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1. BESKRIVNING
¡ Den här bilden är huvudenhet med öppen LCP (Liquid Crystal Panel)

1-1 Egenskaper
ƒUHelmotoriserad 7-tums bredskärm med flytande kristaller

ƒUKontrollpanel med pektangenter

ƒUDVD Video / CD / MP3 / WMA / DivX-Stöd

ƒU6-kanalig RCA-utgång

ƒUInbyggd 50 W x 4 förstärkare

ƒUCD-R/CD-RW/DVD¡¡æR/DVD¡¡æRW-Stöd

ƒU2-ZONE Kontroll

ƒUUSB Minne Playback (MP3/WMA/AAC)

ƒUiPod® Kontroll
“iPod” är enbart till för laglig kopiering och kopiering som upphovsrättsinnehavaren har gett sitt
tillstånd till. Stjäl inte musik. “iPod” är ett varumärke för Apple Inc.
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2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD

Varning!

Tänk på din säkerhet och se aldrig på DVD video/TV/VTR eller manövrera kontrollerna
medan du kör. Observera att det är förbjudet i lag att se på DVD video/TV/VTR eller
manövrera TV-kontrollerna under körning i vissa länder. Tänk även på att inte skruva
upp volymen högre än att du kan höra ljud utifrån medan du kör.

¤ När det är mycket kallt i bilen och du använder DVD/CD-spelaren strax efter att du slagit
påbilvärmaren, kan det hända att det bildas imma på DVD/CD-skivan eller på optiken inuti
DVD/CD-spelaren så att det inte går att spela DVD/CD-skivan. Om det bildas imma på DVD/CD-
skivan så torka av den med en mjuk torkduk. Om det bildas imma på optiken i DVD/CD-spelaren
så vänta ungefär en timme med att använda DVD/CDspelaren tills imman avdunstat och det går
att använda DVD/CD-spelaren på normalt sätt igen

¤ŁVid körning på extremt ojämnt underlag, kan det uppstå kraftiga vibrationer som leder till avbrott i
ljudåtergivningen..

¤ØDenna bilstereo använder en precisionsmekanism. Öppna aldrig höljet, även om det skulle
uppstå något problem. Ta heller aldrig isär apparaten, och försök aldrig smörja de rörliga delarna.
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INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

OM DENNA PRODUKT FÖRÄNDRAS ELLER MODIFIERAS UTAN TILLVERKARENS

TILLSTÅND UPPHÖR GARANTIN ATT GÄLLA.
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Skivor Hantering

ƒƒUUHantering

- Nya DVD/CD-skivor kan vara en aning ojämna i kanterna. För sådana skivor kan det
hända att DVD/CD-spelaren inte fungerar eller att ljudet hoppar. Jämna i så fall till
skivkanten med en kulspetspenna e.d.

- Klistra aldrig fast etiketter på skivans yta och skriv inte på den med blyerts- eller
kulspetspennor.

- Spela aldrig skivor med tejp eller lim på, eller med rester efter avrivna etiketter. Om du
försöker spela en sådan skiva kan det hända att det inte går att mata ut den ur DVD-
spelaren igen eller att det uppstår andra skador på DVD-spelaren.

- Spela inte skivor med grova repor, eller skivor som är skeva, knäckta e.d.

- Ta ut skivan ur sin ask genom att trycka på upphöjningen mitt i asken och lyfta ut skivan.
Håll skivan försiktigt i kanterna.

- Använd inte sådana skyddsark för skivor som finns i handeln, eller skivor med
stabilisatorer eller liknande. De kan skada skivan eller fastna i mekanismen inuti DVD-
spelaren så att den går sönder.

ƒƒUULagring

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

- Utsätt inte skivor för hög luftfuktighet eller damm.

- Utsätt inte skivor för utblåset från bilvärmaren.

ƒƒUURengöring

- Torka av ev. damm eller fingeravtryck med en mjuk torkduk. Torka alltid från skivans mitt
och ut mot kanten.

- Använd inga kemikalier som t.ex. rengöringsmedel, antistatspray, eller thinner för att rengöra skivor.
- Om du använder en speciell skivrengörare så låt skivan torka ordentligt innan du börjar spela den.

ƒƒUUSkivan

- Var försiktig när du sätter i en skiva med panelen öppen.

- Stäng aldrig av bilstereon och ta ut den ur bilen med en skiva isatt.

Ball-point pen

Roughness

CAUTION

När skärmen är öppen kan det hända att föraren inte kan se skivfacket. Stäng för
säkerhets skull alltid skärmen innan du sätter i en skiva. Även om skärmen är stängd
kan det dock vara svårt att se det infällda skivspåret. Varsamhet är en dygd när skivor
sätts in.

No/Non
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3. KONTROLLER

¤ ¤Ł

¤Ø ¤Œ ¤º ¤ ¤

3-1 Knappens Funktioner
¤ : Ta bort DCP (Den löstagbara kontrollpanelen)

¤Ł : Mata ut skivan(Tryck in den här knappen och håll den intryckt i mer än en sekund om
denna enhet håller på stängas av)

¤Ø[+ VOL -] : Höja/Sänka volymnivån. (från 0 till 33)

¤Œ[SOUND] : Starta/Stänga ljud inställningar

¡Æ2-ZONE : Starta 2-ZONE (tryck in [SOUND] knappen och håll den intryckt i mer än en sekund)
Stänga 2-ZONE (tryck in knappen och håll den intryckt igen)

¤ºADJ : Starta/Stänga Justeringsläge. 

¤ [SOURCE] : Starta/Stänga SOURCE läge
Ändra till nästa läge när LCP stängs. (t.ex. Radio läge)

¡ÆPOWER : För att slå på(tryck in [SOURCE] knappen och håll den intryckt i mer än 2 sekunder)
För att slå av(tryck in knappen och håll den intryckt inom 2 sekunder)

¡ Om du trycker in den här knappen och håll den intryckt i mer än 2 sekunder medan den håller
på stängas av, kommer denna enheten startas.

¤ [OPEN] : Öppna/Stänga LCP

¡ÆTILT : Justera LCP vinkel, tryck in [OPEN] knappen och håll den intryckt i mer än en sekund.
LCP är justerad framåt eller bakåt. (5 nivås-positions-justering)

3-2 Fjärrkontroll

ƒUKnappterminologi (39 knappar)

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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ƒUHur man sätter in batteriet

¤ Vänd fjärrkontrollen upp och ned. Öppna locket och sätt in AAA (SUM-4, IEC LR03/1.5V) batteriet
(se figur) sedan stäng locket.

¤ŁFelaktig hantering kan skada batteriet, leda till batteriläckage och person- eller sakskador. Följ
alltid dessa försiktighetsåtgärder:

• 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.

ƒUKnappens Funktioner

Du kan använda fjärrkontrollen för att kontrollera denna enhet. Rattfjärrkontrollen funktionen fungerar
i MAIN zone även när SUB zone är vald.

¤ [SRC] : Gå till andra läge

¤Ł [BAND] : Ändra radio mottagningsband i Radio läge

¤Ø [RPT] : Repetera kapitel i DVD läge eller repetera spår i CD/MP3 läge.
Repetera mappen i MP3 läge.

¤Œ [SCAN] : För att söka spår i USB läge
Sök kapitlar i DVD läge och spår i CD/MP3 läge
Sök mappar i MP3 läge (Håll knappen intryckt i mer än en sekund)

¤º [RDM] : Spela upp spår random i CD/MP3 läge.
Spela upp mappar random i MP3 läge (tryck in knappen och håll den intryckt i mer än en sekund)

¤ [PBC] : Slå På/Av PBC funktion i DVD läge
(När PBC är på, kan du se video filer med hög kvalitet)

¤ [0-9] : Välj förinställda nummer i Preset list på Radio läge
Slå in nummer på panelen i DVD läge

¤ [P.TIME] : Slå På/Av uppspelningstid i DVD läge

¤ [SEARCH MODE] : Gå till söknings läge (tryck in knappen och håll den intryckt i mer än en
sekund i DVD läge)

¤ [SETUP] : Visa SETUP meny

¤æ [MENU] : Visa lagrad meny från video skivan

¤ [¡ª][¢‚][¢”][¡ ] : För att välja meny
Bläddra spår/mapp list i MP3 läge (Endast ¡ª¡ )

¤ [ENTER] : Välj spår, fil, mapp eller andra knappar i alla läge

¤ [RTN] : Återgå till föregående bildskärm från listan eller meny skärmen.
Gå till föregående bildskärm medan meny skärmen visas.

¤ı [TOP MENU] : Visa top meny på DVD video skivan.

§ [SLOW] : Spela upp i Slow Motion i DVD läge

§æ [PLAY/PAUSE] : Spela eller Pausa video / ljud mediafil
Stoppa video uppspelning i DVD video (tryck in knappen och håll den intryckt
mer än en sekund)

§ [MUTE] : Slå mute På/Av
När mute är på,        visas upp till höger i bildskärmen.

§ [P.CH] (¢¢‚‚¢¢‚‚ ,,¢¢””¢¢”” ) : För att söka upp/ner i TUNER läge
Välj nästa högre eller lägre kapitel nummer i DVD läge
Spola fram och tillbaka med hög hastighet (Håll knappen intryckt) i DVD/iPod läge
Välj nästa högre eller lägre spår i CD,MP3 läge
Välj nästa högre eller lägre spår nummer i iPod läge

§ [VOLUME] : Höja/Sänka volymnivån

§ı [AUDIO] : Ändra ljud inställningar i DVD/CD läge

§ [SUB TITLE] : Visa text i DVD läge. 

§ [ANGLE] : Ändra vinkel inställningar i DVD läge
när ANGLE MARKERING visas (tillgänglig endast på de DVD som är filmad ur olika vinklar) 

§ł [2-ZONE] : Slå På/Av 2-Zone inställning
Skifta main-zone och sub-zone när 2-Zone inställningen är på.

§ø [TA] : Slå På/Av TA funktion

ƒUNär SUB zone är vald

Det går ändra SUB zone inställningar, men knappens funktioner är begränsad som följande:
[VOLUME] knappar höjer/sänker volymnivå på MAIN zone.
[MUTE] knappen slå mute På/Av på MAIN zone source.
[TA] knappen är inte tillgänglig.

Rear side

Battery cover

AAA (SUM-4, IEC LR03/1.5V)
Batteries
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4-1-2 Radio Läge

4-1 Användar Guide

4-1-1 Power ON Läge

4. KNAPPENS-OCH
PEKTANGENTERS FUNKTION

Senaste använd läges bildskärm

SOURCE “Lång tryckning”

ENGINE ON

SOURCE

[TUNER]

BAND

AS
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4-1-3 DVD Läge 4-1-4 Ljud Läge

SOURCE

[DVD]

CONTROL

10KEY

SOUND

CUSTOM DETAIL

BACK

CUSTOM
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BACK

[ADJUST]

BACK

4-1-5 Justeringsläge : I Tuner, iPod, USB Läge

ADJ

[ADJUST]

OTHERS

BAL/FAD
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5. ANMÄRKNINGAR

5-1 LCP-panelen(Flytande kristall-Panel)/Allmänt

5-2 Rengöring

* Var noga med att läsa igenom följande försiktighetsråd, så håller bildskärmen längre.

ƒUVar noga med att fälla in bildskärmen i huvudenheten, när bilen står parkerad utomhus under
längre tid. Bildskärmen fungerar inom ett temperaturområde 

ƒUSe till att det inte kommer vätska på bildskärmen från läskedrycker, paraplyer, osv. Det kan
orsaka skador på kretsarna inuti.

ƒUFörsök inte ta isär eller bygga om apparaten på något sätt. Det kan orsaka skador på apparaten.

ƒUDra inte ut bildskärmen och använd den som bricka. Om bildskärmen utsätts för stötar finns det
risk att den går sönder eller deformeras, eller att det uppstår andra skador.

ƒUVar försiktig så att inte displayen blir bränd av cigaretter. Det kan leda till att höljet deformeras
eller till andra skador.

ƒUOm det skulle uppstå något problem så låt återförsäljaren se över apparaten.

ƒUStick inte in några föremål eller peta i utrymmet mellan bildskärmen och huvudenheten när
bildskärmen är uppvriden.

ƒUStäll ingenting på displayen när bildskärmen är uppvriden.

ƒUDet kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar om solen lyser direkt på fjärrkontrollsensorn.

ƒUUnder mycket kalla förhållanden kan det hända att rörelserna i bilden blir långsamma och bilden
blir mörk, men det beror inte på något fel. Bildskärmen kommer att fungera på normalt sätt igen
så fort temperaturen stigit.

ƒUDet kan hända att det förekommer små helt svarta eller lysande punkter på bildskärmen, men det
är normalt för flytande kristallprodukter.

ƒUDet kan hända att bildskärmen stängs av tillfälligt om den öppnas eller stängs, när motorn stängs
av eller när det är kallt, men det beror inte på något fel.

ƒUPektangenterna på bildskärmen fungerar när man rör lätt vid dem. Undvik att trycka alltför hårt på
pektangenterna på bildskärmen.

ƒUTryck inte alltför hart på höljet runtom pektangenterna. Det kan göra att pektangenterna går
sönder.

ƒURengöring av höljet
Torka försiktigt bort smutsen med en mjuk, torr trasa. Om smutsen sitter hårt fast kan man doppa
en mjuk trasa i lite neutralt rengöringsmedel som är utspätt med vatten, försiktigt orka bort
smutsen, och sedan torka en gång till med en torr trasa.
Använd aldrig bensen, thinner, bilrengöringsmedel eller liknande, eftersom sådana kemikalier kan
skada höljet eller orsaka att färgen flagnar av. Låt inte heller apparaten vara i kontakt med
gummi- eller plastvaror under längre tid, eftersom det i så fall kan uppstå fläckar.

ƒULCP Rengöring 
Bildskärmen har en tendens att dra åt sig damm, så torka av den då och då med en mjuk trasa. 
Ytan blir lätt repad, så gnid inte på den med hårda föremål.
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ADJ

[ADJUST]

COLOR

[ + ]

4-1-6 Justeringsläge : I AUX, DVD Läge
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6-2-1 Spelbara skivor
Denna DVD-spelare kan spela följande sorters skivor.

6-2-2 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.

6-2 Skivor

6-2-3 CD-R/CD-RW Skivor (MP3, WMA)
Den här spelaren kan spela upp ljud CD format (MP3, WMA) på CD¡ R/CD-RW skivor.

6-2-4 DVD¡¡æR/RW Skivor
Den här spelaren kan spela upp MP3/WMA filer på DVD±R/RW skivor. 

6-2-5 Skivor som inte går att spela
DVD video spelaren kan inte spela upp DVD ljud, DVD-RAM, foto CD osv.
Det kan hända att vissa CD-skivor, inspelade i CD-R/CD-RW-funktionen, inte kan användas. (Orsak
: skivans egenskaper, repor, damm/smuts på skivan, damm/smuts på DVD-spelarens lins, mm.) Om
CD-R eller CD-RW skivans session inte stängs (färdigbränd), kan det ta lång tid att kunna spela
upp. Super ljud CD är inte spelbar. CD-spelaren stödjer inte hybrid skivor.

6-2-6 MP3/WMA Playback
Den här enheten kan spela upp CD-R/CD-RW, DVD-R/RW och DVD+R/RW skivor som är
MP3/WMA musik format.

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.

På denna apparat finns följande finesser, förutom den höga bildkvaliteten och ljudkvaliteten som
man alltid får med DVD video. De funktioner som beskrivs i avsnittet “Egenskaper”, till exempel det
inspelade språket, textningar, vinklar, etc., varierar för olika DVD video skivor. Se de anvisningar
som medföljer DVD video skivan. Det kan hända att vissa skivfunktioner fungerar något annorlunda
än vad som beskrivs i denna bruksanvisning.

ƒUFlera olika ljudkanaler
På en DVD video skiva 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.

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

ƒUTextning
På en DVD video skiva 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.

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

ƒUDolby 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.

ƒUMeny
Det går att tända olika skärmar medan man spelar en DVD video skiva för att göra olika inställningar.
För att se meny, peka in knappen i följande ordningr:

* SOURCE läge ¡ [DVD] knapp ¡ [CONTROL] knapp ¡ [MENU] knapp

6. DVD VIDEO SYSTEM

6-1 DVD Video Egenskaper

2

2

2
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7. FUNKTIONER

7-1 DCP
Kontrollpanelen går att ta av för att förhindra att bilstereon blir stulen. Stoppa den
löstagbarakontrollpanelen (DCP) i sitt fodral när du tar av den så att den inte blir repad. 
Vi rekommenderar att du tar med dig kontrollpanelen när du lämnar bilen

ƒUHur man tar av den löstagbara kontrollpanelen
¤ Tryck in [SOURCE] knappen och håll den intryckt i mer än 2 sekunder för att stänga av apparaten.

¤ŁTryck in                  knappen och håll och ta ut vänstra sidan av DCP för att frigöra kontrollpanelen.

ƒUDitsättning av den löstagbara DCP
¤ Sätt in höger sida av DCP i huvudapparaten. 
¤ŁSätt in vänster sida av DCP i huvudapparaten.

ƒUAnmärkning
- När Autopanelens funktion (se på kapitel | 7-2-5 Justeringsinställningar |) är “AV”, stänger du av

apparaten, kolla om LCP är stängd innan du ta bort DCP.
- Den löstagbara kontrollpanelen blir lätt skadad av stötar. Var försiktig så att du inte tappar den

eller utsätter den för kraftiga stötar när du tagit av den.
- Fjärrkontroll fungerar ej när DCP är borttagen.
- Om den löstagbara kontrollpanelen blir smutsig så använd bara en mjuk, torr torkduk för att

torka rent den.

7-2 Grundinställningar
¡ Att starta eller stänga av motorn med bilstereon påslagen och volymen fullt uppskruvad kan leda

till hörselskador. Var försiktig med att skruva upp volymen för högt.

7-2-1 Hur man slår på och stänger av bilstereon
(1) Var försiktig med att använda denna bilstereo alltför länge utan att starta motorn. Om bilens

batteri blir alltför urladdat kan det hända att motorn inte går att starta och det kan i sin tur leda till
att batteriets bruksliv förkortas.

(2) Tryck in [SOURCE] knappen och håll den intryckt i mer än 2 sekunder. Om LCP inte öppnas,
tryck in [OPEN] knappen. Bilstereon kommer automatiskt ihåg vilket funktionsläge den var i när
den senast stängdes av, och ställer automatiskt in det läget igen.

6-2-7 DivX Playback
Den här produkten kan spela upp DivX format inspelade på DVD¡ R/RW och CD-R/RW skivor.

6-2-8 Regionsnummer
I DVD-systemet tilldelas DVD-spelare och DVD-skivor ett regionsnummer efter var de säljs.
Regionsnumret för en DVD-skiva är angivet på omslaget på nedanstående sätt.

ƒUDenna 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.

ƒUTillverkad under licens från Dolby Laboratories. “DOLBY”, “PRO LOGIC” och den dubbla D-
symbolen är varumärken som ägs av Dolby Laboratories.

ƒU“iPod” är enbart till för laglig kopiering och kopiering som upphovsrättsinnehavaren har gett sitt
tillstånd till. Stjäl inte musik. “iPod” är ett varumärke för Apple Inc.

ƒUWindows MediaTM, the Windows® logo är registrerade varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder. 

ƒUDivX, DivX Certified och tillhörande logon är varumärken som tillhör DivX Inc. och används på
licens.

6-3 Registrerade varumärken

ALL
1

4
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(3) Justera LCP

¤ Varje gång du peka in [OPEN] knappen lutas LCP framåt eller bakåt. 
Lutningsvinkel ändras som följande ordning:

110°(Grundvinkel)¡ 100° ¡ 90° ¡ 80° ¡ 70° ¡ 80° ¡ 90° ¡ 100° ¡ 110° ¡ ¡ƒ

¤ŁOm LCP sluta lutas under justeringen, peka in [OPEN] knappen och håll den intryckt i mer   
än en sekund. Då lustas LCP igen.
Den injusterade vinkeln lagras i minnet. Det finns 5 inställningsbara vinklar i räckvidd 70° till
110°.

(4) Stänga LCP 

När man trycker på [OPEN] knappen dras bildskärmen automatiskt in.
Glöm inte att dra in bildskärmen i huvudenheten när den inte ska användas på länge eller när
du lämnar bilen.

¡ Öppnings/Stängnings-funktionen kanske inte fungerar korrekt om ACC är AV medan LCP öppnar eller stängs
eller när man rör LCP manuellt.

7-2-4 Ljud Inställningar

Z-ENHANCER
BASS BOOST
IMPACT
EXCITE

CUSTOM 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 Val Läge 
(1) När LCP är öppen 

¤ Tryck in [SOURCE] knappen för att starta SOURCE läge.

¤ŁPeka in önskad knapp.

(2) När LCP är stängd

¤ Tryck in [SOURCE] knappen för ändra till olika läge.
¤ŁVarje gång man trycker in [SOURCE] knappen ändras lägen i följande ordning:

Radio läge ¢”DVD/CD läge ¢”USB läge eller iPod läge ¢”AUX läge

¤Ø[SOURCE] knappen fungerar endast på MAIN zone när 2-ZONE läget är PÅ, gå in på   
Source meny eller använd fjärrkontroll för att ändra till SUB zone source.

7-2-3 Öppning och vändning av flytande kristall-panelen
(1) Anmärkning

Använd om möjligt bilstereon med motorn igång för att undvika att batteriet tar slut.
Var försiktig så att du inte kommer i kläm med fingrarna mellan bildskärmen och huvudenheten
eller instrumentbrädan när bildskärmen är i rörelse. Rör EJ LCD manuellt med våld.

(2) Öppna LCP

¤ När man trycker på [OPEN] knappen matas bildskärmen automatiskt ut och sättas igång.   

¤ŁOm bildskärmen stannar halvvägs så tryck på [OPEN] knappen för att dra in den igen,

och tryck sedan en gång till på knappen för att mata ut och fälla upp den. 
Bildskärmen ställs in på samma visningssätt som användes förra gången.
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¡ EXCITE – Specifikation

SET BASS (BAS) TREBLE (Diskant)

+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 – Specifikation

SET BASS (BAS) TREBLE (Diskant)

+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

ƒUEgen Inställning

: Peka in [CUSTOM] knappen och sedan [CUSTOM DETAIL].
BASS kontrollerar låg ljud, TREBLE kontrollerar hög ljud.

CUSTOM DETAIL DEFAULT SETTING RANGE
(FABRIKSINSTÄLLNING) (RÄCKVIDD)

0 -6 ~ +8

50Hz 50Hz eller 80Hz eller 120Hz

1 1 or 1.25 eller 1.5 eller 2

0 -6 ~ +6

12KHz 8KHz eller 12KHz

BASS GAIN
(Bas Förstärkning)

BASS FREQ
(Bas Mittfrekvenser)

BASS Q

IMPACT
(Både basen och diskanten förstärks)

EXCITE
(Förstärkt bas och diskant halvnedtonat)

ƒUBASS BOOST, IMPACT, EXCITE Inställning
: Välj en favorit inställning från PRESET. Peka in [ - ] eller [ + ] knappar för att justera nivå.
“BASS BOOST” - Basen förstärks.
“IMPACT” - Både basen och diskanten förstärks.
“EXCITE” - Förstärkt bas och diskant halvnedtonat.

¡ BASS BOOST – Specifikation

(1) Z-ENHANCER Inställning 

¤ Tryck in [SOUND] knappen. (Den här knappen fungerar endast när panelen är öppen.)
¤Ł Peka in önskad knapp (Z-ENHANCER, BAL/FAD, OTHERS).
¤Ø Ändra inställningar som följande bild.
¤Œ Peka in [BACK] knappen för att återgå till föregående bildskärm.

ITEM DEFAULT SETTING RANGE

ON ON or OFF

0 -3 ~ +3

0 -3 ~ +3

0 -3 ~ +3

Z-ENHANCER
(Tonklangseffekt)

BASS BOOST
(Basen förstärks)

IMPACT
(Både basen och diskanten förstärks)

EXCITE
(Förstärkt bas och diskant halvnedtonat)

SET BASS (BAS) TREBLE (Diskant)

+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
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OTHERS DEFAULT SETTING RANGE
(ANDRA FUNKTIONER) (FABRIKSINTÄLLNING) (RÄCKVIDD)

SUB WOOFER VOL 0 -12 ~ +12

M-B EX AV PÅ eller AV

HIGH PASS FILTER GENOM 120Hz or GENOM

LOW PASS FILTER GENOM 50Hz eller 80Hz eller 120Hz eller GENOM

AMP CANCEL AV PÅ eller AV

(3) Andra funkntioner

ƒUPeka in [OTHERS] knappen

ƒUPeka in värde på höger sidan för att justera önskad funktion.

ƒU“SUB WOOFER VOL” kontrollerar subwoofer volym.

ƒU“M-BX” förstärkar låga frekvenser som är under 50Hz.

ƒU“HPF” kontrollerar POWER-AMP utgång.

ƒU“LPF” kontrollerar SUB-WOOFER utgång.

ƒU“AMP CANCEL” kontrollerar inbyggd AMP.
Om du använder extern AMP, stängs inbyggd AMP av automatiskt.

(2) BAL/FAD Inställning

ƒUPeka in [BAL/FAD] knappen.

ƒUPeka in [FRONT] [LEFT] [RIGHT] [REAR] knappar för att justera balans & intoning.
Fabriksinställningen är “Center”

KNAPP RÄCKVIDD FUNKTION

FADER (Intoning)
[FRAM] 0 ~ 12 Förstärks ljudet från fram högtalare

[BAK] 0 ~ 12 Förstärks ljudet från bak högtalare

BALANCE (Balans)
[VÄNSTER] 0 ~ 13 Förstärks ljudet från vänster högtalare

[HÖGER] 0 ~ 13 Förstärks ljudet från höger högtalare

item SETUP

7-2-5 Justeringsinställningar

ADJUST

CAMERA INT.
CAMERA WARNING
NTSC/PAL/AUTO

CLOCK
BEEP
TEL SWITCH
TEL SPEAKER

ADJ

GENERAL

MONITOR

BRIGHT
COLOR
HUE
DIMMER

¡ Item tabel

(1) MONITOR Inställning

(1-1) Default Screen

¤ Tryck in [ADJ] knappen. 

¤ŁÄndra inställningar..

¤ØPeka in [BACK] knappen för att återgå till föregående bildskärm.

(1-2) MONITOR ADJUST

(1-2-1) Brightness

ƒUPeka in [ADJUST] knappen för att ändra ljusstyrka på bilden.

ƒUPeka in [ - ] knappen för att göra bilden mörkare

ƒUPeka in [ +] knappen för att göra bilden ljusare.

(1-2-2) DIMMER

ƒUPeka in [ADJUST] knappen för att justera panelens ljusstyrka när fordonets strålkastare är
tända/avslagna (ON/OFF).

[DAG] : Ljusstyrka på LCP är alltid ställd på maximum nivå.
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GENERAL DEFAULT SETTING RANGE

BEEP ON ON or OFF

AUTO PANEL OFF ON or OFF or CLOSE

TEL SWITCH OFF ON or OFF or MUTE

TEL SPEAKER RIGHT LEFT or RIGHT

(3-2) CLOCK

ƒUPeka in [ADJUST] knappen för att ställa in tid.    

ƒUPeka in [AM] eller [PM] knappen.

ƒUPeka in [ - ] eller [ + ] knappen för att ändra tid.

(3-3) BEEP

ƒUEtt pipljud spelas varje gång man trycker in knappen.

ƒUFör att slå på/av pipljudsfunktion, peka in [ON] eller [OFF] knappen.

ƒUDock varningsljud spelas alltid, även pipljudet är “OFF”.

ƒULängre pipljud spelas vid lagring.

(2-3) Kulör (Färg)

ƒUFör att justera färgmättnaden.

ƒUOm du peka in [ - ] knappen, minskas färgmättnaden.

ƒUOm du peka in [ + ] knappen, då ökas färgdjupet.

(2-4) FÄRGTON

ƒUOm du peka in [ - ] knappen, betonas röd färg.

ƒUOm du peka in [+ ] knappen, betonas grön färg.

ƒUEndast NTSC kan justera inställningen. 

(3) Allmän inställning

(3-1) Default Screen

ƒUTryck in [ADJ] knappen sedan peka in [GENERAL] knappen.

ƒUÄndra inställningar.

ƒUPeka in [BACK] knappen för att återgå till föregående bildskärm.

(2-1) Ljusstyrka

ƒUPeka in [ADJUST] knappen för att justera ljusstyrka för bild på displayen.

ƒUPeka in [-] knappen då blir bildskärmen mörk.

ƒUPeka in [+] knappen då blir bildskärmen ljus.

(2-2) DIMMER

ƒUPeka in [ADJUST] knappen för att justera ljusstyrka på LCP när bilstrålkastare är på/av.

[DAY] : Ljusstyrkan på LCP är alltid ställd som max nivå.

[NIGHT] : Ljusstyrkan på LCP är alltid ställd som användarens inställningsnivå i justeringsläge.

[AUTO] : Ljusstyrkan på LCP ändras enligt bilstrålkastarens status.

(När bilstrålkastaren är av : Dag färg, När bilstrålkastaren är på : Natt färg, Endast ”NIGHT”
inställning kan kontrollera dimmer nivå genom att peka in [-] eller [+] knappen.)

[NATT] : Ljusstyrka på LCP är alltid ställd på egen inställnings nivå i justeringsl

[AUTO] : Enligt status på fordonets strålkastare, är panelens ljusstyrka ändrad..

Om fordonets strålkastare är avslagna, är bildskärmen ljusgrå 

Om fordonets strålkastare är tända, är bildskärmen mörkgrå

Endast “NATT” inställning kan kontrollera dimmer nivå genom att peka in [ - ] eller [ + ].

(1-3) KAMERA INT.

ƒUPeka in [ON] knappen för att starta bakre kamera när “reverse line” är aktiverad.

ƒUPeka in [OFF] knappen för att ignorera “reverse line” så att det inte bli störd av kameran.

(1-4) CAMERA WARNING

ƒUTryck in [ON] knappen om du vill att varningsmeddelande skall visas under CCD kamera
användningen. Annars tryck in [OFF] knappen.

(1-5) NTSC/PALL/AUTO

ƒUKonfigurera VTR system för AUX Video ingång. När det är AUTO läge, bildskärmen kommer
automatiskt visa video system enligt inmatade video signalen.

(2) Justera monitorn : I AUX, DVD Läge
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(2) Display

ƒUFör att visa 2-ZONE läge bildskärm, tryck in [SOUND] knappen och håll den intryckt i mer
än en sekund.

(3-4) AUTO PANEL

ƒUPÅ : LCP fälls in automatiskt när du tar bort DCP.
LCP fälls ut automatiskt när du sätter dit DCP.
(LCP öppnas/stängs automatiskt)

ƒUAV : LCP kan kontrolleras som användarens vilja oavsett om DCP är med eller inte. 
(LCP öppnas/stängs manuellt)

ƒUSTÄNGA : LCP fälls in automatiskt när du tar bort DCP.
(LCP stängs automatiskt)

(3-5) TEL SWITCH

ƒUKonfigurera störningar för mobiltelefonen

ƒUNär du ansluter din mobiltelefon med en separat kabel, kan du lyssna dina samtal med
bilstereon.

ƒUPÅ : För att kunna lyssna dina samtal från bilstereon som är ansluten till enheten. (Du kan
justera volym nivå medan du lyssna med bilstereon.)

ƒUAV : För att gå tillbaka till normal läget även när du använder mobiltelefon samtal. (Om du
ställer denna funktion till “AV”, kopplas mobiltelefonen ifrån kabel eller mobiltelefonen
stängs av.)

ƒUMUTE : Tysta ljudet under användningen av mobiltelefon. (Den här funktionen är inte tillgänglig
för alla mobiltelefoner. Kontakta din lokal Clarion återförsäljare för information om
installation.)

(3-6) TEL SPEAKER

ƒUÄndra utgångshögtalare för mobiltelefonen när TEL SWITCH är “PÅ”

ƒUUnder störningen av mobiltelefon, går ej använda inställningar.

ƒU[VÄNSTER] : Ljud kommer endast ut från vänster högtalare.

ƒU[[HÖGER] : Ljud kommer endast ut från höger högtalare.

7-2-6 2-ZONE Inställning

(1) Beskrivning

2-ZONE funktion är en funktion som låser ljud/bilder på MAIN zone och SUB zone. Använd låset
för MAIN zone (eller låset för SUB zone) för att låsa bilden från bilstereon och ändra ljudet via
högtalarna till något annat ljudläge än det som hänger samman med bilden som visas. 2-ZONE
funktionen kan visa bilden från interna källor (Radio, DVD, iPod) och externa källor (AUX, etc.).
Att kontrollera de källorna görs på huvudenhet och fjärrkontroll. Ljud från MAIN zone hörs på
bilstereon, och SUB zone via trådlösa höglurar. 

När du kör denna produkt för första gången, är 2-ZONE funktion är AV. Både main-zone och
sub-zone är ställda på source läget. Tryck in [SOUND] knappen och håll den intryckt i mer än en
sekund för att komma åt 2-ZONE source bildskärm.

2-ZONE lägen : OFF, DVD(CD), AUX, iPod

ƒURadio läge går inte låsas på sub-zone.

ƒURattfjärrkontroll fungerar både på MAIN och SUB zone är valda

ƒUNär det uppstår en mobiltelefonsstörning, stängs 2-ZONE funktionen av automatiskt, och även
om störningen är över startar den inte om då när 2-ZONE är PÅ medan de externa
intällningarna är valda i sub-zone.

ƒUMAIN och SUB zone kan inte skiftas när MAIN bildskärm är låst eller CCD kamera bildskärm
visas.

ƒUON/OFF på 2-ZONE uppehålls oavsett om motorn och strömmen är på eller inte. 

¡ För att välja en source som du önskar 
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(2) Automatisk stationlagring

¤ Med Auto lagring kan du lagra upp till 6 stationer. Om 6 antagbara stationer inte går att ta
emot, återstår tidigare lagrad stationen på minnes position.

¤ŁPeka in [AS] knappen och håll den intryckt i mer än 2 sekunder.
Med pipljud stationer med bra mottagning lagras automatiskt till förinställda kanaler.

¡ När AF funktionen är PÅ eller TA funktionen är PÅ /AV, lagras stationer i FM3.

(3) Förinställning

ƒUGenom att peka in förinställda nummer, kan man lyssna på de lagrade stationerna mellan 1 till 6.
ƒUGenom att peka in förinställda nummer tills pipljud spelas(mer än 3 sekunder), kan man lagra

önskad station.

¡ Bildskärm på förinställda kanal kommer vara samma som när den mottags.

(3) Omvandlingsspecifikation

ƒUNär 2-ZONE funktionen sätts på, är källan, bortsett från den externa källan, en blandning av
main-zone och sub-zone.

ƒUOmvanlingen av main-zone källan är tillgänglig när 2-ZONE inställnings läget är tillsatt mot
main-zone. 

ƒUOmvanlingen av sub-zone källan är tillgänglig när 2-ZONE inställnings läget är tillsatt mot main-
zone. 

ƒUOmvandlingen av main-zone källan och sub-zone källan är som nedanstående. 

OBSERVERA
¡ 1 : Mottagning på visa stationer kan ändras i 2-ZONE läge.
¡ 2 : För att välja video läge på iPod när du titta i sub-zone.
¡ 3 : DVD uppspelning kan vara klar endast i main-zone.

¡ 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

AREA BAND
RECEIVING STEP STEP

IF(Hz)BAND(Hz) SEEK(KHz) MANU(KHz)

FM1,2,3
87.5~108.0M 100 50

10.7MEUROPE
AM(MW/LW)

LM 153~279 K 3 3
450KMW 531~1602 K 9 9

7-3 Radio 
(1) Lyssna på radio

¤ Tryck in [SOURCE] knappen och peka in [TUNER] knappen då visas Radio läge på bildskärm.

¤ŁTryck in [BAND] knappen på fjärrkontroll, eller peka in [BAND] knappen för att välja
radiostationen. Varje gång man peka in, ändras radiobandet på följande ordning: 

FM1 ¢”FM2 ¢”FM3 ¢”MW ¢”LW ¢”FM1 …

Fabriksinställning är “FM1”.

¤ØPeka in [|¢‚¢‚] eller [¢”¢”|] knappen för att söka upp eller ner.

Om du håller [|¢‚¢‚] knappen intryckt, kommer manual sökning vara klar med lägre frekvenser.
Om du håller [¢”¢”|] knappen intryckt, kommer manual sökning vara klar med högre frekvenser.

¤ŒFREKVENSKARTA
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(1) AF 

ƒUAF funktionen gör det möjligt för radion att bibehålla bästa möjliga mottagning genom att växla
mellan olika frekvenser på samma radionät.

ƒUAktivera AF, genom att peka in [ON] knappen och vise versa. 

ƒUNär AF function är på, “AF” blinkas på bildskärmen.

ƒUFabriksinställningen är “ON”.

(2) TA  

ƒUTA-beredskapsläge har trafikmeddelanden högsta prioritet och ställs in så fort de börjar sändas
så att du kan höra dem, oavsett vilket funktionsläge som är inställt.

ƒU“ON” : Så fort trafikmeddelande börja sändas, kan du höra dem i alla läge.

ƒU“OFF” : Stäga av TA-beredskapsläge. 

ƒƒUUFunktion

ƒU[TA] knappen på FM läge kommer ändra TA funktionen till  PÅ/AV och kan välja TA
stationer(om TA service är tillgänglig) av användaren.

ƒUOm traffik meddelande är mottagen när det är DVD läge, iPod(förrutom radio), kommer läget
automatiskt ändras till FM läge. Om traffik meddelande är klar, kommer läget återgå till tidigare
läget.

ƒUOm [TA] knappen är vald på FM läge, startar enheten söka nya TA stationer. om [TA] knappen
är vald en gång till, kommer TA funktion vara AV.

¡ “TA” visas längst ner på skärmen när TA är PÅ.

¡¡ 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 

ƒUNär REG-funktionen är påslagen tas lokalstationen med den bästa mottagningen in. När denna
funktion är avstängd och du kör in i ett annat regionalområde går radion över till en lokalstation i
det nya området. Denna funktion är inte tillgänglig för national station som BBC R2.

ƒUInställningen för REG kan göras endast när AF funktionen är påslagen. 

ƒUPeka in [ ON ] eller [ OFF ] knappen för att slå PÅ/AV REG funktion

ƒUFabriksinställningen är “OFF”.

(4) SEEK

ƒUVälj bland [DX], [LO] knappen för att ändra PTY inställning.

ƒU[DX] : ställa in alla stationer som kan tas emot. 

ƒU[LO] : ställa in stationer med stark signal.

Denna bilstereo har en inbyggd RDS-dekoder för att kunna ta emot information från stationer som sänder RDS-data.
Detta system gör det möjligt för radion att visa namnet på den station du lyssnar på (PS), och att automatiskt gå över
till en annan station på samma radionät med bättre mottagning när du kör långa sträckor (AFomkoppling).
Det är också möjligt att gå direkt över till trafikmeddelanden eller program av en viss typ så fort de börjar sändas av
en RDS-station, oavsett vad du höll på att lyssna på. Om EON-information dessutom tas emot, kan denna information
användas för automatisk uppdatering av andra stationer på snabbvalen i samma nätverk, samt mottagning av
trafikmeddelanden och/eller en vald programtyp från andra stationer (TP). Denna funktion kan inte användas i alla
områden. Radion måste vara inställd på FM-bandet för att det ska gå att använda RDS-funktionerna.

“AF” : Alternativa frekvenser

“PS” : Programservicenamn

“REG” : Regionalprogram

“PTY” : Programtyp

“EON” : Övervakning av andra radionät

“TP” : Trafikprogram
¡ Avbrottsfunktionen för RDS fungerar inte under AM-radiomottagning.

7-4-1 Funktionsförklaring

7-4 RDS 

Välj FM läge, om du vill ha RDS PÅ hela tiden.

ƒUGenom att peka in [OPTION] knappen i FM läge, kan du ändra RDS inställningar.

7-4-2 RDS Menu

OPTION
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(5) PTY 

ƒUDenna funktion gör att du kan lyssna på  en sändning av en viss programtyp när den starts.

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

ƒUOm [PTY] knappen är vald på FM läge, startar enheten söka PTY stationer som den valda
programtyp. För att slå av PTY funktion, peka in den här knappen igen.

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

ƒUPeka in [SELECT] knappen på optionbildskärm för att ¨se PTY SELECT meny och peka in din
önskade PTY item knappen för att välja programtyp.

ƒUOm du vill lyssna på olika PTY items, peka in [¡ª] eller [¡ ] knappen för att bläddra.

ƒUNYHET : När NYHET är vald, NYHET stationer kommer söka i tidvis och tilläggs om den hittar
NYHET sationer. “NEWS” visas under denna funktion. 

ƒUFörrutom NYHET : Peka in PTY item för att söka stationer. Detta läge kommer ändras till AV
om station sökningen är otillgänglig och “PTY NONE” visas.

¡ The 29 Types of PTY list

PRESET NUMBER
PTY ITEM

ENGLISH CONTENTS

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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7-5-2 Landskod

COUNTRY INPUT CODE COUNTRY INPUT CODE

ALBANIEN 6576 SAUDIARABIEN 8365

ANDORRA 6568 SLOVAKIEN 8375

ÖSTERIKKE 6584 SLOVENIEN 8373

BAHARAIN 6672 SYDAFRICA 9065

BELGIEN 6669 SPANIEN 6983

BOSNIEN-HERCEGOVINA 6665 SWAZILAND 8390

BULGARIEN 6671 SVERIGE 8369

KROATIEN 7282 SCHWEIZ 6772

CYPERN 6789 SYRIEN 8389

TJECKIEN 6790 TURKIET 8482

DANMARK 6875 FÖRENADE ARABEMIRATEN 6569

EGYPTEN 6971 STORBRITANNIEN 7166

FINLAND 7073 VATIKANSTATEN 8665

FRANKRIKE 7082 YEMEN 8969

(FRANCE,METROPOLITAN) 7088 JUGOSLAVIEN 8985

TYSKLAND 6869 FÄRÖARNA 7079

GREKLAND 7182 GIBRALTAR 7173

UNGERN 7285 GRÖNLAND 7176

ISLAND 7383
SVALBARD OCH JAN
MAYEN ISLANDS

8374

IRAN 7382 MAKEDONIEN 7775

IRAQ 7381 MALTA 7784

IRLAND 7369 MONACO 7767

ISRAEL 7376 HOLLAND 7876

ITALIEN 7384 (HÅLLÄNSKA ANTILLERNA) 6578

JAPAN 7480 NORWAY 7879

JORDAN 7479 OMAN 7977

KUWAIT 7587 POLAND 8076

LIBANON 7666 PORTUGAL 8084

LESOTHO 7683 QUATAR 8165

LIECHTENSTEIN 7673 RUMANIEN 8279

LUXEMBURG 7685 SAN MARINO 8377

(2) Cinema läge

Peka in [CINEMA] knappen för att ändra bildskärm till. Det uppstår svarta band längst upp och
längst ned på skärmen.

(3) Full wide läge

Peka in [FULL] knappen för att ändra bildskärm till bredbildsformat.

För att ändra storlek på bildskärmen, peka in [SCREEN] knappen på DVD play läget.
Längst ner visas [FULL], [NORMAL], [CINEMA] knappar.

(1) Normal läge

Peka in [NORMAL] knappen för att ändra bildskärm till vanligt format. Delarna längst ut till
vänster och höger i bilden skärs av.

7-5-1 Size of the Screen 

7-5 DVD Video Player
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(1) Hur man tittar på en DVD videoskiva

Uppspelnings läge fungerar automatiskt när skivan är isatt, eller peka in [DVD] knappen i
SOURCE läge för att komma på DVD läge. Då visas följande bildskärm när du peka in
displayen.

(2) Spelningsfunktion

ƒUPeka in [¢”/||] knappen eller [¢”||] knappen för att spela/pausa uppspelningen.

¡ Peka in [¢”/||] knappen eller [¢”||] knappen för att återuppta spelning på
återupptagningsstop läge.

¡ Peka in [¢”/||] knappen eller [¢”||] knappen och håll den intryckt i mer än en sekund för att
stoppa återupptagning.

¡ Peka in och håll [¢”/||] knappen eller [¢”||] knappen intryckt i mer än en sekund på
återupptagningsstop läge för att stoppa DVD.

ƒUFör att välja meny från DVD, peka in [CONTROL] knappen, sedan peka in [MENU] knappen.
Använd “Cross-Key Pad” (¢‚¢”¡ª¡ ENT) enligt meny som skivor innehåller. Du kan välja DVD
meny genom att direkt peka in olika meny.

ƒUPeka in [CONTROL] knappen, sedan peka in [10KEY] knappen. “Ten-Key Pad” kommer visas
på bildskärmen. Mata in kapitelnummer som du vill spela med [0] to [9] knappen. Peka in [ENT]
knappen för att komma åt önskad spår. Peka in [BACK] knappen för att visa föregående
bildskärm.

ƒUOm du vill ändra titeln, tryck in [SEARCH MODE] knappen på fjärrkontroll för att visa sök läge.
Sedan tryck in önskvärda titel nummer genom att använda [0] – [9] knappen och tryck in
[ENTER] knappen.

(3) Repetera och spela i random

ƒUPeka in [OPTION] knappen för att använda följande funktioner.

ƒUREPETERA KAPITEl : Den här funktionen spelar kapitlet om och om igen.

ƒUREPETERA TITEL : Den här funktionen spela titeln om och om igen.

ƒUBLANDA TITEl : Den här funktionen spela upp alla titlar från skivan i random.

7-5-5 DVD Video inställning
Det går att ändra föräldrakontrollnivån (begränsningarna för audiovisuellt material). Med denna
funktion skärs scener som är olämpliga för barn bort helt, eller ersätts automatiskt med andra
scener som finns inspelade i förväg. Genom att t.ex. ersätta scener som innehåller grovt våld eller
sexskildringar med “säkra” scener kan man skapa ett problemfritt handlingsförlopp precis som om
det var så det var tänkt från början.

¡ standarden kan variera i olika länder.
¡ Initiala lösenord är ‘0000’. Du måste ange ett nytt lösenord förrutom ‘0000’, innan du ändra nivå på parental lock.

7-5-3 Föräldrakontrollnivån

NIVÅ7 Inga barn, endast 17 eller äldre

NIVÅ6 Under 17 kräver målsmans uppvakande

NIVÅ4 Föräldrar är starkt uppmärksammade

NIVÅ3 Visning med föräldrar är att rekommendera

NIVÅ1 Generell tittare

IStick in skivan i mitten av skivfacket med etikettsidan vänd uppåt. Skivan börjar automatiskt spelas
så fort den har laddats in.
Stick aldrig in några främmande föremål i skivfacket. Om en skiva är svår att sätta i kan det bero på
att det redan sitter i en annan skiva eller att det uppstått något fel på mekanismen som kräver
reparation. 8 cm skivor (singelskivor) kan inte användas.

¡ Föraren inte kan se skivfacket. Stäng för säkerhets skull alltid skärmen innan du sätter i en skiva.

(1) Att titta/lyssna på en skiva som redan är isatt

ƒUPeka in [DVD] knappen på SOURCE läge då startas uppspelningen automatiskt.

7-5-4 Mata in skiva

Varning!

Ljudet för videoskivor kan vara väldigt högt. Skruva ner volymen innan du börjar spela
en videoskiva och skruva sedan gradvis upp ljudet igen när bilden visas. 
För säkerhets skull bör man aldrig titta på video eller använda kontrollerna till bilstereon
medan man kör. 
Observera att det kan vara olagligt att titta på video medan man kör i vissa länder.

(2) Hur man matar ut skivan

ƒUTryck in         knappen, då kommer skiva ut.

ƒUIOm en skiva lämnas i utstött läge under 10 sekunder, matas skivan in igen automatiskt.
(automatisk återinmatning) 
Om man försöker trycka in en skiva innan den laddas om automatiskt kan skivan bli skadad.
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(5-1) Lang

ƒUOSD Lang - OSD Lang - Ställ in OSD språk 

ƒUSub Title - Ställ in textningsspråk, Välj bland

ƒUAudio - Ställ in ljudspråk

ƒUDisc - Ställ in skivspråk

ƒUVersion - Visa information (DVD version, s/w version)

(5-2) Display

ƒUTV Display - Ändra storlek på bildskärm

ƒUTV Type - Välj TV typ (NTSC, PAL)

ƒUAngle Mark - Slå på/av vinkelmarkering på bildskärm.

ƒUScreen Saver - Slå på/av skärmsläckare

(5-3) Audio

ƒUDown Mix - LT/RT, stereo

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

ƒUDynamic - Justera hastighet för ljud  

(5-4) Parental

ƒUChange - Upprätta ett lösenord i syfte att användas som barnlås.

ƒUParent - Ställ in föräldrakontrollnivål

ƒUDefault - Ställ in landskoden för att kunna ställa in föräldrakontrollnivån.

(5) DVD SETUP 

MODE ITEM

OSD Lang

Sub Title

Lang Audio

Disc

Version

TV Display

Display
TV TYPE

DVD SET UP Angle Mark

Screen Saver

Down Mix

Audio Dual Mono

Dynamic

Change

Parental Parent

Default

(4) Överhoppning av kapitel (Sökning)

ƒUPeka in [¢”¢”|] knappen då spelas upp nästa spår från början.

ƒUPeka in [|¢‚¢‚] knappen då spelas upp nuvarande spår från början. När den här knappen är
pekad igen inom ca 2 sekunder, spelas upp föregående spår från början.

ƒUOm vissa skivor är utrustade med PBC function, När PBC är ställd på “ON”, kommer visa den
här funktionen meny på bildskärmen.

|<<   Current   >>|

Down

Chapter Chapter Chapter

Up
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¤ŁLogisk format (Filsystem)

Välj “ISO9660 level 1 eller level 2 som lagringsformat när du lagrar en MP3-fil på en CD-R-
skiva. Det kan hända att skivan inte går att spela på normalt sätt om den är inspelad i något
annat format. 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.

¤ØFilmapparnas uppbyggnad

En skiva med mappar i mer än 8 hierarkiska nivåer strider mot ISO9660 och går därför inte att
spela.

¤ŒAntal filer och mappar

TDet maximala tillåtna antalet mappar är 255 (inklusive rotkatalogen); det maximala tillåtna
antalet filer är 512 (maximalt 255 per mapp). Detta representerar det maximala antalet spår
som kan spelas. Spåren spelas i den ordning de är inspelade på skivan. (Det kan hända att
spelordningen inte är densamma som den som visas på datorn.) 

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

ƒUBeroende på hur pass skadad filen är kan det hända att filen inte spelas utan apparaten hoppar
vidare till nästa fil i stället.
Om den är skadad allvarig, kommer den stoppas.

(2) Användnings metod

¤ Peka in [¢”/||] knappen för att pausa eller starta om under uppspelningen.
Peka in och håll [¢”/||] knappen intryckt i mer än en sekund för att stoppa under uppspelningen.
Peka in [|¢‚¢‚] eller [¢”¢”|] knappen för att hoppa över till andra spår.
Peka in och håll [¢”¢”|] knappen intryckt för snabb framspolning, [|¢‚¢‚] knappen för snabb
tillbakaspolning.
Peka in [ID3 TAG] knappen för att se information(artist, genre, composer, etc) på den valda filen.
Peka in [ - ] eller [ + ] knappen för att se spår listan över föregående eller nästa mapp.

7-6 Andra funktioner

Denna modell kan visa CD TEXT. Denna apparat kan visa skivnamn, spårnamn och artistnamn
bland CD-texten. Så fort skivan har laddats in börjar den automatiskt spelas.

Tryck in [||¢”] knappen eller peka in [¢”/||] knappen för att starta uppspelningen.

(1) Peka in [¢”/||] knappen för att pausa eller forsätta uppspelningen. Peka in och håll [¢”/||]
knappen intryckt i mer än en sekund för att stoppa nuvarande spelningen.

(2) Peka in [¢”¢”|] knappen då spelas upp nästa spår från början.
Peka in [|¢‚¢‚] knappen då spelas upp nuvarande spår från början.
När den här knappen är pekad igen inom ca 2 sekunder, spelas upp föregående spår från början.
Om vissa skivor är utrustade med PBC function, När PBC är ställd på “ON”, kommer visa den
här funktionen meny på bildskärmen.

(3) Peka in [OPTION] knappen för att använda tre funktioner.
För att avbryta uppspelningen, peka in knappen som har funktion att avbryta.
Peka in [BACK] knappen för att återgå till föregående bildskärm.

TRACK REPEAT : Repetera valda spår från skiva. 

DISK REPEAT : Repetera alla spår från skiva.

DISK RANDOM : Spela upp alla spår från skiva i random.

7-6-1 CDDA

7-6-2 MP3 och WMA
ƒUMP3 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.

ƒUDen här DVD spelare kan inte spela skivor som är inspelade på CD-RW. Vissa CD-skivor som
är inspelade på CD-R kan inte användas.

(1) Att tänka på när man bränner MP3-skivor

¤ Filnamnstillägg

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.
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8. EXTRA UTRUSTNINGAR

8-1 iPod Inställning 
TDen här enheten kan användas för att kontrollera en ansluten Apple iPod(iPod Mini, fjärde
generationens iPod nano, iPod med video). iPod versionerna högre än de nämna ovanför kanske
inte blir spelningsbara. Den här enheten kommer inte fungera eller inte fungera korrekt med ostödda
versioner.När du använder en iPod efter att ha anslutit den till USB kabeln så välj iPod läge genom
att peka in iPod knappen på SOURCE läge.Beroende på iPod anordningen så kan iPods bildskärm
vara annorlunda från andra. Fjärrkontrollen kan inte användas som en sökning, upprepning eller
random uppspelning. Den här enheten kan visa Podcasts titlar, artistnamn, albumstitlar, sångtitlar,
genre, spelningstitlar eller skapningsnamn. Om de här funktionerna är tillgängliga eller inte beror på
iPod versionen.iPod ska användas med equalize funktion AV. Anslut ej iPod enhet när headset är
ansluten till iPod. Under iPod uppspelning med denna enhet, fungerar kanske inte iPod. Då får man
ställa om iPoden. Bekräfta omställningsmotoden på iPoden med manualen. 

(1) Knappens funktioner
ƒUPeka in [iPod] knappen för att ändra iPod läge på SOURCE bildskärm.

ƒUPeka in [¢”/||] knappen för att pausa eller starta om uppspelningen. 

ƒUPeka in och håll [¢”/||] knappen intryckt i mer än en sekund för att stoppa under uppspelningen.

(2) Menu 
ƒUPeka in [MENU] knappen, då visas en list som innehåller följande. (PODCASTS, PLAYLIST,

ARTISTS, ALBUMS, GENRES, SONGS, COMPOSERS, MUSIC, PHOTOS, VIDEOS, EXTRAS
osv.) Listan är tillgänglig från iPod display.

ƒUPeka in [¡ª] [¡ ] knappen för att scrolla meny list. 

ƒUPeka in [MENU] knappen, om du vill gå tillbaka till föregående bildskärm.

¤ŁPeka in [CONTROL] knappen för att välja en fil eller en mapp.
Peka in [¢‚] [¢”] knappen för att välja en mapp lista eller spår lista.
Peka in [¡ª] [¡ ] knappen för att välja en fil från den valda mappen.
Peka in [ENT] knappen för att välja en fil.
Peka in [BACK] knappen för att återgå till föregående bildskärm.

¤ØPeka in [10KEY] knappen för att visa en bildskärm på önskad spår nummer.
Pektangent bildskärm visar spår nummer. Mata in spår nummer du vill spela med [0] till [9]
knappen. Sedan peka in [ENT] knappen. Peka in [BACK] knappen för att återgå till föregående
bildskärm.

¤ŒTPeka in [OPTION] knappen för att använda funktioner.

För att avbryta uppspelningen, peka in funktion knappen igen.

Peka in [BACK] knappen för att återgå till föregående bildskärm.

TRACK REPEAT : Repetera alla spår från skivan.
TRACK SCAN : Sök och spela upp första 10 sekunder av alla spår från skivan.
TRACK RANDOM : Spela upp alla spår från mappen i random.
FOLDER REPEAT : Repetera alla spår från MP3/WMA mappen.
FOLDER SCAN : Sök och spela upp första 10 sekunder av alla mappar från MP3/WMA skivan.
FOLDER RANDOM : Spela upp alla spår från skivan i random.
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ƒUVarje gång man peka in andra knappen (AUX SENS MIDDLE), Det går välja bland (AUX SENS
LOW, AUX SENS MIDDLE, AUX SENS HIGH) för att justera AUX ljudvolym.

ƒUAUX SENS LOW : Låg volym.
ƒUAUX SENS MIDDLE : Mellan volym.
ƒUAUX SENS HIGH : Hög volym.

ƒUVarje gång man peka in tredje knappen (SCREEN), Det går välja bland (FULL SCREEN,
NORMAL SCREEN, CINEMA SCREEN) för att ändra storlek på bildskärmen

¤ŒFör att återgå till iPod menybildskärm, peka in [VIDEO] knappen på iPod optionbildskärm.

8-2 USB Inställning
USB(Universal Serial Bus) betyder bus protokol som används för att ansluta valfria apparat. Genom
att ansluta USB minnet, kan man ändra inställningar.
Huvudenhet stöder USB2.0 och MP3, WMA, AAC, DivX filer.
USB kontakt finns på baksidan av apparaten.

ƒUPeka in [USB] knappen på SOURCE läge för att se bildskärm på USB läge.
ƒUSpår nummer kan visas från 001 till 999 på USB läge.

ƒUVarje gång du pekar in första knappen (AUDIO), du kan byta mellan AUDIO läge och VIDEO
läge.
Om du vill spela i ljud läge, välj [AUDIO] knappen.
Om du vill spela i video läge, välj [VIDEO] knappen.

ƒUDet går välja mellan REPEAT, SHUFFLE. 

ƒU[REPEAT] knappen används för att byta till upprepnings läge, i ordning :

¡¡Ê REPEAT ALL ¡¡Ê REPEAT ONE ¡¡Ê REPEAT off.

ƒU[SHUFFLE] knappen används för att byta till shuffle PÅ/AV läge.

ƒUPeka in [BACK] knappen, om du vill gå tillbaka till föregående bildskärm.

(4) Video läge

Du kan se video data som är lagrad i iPod. Men du kan inte kontrollera och navigera med
CLARION enhet på iPod video läge. Det tillåter dig endast att kontrollera med iPod enhet. För att
kunna se video data, måste du göra som följande:  

¤ Peka in [AUDIO] knappen som fungera i toggle på iPod optionbildskärm. Du kan ändra AUDIO
läge till VIDEO läge.

¤ŁVälj din önskad video data i iPod enhet.

¤ØVIDEO bildskärm är aktiverad. När du peka in displayen och peka in option knappen, kan du se
följande menybildskärm.

(3) Option
ƒUOm du peka in [OPTION] knappen, följande bildskärm visas. iPod har tre valmöjligheter.
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9. OM DET UPPSTÅR PROBLEM
ƒƒUUAllmänt

ƒƒUUDVD Spelare

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

Inget händer när du
trycker på knapparna. 
Displayen visar fel.

Fjärrkontrollen
fungerar inte.

En säkring har gått

Felaktig ledningsdragning

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

Fjärrkontrollsensorn utsätts för
direkt solljus.

Fjärrkontrollens batterier har
laddats ur eller det finns inte
något batteri i fjärrkontrollen.

Sätt i en ny säkring med samma ampere-tal. Om
säkringen går igen så rådfråga affären där du köpte
bilstereon. Rådfråga affären där du köpte bilstereon.

Stäng av och sedan ta loss DCP. Tryck in omställnings
knappen. 2 sekunder med en smal stav. När man
trycker in återställningsknappen försvinner alla
frekvenser för TV- och radiostationer, namn osv. Som
fanns lagrade i bilstereons minne.

Fjärrkontrollsensorn fungerar inte alltid om den
är utsatt för direkt solljus.

Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen.

PROBLEM CAUSE SOLUTION

Det går inte att sätta i en CD.

Ljudet hoppar eller det
uppstår störningar.

Ljudet är dåligt när du precis
slagit på bilstereon.

Ingen bild.

Meddelandet “PARENTAL
VIOLATION” tänds på
skärmen och skivan går inte
att spela.

Det sitter redan i en annan CD.

Någon annan sorts skiva än en CD
eller något annat främmande föremål
är redan isatt.

CD-n är smutsig.

CD-n är kraftigt repad eller skev.

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

Parkeringsbromsen är inte åtdragen.

Den skivan är spärrad för somliga
tittare.

Mata ut den gamla CD-n innan du
sätter i en ny.

Det främmande föremålet matas ut.

Rengör CD-n med en mjuk torkduk.

Byt ut den mot en repfri CD.

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

Kontrollera att parkeringsbromsen
är åtdragen.

Ta bort spärren eller ändra
föräldrakontrollnivån.

PROBLEM CAUSE SOLUTION

ƒƒUUiPod kontroll

Om iPoden fungerar med hjälp av cigar jack från din bil, anslut ej ljud/video till aux-in eftersom
det kommer störande ljud från enheten. Använd aux-in och USB kabel.

ƒƒUUOm störande ljud

Om portable ljud-visuell enheten är ansluten till den här monitorn med fordons el, (t.ex. laddning)
kan sällan komma störande ljud.
Använd portabel ljud-visuell enheter utan att använda fordons el. Använd med enheters batterier. 

ƒUPeka in [FOLDER] figur för att se mapp list, då visas [BACK] knappen.
Peka in [BACK] knappen för att återgå till föregående bildskärm.
Peka in [ - ] eller [ + ] knappen för att visa spår list på föregående eller nästa mapp.
Peka in [¢”/||] knappen för att pausa eller återuppta uppspelningen. 
Peka in och håll [¢”/||] knappen intryckt i mer än en sekund för att stoppa under uppspelningen.
Peka in  [|¢‚¢‚] eller [¢”¢”|] knappen för att hoppa över till andra spår.
Peka in och håll [¢”¢”|] knappen intryckt för snabb framspolning, [|¢‚¢‚] knappen för snabb
tillbakaspolning.

ƒUPeka in [OPTION] knappen.

TRACK REPEAT : Repetera nuvarande spår.

TRACK SCAN : Sök och spela upp första 10 sekunder av alla spår från USB minnet.

TRACK RANDOM : Spela upp spår från mappen i random.

FOLDER REPEAT : Repetera alla spår från mappen. 

FOLDER SCAN : Sök och spela upp första 10 sekunder av alla mappar från USB minnet.

FOLDER RANDOM : Spela upp alla spår från mappen i random. 

Om USB minne

ƒUUSB är en akronym för Universal Serial Bus. Extern bus med standard vilken stödjer
överföringshastigheter på upp till 12 Mbps. 

ƒUDen här enheten är kompatibel med USB 1.1/2.0 och har max överföringshastigheter 12 Mbps.
USB mines enheter kan spelas genom att ansluta med USB kabel är begränsad som “USB mass
storage class devices”; alla USB minnes enheter fungerar ej.

ƒUEnhets kompatibel med “USB Mass Storage Class” kan använda endast genom att ansluta till en
host enhet utan att behöva något drivutiner eller mjukvara.

ƒUKonsultera din USB tillverkaren för information angående om stöd för “USB Mass Storage Class”
standard.

ƒULjud filer som kan spelas upp på den här enheten är begränsad till MP3/WMA filer. För detaljer,
se snit “7-6-2 MP3 and WMA”.

ƒUDen här enheten är inte kompatibel USB kort-läsare (SD).
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ALLMÄNT

Strömförsöring
14.4V DC 

(10.8 till 15.6V acceptabelt)

Jord Negativ

Strömförbrukning 4.0A(1W)

Märkspänning för motorstyrd antenn 500mA eller mindre

Huvudenhetenns yttermått 178(bredd) x 50(hög) x 160(djup)

Huvudenhetens vikt 2.5kg

Fjärrkontrollens yttermått 53(bredd) x 21(hög) x 165(djup))

Fjärrkontrollens vikt 90g (ink. batteri)

(Unit : mm)

¡ Rätt till ändringar i specifikationer och utseende förbehålles.

172m m

16
0
m
m

2
8
.5
m
m

178m m

50m m

10. SPECIFIKATIONER

FM-RADION 

Frekvensomfång 87.50MHz till 108.0MHz

Dämpande känslighet 20dBf

Begränsad känslighet 15dBf

Kanalseparation 20dB (1kHz)

Frekvensgång 100Hz till 7kHz 

LJUDFÖRSTÄR
KAREN

Max uteffekt 50W x 4ch

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

Högtalarimpedans 4 ohm (4 till 8 ohm)

MP3 / WMA 

Avsökningshastighet
MPEG1 44.1kHz/48kHz/32kHz 

MPEG2 22.05kHz/24kHz/16kHz

MPEG1 32kbps till 320kbps 

Bit hastighet MPEG2 8kbps till 160kbps 

(VBR)

CD-ROM-format
ISO9660 level1, 2

JOLIET eller Romeo

DVD-SPELAREN

System
Digital versatile disc system 
med CDDA kapacitet

Spelbara skivtyper DVD video-skivor, CD-skivor

Frekvensomfång 17Hz till 20kHz(CD)(+3/-3dB)

Kanalseparation 60dB  

Distorsion 0.5%

LCD-
BILDSKÄRM 

skärmstorlek
7-tum wide screen 

154.0 mm bred x 86.6 mm hög

Displaymetod
TN flytande kristalldisplay av
överföringstyp

Drivesätt
TFT(thin-film transistor) 

aktiv matrisdrivning

Bildpunkter 336,960 (1440 x 234)

AM-RADION
Frekvensomfång

MW(531kHz to 1602kHz)
LW(153kHz to 279kHz)

Användbar känslighet 40dBuV
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(3) ALLMÄNNA FÖRSIGTIGHETSÅTGÄRDER
¤ Öppna inte höljet. Det finns inga delar inuti som du kan reparera själv. Om du skulle råka tappa

något föremål in i bilstereon under installationen så rådfråga återförsäljaren eller en
auktoriserad CLARION-serviceverkstad.

¤ŁAnvänd en mjuk, torr trasa för att torka av bilstereon. Använd aldrig sträva trasor, thinner,
bensin, sprit, e.d. Om smutsen sitter hårt fast så fukta en mjuk trasa med vatten och torka
försiktigt bort smutsen.

(4) ATT OBSERVERA VID INSTALLATIONEN
¤ Gör i ordning alla vertyg och delar som behövs för att installera huvudenheten innan du börjar

med själva installationen.

¤ŁPå denna modell används bildskärmen i framskjutet läge (skal-laddningssystem). I vissa
sorters bilar kan det hända att bildskärmen kommer i kontakt med instrumentpanelen eller
växelspaken, och i så fall går det inte att installera. Kontrollera att bildskärmen inte kommer att
vara i vägen för växelspaken innan du väljer installationsplats.

¤ØInstallera huvudenheten inom 30° vinkel från horisontalplanet.

¤ŒOm du behöver utföra något arbete på bilens kaross, t.ex. borra hål, så rådfråga först
bilhandlaren.

¤ºAnvänd de medföljande skruvarna för installationen. Användning av andra skruvar kan orsaka
skador.

¤ Huvudenheten är försedd med skruvmonteringshål för fordon från NISSAN(markerade med N)
och TOYOTA(markerade med T)

Instrumentpanel

Växelspak 
(Kontrollera att den inte
kommer i kontakt med
bildskärmen.)

Chassi Chassi

Skador

Max. 8mm (M5 skruvmejsel)

Växelspak

11. INSTALLATION OCH
KABELANSLUTNING

11-1 Viktigt vid installation
(1) INNAN DU BÖRJAR 

Anläggningen är avsedd endast för användning i fordon med 12 V batterispanning och negative
jord. Läs instruktionerna noga. Var noga med att ta loss “ - ” kabeln från batteriet innan du börjar.
Detta är nödvändigt för att förhindra kortslutningar under installationsarbetet. 

(2) INNEHÅLLET I FÖRPACKNINGEN

¤ Huvdenhet

¤ŁManualer
ƒUBrukanvisning och installations anvisning 1  
ƒUGarantikort 1

③ Strömförsörjningskabel (för huvudenheten) 1

④ RCA kabel 1

⑤ Påse med tillbehör till huvudenheten (Nr.1) 
Skruvar med platt huvud (M5x8) 4
Sexkantsbultar (M5x8) 5
Grenuttag 1
Maskinskruvar (M4x3) 4

⑥ Påse med tillbehör till huvudenheten (Nr.2)
Hakplattor 2
Kabelklämma 1
Specialskruv 1

⑦ Universalmonteringsfäste 1

⑧ Fjärrkontroll 1

⑨ Batteri (för fjärrkontrollen) 2

⑩ Yttre ramlist 1

⑪ Fodral för kontrollpanelen 1

Bilbatteri
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11-3 HUR MAN TAR BORT HUVUDENHETEN

* Spara hakplattorna. Det går inte att ta loss huvudenheten annat än med hjälp av hakplattorna.

(1) Om huvudenheten är fastsatt på det sätt som visas i figur, så lossa specialskruven.

(2) Ta av ytterramen.

(3) Stick in hakplattan mellan fjädern och universalmonteringsfästet, passa in tapp B påp fjädern i
hål A på hakplattan, och dra sedan ut huvudenheten med hjälp av hakplattorna. (Stick in en
hakplatta både på höger och vänster sida.)

Ytterram

2st. hakplattor

Universalmonteringsfäste Instrumentpanel

11-2 HUR MAN INSTALLERAR 
HUVUDENHETEN (Universal Montering)

(1) Placera universalmonteringsfästet i instrumentpanelen, bänd var och en av flikarna på
universalmonteringsfästet inåt med hjälp av en skruvmejsel, och fäst sedan flikarna.

(2) Dra ledningarna på det sätt som beskrivs i 11-6.

(3) Stick in huvudenheten i universalmonteringsfästet tills den låses fast. 

(4) Sätt på ytterramen så att alla hakar låses fast.

ƒUConsole opening dinensions

¡ För somliga bilmodeller krävs det en speciell monteringssats för korrekt installation. Fråga din
Clarion-handlare efter närmare detaljer.

¡ Fäst den främre flikarna ordentligt för att förhindra att huvudenheten skakar loss.

Skruvmejsel

Hål

Instrument
panel

Rear-Side Locking Hole

Ytterram
Flikar

Universalmonteringsfäste

Flikar

183mm

53mmHål
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11-5 Försiktighetsåtgärder vid
ledningsdragning

Var noga med att stänga av strömmen innan du börjar med ledningsdragningen.
Var mycket noga med var du drar ledningarna. Håll undan dem från motorn, avgasröret osv.
Ledningarna kan skadas om de utsätts för värme.
Om säkringen går så kontrollera att ledningsdragningen är korrekt. Om den är korrekt så byt ut
säkringen mot en ny med samma ampere-tal som den gamla.
Om säkringen behöver bytas så dra ut säkringen (15A) från radio/förstärkardelens baksida och sätt i
en ny.
Byt säkringen på följande sätt: Lossa spärren på huvudenhetssidann, ta ut den gamla säkringen,
och sätt sedan i den nya.

¡ Strömförsörjningskabel (för huvudenhet) : 3A

¡ Strömförsörjningskabel (för radio/förstärkardelen) : 15A

¡ Det finns olika sorters säkringshållare. Var noga med att inte låta batterisidan komma i kontakt
med några andra metalldelar.

¡ Fäst ledningarna efter anslutningen med hjälp av kabelklämmor eller isoleringsband för att
skydda dem.

Säkring

Säkringshållare

11-4 Fast montering (TOYOTA, NISSAN och andra
ISO/DIN-utrustade fordon)

¡ : Skruvar med detta märke medföljer denna sats.

¡ : Delarna och skruvarna som är märkta med en asterisk används för att installera bilradion eller
finns med i installationssatsen.

Anmärkning 1 : I visa fall kan det krävs att man modifierar mittpanelen (genom att fila till den, fylla
ut glapp osv.)

Anmärkning 2 : Om en hake på monteringsfästet kommer i vägen för apparaten så böj den och
platta till den med en kniptång eller något liknande verktyg.

Denna bilstereo är avsedd för fast installation i instrumentpanelen. Om fordonet redan är utrustat
med en fabriksmonterad bilradio, så installera huvudenheten med hjälp av de delar och skruvar som
är markerade med en asterisk (*).
Om fordonet inte är utrustat med en fabriksmonterad bilradio, så skaffa en installationssats för att
installera huvudenheten med hjälp av följande procedur.

(1) Skruva loss skruvarna på båda sidorna av huvudenheten. Lyft sedan bladfjädern på respektive
sida tills gripklorna frigörs från hålen, och skjut fjärdern i pilens riktning för att ta loss den.
Upprepa proceduren på den andra sidan för att ta av bladfjädrarna på båda sidorna.

(2) Fäst monteringsfästena i bilens chassi på det sätt som visas i figur. Hål är förborrade för fordon
från TOYOTA och NISSAN. För andra bilmodeller kan det vara nödvändigt att borra nya hål eller
modifiera fästena på annat sätt. 

(3) Dra ledningarna på det sätt som beskrivs i 11-6.

(4) Sätt fast bilstereon i instrumentpanelen, och sätt sedan tillbaka de lossade panelerna och
mittpanelen igen.

4 st. sexkantsskruvar
*(M5 x 8)

Mittpanel
(se Anmärkning 1)

Anmärkning 2

Fack

Huvude
nhet

Monteringsfäste  ¡
(1 par för vänster och höger sida)
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(2) Strömförsörjningskabel

För att aktivera “Auto Mute-On när du får samtal”, ansluts högra sladden till den dedicerade
anslutningen till fordonet. 

PIN NO (ISO) NAME COLOR
PIN NO

(PWR CON.)

1 REAR RIGHT + PURPLE 7

2 REAR RIGHT - PURPLE/BLACK STRIPE 6

3 FRONT RIGHT + GRAY 15

4 FRONT RIGHT - GRAY/BLACK STRIPE 14

5 FRONT LEFT + WHITE 13

6 FORNT LEFT - WHITE/BLACK STRIPE 12

7 REAR LIGHT + GREEN 5

8 REAR LIGHT - GREEN/BLACK STRIPE 4

PARKING BRAKE YELLOW/GREEN 2

REVERSE PURPLE/WHITE STRIPE 3

10

12 BATTERY YELLOW 16

13 AMP REMOTE ON BLUE/WHITE STRIPE 11

14 ILLUMINATION ORANGTE/WHITE STRIPE 1

15 +12V MAIN POWER RED 9

16 EARTH BLACK 8

STRÖM
KONTAKT
(16P)

15A CHOKE
BOX

ISO 16P

PKB

OMVÄND

VARNINGS
LABEL

ACC

FJÄRRAN

11-6 KOPPLINGSSCHEMA
(1) KABELANSLUTNING

¡ Koppla loss kabeln(minuskabeln) från bilbatteriet innan installationen påbörjas.

¡ RCA-stiftkontakter och kablar med RCA-kontakt säljs separat.

Gå till nästa sida

6-kanalig förstärkare

VTR

Visual
ingång

2-ZONE
utgång

Förstärkare
ns utgång

Bakre
Ljudutgång

Främre
Ljudutgång

Video

Video

Höger

Vänster

Höger

Vänster

Höger

Vänster

Höger

Vänster

Gul

Röd

Röd

Svart

Svart Svart

Brown

Grön

Grön

Svart
Svart

Grön

Svart

Blå

Grön
Vit

Röd

Vit

Röd

Vit

Röd Svart

White

Gul

Gul
Visual ingång (för kamera)

OEM Remote

Tel Mute

iPod

Svart
iPod kabel

USB kabel

Röd Svart

White
Ljud(L)

Ljud(H)

Bakre
bildskärm

Trådlösa hörlurar
}
}
}

}

}
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(5) System Exempel

CAA-185
för kamera

iPod BLT370

4-kanalig RCA

Rattfjärrkont
roll

4-kanalig
förstärkare

subförstärkare

Rear
Monitor

2-kanalig-Minijackl

4-kanalig RCA

2-kanalig RCA

3ch - RCA

2-kanalig
RCA

Telefon MuteCCA-691
(säljs separat)

CAA-185
för kamera

USB
Ljud/Minne AUX

4-kanalig RCA

Rattfjärrkontroll

4-kanalig
förstärkare

subförstärkare

Bakre
bildskärm

2-kanalig-Minijackl

4-kanalig RCA

2-kanalig RCA

3-kanalig RCA

3-kanalig RCAUSB

ANMÄRKNING

När du tar loss strömmkontakten, var god dra ut efter du har släppt den låsta delen med en minus
skruvmejsel osv.

(3) Inkoppling av ytterligare komponenter

¤ Inkoppling av en separat förstärkare
En extern förstärkare kan endast anslutas om en DSP-ljudbehanlare ingår i systemet. För
närmare anvisningar, se DSP-ljudbehandlarens bruksanvisning.

② Inkoppling av en CCD-kamera för bilen
Det går att koppla in en CCD-kamera för bilen i expansionsuttaget på huvudenheten. Se
instruktionsbladet eller bruksanvisningen som medföljer CCD-kameran för närmare detaljer.

③ Om den specificerade ledningen på mobiltelefonen kopplas till huvudenhetens
telefonljuddämpningsledning går det att automatiskt dämpa ljudet från bilstereon när
mobiltelefonen används.

(4) Anslutning av handbromskabeln

Anslut kablen till handbromslampans jord i instrumentpanelen.

¡ När handbromskabeln är ansluten till lampans jord går det att titta på VTR/DVD när
handbromsen är åtdragen.

¡ Om handbromskabeln inte är ansluten tänds inte bildskärmen.

Handbromslampa
(+)kabel till batteriet

(-)Signalkabel för
handbromsen

Anslut dessa tre kablar

Handbromskabel
(ljusgrön)

Handbroms

10 9

12 11

14 13

16 16

2 1

4 3

6 5

8 7


