconde ingedrukt houden in
DVD modus)

¤ [SETUP] : Om het instellingen scherm weer te geven

¤æ[MENU] : Om het opgeslagen menu te tonen van een DVD

¤ [¡ª][¢‚][¢”][¡ ] : Selecteren van een menu
Om door de nummer/mappen lijst te scrollen in MP3 modus (aleen ¡ª¡ )

¤ [ENTER] : Om een nummer, bestand, map, of item te selecteren in alle modi

¤ [RTN] : Om terug te keren naar het vorige menu scherm
Om terug te keren naar het vorige scherm als het menu scherm afgebeeld wordt.

¤ı[TOP MENU] : Om het bovenste menu scherm van de DVD weer te geven

§ [SLOW] : Om vertraagd af te spelen in DVD modus

§æ[PLAY/PAUSE] : Om video/audio af te spelen of te pauzeren
Om het afspelen van video in DVD modus te stoppen (langer dan 1 seconde
ingedrukt houden)

§ [MUTE] : Om het geluid in- of uit te schakelen
Als het geluid is uitgeschakeld, is rechtsboven op het scherm        zichtbaar.

§ [P.CH] (¢¢‚‚¢¢‚‚ ,,¢¢””¢¢”” ) : Omhoog/omlaag zoeken in radio onvangst modus
Om het volgende of vorige hoofdstuk te selecteren in DVD modus
Om snel vooruit en achteruit te spoelen (ingedrukt houden) in DVD/iPod modus.
Om het volgende of vorige nummer te selecteren in CD en MP3 modi
Om het volgende of vorige nummer te selecteren in iPod modus

§ [VOLUME] : Om het volume aan te passen

§ı[AUDIO] : Om te wisselen naar AUDIO functie in DVD/CD modus

§ [SUB TITLE] : Om ondertiteling weer te geven in DVD modus

§ [ANGLE] : Om te wisselen naar ANGLE functie in DVD modus als het ANGLE icoon
weergegeven is (alleen mogelijk bij multi-angle DVD’s)

§ł[2-ZONE] : Om de 2-ZONE functie in- of uit te schakelen
Om te wisselen tussen hoofd-zone en sub-zone als de 2-zone functie ingeschakeld is

§ø[TA] : Om de TA functie in- of uit te schakelen

ƒUAls de SUB zone is geselecteerd 

SUB zone bediening is ondersteund, maar de knop functies zijn als volgt beperkt:
[VOLUME] knop regelt het geluidsvolume van de MAIN zone bron.
[MUTE] knop schakelt het geluid in of uit voor de MAIN zone bron.
[TA] knop is niet ondersteund. 

achterzijde

batterij klepje

AAA (SUM-4, IEC LR03/1.5V)
batterijen
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4-1 Gebruikshandleiding

4-1-1 Power ON modus

4. KNOP EN TOUCHSCREEN
TOETS BEDIENING

4-1-2 Radio modus

SOURCE

[TUNER]

BAND

AS

Scherm van de laatste modus

SOURCE “druk lang”

ENGINE ON



282

Nederlands
H

andleiding

281

4-1-3 DVD modus 4-1-4 Geluid modus

SOURCE

[DVD]

CONTROL

10KEY

SOUND

CUSTOM DETAIL

BACK

CUSTOM
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BACK

[ADJUST]

BACK

4-1-5 Instellingen Modus : At Radio ontvanger, ipod, USB Mode

ADJ

[ADJUST]

OTHERS

BAL/FAD
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5. AANDACHTSPUNTEN

5-1 Liquid Crystal Paneel / Algemeen

5-2 Schoonmaken

* Lees de volgende aandachtspunten goed door voor een langere levensduur van het product.

ƒUZorg dat het liquid crystal paneel opgeborgen zit in de hoofd eenheid als de auto lange tijd buiten
geparkeerd staat.

ƒUKnoei geen vloeistoffen van drinken, paraplu’s, etc. op de eenheid. Dit kan leiden tot schade aan
de interne circuits.

ƒUHaal de eenheid niet uit elkaar en maak geen aanpassingen. Dit kan leiden tot schade.

ƒUSchuif het liquid crystal paneel niet uit om het als steun te gebruiken. Daarnaast kan het liquid
crystal paneel breken, vervormen of op andere wijze beschadigd raken als het wordt blootgesteld
aan schokken.

ƒULaat geen sigaretten inbranden op de scherm. Dit kan leiden tot schade of vervorming van de
behuizing.

ƒUBreng de eenheid terug naar de winkel van aankoop als problemen zich voordoen.

ƒUStop geen voorwerpen in de ruimte tussen het liquid crystal paneel en de hoofd eenheid en steek
er niets in als het paneel gekanteld is.

ƒUZet niets op het scherm als het paneel gekanteld is.

ƒUDe afstandsbediening werkt misschien niet als de afstandsbediening sensor blootgesteld is aan
direct zonlicht.

ƒUIn zeer koud weer kan het scherm vertraagd en donkerder zijn. Dit is echter geen storing. Het
scherm zal weer normaal gaan werken als de temperatuur stijgt.

ƒUKleine zwarte en glinsterende puntjes in het liquid crystal paneel zijn normaal voor LCD
producten.

ƒUHet liquid crystal paneel kan tijdelijk niet functioneren als het geopend of dichtgemaakt wordt, als
de motor afgezet wordt of als het koud is.

ƒUDe touchscreen toetsen op het display worden bediend door een lichte aanraking. Druk niet met
teveel kracht op het scherm.

ƒUDruk niet met teveel kracht op de behuizing om het touchscreen. Dit kan leiden tot storing van de
touchscreen toetsen.

ƒUDe behuizing schoonmaken
Gebruik wat neutraal oplosmiddel aangelengd met water voor hardnekkig vuil, en een zachte
doek, veeg het vuil er voorzichtig af, en veeg nog een keer af met een droge doek. Gebruik geen
benzeen, verdunner, auto schoonmaakmiddel, etc. omdat deze vloeistoffen de behuizing kunnen
beschadigen of de verf kunnen laten afbladderen. Ook rubber of plastic producten die lange tijd in
contact komen met de behuizing kunnen vlekken achterlaten. 

ƒUHet liquid crystal paneel schoonmaken
Het liquid crystal paneel heeft de neiging stof aan te trekken. Veeg daarom eens in de zoveel tijd
het stof af met een zachte doek. Het oppervlak is krasgevoelig, dus het veeg niet af met harde
voorwerpen. 

285

4-1-6 Instellen : At AUX, DVD Modus

ADJ

[ADJUST]

COLOR

[ + ]
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6-2-1 Afspeelbare disks
Deze DVD video speler kan de volgende disks afspelen. 

6-2-2 CD Extra Disk
Een CD Extra disk is een disk waarop in totaal twee sessies zijn opgenomen. De eerste sessie is
een Audio sessie en de tweede sessie is een Data sessie. De door u zelfgemaakte CD’s met twee
sessies kunnen niet worden afgespeeld met deze DVD video speler. Als u een CD Extra disk
afspeelt, wordt alleen de eerste sessie herkend.

6-2 Disks

6-2-3 CD-R/CD-RW Disk (MP3, WMA)
Deze speler kan audio CD formaten (MP3, WMA) op CD-R/CD-RW disks afspelen.

6-2-4 DVD¡¡æR/RW Disk
Deze speler kan MP3/WMA bestanden opgenomen op DVD¡ R/RW disks afspelen.

6-2-5 Niet ondersteunde disk formaten 
Deze DVD video speler kan geen DVD Audio, DVD-RAM, Photo CD’s, etc. afspelen. Ook is het
misschien niet mogelijk om met een CD-R en CD-RW eenheid gebrande CD’s af te spelen
(Oorzaak : disk eigenschappen, barsten, stof/vuil, stof/vuil op de lens, etc.). Als een CD-R of CD-
RW disk die nog niet gefinaliseerd is wordt afgespeeld, kan het aan lange tijd duren voordat de disk
wordt afgespeeld. Ook kan het misschien niet mogelijk zijn de disk af te spelen afhankelijk van de
manier van branden. Afspelen van Super Audio CD’s is niet mogelijk, zelfs als het een hybride disk is.

6-2-6 Afspelen MP3/WMA
Dit apparaat kan CD-R/CD-RW, DVD-R/RW en DVD+R/RW disks waar MP3/WMA muziek op
opgenomen is afspelen.

DVD video is een digitale video bron van hoge kwaliteit dat scherp en helder beeld biedt. Een 12 cm
disk kan 1 uur film of 4 uur muziek bevatten.

Deze eenheid biedt naast hoge beeld- en geluidskwaliteit van DVD video de volgende functies. De functies
zoals beschreven in het hoofdstuk “Eigenschappen”, bijvoorbeeld, audio-taal, ondertiteling, opnamehoeken,
etc. verschillen per DVD video disk. Lees de instructies geleverd met de DVD video. Sommige disk functies
worden misschien op een andere manier bediend dan zoals beschreven in deze handleiding.

ƒUMulti-Sound  
DVD video kan tot 8 verschillende talen opslaan voor 1 film; selecteer de taal van uw keuze.
De talen opgeslagen op de disk worden aangegeven met onderstaand icoon. 

ƒUMulti-Angle
Bij een DVD video die vanaf verschillende hoeken is opgenomen kunt u de opnamehoek selecteren.
Het aantal opname hoeken wordt aangegeven met onderstaand icoon.

ƒUSub-Picture (ondertiteling)
Een DVD video kan ondertiteling in tot 32 verschillende talen opslaan en u kunt de ondertiteling-
taal van uw keuze selecteren.
Het aantal opgeslagen ondertiteling-talen wordt aangegeven met onderstaand icoon.

ƒUMulti-Story

Als een DVD video meer dan 1 verhaal voor een film bevat, kunt u het verhaal van uw keuze
selecteren. De bediening verschilt per disk; lees de instructies voor het selecteren van een
verhaal zoals afgebeeld tijdens afspelen.

ƒUDolby Digital
Dolby Digital biedt de mogelijk tot 5.1 onafhankelijke multi-kanaal audio reproducties, hetzelfde
type surround systeem als dat gebruikt wordt in bioscopen.

ƒUMenu scherm
Menu’s kunnen worden opgeroepen tijdens het afspelen van DVD video om de instellingen te wijzigen.

Druk in onderstaande volgorde op de knoppen om het menu weer te geven:

¡ SOURCE modus ¡ [DVD] toets ¡ [CONTROL] toets ¡ [MENU] toets

6. DVD VIDEO SYSTEEM

6-1 DVD Video eigenschappen

2

2

2
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7. BEDIENING

7-1 DCP 
Het bedieningspaneel kan worden losgemaakt om diefstal te voorkomen. Bewaar het DCP
(Detachable Control Panel; Loskoppelbaar Bedieningspaneel) in de hoes om krassen te
voorkomen, als het bedieningspaneel losgemaakt is. Neem het DCP a.u.b. mee als u de auto
verlaat.

ƒUDCP losmaken
¤ De [SOURCE] knop langer dan 2 seconden ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen.

¤ŁOp de                    knop drukken en de linkerkant van het DCP naar u toe trekken om het los te maken.

ƒUDCP vastmaken
¤ Maak de rechterkant van het DCP vast aan de rechterkant van de hoofd eenheid.
¤ŁKoppel de linkerkant van het DCP aan de hoofd eenheid.

ƒUAandachtspunten
- Als de Auto Paneel functie (zie AUTO PANEL in hoofdstuk | 7-2-5 Instellingen bediening |) is uitgeschakeld

en u schakelt het apparaat uit, let dan op dat het LCP goed ingeschoven is alvorens het DCP los te maken.
- Het DCP kan makkelijk beschadigd raken door stoten. Wees voorzichtig zodat u het niet laat

vallen of aanstoot na het losmaken. .
- De afstandsbediening kan niet gebruikt worden als de DCP losgemaakt is.
- Veeg het DCP af met een zachte droge doek als het vies is.

7-2 Basis bediening
¡ Als de eenheid ingeschakeld is, kan met maximum volume het starten en afzetten van de motor

uw gehoor beschadigen. Let daarom op het instellen van het volume.

7-2-1 Power aan/uit
(1) Start de motor alvorens de eenheid in gebruik te nemen. Let erop dat u de eenheid niet te lang

gebruikt zonder uw motor te starten. Als de accu van de auto bijna leeg is, kunt u misschien de
motor niet starten en kan de levensduur van de accu verkort worden. Het lichtje op de eenheid
brandt

(2) Druk de [BRON] knop langer dan 2 seconden in. Druk op de [OPEN] knop als het LCP nog niet
geopend is. De eenheid onthoudt automatisch de laatste bedieningsmodus en schakelt
automatisch over naar het weergeven van die modus.

6-2-7 Afspelen van DivX 
Deze speler kan DivX formaat bestanden opgenomen op DVD¡ R/RW en CD-R/RW disks afspelen.

6-2-8 Regio Code
Het DVD video systeem kent een regio code toe aan DVD video spelers en DVD disks afhankelijk
van de verkoop regio. De DVD regio code is als volgt op de disk hoes aangegeven.

ƒUDit product maakt gebruik van auteursrecht beschermingstechnologieën beschermd door VS
patenten en andere intellectueel eigendomsrechten. Gebruikt van deze auteursrecht
beschermingstechnologieën moet geauthoriseerd zijn door Macrovision, en is bedoeld voor
thuisgebruik en andere beperkte kijkgelegenheden, tenzij anders geauthoriseerd door
Macrovision. Reverse engineering of uit elkaar halen is verboden.

ƒUGeproduceerd in licentie van Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic”, en het dubbel-D symbool
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

ƒU“iPod” mag alleen gebruikt worden voor legale of door de houder van de rechten geauthoriseerde
kopiën. Steel geen muziek. “iPod” is een handelsmerk van Apple Inc.

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

ƒUDivX, DivX Certified, en bijbehorende logos zijn handelsmerken van DivX Inc en worden gebruikt
onder licentie.

6-3 Geregistreerd handelsmerk

ALL
1

4
62
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(3) De hoek van het LCP wijzigen

¤ Telkens als de [OPEN] knop langer dan 1 seconde wordt ingedrukt, beweegt het LCP
voorwaarts of achterwaarts.
De hoek wordt in onderstaande volgorde gewijzigd:

110°( Standaard hoek)  ¡ 100° ¡ 90° ¡ 80° ¡ 70° ¡ 80° ¡ 90° ¡ 100° ¡ 110° ¡ ¡ƒ

¤ŁAls het LCP door een fout stopt tijdens het wijzigen van de hoek, druk dan langer dan 1
seconde op de [OPEN] knop en het LCP zal zich in tegengestelde richting bewegen.
De gewijzigde hoek wordt in het geheugen opgeslagen. Er zijn 5 instelbare hoeken tussen 70°
en 110° beschikbaar.

(4) Inschuiven van het LCP

Druk op de [OPEN] knop en de LCP wordt automatisch ingetrokken. Doe dit als u de unit lange
tijd niet gebruikt of de auto verlaat.

¡ Het is mogelijk dat de open- en inschuiffunctie niet goed werkt als de ACC uit is tijdens het openen of
inschuiven van het LCP of als het LCP met de hand wordt bewogen.

7-2-4 Audio bediening 

Z-ENHANCER
BASS BOOST
IMPACT
EXCITE

VOORKEUR
DETAIL

SUB WOOFER VOL
M-B EX
HIGH PASS FILTER
LOW PASS FILTER
AMP CANCEL

SOUND

BAL/FAD

Z-ENHANCER

OTHERS

BASS GAIN
BASS FREQ
BASS Q
TREBLE GAIN
TREBLE FREQ

7-2-2 Mode Selections 
(1) Als het LCP geopend is 

¤ Op de [SOURCE] knop drukken om naar de SOUCRE modus te gaan 
¤ŁDruk op de gewenste toets.

(2) Als het LCP gesloten is

¤ Druk op de [SOURCE] knop om de modus te wijzigen.
¤ŁTelkens als de [SOURCE] knop ingedrukt wordt, verandert de modus in onderstaande volgorde:

RADIO modus ¢”DVD/CD Afspeel modus ¢”USB modus of iPod modus ¢”AUX modus

¤ØAls de 2-ZONE functie is ingeschakeld, werkt de [SOURCE] knop alleen voor MAIN zone. De
SUB zone kan veranderd worden, door deze te specificeren in het SOURCE menu scherm of
via de afstandsbediening.

7-2-3 LCP bediening
(1) Aandachtspunten

Gebruik deze eenheid indien mogelijk met de motor draaiend om te voorkomen dat de accu
leeg raakt.
Zorg ervoor dat tijdens het in- of uitschuiven van het LCP uw hand of vingers niet vast komen te
zitten tussen het paneel en de hoofd eenheid of het instrumenten paneel. Beweeg het liquid
crystal paneel niet met de hand.

(2) Het LCP openen

¤ Op de [OPEN] knop drukken. Het LCP wordt uitgeschoven en gaat automatisch rechtop staan.
De eenheid gaat vanzelf aan.

¤Ł Langer dan 1 seconde op de [OPEN] knop drukken om het LCP op te bergen en nogmaals op
de knop drukken om het uit te laten schuiven indien het LCP tijdens het inschuiven stopt. De
eenheid schakelt naar de laatst gekozen scherm modus
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¡ EXCITE - fijnafstelling

SET BASS TREBLE

+3 F = 50Hz, G=+ 10dB, Q=1 F=12KHz, G= +8dB

+2 F = 50Hz, G=+  8dB, Q=1 F=12KHz, G= +8dB

+1 F = 50Hz, G=+  8dB, Q=1 F=12KHz, G= +6dB

0 F = 50Hz, G=+  6dB, Q=1 F=12KHz, G= +6dB

-1 F = 50Hz, G=+  6dB, Q=1 F=12KHz, G= +4dB

-2 F = 50Hz, G=+  4dB, Q=1 F=12KHz, G= +4dB

-3 F = 50Hz, G=+  4dB, Q=1 F=12KHz, G= +2dB

¡ IMPACT - fijnafstelling

SET BASS TREBLE

+3 F = 80Hz, G=+10dB, Q=1 F=8KHz, G= +6dB

+2 F = 80Hz, G=+  8dB, Q=1 F=8KHz, G= +6dB

+1 F = 80Hz, G=+  8dB, Q=1 F=8KHz, G= +4dB

0 F = 80Hz, G=+  6dB, Q=1 F=8KHz, G= +4dB

-1 F = 80Hz, G=+  6dB, Q=1 F=8KHz, G= +2dB

-2 F = 80Hz, G=+  4dB, Q=1 F=8KHz, G= +2dB

-3 F = 80Hz, G=+  4dB, Q=1 F=8KHz, G=   0dB

ƒUPersoonlijke instellingen

: Raak de [VOORKEUZE] knop aan en daarna de [VOORKEUZE DETAIL] knop aan
Met BASS regelt u de lagere frequenties, met TREBLE de hogere frequenties.

VOORKEUR DETAIL STANDAARD INSTELLING BEREIK

BASS GAIN 0 -6 ~ +8

BASS FREQ 50Hz 50Hz of 80Hz of 120Hz

BASS Q 1 1 of 1.25 of 1.5 of 2

TREBLE GAIN 0 -6 ~ +6

TREBLE FREQ 12KHz 8KHz of 12KHz

ƒUBASS BOOST, IMPACT, EXCITE instelling

: Kies uw favoriete instelling modus uit deze voorkeuzes en stel de niveaus bij door
respectievelijk op de [ - ] en [ + ] toetsen te drukken.

“BASS BOOST” legt de nadruk op lage tonen.

“IMPACT” vermindert de midden tonen en legt de nadruk op hoge en lage tonen.

“EXCITE” vermindert de midden tonen en legt de nadruk op hoge en lage tonen.

¡ BASS BOOST - fijnafstelling

SET BASS TREBLE

+3 F = 80Hz, G=+12dB, Q=1 F=12KHz, G= 4dB

+2 F = 80Hz, G=+10dB, Q=1 F=12KHz, G= 4dB

+1 F = 80Hz, G=+  8dB, Q=1 F=12KHz, G= 4dB

0 F = 80Hz, G=+  6dB, Q=1 F=12KHz, G= 4dB

-1 F = 80Hz, G=+  4dB, Q=1 F=12KHz, G= 4dB

-2 F = 80Hz, G=+  2dB, Q=1 F=12KHz, G= 4dB

-3 F = 80Hz, G=+  0dB, Q=1 F=12KHz, G= 4dB

(1) De Z-ENHANCER aanpassen

¤ Op de [SOUND] knop drukken. (Deze knop werkt alleen als het paneel geopend is)
¤Ł Druk op de toets van het gewenste item (Z-ENHANCER, BAL/FAD, OTHERS)..
¤Ø Voer de wijzigingen uit zoals uitgelegd in de volgende paragrafen.
¤Œ Op de [BACK] toets drukken om terug te keren naar het vorige scherm.

ITEM STANDAARD INSTELLING  BEREIK

Z-ENHANCER AAN AAN of UIT

BASS BOOST 0 -3 ~ +3

IMPACT 0 -3 ~ +3

EXCITE 0 -3 ~ +3
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7-2-5 Instellingen bediening

ADJUST

CAMERA INT.
CAMERA WARNING
NTSC/PAL/AUTO

CLOCK
BEEP
TEL SWITCH
TEL SPEAKER

ADJ

GENERAL

MONITOR

BRIGHT
COLOR
HUE
DIMMER

¡ tabel met items

(1) De MONITOR aanpassen

(1-1) Standaard scherm

¤ Op de [ADJ] knop drukken.

¤ŁWijzig de instellingen.

¤ØDruk op de [BACK] toets om terug te keren naar het vorige scherm.

(1-2) MONITOR ADJUST

(1-2-1) Helderheid

ƒUDruk op de [ADJUST] toets om de helderheid voor het beeldscherm in te stellen.

ƒUDruk op de [ - ] toets om het scherm donkerder te maken

ƒUDruk op de [ +] toets om het scherm lichter te maken

(1-2-1) DIMMER

ƒUDruk op de [ADJUST] toets om de helderheid van het LCP in te stellen als de lichten van de
auto aan/uit zijn.

[DAY] : Helderheid van het LCP is altijd maximaal.

OVERIGE STANDAARD INSTELLING BEREIK

SUB WOOFER VOL 0 -12 ~ +12

M-B EX UIT AAN of UIT

HIGH PASS FILTER DOORLATEN 120Hz of DOORLATEN

LOW PASS FILTER DOORLATEN 50Hz of 80Hz of 120Hz of DOORLATEN

AMP CANCEL UIT AAN of UIT

(3) OVERIGE instellingen aanpassen

ƒUOp de [OTHERS] toets drukken.

ƒUOp de waardes aan de rechterkant drukken om de gewenste functie aan te passen.

ƒU“SUB WOOFER VOL” regelt het volume van de subwoofer.

ƒU“M-BX ON” versterkt lage tonen onder 50Hz.

ƒU“HPF” regelt de uitgang van de POWER-AMP.

ƒU“LPF” regelt de uitgang van de SUB-WOOFER. 

ƒU“AMP CANCEL” regelt het gebruik van de ingebouwde versterker. 
Als u de externe versterker gebruikt, is het aan te raden de ingebouwde versterker uit te
schakelen.

(2) BAL/FAD aanpassen

ƒUOp de [BAL/FAD] toets drukken

ƒUOp de [FRONT] [LEFT] [RIGHT] [REAR] toetsen drukken om balans en fader te regelen.
Deze instellingen veranderen de plaats van het geluid. De standaard instelling is CENTER

TOETS BEREIK FUNCTIE

FADER
[FRONT] 0 ~ 12 Versterkt het geluid van de speaker voor

[REAR] 0 ~ 12 Versterkt het geluid van de speaker achter

BALANCE
[LEFT] 0 ~ 13 Versterkt het geluid van de linker speaker

[RIGHT] 0 ~ 13 Versterkt het geluid van de rechter speaker

item SETUP
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(2) Instellen van het beeldscherm : At AUX, DVD Modus.

(2-1) Helderheid

ƒURaak de [AANPASSEN] knop aan en stel de helderheid voor het scherm in.

ƒUDruk de [-] toets en het scherm wordt donkerder.

ƒUDruk de [+] toets en het scherm wordt lichter.

(2-2) DIMMER

ƒURaak de [AANPASSEN] knop aan en stel de helderheid van het LCP in als de auto verlichting
uit/aan is.

[DAG]: De helderheid van de LCP is altijd maximaal.

[NACHT]: De helderheid van de LCP is ingesteld op de voorkeuze instelling.

[AUTO]: De helderheid van het LCP volgt de verlichting in de auto
(Als de auto verlichting uit is: Dag kleur, als de auto verlichting aan is : Nacht kleur)

De dimmer kan alleen ingesteld worden door [+] en [-] te drukken als de “NACHT” instelling aan
staat

ALGEMEEN STANDAARD INSTELLING BEREIK

BEEP AAN AAN of UIT

AUTO PANEL UIT AAN of UIT of DICHT

TEL SWITCH UIT AAN of UIT of MUTE

TEL SPEAKER RECHTS LINKS of RECHTS

(2-3) Kleur

ƒUOm de kleurdiepte in te stellen.
ƒUAls u de [-] indrukt neemt de kleurdiepte af.
ƒUAls u de [+] indrukt neemt de kleurdiepte toe.

(2-4) Kleur echtheid

ƒUAls u de [-] indrukt wordt het beeld roder.
ƒUAls u de [+] indrukt wordt het beeld groener.
ƒUDit werkt alleen bij NTSC

(3) ALGEMEEN bediening

(3-1) Standaard scherm

ƒUDruk op de [ADJ] knop en vervolgens op de [GENERAL] toets.

ƒUWijzig de instellingen.

ƒUDruk op de [BACK] toets om terug te keren naar het vorige scherm.

[NIGHT] : Helderheid van het LCP altijd zoals door gebruiker ingesteld in de instellingen modus.

[AUTO] : Afhankelijk van of de lichten van de auto aan of uit zijn, verschilt de helderheid van het LCP.
(Als de lichten uit staan: lichtgrijze kleur, als de lichten aan staan: donkergrijze kleur)
Alleen in de “NIGHT” stand kan het dimmer niveau geregeld worden door op [ - ] of [ + ]
te drukken.

(1-3) CAMERA INT.

ƒUDruk op de [ON] toets om de achteruitkijk camera aan te zetten als de achteruit lijn geactiveerd
wordt.

ƒUDruk op de [OFF] toets om de achteruit lijn niet te onderbreken door de camera.

(1-4) CAMERA WARNING

ƒUIndien u een CCD camera gebruikt, druk dan op de [ON] toets als u het waarschuwingsbericht
wilt zien of op [OFF] toets als u het niet wilt zien.

(1-5) NTSC/PALL/AUTO

ƒUOm het VTR systeem in te stellen voor AUX video invoer. Als de AUTO modus geselecteerd is,
kiest het beeldscherm automatisch het juiste video systeem afhankelijk van het video invoer
signaal.

(3-2) CLOCK

ƒUDruk op de [ADJUST] toets om de tijd in te stellen.

ƒUDruk op de [AM] of [PM] toets.

ƒUDruk op de [ - ] of [ + ] toets om de tijd te veranderen.

(3-3) BEEP

ƒUAls een knop of toets wordt ingedrukt luidt een pieptoon.

ƒUDruk op de [ON] of [OFF] toets om de pieptoon in- of uit te schakelen.

ƒUOndanks de “OFF” instelling, luidt het waarschuwingssignaal nog steeds..

ƒUBij het opslaan luidt de pieptoon langer.
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(2) Scherm

ƒUDruk langer dan 1 seconde op de [SOUND] knop om het 2-ZONE modus scherm weer te geven

(2-4) AUTO PANEL

ƒUON : Het LCP schuift automatisch in na het verwijderen van het DCP.
Het LCP schuift automatisch uit na het vastzetten van het DCP.
(Automatisch OPENEN/SLUITEN van het LCP)

ƒUOFF : Ongeacht of het DCP is losgemaakt of vastgezet, werkt het LCP volgens de
gebruikersinstellingen. 
(Passief OPENEN/SLUITEN van het LCP) 

ƒUCLOSE : De LCP instellen aleen na verwijdering van het ABP 
(Automatisch SLVITEN van de LCP) 

(2-5) TEL SWITCH

ƒUOm de mobiele telefoon onderbreking in te stellen

ƒUAls u uw mobiele telefoon op deze eenheid aansluit met een apart verkrijgbare kabel, dan kunt
u uw telefoongesprekken via de autospeakers voeren. 

ƒUON : Om uw telefoongesprekken te voeren via de op deze eenheid aangesloten speakers (U
kunt het volume aanpassen als u de autospeakers gebruikt).

ƒUOFF : Om de normale bediening te blijven gebruiken zelfs als u telefoongesprekken voert (Als u
deze functie uitzet, maak dan de kabel los van de mobiele telefoon, of zet uw mobiele
telefoon uit.)

ƒUMUTE : Om het geluid uit te zetten tijdens het telefoongesprek (Deze functie is niet compatibel
met alle modellen mobiele telefoons. Neem contact op met uw lokale geauthoriseerde
Clarion dealer voor meer informatie over juiste installatie en compatibiliteit).

(2-6) TEL SPEAKER

ƒUOm de uitgangspeaker te wijzigen als TEL SWITCH is ingeschakeld.

ƒUDeze functie is uitgeschakeld tijdens mobiele telefoon onderbrekingen.

ƒU[LEFT] : Om uw telefoongesprekken te voeren via de linker speaker die aangesloten is op de
eenheid.

ƒU[RIGHT] : Om uw telefoongesprekken te voeren via de rechter speaker die aangesloten is op
de eenheid.

7-2-6 2-ZONE functie

(1) Beschrijving

2-ZONE is een functie die verschillende geluiden/beelden van de MAIN zone en SUB zone
(zoals het scherm achterin) tegelijk kan weergeven door 2 bronnen te gebruiken in een centrale
eenheid Hierdoor kunnen meerdere luisteraars en kijkers genieten van verschillende
audio/visuele bronnen. Met de 2-ZONE functie kunnen interne bronnen (RADIO, DVD, iPod) en
externe bronnen (AUX, etc.) afgespeeld worden in de MAIN zone en SUB zone. De MAIN zone
en SUB zone kunnen worden bediend vanaf de hoofd eenheid en met de afstandsbediening. Het
geluid van de MAIN zone wordt afgespeeld via de zij-speakers van de auto, en het geluid van de
SUB zone wordt afgespeeld via de draadloze koptelefoon. Het geluidsvolume van de SUB zone
kan worden veranderd met de draadloze koptelefoon.

Als u de speler voor de eerste keer gebruikt staat de 2-ZONE functie uit en zijn zowel de MAIN
zone als de SUB zone ingesteld op de hoofdbron. Als de [SOUND] knop langer dan 1 seconde
wordt ingedrukt, gaat u naar het 2-ZONE bron scherm.

2-ZONE modus : UIT, DVD(CD), AUX, iPod

ƒUDe RADIO modus kan niet gebruikt worden in de SUB zone.

ƒUThe afstandsbediening op het stuurwiel werkt op de MAIN zone zelfs als de SUB zone
geselecteerd is.

ƒUAls een mobiele telefoon het afspelen onderbreekt en een externe bron is ingeschakeld voor de
SUB zone, dan wordt de 2-ZONE functie automatisch uitgeschakeld en zal niet vanzelf weer
ingeschakeld worden, zelfs als de onderbreking is afgelopen.

ƒUHet is niet mogelijk om te wisselen tussen MAIN en SUB zone als het beeldscherm voorin is
gelocked of als het CCD camera scherm wordt weergegeven. 

ƒUDe ON/OFF stand van de 2-ZONE functie blijft behouden onafhankelijk van of het apparaat aan
staat of de motor draait.

¡ To select a source which you want
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(2) Automatisch opslaan

¤ De Auto Store functie kan tot 6 stations opslaan waar automatisch in volgorde op wordt
afgestemd. Als de 6 stations niet kunnen worden ontvangen, blijft een eerder opgeslagen
station in het geheugen.

¤ŁHoud de [AS] toets langer dan 2 seconden ingedrukt. U hoort dan een pieptoon en stations met
goede ontvangst worden automatisch opgeslagen als voorkeurszender.

(3) Voorkeurszenders onthouden

ƒUVoorkeurszenders van 1 ~ 6 kunnen worden geselecteerd door het desbetreffende nummer in
te drukken.

ƒUHoud het desbetreffende nummer ingedrukt tot u een pieptoon hoort (langer dan 3 seconden),
om de voorkeurszender op te slaan.

GEBIED GOLF
ONTVANGSTGOLF ZOEK HANDMATIGE

IF(Hz)BAND(Hz) STAP(KHz) STAP(KHz)

FM1,2,3
87.5~108.0M

100 50 10.7MEUROPE
AM(MW/LW)

LM 153~279 K
9 9 450KMW 531~1602 K

¡ Indien AF ingeschakeld is (ON MODUS) worden zenders opgeslagen in FM3 ongeacht of TA in- of
uitgeschakeld is.

¡ Het scherm van onthouden vooringestelde kanalen zal het zelfde indicatie geven als ontvangst.

(3) Specificeren van conversie

ƒUAls de 2-ZONE functie aan is, dan wordt de bron van de hoofd-zone en de sub-zone gemixt
met de externe bron.

ƒUDe bron conversie van de hoofdzone is beschikbaar als de 2-ZONE setting modus is ingesteld
op de hoofd-zone.

ƒUDe bron conversie van de sub-zone is beschikbaar als de 2-ZONE setting modus is ingesteld
op de hoofd-zone.

ƒUDe bron conversie van de hoofd-zone en de sub-zone is als volgt:

NOTE
¡ 1 : De onvangst condities van sommige stations kunnen wijzigen in 2-Zone modus.
¡ 2 : Om de video modus van de iPod te selecteren als u kijkt in sub-zone modus.
¡ 3 : De DVD operatie kan alleen worden uitgevoerd in de hoofd-zone.

7-3 Radio 
(1) Naar de radio luisteren

¤ Druk op de [SOURCE] knop en vervolgens op de [TUNER] toets. Het RADIO modus scherm
wordt dan weergegeven.

¤ŁDruk op de [BAND] knop op de afstandsbediening, of druk op de [BAND] toets om een
radiogolf te selecteren. Telkens als de toets wordt ingedrukt, verandert de radio ontvangstgolf
in onderstaande volgorde:

FM1 ¢”FM2 ¢”FM3 ¢”MW ¢”LW ¢”FM1 …

De standaard ontvangstgolf is “FM1”.

¤ØDruk de [|¢‚¢‚] of [¢”¢”|] om omhoog of omlaag te zoeken.

Als u de [|¢‚¢‚] toets ingedrukt houdt, Handmatig instellen wordt gedaan naar de lagere
frequenties.
Als u de [¢”¢”|] knop ingedrukt houdt, Handmatig instellen wordt gedaan naar de hogere
frequenties.

¤ŒFREQUENTIE TABEL

¡ 3 DVD VISUAL(AUX) ¡ 2 iPOD (VIDEO) RADIO USB

RADIO ¡ 1Y ¡ 1Y ¡ 1Y N N

DVD Y Y Y N N

VISUAL(AUX) Y Y N N N

iPOD Y Y Y N N

USB Y Y Y N N

MAIN SUB
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(1) AF 

ƒUAF geeft optimale ontvangst door te zoeken naar alternatieve stations in hetzelfde netwerk.

ƒUDruk op de [ON] toets om de functie in te schakelen, en druk op [OFF] toets om de functie uit te
schakelen.

ƒU“AF” knippert op het scherm als de AF functie aanstaat.

ƒUStandaard instelling is “ON”.

(2) TA  

ƒUTA is een verkeersinformatie dienst. Als er verkeersinformatie wordt uitgezonden wordt dit
ontvangen als hoogste prioriteit, ongeacht de functie modus, zodat u de informatie altijd kunt
beluisteren.

ƒU“ON” : Verkeersinformatie berichten worden automatisch in alle modi ontvangen.

ƒU“OFF” : De ontvangst van nood uitzendingen wordt geannuleerd.

ƒƒUUWerking

ƒU[TA] Toets in FM modus zal AAN/UIT veranderen  de TA funktie en om het TM station te
selecteren door de gebruiker(als de TA dienst beschikbaar is)

ƒUAls een Verkeersbericht is ontvangen als de modus DVD, iPod (anders dan Radio) dan zal de
mode automatisch naar FM schakelen. Als het verkeers bericht afgelopen is dan zal de modus
automatisch terugschakelen naar de vorige modus

ƒUAls de [TA] toets indgedrukt wordt in FM mode dan zal het apparaat zoeken naar nieuwe TA
stations. Wordt de [TA] toets nogmaals ingedrukt dan zal de TA funktie worden uitgeschakeld

¡ “TA” word weergegeven in het onderste gebied als TA op AAN staat.

¡¡ NO TP, TA” will be displayed if Traffic Message is not available and “NO TP, TA” will be
disappeared if Traffic Message is available.

(3) REG 

ƒUAls de REG functie aan staat, kan het optimale regionale station worden ontvangen. Als deze
functie uit staat, wordt tijdens het rijden het regionaal station gewisseld naar het regionaal
station voor de desbetreffende regio. Deze functie staat uit wanneer een nationaal station zoals
BBC R2 wordt ontvangen.

ƒUREG kan de instellingen alleen wijzigen als AF ingeschakeld is.

ƒUDruk op de [ ON ] of [ OFF ] toets om de REG functie in of uit te schakelen.

ƒUStandaard instelling is “OFF”.

(4) SEEK

ƒUDruk op de [DX] of [LO] toets om de PTY instellingen te wijzigen.

ƒU[DX] : zoeken naar radiostations die te ontvangen zijn

ƒU[LO] : alleen zoeken naar radiostations met goede ontvangst

Deze eenheid heeft een ingebouwd RDS decoder systeem dat radiostations ondersteunt die RDS
data uitzenden. Dit systeem kan de naam van het ontvangen radiostation weergeven (PS) en kan
tijdens lange-afstandsritten automatisch wisselen naar het radiostation met de beste ontvangst (AF
switching).
programma-type informatie wordt uitgezonden door een RDS station wordt deze uitzending
ontvangen ongeacht de modus. Daarnaast is het mogelijk om voorkeurszenders op hetzelfde netwerk
automatisch te vernieuwen, uitzendingen van verkeersinformatie te onderbreken, of te wisselen naar
een gekozen programma-type op andere stations als er EON informatie wordt ontvangen ongeacht
welke modus actief is (TP). Deze functie is in sommige gebieden niet beschikbaar.

“AF” : Alternatieve Frequentie
“PS” : Programma Service Naam
“REG” : Regionaal programma
“PTY” : Programma Type
“EON” : Enhanced Other Network (Verbeterd ander netwerk)
“TP” : Traffic Programme (Verkeersinformatie)
¡ RDS functioneert niet AM(MW/LW) radio ontvangst.

7-4-1 Uitleg van eigenschappen

7-4 RDS 

Stel de radio altijd in op de FM golf als u de RDS functie gebruikt.

ƒUDruk op de [OPTION] toets in FM modus, om de instellingen voor RDS te wijzigen

7-4-2 RDS Menu

OPTION
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(5) PTY 

ƒUDeze funktie stelt u in statt om te luisteren naar een uitzending van een bepaald programma
type als de uitzending begint

ƒUDefault setting “PTY SELECT” is “AFFAIRS”. In some countries, there is no PTY station.

ƒUAls de [PTY] toets wordt geselecteer in FM modus, dan zal het apparaat naar een PTY station
zoeken met het geselecteerde programma type. Om de PTY funktie uit te schakelen drukt u
[PTY] nogmaals in.

¡ “PTY NONE” will be displayed if PTY is not available.

ƒUDruk de [SELECT] toets in op het opties scherm om het PTY SELECT menu weer te geven en
druk op het gewenste PTY nummer.

ƒUAls u naar andere PTY nummers wilt luistern druk dan [¡ª] of [¡ ] om naar boven of beneden te
gaan.

ƒUNIEUWS : Wanneer NIEUWS is geselecteerd dan zullen nieuws stations periodiek gezocht
worden en toegevoegd worden aan NIEUWS. Tijdens deze funktie zal NIEUWS
worden weergegeven

ƒUAnders dan NIEUWS : druk op het PTY nummer om stations te zoeken. Deze modus zal
veranderen in UIT. Als het station niet beschikbaar dan zal “PTY GEEN”
worden weer gegeven.

¡ De PTY items

VOORKEUZE NUMMER
PTY ITEM

ENGELS INHOUD

1 NEWS News

2 AFFAIRS Current Affairs

3 INFO Information

4 SPORT Sport

5 EDUCATE Education

6 DRAMA Drama

7 CULTURE Culture

8 SCIENCE Science

9 VARIED Varied

0 POP M Pop Music

1 ROCK M Rock Music

2 EASY M Easy Listening Music

3 LIGHT M Light Classical Music

4 CLASSICS Serious Classical Music

5 OTHER M Other Music

6 WEATHER Weather

7 FINANCE Finance

8 CHILDREN Children's Programmes

9 SOCIAL Social Affairs

0 RELIGION Religion

1 PHONE IN Phone in

2 TRAVEL Travel

3 LEISURE Leisure

4 COUNTRY Country Music

5 JAZZ Jazz Music

6 NATION M National Music

7 OLDIES Oldies Music

8 FOLK M Folk Music

9 DOCUMENT Documentary
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LAND INVOER CODE LAND INVOER CODE

ALBANIA 6576 SAUDI ARABIA 8365

ANDORRA 6568 SLOVAKIA(Slovak Republic) 8375

AUSTRIA 6584 SLOVENIA 8373

BAHRAIN 6672 SOUTH AFRICA 9065

BELGIUM 6669 SPAIN 6983

BOSNIA AND HERZEGOWINA 6665 SWAZILAND 8390

BULGARIA 6671 SWEDEN 8369

CROATIA(local name: Hrvatska) 7282 SWITZERLAND 6772

CYPRUS 6789 SYRIAN ARAB REPUBLIC 8389

CZECH REPUBLIC 6790 TURKEY 8482

DENMARK 6875 UNITED ARAB EMIRATES 6569

EGYPT 6971 UNITED KINGDOM 7166

FINLAND 7073 Vatican City State 8665

FRANCE 7082 YEMEN 8969

(FRANCE,METROPOLITAN) 7088 YUGOSLAVIA 8985

GERMANY 6869 FAROE ISLANDS 7079

GREECE 7182 GIBRALTAR 7173

HUNGARY 7285 GREENLAND 7176

ICELAND 7383
SVALBARD AND JAN
MAYEN ISLANDS

8374

IRAN(ISLAMIC REPUBLIC OF) 7382
MACEDONIA, THE FORMER
YUGOSLAV REPUBLIC OF

7775

IRAQ 7381 MALTA 7784

IRELAND 7369 MONACO 7767

ISRAEL 7376 NETHERLANDS 7876

ITALY 7384 (NETHERLANDS ANTILLES) 6578

JAPAN 7480 NORWAY 7879

JORDAN 7479 OMAN 7977

KUWAIT 7587 POLAND 8076

LEBANON 7666 PORTUGAL 8084

LESOTHO 7683 QATAR 8165

LIECHTENSTEIN 7673 ROMANIA 8279

LUXEMBOURG 7685 SAN MARINO 8377

7-5-2 Land code  

(2) Bioscoop modus

Druk op de [CINEMA] toets om de beeldgrootte te veranderen. Er verschijnen zwarte balken
aan zowel de bovenkant als de onderkant van het scherm. 

(3) Volledige breedbeeld modus

Druk op de [FULL] toets om de beeldgrootte te veranderen. Het gehele beeld wordt horizontaal
verlengd.

Druk op de [SCREEN] toets in het scherm van de DVD afspeelmodus om de beeldgrootte aan te
passen.
De [FULL], [NORMAL], [CINEMA] toetsen worden weergegeven onderaan het scherm.

(1) Normale modus

Druk op de [NORMAL] toets om de beeldgrootte te veranderen. Er verschijnen zwarte balken
aan zowel de rechterkant als de linkerkant van het scherm.

7-5-1 Beeldgrootte

7-5 DVD Video speler
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(1) Video bekijken

Afspeel mode wordt automatisch geherstart nadat de disk is geladen of de druk de [DVD] toets
in BRON mode in. Daarna komt het volgende scherm naar voren als u op ge scherm drukt. 

(2) Afspeel functie

ƒUDruk op de [¢”/||] toets of de [¢”||] knop om af te spelen/te pauzeren

¡ Druk de [¢”/||] toets of [¢”||] om weergave te continueren.

¡ Druk de [¢”/||] of de [¢”||] toets langer dan een seconde om de stoppen.

¡ Druk en houd toets [¢”/||] of [¢”||] langer dan een seconde vast om de DVD te stoppen.

ƒUDruk op de [CONTROL] toets en vervolgens de [MENU] toets om menu items in het DVD menu
te bedienen. Gebruik het “Cross-Key Pad” (¢‚¢”¡ª¡ ENT) volgens het inhoudsmenu van de
disk. U kunt het DVD menu ook bedienen door direct op de menu items te drukken. 

ƒUDruk op de [CONTROL] toets en vervolgens op de [10KEY] toets. Het "Ten-Key Pad" scherm
wordt dan weergegeven. Voer met de toetsen [0] tot [9] het nummer in van het hoofdstuk dat u
wilt afspelen.  Druk vervolgens op de [ENT] toets. Druk op de [BACK] toets om terug te keren
naar het vorige scherm

ƒUAls u de titel wilt veranderen, druk op [ZOEK MODE] op de afstandsbediening om [ZOEK
MODE] weer te geven. Daarna druk op het gewenste nummer door op [0]-[9] te drukken en
druk op [ENTER].

(3) Herhalen en willekeurig afspelen

ƒUDruk op de [OPTION] toets voor de onderstaande bediening

ƒUHERHALEN VAN EEN HOOFDSTUK : herhaald afspelen van een hoofdstuk.

ƒUWILLEKEURIGE TITEL : herhaald afspelen van een titel.

ƒUHoofdstukken overslaan : willekeurige titel afspelen.

7-5-5 DVD Video instellen
U kunt het niveau van het kinderslot aanpassen. Deze functie maakt het mogelijk scenes die
ongeschikt zijn voor kinderen weg te knippen of automatisch te vervangen met andere vooraf
ingestelde scenes. U kunt door bijvoorbeeld scenes met extreem geweld of beelden met sex met
veilige scenes te vervangen, van begin tot eind een probleemloos verhaal creëren.

¡ De standaarden verschillen van land tot land.
¡ Het initiele wachtwoord is '0000' U moet een nieuw wachtwoord instellen maar niet '0000' voordat u het

kinderslot niveau kunt instellen.

7-5-3 Kinderslot

NIVEAU7 Geen kinderen,17 of ouderr

NIVEAU 6 Onder 17, meekijken ouders vereist

NIVEAU 4 Ouders sterk gewaarschuwd

NIVEAU 3 Meekijken ouder(s) gewenst

NIVEAU 1 Alle leeftijden

Laad de disk in het midden van de invoer-sleuf met het label aan de bovenzijde. De disk wordt
automatisch afgespeeld na het laden
Laad geen andere dingen dan disks in de invoer-sleuf. Als het laden van disks moeizaam gaat, kan
het zijn dat er al een andere disk geladen is, of dat het product defect is. Gebruik geen 8cm disks.

¡ De bestuuring kan de disk niet in de lade zien. Laad om veiligheidsredenen de disk als het LCP ingeschoven is.

(1) De geladen disk bekijken

ƒUDruk op de [DVD] toets op het SOURCE modus scherm. Het afspelen begint vanzelf.

7-5-4 Disks laden

Waarschuwing!

Sommige videos kunnen op een hoger volume niveau spelen dan gewenst. Verhoog het
geluid beetje bij beetje na het spelen van de video.
Omwille van de veiligheid, kunnen bestuurders geen video kijken of gebruik maken van
de afstandsbediening tijdens het rijden. Video kijken en instellen van de speler is in
sommige landen illegaal. U bent gewaarschuwd  

(2) De disk uitwerpen

ƒUAls u de op de          knop drukt, de disk zal uitgeworpen worden
ƒUAls u de disk niet binnen 10 seconden uit de speler trekt na het indrukken van de knop, wordt

de disk automatisch weer geladen. (Automatisch opnieuw laden)
De disk kan beschadigd raken als u de disk met kracht weer induwt voor het automatisch
opnieuw laden. 
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(5-1) Taal

ƒUOSD Taal - Om de OSD taal in te stellen

ƒUOndertiteling - Om de taal van de ondertiteling in te stellen.

ƒUAudio - Om de audio taal in te stellen

ƒUDisc - Om de disk taal in te stellen

ƒUVersion - Om versie-informatie te bekijken (DVD versie, s/w versie)

(5-2) Scherm

ƒUTV scherm - Om de schermgrootte in te stellen

ƒUTV Type - Om het TV type in te stellen (NTSC, PAL)

ƒUHoek aanduiding - Om het hoekaanduiding scherm in- of uit te schakelen

ƒUSchermbeveiliging - Om de schermbeveiliging in- of uit te schakelen.

(5-3) Audio

ƒUDown Mix - LT/RT, stereo

ƒUDual Mono - stereo, L-mono, R-mono, MTX-mono

ƒUDynamic - Om de tijdssnelheid van de audio in te stellen

(5-4) Kinderslot

ƒUWijzigen - Om het wachtwoord voor het kinderslot in te stellen

ƒUOuders - Om het kinderslot in te stellen

ƒUStandaard - Om een landcode voor het kinderslot in te stellen

(5) DVD INSTELLINGEN 

MODUS ITEM

OSD taal

Ondertiteling

Taal Audio

Disk

Versie

TV scherm

Scherm
TV TYPE

DVD INSTELLING Hoek aanduiding

Schermbeveiliging

Down Mix

Audio Dual Mono

Dynamic

Wijzigen

Kinderslot Ouders

Standaard

(4) Hoofdstukken overslaan

ƒUDruk op [¢”¢”|] om weergave te starten vanaf het begin van het volgende nummer.

ƒUDruk op [|¢‚¢‚] om weergave te starten vanaf het begin van het huidige nummber. Als de knop
opnieuw wordt ingedrukt binnen 2 seconden, dan word het vorige nummer weergegeven.

ƒUAls de disk de PBC funktie ondersteund en als PBC aanstaat, dan word het menu weergegeven.

|<<   Huidige positie   >>|

Omlaag

Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk

Omhoog
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¤ŁLogisch formaat(Bestandssysteem)

Zorg ervoor dat de CD wordt opgenomen met ISO9660 level 1 of level 2 formaat. Als u een
ander formaat gebruikt dan kan afspelen niet worden gegarandeerd. 
De namen van de mappen en bestanden kunnen worden weergegeven als titel tijdens het
afspelen van de MP3. Let er op dat de titel is weergegeven als single byte en lengte van 31 en
27 van de naam van de map of bestand. De naam kan fout worden weergegeven als u meer
karakters gebruikt.

¤ØMap structuur

De disk mag niet meer dan 8 geneste mappen hebben (niet meer dan 8 diep). playing is
impossible.
Dit conflicteert met de ISO9660 standaard en afspelen is dan niet mogelijk.

¤ŒHet aantal bestanden en mappen

255 bestanden en mappen zijn in totaal toegestaan. Als er meer dan 256 zijn dan kan afspelen
niet worden gegarandeerd.
Nummers worden afgespeeld in volgorde van opname door de gebruiker.

ƒUStoring kan optreden afhankelijk van de gebruikte software en recorder.

ƒUEen beschadigd bestand wordt niet afgespeeld maar overgeslagen. 
Als de disk ernstig is beschadigd dan word weergave gestopt.

(2) Bedieningsmethode

¤ Druk op de [¢”/||] toets om het afspelen te pauzeren of te hervatten.
Houd de [¢”/||] toets langer dan 1 seconde ingedrukt om te stoppen tijdens het afspelen.
Druk op de  [|¢‚¢‚] of [¢”¢”|] toets om een nummer over te slaan.
Houd de [¢”¢”|] toets ingedrukt om versneld vooruit af te spelen of de [|¢‚¢‚] toets om versneld
achteruit af te spelen.
Druk op de [ID3 TAG] toets om informatie over het geselecteerde bestand weer te geven (artiest,
genre, componist, etc).
Druk op de [ - ] of [ + ] toets om de nummerlijst van de vorige of volgende map weer te geven.

7-6 Overige functies

Dit product is compatibel met CD TEXT. Artiestnaam, naam van de disk en naam van het nummer
lied CD TEXT zijn ondersteund. Afspelen begint vanzelf na het laden van de disk.

Druk op de  [||¢”] knop of [¢”/||] toets als het afspelen niet begint.

(1) Druk op de [¢”/||] toets om het afspelen te pauzeren of te hervatten. Houd de [¢”/||] toets langer
dan 1 seconde ingedrukt om te stoppen tijdens het afspelen.

(2) Druk op [¢”¢”|] om weergave te starten vanaf het begin van het volgende nummer.
Druk op [|¢‚¢‚] om weergave te starten vanaf het begin van het huidige nummber.
Als de knop opnieuw wordt ingedrukt binnen 2 seconden, dan word het vorige nummer
weergegeven.
Als de disk de PBC funktie ondersteund en als PBC aanstaat, dan word het menu
weergegeven.

(3) Druk op de [OPTION] toets om drie functies te gebruiken 
Druk op de functietoets om het afspelen te annuleren.
Druk op de [BACK] toets om terug te keren naar het vorige scherm.

TRACK REPEAT : Nummer herhalen. Met deze functie wordt het geselecteerde nummer op de
disk herhaald afgespeeld.

DISK REPEAT : Disk herhalen. Met deze functie worden alle nummers op de disk herhaald
afgespeeld.

DISK RANDOM : Disk willekeurig afspelen. Met deze functie worden alle nummers op de disk in
willekeurige volgorde afgespeeld.

7-6-1 CDDA

7-6-2 MP3 en WMA 
ƒUMP3 is gekomprimeerde audio en is geklassifiseerd als Audio Laag 3 MPEG standaard. De

gecomprimeerde toepassing is bruikbaar voor PC gebruikers en ook als compressie standaard.
MP3 maakt het mogelijk audio te comprimeren tot 1/10e van de originele grootte zonder
kwaliteitsverlies.
Dit betekent dat op een CD-R ongeveer 10 gewone CD’s kunnen worden opgeslagen.

ƒUDeze DVD speler kan geen CD-RW disks afspelen. Sommige zelfgebrande disks kunnen niet
worden afgespeeld

(1) Aandachtspunten voor het maken MP3 disks

¤ Bestandsextensie

Zorg ervoor dat de bestandsextensie altijd MP3 of mp3 is. Als u dit niet doet dan kan afspelen
niet worden gegarandeerd. Als u hoofd- en kleine letters mixt kan afspelen niet worden
gegarandeerd.
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8. GEBRUIK VAN
RANDAPPARATUUR

8-1 iPod instellen
Deze eenheid kan worden gebruikt om een aangesloten Apple iPod (iPod Mini, vierde generatie,
iPod nano, iPod video) te bedienen. Hogere iPod versies dan boven vermeld kunnen misschien niet
gebruikt worden. Deze eenheid zal misschien niet functioneren, of slecht functioneren met niet
ondersteunde versies. Eerste, tweede en derde generatie iPods kunnen niet worden gebruikt.
Wanneer u een iPod wilt gebruiken, selecteer dan na de iPod aangesloten te hebben met de USB
kabel, de iPod modus door de [iPod] toets in te drukken op het SOURCE modus scherm. Afhankelijk
van de iPod uitvoering, kan het iPod hoofdscherm verschillen. De afstandsbediening kan niet worden
gebruikt om te scannen, of herhaald of willekeurig af te spelen. Deze eenheid kan de Podcast titels,
naam van de artiesten, album titels, titels van de nummers, genre namen, afspeellijst titels, naam van
de componisten opgeslagen op de iPod weergeven. De iPod wordt gebruikt met de equalize funktie
uitgeschakeld. Sluit een iPod niet aan als een koptelefoon gelijktijdig is aangesloten. Tijdens
weergave met de iPod zou de operatie onmogelijk kunnen worden. Kijk in de handleiding van de iPos
om de iPod instellingen terug te zetten naar fabrieks instellingen.

(1) Toets bediening

ƒUDruk op de [iPod] toets om naar de iPod modus te gaan op het SOURCE scherm.

ƒUDruk op de [¢”/||]toets om het afspelen te pauzeren of te hervatten.

ƒUHoud de [¢”/||]toets langer dan 1 seconde ingedrukt om te stoppen tijdens het afspelen.

(2) Menu
ƒUDruk op de [MENU] knop te om de lijst met AFSPEELLIJSTEN, ARTIESTEN, ALBUMS, GENRES,

NUMMERS, COMPONISTEN, MUZIEK, FOTO’S, VIDEO’S, EXTRA’S etc. weer te geven.
Deze lijsten zijn beschikbaar in het iPod menu scherm.

ƒUDruk op de [¡ª][¡ ] toets om door de menu lijsten te scrollen.

ƒUDruk op de [MENU] knop, om terug te keren naar het vorige scherm.

¤ŁDruk op [CONTROL] om de map of nummer lijst te selecteren.
Druk op [¢‚] [¢”] om de map of nummer lijst te selecteren.
Druk op [¡ª] [¡ ] om een bestand in de geselecteerde map te selecteren.
Druk [ENT] om het bestand te kiezen.
Druk [TERUG] om terug te keren naar het vorige scherm

¤ØDruk op de [10KEY] toets om het scherm weer te geven waar het gewenste nummer kan
worden geselecteerd.
Het toetsenblok scherm wordt weergegeven in de nummer invoer modus. Voer met de toetsen
[0] tot [9] het nummer van het liedje in dat u wilt afspelen, druk vervolgens op de [ENT] toets.
Druk op de [BACK] toets om terug te keren naar het vorige scherm

¤ŒDruk op de [OPTION] toets om de functie te gebruiken.
Druk nogmaals op de functietoets om het afspelen te annuleren. 
Druk op de [BACK] toets om terug te keren naar het vorige scherm.

NUMMER HERHALEN : Herhaald nummers afspelen.
NUMMER SCANNEN : Scannend nummers afspelen.
WILLEKEURIG NUMMER : Willekeurig nummers afspelen.
MAP HERHALEN : Herhaald mappen afspelen.
MAP SCANNEN : Scannend mappen afspelen.
WILLEKEURIGE MAP : Willekeurig mappen afspelen.
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ƒUTelkens als u de tweede toets (AUX SENS MIDDLE) indrukt, kunt u wisselen tussen (AUX
SENS LOW, AUX SENS MIDDLE, AUX SENS HIGH) om het AUX audio volume aan te passen. 

ƒUAUX SENS LOW : Zachte volume.
ƒUAUX SENS MIDDLE : Gemiddeld volume.
ƒUAUX SENS HIGH : Hard volume.

ƒUTelkens als u de derde toets (SCREEN) indrukt, kunt u wisselen tussen (FULL SCREEN,
NORMAL SCREEN, CINEMA SCREEN) om de schermgrootte te wijzigen.

¤ŒOm terug te keren naar het iPod menu scherm druk op de [VIDEO] toets in het iPod option
scherm

8-2 USB instellen
USB(Universal Serial Bus) is het bus protocol om randapparatuur aan te sluiten. USB geheugen
kan worden aangesloten en bediend. De hoofd apparaat ondersteund USB opslag media en speelt
MP3, WMA en AAC bestanden af. De USB aansluiting bevindt zich aan de achterzijde van de
eenheid.
ƒUDruk op de [USB] toets in het SOURCE modus scherm om het USB modus scherm weer te

geven.
ƒUDe nummers 001 tot 999 kunnen op het USB modus scherm worden weergegeven.

ƒUTelkens als u op de eerste toets (AUDIO), kunt u wisselen tussen de AUDIO modus en VIDEO
modus.
Selecteer de [AUDIO] toets als u in de audio modus wilt afspelen.
Selecteer de [VIDEO] toets als u in de video modus wilt afspelen.

ƒUU kunt de REPEAT(herhaald afspelen), SHUFFLE(willekeurig afspelen) functie kiezen.

ƒUDe [REPEAT] toets kan als volgt gebruikt worden om te veranderen van herhaal modus:

¡¡Ê ALLES HERHALEN ¡¡Ê 1 HERHALEN ¡¡Ê niet HERHALEN.

ƒUDe [SHUFFLE] toets kan als volgt gebruikt worden om te veranderen van shuffle modus:

ƒUDruk op de [BACK] knop, om terug te keren naar het vorige scherm.

(4) Video modus

U kunt video gegevens opgeslagen in de iPod bekijken. Maar u kunt niet een CLARION
apparaat gebruiken om de video mode te besturen. U kunt alleen het iPos apparaat besturen.
Om van video data te genieten moet u de volgende handelingen verrichten.

¤ Druk op [AUDIO] op het iPod opties scherm.

¤ŁKies de gewenste video op de iPod.

¤ØVIDEO scherm is geactiveerd. Als u drukt op het scherm en dan op de optie toets dan ziet u
het volgende scherm.

(3) Opties
ƒUOnderstaand scherm wordt weergegeven als u op de [OPTION] toets drukt.

Het iPod optiescherm heeft drie toetsen die als schakelaar werken.
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9. PROBLEEMOPLOSSING
ƒƒUUAlgemeen

ƒƒUUDVD speler

Geen stroom (geen geluid)

De knoppen werken niet

Scherm fout

De afstandsbediening
werkt niet

Zekering niet aangesloten

Foute aansluiting

Interferentie van de micro
processor

Er valt zonlicht op de
ontvanger

De batterijen zijn leeg

Vervang de zekering. Als de
zekering weer doorbrandt
raadpleeg dan de dealer

Schakel het apparaat uit en
verwijder het DCP. Druk op
reset. Opmerking : Het
geheugen wordt gewist.

De afstandsbediening werkt
niet als er direct zonlicht op
de ontvanger valt

Controleer de batterijen.

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

Disk kan niet worden
ingevoerd

Geluid slaat over

De geluidskwaliteit is
slecht

Geen beeld

Foutmelding : 
“PARENTAL VIOLATION”

Er zit al een disk in het apparaat

Andere objecten zitten in de sleuf

Vieze CD

CD is beschadigd : krassen

Vochtigheid kan de werking
belemmeren

Handrem is los

Kinderslot

Werp de huidige disk uit

Maak de sleuf schoon

Maak de CD schoon met een
doek

Gebruik geen bekraste CD’s

Droog het apparaat

Controleer de handrem

Verander het kinderslot

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

ƒƒUUiPod besturing

Vanwege storing in het apparaat, sluit audio/video niet aan op de aux ingang na het aansluten
van de iPod gebruikt de sigaretten stroom aansluiting van uw auto. Gebruik de aux-in en de USB
kabel.

ƒƒUUOver storing

Als draagbare audio visuele apparaten aangesloten worden op dit beeldscherm in de toestand
waneer u de stroom voorziening van het voertuig gebruikt voor opladen dan kan een storing
onstaan
In dit geval, gebruik het audio visuele apparaat zonder stroom voorziening van de auto, maar
gebruik interne batterijen.

ƒUDruk op de [FOLDER] toets om de mappenlijst te tonen, de [BACK] toets zal dan worden
weergegeven.
Druk op de [BACK] toets om terug te keren naar het vorige scherm.
Druk op de [ - ] of [ + ] toetsen om de nummerlijst van de vorige of volgende map weer te geven.
Druk op de [¢”/||] toets om het afspelen te pauzeren of te hervatten.
Houd de [¢”/||] toets langer dan 1 seconde ingedrukt om te stoppen tijdens het afspelen.
Druk op de [|¢‚¢‚] of [¢”¢”|] toets om nummers over te slaan.
Houd de [¢”¢”|] toets ingedrukt om versneld vooruit af te spelen, of de [|¢‚¢‚] toets om versneld
achteruit af te spelen.backward.

ƒUDruk op de [OPTION] toets.

NUMMER HERHALEN : Herhaal nummer weergave

NUMMER ZOEKEN : Zoek nummer weergave

WILLEKEURIG NUMMER : Willekeurige nummer weergave

MAP HERHALEN : Herhaal map weergave

MAP ZOEKEN : Zoek map weergave

MAP WILLEKEURIG : Willekeurige map weergave

Over USB geheugen

ƒUUSB is een afkorting voor Universele Seriele Bus en verwijst naar een externe bus standaard die
data overdracht van 12 Mbps ondersteund

ƒUDit apparaat is geschikt gemaakt voor gebruik met USB 1.1/2.0 met een maximale data
overdracht van 12Mbps

ƒUUSB geheugen apparaten die kunnen worden afgespeeld door het apparaat is beperkt tot
apparaten die worden herkend als “USB massa opslag klasse apparaten”

ƒUApparaten compatibel met “USB massa opslag klasse apparaten” kunnen zonder meer gebruikt
worden door het aan te sluiten. Er zijn geen extra besturings software of toepassingen nodig.

ƒUVraag de fabrikant van uw USB geheugen apparaat na of het “USB massa opslag klasse
apparaten” ondersteunt.

ƒUAfspeelbarde geluids bestanden  op dit apparaat zijn beperkt tot MP3/WMA bestanden Voor
details kijk naar sectie 7-6-2 MP3 en WMA.

ƒUDit apparaat is niet compatibel met een USB kaart lezer(SD).
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(Eenheid : mm)

¡ Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.

172mm

16
0
m
m

2
8
.5
m
m

178mm

50mm

ALGEMEEN

Voeding
14.4V DC 

(10.8 tot 15.6V toegestaan)

Aarde Negatief

Stroom verbruik 4.0A(1W)

Auto antenne stroom 500mA of minder

Afmetingen van de hoofd eenheid 178(B) x 50(H) x 160(D)

Gewicht van de hoofd eenheid 2.5kg

Afmetingen van de afstandsbediening 53(B) x 21(H) x 165(D)

Gewicht van de afstandsbediening 90g (inclusief batterij)

10. PRODUCT EIGENSCHAPPEN

FM RADIO 

Frequentiebereik 87.50MHz tot 108.0MHz

Quieting gevoeligheid 20dBf

Limiet gevoeligheid 15dBf

Stereo scheiding 20dB (1kHz)

Frequentie karakteristiek 100Hz tot 7kHz 

AUDIO
VERSTERKER 

Maximaal uitgangsvermogen 50W x 4 kanalen

Uitgangsvermogen 27W x 4 (DIN 45324, +B = 14V)

Speaker impedantie 4 ohm (4 tot 8 ohm)

MP3 / WMA 

Sampling rate
MPEG1 44.1kHz/48kHz/32kHz 

MPEG2 22.05kHz/24kHz/16kHz

MPEG1 32kbps tot 320kbps 

Bit rate MPEG2 8kbps tot 160kbps  

(VBR)

Logisch Formaat
ISO9660 level1, 2

JOLIET of Romeo

DVD SPELER

System
Digital versatile disk systeem 
met CDDA functionaliteit

Afspeelbare disks DVD video disk, Compact disk

Frequentie karakteristiek 17Hz tot 20kHz(CD)(+3/-3dB)

Scheiding 60dB 

Vervorming 0.5%

LCD MONITOR 

Schermgrootte
7-inch breedbeeld type 

154.0 mm breedte x 86.6 mm hoogte

Scherm methode Transmissie type TN QVGA TFT LCD

Drive methode
TFT(thin-film transistor) 

active matrix driving

Pixels 336,960 (1440*234)

AM RADIO 
Frequentiebereik MW(531kHz to 1602kHz)

LW(153kHz to 279kHz)

Bruikbare gevoeligheid 40dBuV



324

Nederlands
H

andleiding

323

(3) EMENE WAARSCHUWINGEN
¤ Maak de behuizing niet open. Er zitten geen onderdelen die door de gebruiker zelf gerepareerd

kunnen worden in het apparaat. Als u tijdens het installeren iets in de eenheid laat vallen,
raadpleeg dan uw dealer of een geauthoriseerde CLARION service.

¤ŁGebruik een zachte droge doek om de behuizing schoon te maken. Gebruik nooit een ruwe
doek, verdunner, benzeen of alcohol, etc. In geval van hardnekkig vuil, gebruik dan een beetje
koud of warm water en een zachte doek om het vuil zachtjes eraf te vegen.

(4) WAARSCHUWINGEN BIJ HET INSTALLEREN
¤ Leg alle voor het installeren benodigde dingen klaar alvorens te beginnen.

¤ŁTDit model wordt gebruikt met een voorwaarts schuivend LCD paneel (shell loading systeem).
In sommige automodellen kan het LCD paneel het dashboard of de versnellingspook aanraken.
In dit geval kan het model niet geinstalleerd worden. Controleer of de set de bediening van de
versnellingspook niet belemmert alvorens een installatieplek te kiezen.

¤ØInstalleer de unit binnen een hoek van 30° met het horizontale vlak

¤ŒAls u het plaatwerk van de auto moet aanpassen, zoals het boren van gaten, raadpleeg dan
van te voren uw autodealer.

¤ºGebruik de bijgesloten schroeven voor de installatie. Gebruik van andere schroeven kan tot beschadiging leiden. 

¤ De hoofd eenheid heeft bevestigingsschoefgaten voor auto’s van NISSAN (N aanduiding) en
TOYOTA(T aanduiding).

Dashboard

Versnellingspook 
(zorg dat deze het LCD
niet raakt)

Chassis Chassis

Beschadiging 

Max. 8mm (M5 schroef)

Versnelling
spook 

11. INSTALLATIE EN AANSLUITEN
VAN DE KABELS

11-1 Aandachtspunten bij het installeren
(1) ALVORENS TE BEGINNEN

Deze set is exclusief voor gebruik in auto’s met een negatief geaarde 12 V voeding. Lees deze
instructies zorgvuldig door. Zorg ervoor dat de “ - ” pool van de batterij los is gekoppeld alvorens te
beginnen. Dit is om kortsluiting te voorkomen tijdens het installeren.

(2) INHOUD VAN DE VERPAKKING

¤ Hoofd eenheid

¤ŁHandleidingen
ƒUGebruikshandleiding & installatiehandleiding 1
ƒUGarantiebewijs 1

¤ØVoedingskabel (voor de hoofdeenheid) 1

¤ŒRCA kabel 1

¤ºZak met accessoires voor de hoofd eenheid (Nr. 1)

Platte kop schroef (M5 ¡¢8) 4

Sems zeskantmoer (M5 ¡¢8) 5
Electro tap 1
Kolomschroef (M4 ¡¢3) 4

¤ Zak met accessoires voor de hoofd eenheid (Nr. 2)

Haakplaat 2

Snoerklem 1

Speciale schroef 1

¤ Universele bevestigingsbeugel 1

¤ Afstandsbediening 1

¤ Batterij (voor de afstandsbediening) 2

¤ Buitenste afdekplaat 1

¤æDCP hoes 1

accu
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11-3 De hoofd eenheid losmaken

¡ Bewaar de haakplaat. U kunt de hoofd eenheid niet losmaken zonder de haakplaat los te maken. 

(1) Als de achterkant van de hoofd eenheid is gefixeerd volgens de in figuur 6 getoonde methode,
draai de speciale schroef dan lost. 

(2) Haal de buitenste plaat los.

(3) Plaats de haakplaat in de universele bevestigingsbeugel, trek dan de hoofdeenheid aan de
haakplaat eruit. (Duw zowel de rechter-als linker kant van de haakplaat erin.)

Buitenste
plaat

Haakplaat

Universele bevestigingsbeugel Instrumenten paneel

11-2 Installatie van de hoofd eenheid
(Universele bevestiging)

(1) Plaats de universele bevestigingsbeugel in het instrumentenpaneel, gebruik een
schroevendraaier om de stopper van de universele bevestigingsbeugel naar binnen te buigen,
fixeer daarna de stopper .

(2) Installeer de bekabeling zoals aangegeven in 11-6.

(3) Plaats de hoofd eenheid in de bevestigingsbeugel totdat deze vast zit.

(4) Bevestig de buitenste plaat zodanig dat alle haken vastzitten.

ƒUAfmetingen gat van console

¡ Voor sommige modellen auto’s zijn speciale bevestigingskits nodig voor juiste installatie.
Raadpleeg uw Clarion dealer voor meer informatie.

¡ Fixeer de voorste stopper goed om te voorkomen dat de hoofd eenheid los komt te zitten.

Schroevendraaier

Gat

Instrument
paneel

Achterkant bevestigings

Buitenste plaat
Aanslagstuk

Universele
bevestigingsbeugel

Aanslagstuk

183mm

53mmGat
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11-5 Aandachtspunten bij de bedrading
Zorg dat alles uit staat alvorens de beginnen met de bedrading. Wees vooral voorzichtig bij het
aanleggen van de kabels. Hou ze ver van de motor, uitlaatpijp, etc. Hitte kan de kabels
beschadigen.
Als de zekering doorbrandt, controleer dan of de bedrading correct is. Zo ja, vervang de zekering
dan met een nieuwe zekering met hetzelfde amperage als het origineel.
Verwijder de oude zekering van de voeding en plaats een nieuwe zekering om de zekering te
vervangen.

¡ Voedingskabel voor de radio versterker eenheid : 15A ZEKERING
¡ Voedingskabel voor de hoofd eenheid : 3A ZEKERING
¡ Er zijn verschillende types zekeringhouders. Zorg dat de batterijkant geen andere metalen

delen aanraakt. 
¡ Fixeer de kabel met een klem of isolatietape ter bescherming na het aansluiten.

Zekering

Zekeringhouder

11-4 Installatie van de hoofd eenheid (Vaste
bevestiging)(TOYOTA, NISSAN en andere
met ISO/DIN uitgevoerde auto’s)

¡ : De schroeven met deze aanduiding zijn meegeleverd in deze set

¡ : De onderdelen en schroeven met deze aanduiding zijn nodig om de radio te installeren of
meegeleverd met de installatiekit.

Opmerking 1 : In sommige gevallen moet de middenconsole enigszins aangepast worden
(trimmen, opvullen, etc.).

Opmerking 2 : Als een haak van de installatiebeugel de eenheid belemmert, buig en maak deze
dan plat met een nijptang of soortgelijk gereedschap.

4 zeskantmoeren 
ƒT(M5 x 8)

Middenconsole
(Opmerking 1)

Opmerking 2

Vak

Hoofd
eenheid

Bevestigingsbeugel   ★
(1 paar voor de linker-en rechterzijde)

Deze eenheid is ontworpen voor een vaste bevestiging in het dashboard.
Als de auto fabriek-af is uitgerust met een radio, installeer de hoofd eenheid dan met de met (*)
aangeduide onderdelen en schroeven.
Als de auto niet fabriek-af is uitgerust met een radio, schaf dan een installatiekit aan om de eenheid
op de volgende manier te installeren.

(1) Buig alle zijstoppers met een nijptang.

(2) Maak de bevestigingsbeugels vast aan het chassis zoals aangegeven in het volgende figuur. De
gaten zijn voorgeboord voor TOYOTA en NISSAN auto’s; wijzigingen zoals het boren van
nieuwe gaten in de bevestigingsbeugels, zijn misschien nodig voor andere modellen.

(3) Installeer de bekabeling zoals aangegeven in 11-6.

(4) Fixeer de eenheid in het dashboard, en zet dan het dashboard en middenconsole weer in elkaar.
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(2) Voedingskabel

Om “Auto Mute-On bij inkomende telefoongesprekken” te activeren, sluit dan de rechter kabel
aan op de desbetreffende connector in de auto.

PIN NO (ISO) NAAM KIEUR
PIN NO

(PWR CON.)

1 REAR RIGHT + PAARS 7

2 REAR RIGHT - PAARS/ZWART GESTREEPT 6

3 FRONT RIGHT + GRIJS 15

4 FRONT RIGHT - GRIJS/ZWART GESTREEPT 14

5 FRONT LEFT + WIT 13

6 FORNT LEFT - WIT/ZWART GESTREEPT 12

7 REAR LIGHT + GROEN 5

8 REAR LIGHT - GROEN/ZWART GESTREEPT 4

PARKING BRAKE YELLOW/GREEN 2

REVERSE PAARS/WIT GESTREEPT 3

10

12 BATTERY GEEL 16

13 AMP REMOTE ON BLAUW/WIT GESTREEPT 11

14 ILLUMINATION ORANJE/WIT GESTREEPT 1

15 +12V MAIN POWER ROOD 9

16 EARTH ZWART 8

VOEDING
AANSLUITING
(16P)

15A
BEGRENZER

ISO 16P

PKB

ACHTERUIT

WAARSCHUWINGS
LABEL

ACC

AFSTANDSBEDIENING

11-6 Elektrische aansluiting
(1) Kabel aansluiting
¡ Maak de negatieve(-) voedingskabel los van de batterij voor het installeren. 

¡ RCA pin en connector kabels zijn apart verkrijgbaar.

Zie volgende
pagina’s

6-Kanaals versterker

VTR

Visual
Input

2-Zone
Output

Subwoofer
output

Audio
output
achter

Audio
output
voor

Video

Video

Rechts

Links

Rechts

Links

Rechts

Links

Rechts

Links

Geel

Rood

Rood

Zwart

Zwart Zwart

Bruin

Groen

Grijs

Zwart
Zwart

Grijs

Zwart

Blauw

Grijs
Wit

Rood

Wit

Rood

Wit

Rood

Wit

Geel

Geel
Visual-in(for camera)

OEM Remote

Tel Mute

iPod

Zwart
Antenna

USB Cable

Rood

Wit
Audio(L)

Audio(R)

Monitor
achter

Draadloze koptelefoon
}
}
}

}

}
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(5) Voorbeeld Systeem

CAA-185
Voor camara

iPod BLT370

4-kan.

Stuurwiel
Afstands-bediening

4-kanaals
VERSTERKER

Aangesloten
Subwoofer

Monitor
achter

2-kan.

4-kan.

2-kan.

3-kan.

2-kan.- RCA Phone Mute
CAA-691

Los verkrijgbaar

CAA-185
Voor camara

USB
Audio/Memory

AUX

4-kan.

Stuurwiel
Afstands-bediening

4 - ch
AMP

Powered
Sub Woofer

Rear
Monitor

2-kan.

4-kan.

2-kan.

3-kan.

3-kan. - RCAUSB

OPMERKING

Als u de voedingsconnector los maakt, trek het dan eruit door de borging te ontgrendelen met een
platte schroevendraaier, etc.

(3) De accessoires aansluiten

¤ Aansluiten op externe versterker
De externe versterker kan worden aangesloten tenzij de MCP (Multiple Channel Processor) is
aangesloten. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikshandleiding van de MCP.

② Aansluiten op CCD camera van auto
De CCD camera van de auto kan worden aangesloten via de systeem uitbreidingsterminal op
de hoofd eenheid. 
Raadpleeg voor meer informatie het instructievel of de gebruikshandleiding van de CCD
camera.

③ Als de kabel van de mobiele telefoon is aangesloten op de telefoon mute kabel van de hoofd
eenheid, is audio mute beschikbaar als de mobiele telefoon gebruikt wordt..

(4) Aansluiten op de handrem kabel

Sluit de kabel aan op de handrem lamp aarde in het wijzer paneel.
¡ Aansluiten van de handrem kabel lamp aarde maakt het mogelijk om VTR/DVD video te kijken

als de auto op de handrem staat.
¡ Als de handrem kabel niet is aangesloten, zal de monitor uitgeschakeld blijven. 

Handrem lamp (+)aansluiting accu

(-)Handrem lamp
aansluiting

Deze 3 aansluitingen met
elkaar verbinden

Handrem aansluiting
(fel groen)

Handrem

10 9

12 11

14 13

16 16

2 1

4 3

6 5

8 7


