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6.5” MONITOR & RDS-EON FM/MW/LW RADIO WITH CD/
DVD CHANGER CONTROL

•
MONITEUR DE 6,5 POUCES ET RADIO FM/PO/GO RDS-
EON AVEC COMMANDE DE CHANGEUR
DE CD/DVD

•
6,5-ZOLL-MONITOR & RDS-EON UKW/MW/LW-RADIO
MIT CD/DVD-WECHSLERSTEUERUNG

•
MONITOR DA 6,5” E RADIO FM/MW/LW CON COMANDO
CAMBIA CD/DVD

•
6,5” MONITOR EN RDS-EON FM/MW/LW RADIO MET
AANSTURING VOOR CD/DVD-WISSELAAR

•
MONITOR DE 6,5-PULGADAS Y RADIO FM/MW/LW RDS-
EON CON MANDO PARA EL CAMBIADOR DE
CD/DVD

•
6,5-TUMS BILDSKÄRM MED RDS-EON FM/MV/LV-
RADIO OCH CD/DVD-VÄXLARSTYRNING

•
MONITOR DE 6,5 POLEGADAS E AUTO-RÁDIO RDS-EON
FM/MW/LW COM CONTROLO DO PERMUTADOR DE CD/
DVD

Owner’s manual & Installation manual
Mode d’emploi et manuel d’installation
Bedienungs- & Installationsanleitung
Manuale d’Istruzioni e d’Installazione
Gebruiksaanwijzing en installatie-aanwijzingen
Manual de instrucciones y de instalación
Bruksanvisning- och installations
Manual do proprietário e manual de instalação
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Dank u voor de aanschaf van de Clarion VRX653R.
∗ Deze gebruiksaanwijzing is voor de VRX653R geschreven.
∗ Lees deze gebruiksaanwijzing geheel door alvorens het toestel in gebruik te nemen.
∗ Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een handige plaats (bijvoorbeeld in het handschoenenvak

van de auto).
∗ Controleer de gegevens op het bijgeleverde garantiebewijs en bewaar het garantiebewijs goed

tezamen met deze gebruiksaanwijzing.
∗ Deze gebruiksaanwijzing beschrijft tevens de handelingen voor het bedienen van de CD-

wisselaar, DVD-wisselaar en TV tuner die middels de CeNET kabel zijn verbonden. De CD-
wisselaar, DVD-wisselaar en TV-tuner hebben ook een afzonderlijke gebruiksaanwijzing maar
daarin wordt echter de bediening niet uitvoerig beschreven.
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1. VOORZORGEN

1. Wanneer het in de auto zeer koud is en het
toestel snel na het inschakelen van de
verwarming wordt gebruikt, wordt er
mogelijk condenswater op de CD/DVD of
optische onderdelen van het toestel
gevormd waardoor het niet juist
functioneert. Veeg condenswater van de
CD/DVD met een zachte doek. Indien de
optische onderdelen zijn beslagen moet u
ongeveer een uur met gebruik van het
toestel wachten zodat het condenswater
kan verdampen. Daarna zal het toestel
normaal bruikbaar zijn.

2. Het geluid slaat mogelijk af en toe over
wanneer het toestel aan trillingen
onderhevig is omdat u bijvoorbeeld op een
slechte weg rijdt.

3. Dit toestel maakt gebruik van nauwkeurig-
luisterende onderdelen. Open nooit de
behuizing, demonteer het toestel niet en
smeer bewegende onderdelen onder geen
enkele voorwaarde, zelfs niet wanneer het
toestel niet juist functioneert.

4. Ontvangst van TV-uitzendingen

Bij ontvangst van TV-uitzendingen fluctueert
de sterkte van de signalen omdat de auto
rijdt. Het is derhalve mogelijk dat het beeld
niet helder en scherp is.

• TV-signalen zijn lineair en de ontvangst
wordt derhalve door gebouwen, bergen en
andere voorwerpen beïnvloed.

• Externe factoren zoals elektrische
treinleidingen, hoogspanningskabels en
andere signaalzenders kunnen het beeld
storen en ruis veroorzaken.

∗ Schakel bij slechte ontvangst over naar
een andere zender waarvan de ontvangst
beter is.

 INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER:
VERANDERINGEN OF MODIFICATIES AAN
DIT PRODUCT DIE NIET DOOR DE
FABRIKANT ZIJN GOEDGEKEURD MAKEN
DE GARANTIE ONGELDIG.

Over navigatiesystemen
• Als de NAVI functie op NVG is ingesteld, zal

de FNC toets niet meer werken en zullen de
audiofuncties niet meer ingeschakeld kunnen
worden.

Voor de veiligheid dient de bestuurder van de auto geen TV te kijken of regelaars te
bedienen tijdens het rijden. Het is in bepaalde landen zelfs verboden om tijdens het
besturen van een auto TV te kijken of bedieningen uit te voeren. Houd het volume tijdens
het rijden zodanig dat u nog goed geluiden van buiten de auto kunt horen.

  WAARSCHUWING
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2. VOORZORGEN VOOR GEBRUIK
LCD-paneel/Algemeen

• Bewaar het LCD-paneel in het hoofdtoestel
wanneer u de auto voor langere tijd buiten
parkeert. Het LCD-paneel werkt correct bij
temperaturen tussen de 0° en 60°C.

• Voorkom beschadiging van het mechanisme
en let derhalve op dat er geen vocht van
drankjes, regen, etc. op of in het toestel
komt.

• Voorkom beschadiging en problemen en
demonteer derhalve het toestel niet en
maak er geen veranderingen in.

• Trek het LCD-paneel niet uit en gebruik het
niet als een tafeltje. Voorkom dat het LCD-
paneel breekt, vervormt of op een andere
wijze wordt beschadigd en stel het derhalve
niet bloot aan schokken.

• Voorkom beschadiging en vervorming van
de behuizing en let op dat het paneel of
display niet door sigaretten wordt gebrand.

• Laat het toestel inspecteren in de winkel
van aankoop indien u problemen heeft.

• Steek geen voorwerpen in of tussen de
ruimte tussen het LCD-paneel en het
hoofdtoestel wanneer het paneel gekanteld
is.

• Plaats niets op het display wanneer het
LCD-paneel gekanteld is.

• De afstandsbediening werkt mogelijk niet
indien het zonlicht op de afstandsbediening
valt.

• De bewegingen van het beeld worden
mogelijk vertraagd en het scherm wordt
donker bij zeer lage temperaturen. Dit duidt
niet op een defect. Het beeld zal weer
normaal zijn wanneer het warmer wordt in
de auto.

• U ziet mogelijk kleine zwarte en glimmende
puntjes in het LCD-paneel. Dit is normaal bij
LCD-producten.

• Het LCD-paneel werkt mogelijk tijdelijk niet
wanneer het wordt geopend of gesloten,
wanneer de motor uitgeschakeld is, of als
het zeer koud is.

Reinigen

• Reinigen van de behuizing
Veeg stof en vuil voorzichtig met een zachte,
droge doek weg. Bevochtig een doek met wat
water en neutraal schoonmaakmiddel voor
het verwijderen van hardnekkige vlekken.
Veeg vervolgens goed na met een droge
doek.

Gebruik geen benzeen, thinner,
autowasmiddel, etc. daar de behuizing door
dit soort middelen mogelijk wordt aangetast
of de lak gaat bladderen. Langdurig contact
van rubber of plastic producten met de
behuizing veroorzaakt mogelijk vlekken.

• Reinigen van het LCD-paneel
Het LCD-paneel wordt na verloop van tijd
stoffig. Veeg het af en toe met een zachte
doek schoon. Het scherm wordt gemakkelijk
gekrast. Vermijd daarom contact met harde
voorwerpen.

Lees de volgende voorzorgen even door voor een optimaal gebruik en een lange levensduur van
het toestel.
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4. NOMENCLATURE

Note:
• Be sure to read this chapter referring to the front diagrams of chapter “3. CONTROLS” on page 5

(unfold).

Names of Buttons

1 PWR (POWER) button

FNC (Function) button

2 SEARCH button

VOLUME button

a button

d button

3 PLAY/PAUSE button

4 Information Panel

5 PS (Preset scan)/AS (Auto store) button

SCN (Scan) button

6 DCP RELEASE lever

7 AF (Alternative Frequencies) button

RPT (Repeat) button

8 PTY (Program Type) button

RDM (Random) button

9 Z-EHCR (Z-enhancer) button

0 INFO (Information) button

TA (Traffic announcement)  button

! OPEN button

@ DISP (Display) button

# PRESET buttons (1 to 6)

DIRECT buttons (1 to 6)

$ MUTE button

% BND (Band) button

¥ Color LCD display

& A-M (Audio-Mode) button

* ADJ (Adjust) button

( TITLE button

) NVG (Navigation)/AV button

¡ JOYSTICK

™ Remote Control Infrared Sensor

Note: Be sure to unfold this page and refer to the front diagrams as you read each chapter.
Remarque: Veuillez déplier cette page et vous référer aux schémas quand vous lisez chaque chapitre.
Hinweis: Bitte diese Seite ausfalten und beim Lesen der einzelnen Kapitel die Frontdiagramme beachten.
Nota: Assicurarsi di aprire questa pagina e fare riferimento a questi diagrammi quando si legge ciascun capitolo.
Opmerking: Vouw deze pagina uit en zie tevens de afbeeldingen van het voorpaneel tijdens het doorlezen van de volgende

hoofdstukken.
Nota: Cuando lea los capítulos, despliegue esta página y consulte los diagramas.
Observera: Vik ut denna sida för att kunna se figurerna över bilstereons framsida medan du läser de olika kapitlen.
Nota: Lembre-se de abrir esta página e consultar os diagramas frontais durante a leiture de cada capítulo.

3. CONTROLS / COMMANDES / REGLER / CONTROLLI
REGELAARS / CONTROLES / KONTROLLER / CONTROLOS

Main unit / Unité principale / Hauptgerät / Unità principale
Hoofdtoestel / Unidad principal / Huvudenhet / Unidade principale

With the Display closed / Avec l`afficheur fermé / Mit geschlossenem Display /
Con display chiuso / Met het display gesloten / Con el visualisador cerrado /
Med bildskärmen stängd / Com o écran fechado

With the Display open / Avec l`afficheur ouvert / Mit geöffnetem Display /
Con display aperto / Met het display geopend / Con el visualisador abierto
Med bildskärmen öppen / Com o écran aberto

JOYSTICK Operation

With the display closed With the display open

Notes:
• Many settings/procedures have to be performed by using the JOYSTICK ¡. Be sure to read this

chapter in order to operate it properly.
• In the DVD changer mode, items for menu display, etc. can be selected by operating the JOYSTICK ¡

upward, downward, leftward or rightward.

� Selecting an item in the menu
Select an item displayed in the menu by operating
the JOYSTICK ¡ upward or downward.

� Setting an option for the selected item
When the setting options for an item are listed
on the right of the display, you can choose the
desired option by operating the JOYSTICK ¡
leftward or rightward. Then, press the center of
the JOYSTICK ¡ to set your choice.

� When “push NEXT” is displayed next to
the menu item
1. Press the ENT at the center of the

JOYSTICK ¡ to select the item and show
the setting display for this item.

2. Operate the JOYSTICK ¡ upward or
downward to select the desired setting
option, then press ENT at the center of the
JOYSTICK ¡ to set your choice.

� Returning to the previous mode
Select the item “MENU” by operating the
JOYSTICK ¡ leftward or rightward, then press
the ENT at the center of the JOYSTICK ¡.
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4. BENAMINGEN

Opmerking:
• Lees dit hoofdstuk aan de hand van de afbeeldingen in hoofdstuk “3. REGELAARS” op bladzijde 5

(uitgevouwen).

1 PWR (AAN-UIT) toets

FNC (FUNCTIE) toets

2 SEARCH (ZOEKEN)toets

VOLUME toets

d toets

a toets

3 PLAY/PAUSE (AFSPELEN/PAUZE) toets

4 Informatiepaneel

5 PS/AS (VOORKEUZE SCANNEN/
AUTOMATISCH OPSLAAN) toets

SCN (SCANNEN) toets

6 RELEASE (ONTGRENDELING) toets

7 AF (ALTERNATIEVE FREQUENTIES)
toets

RPT (HERHALEN) toets

8 PTY (PROGRAMMATYPE) toets

RDM (WILLEKEURIG AFSPELEN) toets

9 Z-EHCR (Z-VERBETERING) toets

0 INFO (INFORMATIE) toets

TA (VERKEERSINFORMATIE) toets

! OPEN (OPENEN) toets

@ DISP (DISPLAY) toets

# PRESET (VOORKEUZE) toets (1 tot 6)

DIRECT (DIRECTE VOORKEUZE) toets (1
tot 6)

$ MUTE (DEMPING) toets

% BND (BAND) toets

¥ LCD-KLEURENDISPLAY

& A-M (AUDIO-MODUS) toets

* ADJ (INSTELLEN) toets

( TITEL-toets

) NVG (NAVIGATIE) /AV-toets

¡ JOYSTICK

™ Infraroodvenster voor afstandsbediening

Met het paneel gesloten Met het paneel open

Namen van toetsen



VRX653R 219

Nederlands
Gebruiksaanwijzing

Gebruik van de JOYSTICK
Opmerkingen:
• Een groot aantal instellingen moet met behulp van de JOYSTICK ¡ worden uitgevoerd. Zorg dat u dit

hoofdstuk leest om hem op de juiste manier te gebruiken.
• In de DVD-wisselaarfunctie kunnen items van het menudisplay worden geselecteerd door de JOYSTICK
¡ naar boven, beneden, links of rechts te bewegen.

� Een item selecteren in een menu
Selecteer gelijk welk item in het menu door
de JOYSTICK ¡ op of neer te bewegen.

� Een optie kiezen voor het geselecteerde item
Wanneer rechts op het display opties voor de
instelling van het item worden getoond, kiest u de
gewenste optie door de JOYSTICK ¡ naar links of
rechts te bewegen. Druk daarna op het midden van
de JOYSTICK ¡ om de keuze te bevestigen.

� Wanneer naast het menu-item “push
next” staat

1. Druk op ENT in het midden van de
JOYSTICK ¡ om het item te kiezen en
het bijbehorende regeldisplay te tonen.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om
de gewenste optie te kiezen. Druk daarna
op ENT in het midden van de JOYSTICK
¡ om de keuze te bevestigen.

� Terugkeren naar de vorige modus
Kies het item “MENU” door de JOYSTICK ¡
naar links of rechts te bewegen. Druk daarna
op ENT op het midden van de JOYSTICK ¡.

Op

Links

Rechts

Neer

Druk op ENT in het
midden van de JOY-
STICK ¡.
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TITEL-display

COLOR LCD-DISPLAY INFORMATIEPANEEL

5. FUNCTIEDISPLAY
Het Color LCD-display en het informatiepaneel van het toestel tonen de volgende displays met
informatie over de actieve modus en functies.

Gemeenschappelijke display voor alle functies

COLOR LCD-DISPLAY INFORMATIEPANEEL

Klok-display

HOOFDFunctienaam

Functienaam-toets

Kloktijd (CT)

PTY-onderbreking stelt genrenaam in

Z-verbetering-indicator

Loudness-indicator

Kloktijd (CT)
Uur

Minuut

(Voorbeeld van de display bij een CD-wisselaar)

Z-verbetering-indicator

Loudness-indicator

Demping-indicator
Functiepictogram

Discnummer Disctitel
• Wanneer geen titel is ingevoerd,

wordt “TITEL  ?” weergegeven.
• “NO DISC” verschijnt wanneer

zich geen disc in het toestel
bevindt.
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Radio-display

COLOR LCD-DISPLAY INFORMATIEPANEEL

HOOFD

SUB

RDS-display

COLOR LCD-DISPLAY INFORMATIEPANEEL

Nr. voorkeuze

Band/Frequentie/Nr.
voorkeuze

Band

Frequentie

Stereo-indicator

Stereo-indicator

Zoeken/Manueel-indicator

: Zoeken/Manueel-indicator

PTY-naam

Band/Station-naam (PS-naam)
wanneer de naam van het station is
ontvangen/Nr. Voorkeuze

PTY-naam wordt ontvangen

PTY-onderbreking stelt
genrenaam in

: AF-indicator (Alternatieve frequentie)
: REG-indicator (Regionaal programma)
: TA-indicator (Verkeersinformatie)
: TP-indicator (Verkeersprogramma)
: PTY-indicator (Programmatype)

HOOFD

SUB

: Zoeken/Manueel-indicator

PTY-naam

Naam van het station
: Stereo-indicator
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CD-wisselaar-display

COLOR LCD-DISPLAY INFORMATIEPANEEL

TV-display

COLOR LCD-DISPLAY INFORMATIEPANEEL

Tracktitel/Disctitel/
Gebruikerstitel

Discnr.
Playbacktijd

HOOFD

SUB

Tracknr.

Als “afspelen” geselecteerd is, toont het
display:
• T-SCAN : Scannen
• T-REPEAT, RPT : Herhaald afspelen
• T-RANDOM, RDM : Willekeurig afspelen
• D-SCAN : Disc scannen
• D-REPEAT, D-RPT : Disc herhaald afspelen
• D-RANDOM, D-RDM : Disc willekeurig

afspelen
Tracktitel

Disctitel

:Disc herhaald afspelen-
indicator

:Disc willekeurig afspelen-
indicator

Herhaald afspelen-indicator
Willekeurig afspelen-indicator

Discnr.-indicator

PlaybacktijdTracknr.

HOOFD

SUB

GebruikerstitelGebruikerstitel

Band/Kanaal/Nr. voorkeuze

Band

Kanaal
Nr. voorkeuze

: Zoeken/Manueel-indicator
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DAB-display

COLOR LCD-DISPLAY INFORMATIEPANEEL

PTY-naam wordt ontvangen

PTY-onderbreking stelt
genrenaam in

: DAB-indicator
: INFO-indicator (Informatie)
: AF-indicator (Alternatieve frequentie)
: REG-indicator (Regionaal programma)
: TA-indicator (Verkeersinformatie)
: TP-indicator (Verkeersprogramma)
: PTY-indicator (Programmatype)

: Zoeken/Manueel-indicator

Naam van het station
: Stereo-indicator

HOOFD

SUB

PTY-naam

Ensemble-label

Band/Servicelabel/Nr. voorkeuze

Display in de DVD-wisselaarfunctie

COLOR LCD-DISPLAY INFORMATIEPANEEL

AUDIO PROGRAM ONLY

DVD

MAINTerwijl de auto in beweging is zal het volgende
scherm worden getoond.

• Geen sub-aanduiding
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6. AFSTANDSBEDIENING
Met het bedieningspaneel open

1 Draai de afstandsbediening om en schuif het dekseltje in de 
richting aangegeven door de pijl in de afbeelding.

2 Steek de batterij (CR2025) in de insteekgeleiders met de bedrukte 
kant (+) naar boven gekeerd.

3 Druk de batterij in de richting aangegeven door de pijl zodat deze 
in het batterijvak schuift.

4 Breng het dekseltje weer aan en schuif dit naar binnen totdat het 
vastklikt.

Opmerkingen: 
Bij verkeerd gebruik kan de batterij barsten waardoor er vloeistof lekt, 
met letsel of beschadiging van de omringende materialen tot gevolg. 
Neem altijd de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:
• Gebruik uitsluitend de voorgeschreven batterij.
• Let er bij het aanbrengen van de batterij op dat de +/– in de juiste 

richting wijzen.
• Stel de batterij niet bloot aan hitte en gooi deze ook niet in vuur of 

water. Probeer de batterij niet te demonteren.
• Gooi lege batterijen op de voorgeschreven wijze weg.

Plaatsen van de batterij

Signaal-zenderBereik: 30° in alle richtingen

CR2025

[FNC] [BND]

[    ]

[   ], [   ]

[MUTE]

[TA]

[PS/AS]

[a], [d]

[DISP]

[PTY]

[AF]

Insteekgeleider
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Functies van de diverse afstandsbedieningstoetsen

Opmerkingen:
• De afstandsbediening werkt niet wanneer het paneel gesloten is.
• Sommige van de corresponderende toetsen op de hoofdunit en op de afstandsbediening hebben andere functies.
• In de DVD-wisselaarfunctie kan de afstandsbediening niet gebruikt worden voor bepaalde items.
• Gebruik de speciale afstandsbediening voor de DVD-wisselaar.
(∗) In de DVD-wisselaarfunctie werken de toetsen op deze afstandsbediening op dezelfde manier als de

toetsen met dezelfde namen op de afstandsbediening voor de DVD-wisselaar.

[FNC]

[BND]

[w, z]

[a, d]

[  ]

[MUTE]

[TA]

[DISP]

[PS/AS]

[AF]

[PTY]

Toets

Functie

Gaat naar de volgende disc op numerieke
volgorde.

Schakelt op en neer tussen sporen. Wanneer u
deze toets langer dan 1 seconde ingedrukt
houdt, kunt u versneld terug of vooruit spoelen.

Schakelt tussen afspelen en pauze.

Zet de monitor aan/uit.
DVD-wisselaarfunctie;
Indien tenminste 1 seconde ingedrukt ge-
houden: Projectie (weergave-informatie
wordt getoond)
Indien ingedrukt gehouden terwijl Projectie
is ingeschakeld: Omschakelen scherm-
formaat.

Scannen en afspelen.
Langer dan 1 seconde indrukken: Disc
scan weergave. (∗)

Herhalen.
Langer dan 1 sedonde ingedrukt houden
herhaalt de hele disc. (∗)

Spelen van willekeurige nemmers.
Langer dan 1 sedonde ingedrukt houden
speelt discs willekeurig af. (∗)

Schakelt naar een andere
ontvangstband.

Schakelt op en neer tus-
sen de voorkeuze- kana-
len.

Geen functie.

Zet de monitor aan of uit.
Indien tenminste 1 se-
conde ingedrukt gehou-
den: Projectie (weergave-
informatie wordt getoond)
Indien ingedrukt gehou-
den terwijl Projectie is in-
geschakeld: Omschake-
len schermformaat.

Scan van de voorkeuze-
kanalen. Als u deze toets
langer dan 2 seconden
ingedrukt houdt worden
er automatisch stations
gezocht en opgeslagen.

Geen functie.

Schakelt tussen TV en
VTR.

Schakelt naar een an-
dere ontvangstband.

Schakelt op en neer
tussen de voorkeuze-
kanalen.

Geen functie.

Schakelt de monitor
aan en uit.

Scan van de voor-
keuze-kanalen. Als u
deze toets langer dan
2 seconden ingedrukt
houdt worden er auto-
matisch stations ge-
zocht en opgeslagen.

AF-functie aan en uit.
Langer indrukken dan
1 seconde schakelt de
REG-functie aan en
uit.

PTY standby-functie
aan en uit.

Verhoogt en verlaagt het volume (in alle functies).

Schakelt tussen radio, DAB, CD, CD-wisselaar, DVD-wisselaar en TV.

Radio (RDS) CD-wisselaar
DVD-wisselaar TV

Schakelt de totale demping van het geluid (MUTE) aan en uit.

Verkeersberichten aan en uit.
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7. DCP (VERWIJDERBAAR BEDIENINGSPANEEL)
hieronder ziet in de overeenkomende rand
van het hoofdtoestel.

2. Druk op het bovenmiddengedeelte van het
DCP-bedieningspaneel ! zodat het op zijn
plaats vastklikt.

3. Druk op de POWER-toets 1 om de
spanning in te schakelen.

* De eerste seconde na het terugplaatsen van
het DCP-bedieningspaneel zal het toestel niet
reageren als u een toets indrukt.

• Het DCP-bedieningspaneel kan
gemakkelijk door schokken worden
beschadigd. Zorg dat het DCP-
bedieningspaneel na het verwijderen niet
valt en niet aan schokken onderhevig is.

• Het DCP-bedieningspaneel zou door
trillingen van de auto kunnen vallen met
beschadiging tot gevolg indien het paneel
is geopend. Sluit derhalve het paneel of
verwijder het geheel en bewaar in de
houder.

• De aansluiting die het hoofdtoestel en het
DCP-bedieningspaneel verbindt is zeer
belangrijk. Let op dat deze aansluiting niet
wordt beschadigd door de druk van uw
vingers, nagels, schroevendraaiers en
andere voorwerpen.

Opmerking:
• Veeg indien nodig vuil met een zachte, droge

doek van het DCP-bedieningspaneel.

Het bedieningspaneel (DCP; Detachable Control
Panel) van dit toestel kan ter beveiliging tegen
diefstal worden verwijderd. Voorkom
beschadiging van het bedieningspaneel en
bewaar het na het verwijderen derhalve in de
speciale houder voor het DCP-bedieningspaneel.

Neem het DCP-bedieningspaneel bij voorkeur
mee wanneer u de auto verlaat.

Verwijderen van het DCP-
bedieningspaneel
1. Schakel de spanning uit.

2. Druk de ontgrendelhendel 6 diep in en
open het DCP-bedieningspaneel.

3. Trek het DCP-bedieningspaneel vervolgens
naar u toe om het te verwijderen.

Terugplaatsen van het DCP-
bedieningspaneel
1. Houd het DCP bedieningspaneel met de

achterkant naar het hoofdtoestel gericht.
Steek de onderkant van het paneel zoals u

Ontgrendelhendel

POWER-toets

DCP-bedieningspaneel
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8. BEDIENING
Basisbediening

Als het apparaat ingeschakeld is, kan het
starten of stilleggen van de motor terwijl
het volume op maximum staat schadelijk
zijn voor uw gehoor.

Opmerking:
• Start eerst de motor en gebruik dan pas het

toestel.

De stroom aan/uitzetten
Opmerking:
• Wees voorzichtig wanneer u dit apparaat

langere tijd gebruikt zonder de motor te laten
draaien. Als u te veel energie onttrekt aan de
accu van de auto is het mogelijk dat u niet in
staat zal blijken te zijn de auto te starten. Daarbij
kan dit de gebruiksduur van de accu bekorten.

1. Druk op de POWER-toets 1.

2. De verlichting en het display op het apparaat
zullen oplichten. De instellingen die golden
toen het apparaat voor het laatst werd
uitgeschakeld zijn onthouden en zullen
automatisch weer precies zo ingesteld worden.

3. Houd de POWER-toets 1 1 seconde of
langer ingedrukt om het apparaat weer uit
te schakelen.

Opmerking:
• Meer over de systeemcontrole

De herkenning van de aangesloten apparatuur
moet bij dit toestel slechts eenmaal gebeuren,
nadat alle aansluitingen gemaakt zijn en de stroom
voor het eerst wordt ingeschakeld. Na het
inschakelen van de stroom verschijnt eerst
“SYSTEM” en dan “PUSH PWR” op het display.
Druk op de POWER-toets 1. Het toestel voert
een systeemcontrole uit. Wanneer “COMPLETE”
verschijnt, drukt u opnieuw op POWER 1.

Selecteren van een functie
1. Druk op de FNC-toets 1 om de

gebruiksfunctie te veranderen.

2. Elke keer dat u op de FNC-toets 1 drukt
zal de gebruiksfunctie veranderen volgens
deze reeks:

Radio-functie ➜ DAB-functie ➜  CD-
wisselaar-functie ➜ DVD-wisselaar-functie
➜ TV-functie ➜ Radio-functie...
∗ Externe apparatuur die niet met CeNET is

aangesloten wordt niet geselecteerd.

Regelen van het volume
Beweeg de VOLUME-toets 2 in de richting
van de pijltjes wwwww (op) of zzzzz (neer) om het
volume te regelen.

wwwww: Verhogen van het volume.

zzzzz: Verlagen van het volume.
∗ Het volumeniveau wordt op het display vanaf 0

(minimale volume) tot 33 (maximale volume)
getoond.

Houd het volume tijdens het rijden zodanig
ingesteld dat u nog goed geluiden van
buiten de auto kunt horen.

Omschakelen van het display
Met het bedieningspaneel gesloten:
Druk op de DISP-toets @ om het gewenste
display te kiezen.

Elke keer dat u op de DISP-toets @ drukt zal
het display volgens de volgende reeks
veranderen:

Opmerking: Lees dit hoofdstuk door aan de hand van de afbeeldingen
in hoofdstuk “3. REGELAARS” op blz. 5 (uitgevouwen).

ACC of stand waarbij de
motor is ingeschakeld

Hoofddisplay

Subdisplay

Klok (CT) display

Hoofddisplay...
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Opmerkingen:
• Het geselecteerde display zal het standaarddisplay

van het apparaat worden. Wanneer u bijvoorbeeld
het volume bijregelt, zal het display direct naar het
bij die functie behorende display schakelen en enige
seconden nadat u de instelling veranderd hebt weer
terugschakelen naar het oorspronkelijke display.

• Als een titel ingevoerd is, verschijnt hij op het
subdisplay. Als geen titel ingevoerd is,
verschijnt “--------” op het display. Zie voor het
invoeren van een titel het gedeelte “Titels
invoeren” in de sectie “Overige functies”.

• Voor CD en TV worden bepaalde bijzondere tekens
van de titel, de PS-naam van de RDS en het DAB-
servicelabel niet op het informatiepaneel van de
DCP weergegeven. Deze tekens blijven blanco.

• Wanneer er geen CT-gegevens worden ontvangen,
zal er “CT--:--” in het display verschijnen.

Een functiedisplay tonen
Met het bedieningspaneel open

Druk op de TITLE-toets ( om de lijst van titels
te tonen. Het scherm geeft de titels weer die
onder de voorkeuzetoetsen (PRESET) # 1 tot
6 zijn opgeslagen.
∗ In de RDS-tunermodus wordt een PS-naam getoond.
∗ In de DAB-modus wordt een servicenaam getoond.
∗ Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de

sectie “De titellijst weergeven”.

Openen en draaien van het display
Opmerkingen:
• Plaats geen voorwerpen op het geopende display.
• Laat geen voorwerpen vallen op het

beweegbare gedeelte.
• Stel het display niet aan schokken bloot.
1. Druk op de OPEN-toets ! om het Color

LCD-display ¥ te openen.
∗ Indien het geopende Color LCD-display ¥

langer dan 10 seconden horizontaal wordt
gelaten, wordt het automatisch ingetrokken.

2. Kantel het Color LCD-display ¥ opwaarts,
in een goede gezichtshoek.

Wanneer de monitor opwaarts is gekanteld,
verschijnt een beeld op het display. U ziet
het Informatiepaneel 4.

Verdraai het display niet wanneer het niet
geheel geopend is.
Let bij het instellen van de hoek van het
display op dat uw vingers niet tussen het
paneel en het dashboard van de auto
geklemd raken.

3. Om het Color LCD-display ¥ in het
hoofdtoestel te bewaren, draait u het in de
horizontale positie tot u een klik hoort.

In- en uitschakelen van de monitor
Door iedere druk op de DISP-toets @ wordt de
monitor afwisselend in- en uitgeschakeld.
∗ Wanneer een knop wordt ingedrukt of in de

bewakingsmodus wordt de monitor-uit-functie
opgeheven.

Mute (Demping)
Telkens als u op de MUTE-toets $ drukt,
wordt de demping in- en uitgeschakeld.

Wanneer mute ingeschakeld is, verschijnt
“MUTE” op het display.

Instellen van de Z-verbetering
Dit toestel is voorzien van 3 soorten
geluidstoon- effecten, opgeslagen in het
geheugen van het toestel. U kunt het effect dat
u prefereert instellen.
∗ De fabrieksinstelling is “Z-EHCR OFF”.
Wanneer een Z-verbeteringsfunctie is ingesteld,
zal “Z-EHCR” in het display oplichten.

• “Z-EHCR 1” (Z-enhancer 1):

de lage tonen worden benadrukt

• “Z-EHCR 2” (Z-enhancer 2):

de hoge tonen worden benadrukt

• “Z-EHCR 3” (Z-enhancer 3):

owel de lage als de hoge tonen
worden benadrukt

• “Z-EHCR OFF” (Z-enhancer off):

noch lage, noch hoge tonen
worden benadrukt

Basisbediening
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Met het bedieningspaneel gesloten.
Elke keer dat u de Z-EHCR toets 9 indrukt,
zal het tooneffect veranderen in deze volgorde:

“Z-EHCR 1” ➜ “Z-EHCR 2” ➜ “Z-EHCR 3” ➜
“Z-EHCR OFF” ➜ “Z-EHCR 1”...

Met het bedieningspaneel open:
1. Druk op de A-M-toets & om naar het

AUDIO-display te gaan.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om “Z-
EHCR” te kiezen. Druk op ENT in het midden
van de JOYSTICK ¡ om naar het display
voor de keuze van de Z-verbetering te gaan.

3. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om te
kiezen tussen:

“TYPE 1”(Z-verbetering 1)  “TYPE 2” (Z-
verbetering 2)  “TYPE 3” (Z-verbetering 3) 
“OFF” (Z-verbetering uit),

en druk op ENT in het midden van de
JOYSTICK ¡ om de gekozen Z-verbetering
te bevestigen.

4. Wanneer de instelling voltooid is, beweegt u
de JOYSTICK ¡ naar rechts of links om de
cursor naar “MENU” te verplaatsen. Druk nu
op ENT in het midden van de JOYSTICK ¡
om terug te keren naar het AUDIO-display.
∗ Om van het AUDIO-display terug te keren

naar het STANDARD-display, drukt u
opnieuw op de A-M-toets &.

Regelen van de Z-verbetering
Opmerking:
• Deze functie werkt alleen met het paneel open.
1. Druk op de A-M-toets & om naar het

AUDIO-display te gaan.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om “Z-
EH LVL” te kiezen. Druk op ENT in het midden
van de JOYSTICK ¡ om naar het display voor
de regeling van de Z-verbetering te gaan..

3. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om de
Z-verbetering bij te regelen.
∗ Wanneer u Z-Enhancer 1 heeft geselecteerd,

kunt u de lage tonen + of – 2 bijregelen.
∗ Wanneer u Z-Enhancer 2 heeft geselecteerd,

kunt u de hoge tonen + of – 2 bijregelen.
∗ Wanneer u Z-Enhancer 3 heeft geselecteerd,

kunt u de lage en de hoge tonen + of – 2
bijregelen.

4. Wanneer de instelling voltooid is, beweegt u
de JOYSTICK ¡ naar rechts of links om de
cursor naar “MENU” te verplaatsen. Druk nu
op ENTin het midden van de JOYSTICK ¡
om terug te keren naar het AUDIO-display.

Lage en hoge tonen regelen (bass
en treble)
Opmerkingen:
• Deze functie werkt alleen met het paneel open.
• Deze functie kan alleen bijgeregeld worden met

de Z-verbetering uitgeschakeld.
1. Druk op de A-M-toets & om naar het

AUDIO-display te gaan.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om
“BAS/TRE” te kiezen”. Druk nu op ENT in
het midden van de JOYSTICK ¡ om naar
het display voor het regelen van BASS/
TREBLE te gaan.

3. Beweeg de JOYSTICK ¡ naarrechts of
links om “BASS” (lage tonen) of
“TREBLE” (hoge tonen) te regelen.

4. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om een
niveau bij te regelen (bereik: van -6 tot 6).

5. Wanneer de instelling voltooid is, beweegt u
de JOYSTICK ¡ naar rechts of links om de
cursor naar “MENU” te verplaatsen. Druk nu
op ENT in het midden van de JOYSTICK ¡
om terug te keren naar het AUDIO-display.

Balans en fader regelen
Opmerking:
• Deze functie werkt alleen met het paneel open.
1. Druk op de A-M-toets & om naar het

AUDIO-display te gaan.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om
“BAL/FAD” te kiezen”. Druk nu op ENT in het
midden van de JOYSTICK ¡ om naar het
display voor het regelen van BAL/FAD te gaan.

3. Beweeg de JOYSTICK ¡ naar rechts of links
om “BALANCE” of “FADER” te kiezen.

4. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om
een niveau bij te regelen.

De balans regelen: L13 tot R13

De fader regelen: voor 12 / achter 12

5. Wanneer de instelling voltooid is, beweegt u
de JOYSTICK ¡ naar rechts of links om de
cursor naar “MENU” te verplaatsen”. Druk nu
op ENT in het midden van de JOYSTICK ¡
om terug te keren naar het AUDIO-display.

Aan- of uitzetten van loudness
Het loudnesseffect geeft extra nadruk aan de
lage en de hoge tonen om een natuurlijke
klankkleur te realiseren. Wanneer u naar
muziek luistert met een laag volume bevelen
wij aan het loudnesseffect te gebruiken.

Basisbediening
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∗ Deze functie werkt alleen met het paneel open.
1. Druk minstens 1 seconde op de A-M-toets

& om loudness aan te zetten. Op het
display zal “LD” oplichten.

2. Druk minstens 1 seconde op de A-M-toets
& om loudness uit te zetten. Op het display
zal “LD” doven.

CT (Clock Time) (kloktijd) functie
De kloktijdfunctie ontvangt CT-gegevens die
uitgezonden worden door een RDS-station en
laat de tijd zien in het display. Druk op de DISP-
toets @ om naar het CT-display over te
schakelen.
∗ Als er geen CT-gegevens worden ontvangen

verschijnt er “CT--:--” in het display.
Opmerking:
• In sommige landen en door sommige stations

wordt geen CT-informatie uitgezonden. Ook kan
het voorkomen dat de CT-gegevens in sommige
gebieden niet goed worden weergegeven.

Basisbediening

Naar de radio luisteren
1. Druk op de FNC-toets 1 en selecteer de

Radio-functie. De frequentie of PS wordt
getoond.
∗ PS: Programma Service naam

2. Druk op de BND-toets % en selecteer de
gewenste radio-band. Elke keer dat u op de
toets drukt zal de band voor radio-ontvangst
volgens de volgende reeks veranderen:

FM1 ➜ FM2 ➜ FM3 ➜ AM (MW/LW)➜ FM1...

3. Druk op de rechter- of linkerkant van de
SEARCH-toets 2 om af te stemmen op het
gewenste station.

Afstemmen
Er zijn 3 manieren beschikbaar om af te stemmen
op een radiozender, automatisch zoeken,
handmatig afstemmen en voorkeuze-afstemming.

Automatisch zoeken
Er zijn 2 soorten automatisch zoeken: DX
SEEK en LOCAL SEEK.

DX SEEK kan afstemmen op hoorbare
stations; LOCAL SEEK kan alleen afstemmen
op stations met een goede ontvangst.

1. Druk op de BND-toets % en selecteer de
gewenste band (FM of AM (MW/LW)).

2. Stem af op een station.
∗ Als op het display “MANU” oplicht (of, met

het paneel gesloten, als “SRCH” niet oplicht)
drukt u minstens 1 seconde op de BND-toets
%. Op het display dooft “MANU” (of
“SRCH” licht op, met het paneel gesloten).
Automatisch afstemmen is nu beschikbaar.

∗ Als “TA”, voor verkeersberichten, oplicht in
het display, zal het apparaat automatisch
zoeken naar stations die dit soort gegevens
uitzenden.

� DX SEEK
Druk op de rechter- of de linkerkant van de
SEARCH-toets 2 om automatisch een station
op te zoeken.

Wanneer u de rechterkant van de SEARCH-
toets 2 indrukt, zal er gezocht worden in
hogere frequenties, als u de linkerkant van de
SEARCH-toets 2 indrukt zal er in lagere
frequenties dan de huidige gezocht worden.
∗ Wanneer het automatisch zoeken en afstemmen

begint, zal “DX SEEK” verschijnen in het display.

Bediening van de radio
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� LOCAL SEEK
Als u minstens 1 seconde op de rechter- of
linkerzijde van de SEARCH-toets 2 drukt, wordt
automatisch gezocht naar lok-ale stations. Stations
met een goede ontvangst worden gekozen.
∗ Wanneer het automatisch zoeken naar lok-ale

stations met een goede ontvangst begint, zal
“LO SEEK” in het display verschijnen.

Handmatig afstemmen
Er zijn 2 manieren om met de hand op stations
af te stemmen: snel afstemmen en getrapt
afstemmen.

Wanneer u in de getrapte afstem-functie zit,
verandert de ingestelde frequentie stapsgewijs.
Bij het snel afstemmen kunt u snel de
gewenste frequentie kiezen.

1. Druk op de BND toets % en selecteer de
gewenste band (FM of AM (MW/LW)).
∗ Als op het display “MANU” niet oplicht (of

als, met het paneel gesloten, “SRCH”
oplicht) drukt u minstens 1 seconde op de
BND-toets %. “Op het display verschijnt
“MANU” (of “SRCH” dooft, met het paneel
gesloten). Manueel afstemmen is nu
beschikbaar.

2. Stem af op een station.

� Snel afstemmen:
Houd de rechter- of linkerkant van de
SEARCH- toets 2 1 seconde of langer
ingedrukt om op een station af te stemmen.

� Getrapt afstemmen:
Druk op de rechter- of de linkerkant van de
SEARCH-toets 2 om met de hand af te
stemmen op een station.
Opmerking:
• Manueel afstemmen wordt opgeheven als u niet

binnen de 7 seconden een keuze maakt.

Oproepen van een
voorgeprogrammeerd station
Er is een totaal van 24 voorkeuzeposities
beschikbaar (6-FM1, 6-FM2, 6-FM3, 6-AM) om
individuele radiostations in het geheugen op te
slaan. Een druk op de corresponderende
voorkeuzetoets roept automatisch de
opgeslagen frequentie op.

1. Druk op de BND-toets % en selecteer de
gewenste band (FM of AM (MW/LW)).

2. Druk op de voorkeuzetoets # die
correspondeert met de frequentie en dus
het radiostation waarnaar u wilt luisteren.

∗ Houd een van de voorkeuzetoetsen # 2
seconden of langer ingedrukt om het huidige
radiostation in het geheugen op te slaan.

Handmatig geheugen
1. Druk op de BND-toets % en selecteer de

gewenste band (FM of AM (MW/LW)).

2. Selecteer het gewenste station met een van
de afstemmethodes.

3. Houd een van de voorkeuzetoetsen # 2
seconden of langer ingedrukt om het
huidige station in het geheugen op te slaan.

Automatisch opslaan
Automatisch opslaan is een functie waarmee
maximaal 6 stations kunnen worden
opgeslagen waarop een voor een automatisch
afgestemd wordt. Als er geen 6 stations te
vinden zijn, zal een eerder opgeslagen station
in het geheugen blijven en niet door een nieuw
overschreven worden.

1. Druk op de BND-toets % en selecteer de
gewenste band (FM of AM (MW/LW)).

2. Druk minstens 2 seconden op de PS/AS-
toets 5. Stations met een goede ontvangst
worden automatisch onder de
voorkeuzekanalen opgeslagen.
∗ Wanneer u de automatische opslagfunctie

gebruikt in de FM banden, zullen de stations
altijd in de FM3-band worden opgeslagen
zelfs al heeft u FM1 of FM2 gekozen.

Scannen van voorkeuzestations
Deze functie laat de stations die zijn
opgeslagen in het geheugen een voor een
horen. Deze functie is handig wanneer u zoekt
naar een bepaald voorkeuzestation.

1. Druk op de PS/AS-toets 5.

2. Wanneer het gewenste station ontvangen
wordt, drukt u opnieuw op de PS/AS-toets
5 om het station te blijven ontvangen.

Bediening van de radio
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RDS (Radio Data Systeem)
Dit toestel beschikt over een RDS-decoder zodat
de RDS-data van zenders die gebruik maken van
dit systeem kunnen worden verwerkt. De naam
van de zender die wordt ontvangen kan op het
display worden getoond (PS) en er kan
automatisch naar een andere frequentie worden
overgeschakeld wanneer de ontvangst
bijvoorbeeld verslechtert tijdens de rit (alternatieve
frequentie). Tevens kan met gebruik van RDS op
ieder moment verkeersinformatie worden
ontvangen zodra het aanvangt. Als bovendien
EON-informatie wordt ontvangen, maakt deze de
automatische vernieuwing mogelijk van andere
voorkeuzestations op hetzelfde netwerk, samen
met de onderbreking voor verkeersinformatie en/
of een gekozen programmatype van andere
stations (TP). In sommige gebieden is deze
functie niet beschikbaar.

De FM-functie van de radio moet voor gebruik
van RDS zijn geactiveerd.

• “AF” : Alternatieve Frequentie

• “PS” : Programma Service Naam

• “PTY” : Programma Type

• “EON”: Enhanced Other Network

• “TP” : Verkeersinformatie (Traffic
Programma)

∗ RDS-onderbreking werkt niet in de AM -en TV-
functies.

AF-functie
Met de AF-functie wordt naar een andere
frequentie van hetzelfde netwerk
overgeschakeld indien de ontvangst van de
huidige zender verslechtert. Er blijft zo indien
mogelijk een goede ontvangst gegarandeerd.
∗ Bij het verlaten van de fabriek is de functie

geactiveerd “ON” (aan).
� Uitschakelen van de AF-functie
Druk op de AF-toets 7. Op het display dooft
“AF”.

� Activeren van de AF-functie
Druk op de AF-toets 7. Op het display licht
“AF”op.
∗ Als de ontvangst van het huidige station blijvend

verslecht, verschijnt “SEARCH” op het display
en zoekt de radio hetzelfde programma op een
andere frequentie.

∗ Als de ontvangst achteruitgaat, knippert “AF”.

� De AF-functie tussen RDS en DAB
Wanneer hetzelfde programma zowel via een
RDS-als via een DAB-station wordt
uitgezonden en deze functie aan staat, zal het
toestel automatisch overschakelen naar het
station met de beste ontvangst.
∗ Deze functie werkt alleen wanneer de los

verkrijgbare DAB-eenheid DAH9500z is
aangesloten.

1. Druk op de ADJ-toets * om het
instelselectie-display weer te geven.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om
“LINKACT” te kiezen.

3. Beweeg de JOYSTICK ¡ naar rechts of
links om “ON” of “OFF” te kiezen. Druk na
de selectie op ENT in het midden van de
JOYSTICK ¡.

� ON:
AF-schakelen tussen DAB en RDS is
geactiveerd.

� OFF:
AF-schakelen tussen DAB en RDS is
uitgeschakeld.

4. Druk op de ADJ-toets * om terug te keren
naar de vorige functie.

REG (Regionaal Programma)
functie
De ontvangst van regionale zenders is
optimaal wanneer de REG-functie is
geactiveerd. Met deze functie uitgeschakeld
schakelt het toestel naar een regionale zender
in het volgende gebied dat u bereikt.
∗ Bij het verlaten van de fabriek is de functie

uitgeschakeld “OFF” (uit).
Opmerkingen:
• Deze functie werkt niet wanneer een nationale

zender, bijvoorbeeld “BBC 2 FM” wordt
ontvangen.

• The “ON/OFF”-instelling voor REG is effectief
wanneer de AF-functie is geactiveerd.

� Aanzetten van de REG-functie
Als op het display “REG” niet oplicht, drukt u
minstens 2 seconden op de AF-toets 7.
“REG” licht op.

� Uitzetten van de REG-functie
Druk minstens 2 seconden op de AF-toets 7.
Op het display dooft “REG”.

Gebruik van RDS
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Handmatig afstemmen op regionale
zenders in hetzelfde netwerk
Opmerking:
• Deze functie kan worden gebruikt wanneer

regionale zenders in hetzelfde netwerk worden
ontvangen.

1. Deze functie werkt wanneer AF is
geactiveerd en REG is uitgeschakeld.

2. Druk op een van de voorkeuzetoetsen #
om een regionale zender op te roepen.

3. Telkens als u op dezelfde voorkeuzetoets
# drukt, schakelt de radio een plaatselijk
station over naar een ander station op
hetzelfde netwerk.

Verkeersinformatie (TA: Traffic
Announcement)
Met de TA-(verkeersinformatie) standbyfunctie
geactiveerd kunt u de verkeersinformatie
beluisteren zodra het aanvangt, ongeacht
welke functie is ingeschakeld. U kunt tevens
automatisch op zenders die verkeersinformatie
hebben (TP-zenders) afstemmen.
∗ RDS-onderbreking werkt niet in de AM- en TV-

functies.
∗ Deze functie kan alleen gebruikt worden

wanneer “TP” brandt in het display. Wanneer
“TP” brandt betekent dit dat het RDS-station dat
op dit moment ontvangen wordt
verkeersinformatie programma’s uitzendt.

� Activeren van de TA-standbyfunctie
Wanneer u op de TA-toets 0 drukt met
uitsluitend “TP” op het display opgelicht, zullen
“TP” en “TA” oplichten en de TA-standbyfunctie
wordt geactiveerd totdat een
verkeersinformatie-uitzending start. Bij
aanvang van verkeersinformatie zal “TRA
INFO” op het display verschijnen. Als u op de
TA-toets 0 drukt terwijl er een Verkeerbericht
ontvangen wordt zal de ontvangst van de
verkeersinformatie worden geannuleerd en zal
de TA-standbyfunctie weer ingeschakeld
worden.

� Uitschakelen van de TA-standbyfunctie
Druk op de TA-toets 0 wanneer “TP” en “TA”
op het display oplichten. “TA” zal doven en de
TA standbyfunctie wordt uitgeschakeld.
∗ Wanneer “TP” niet brandt, zal het drukken op de

TA-toets 0 een TP-station op doen zoeken.
� Instellen van de automatische

afstemfunctie voor TP-zenders
Als “TP” niet oplicht, drukt u op de TA-toets
0. “TA” licht op en de radio zoekt automatisch
een TP-station.

Opmerking:
• Het automatische zoeken blijft doorgaan indien

er geen TP-zender wordt gevonden. Druk in dat
geval op de TA-toets 0 om het automatische
zoeken (afstemmen) te stoppen en de “TA”
indicatie in het display te laten doven.

Functie voor automatisch
vastleggen van TP-zenders
U kunt maximaal 6 TP-stations automatisch in
het geheugen opslaan. Als er minder dan 6 TP-
stations gevonden worden, zullen er
voorkeuze-stations die al in het geheugen
opgeslagen zijn niet overschreven worden.

1. Als “TA” oplicht, drukt u minstens 2
seconden op de PS/AS-toets 5.

2. De TP-stations met een goede ontvangst
worden opgeslagen in het voorkeuzegeheugen.
∗ Zelfs al selecteert u FM1 of FM2, TP-stations

zullen altijd worden opgeslagen in het
geheugen onder FM3.

Programmatype (PTY)
Deze functie maakt het mogelijk om uitsluitend
te luisteren naar zenders die een programma
van een bepaald programmatype uitzenden
vanaf het moment dat het programma begint,
zelfs wanneer het toestel op een andere
functie dan de radio is ingesteld.
∗ RDS-onderbreking werkt niet in de AM- en TV-functies.
∗ In bepaalde landen wordt PTY nog niet gebruikt.
∗ Tijdens de TA-standbyfunctie hebben TP-zenders de

prioriteit over zenders met andere programmatypen.

PTY kiezen
1. Als u op de PTY-toets 8 drukt, wordt de

functie PTY-selectie actief.

2. Druk op gelijk welke voorkeuzetoets # om
een gewenste PTY te kiezen. U kunt ook, als
het paneel gesloten is, de SEARCH-toets 2
op of neer gebruiken om een gewenste PTY
te kiezen.
∗ Hieronder staan de fabrieksinstellingen voor

de voorkeuzetoetsen #.

Gebruik van RDS

PTY-item

ENGELS Inhoud

1 NEWS Nieuws

2 INFO Informatie

3 POP M Popmuziek

4 SPORT Sport

5 CLASSICS Klassieke muziek

6 M,O,R,M “Middle of the Road” muziek

Voorkeuze-
nummer
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3. Zeven seconden nadat u een programma-
type heeft geselecteerd, zal de PTY-
selectie-functie geannuleerd worden.

� Annuleren van de PTY-standbyfunctie
Als u minstens 1 seconde op de PTY-toets 8
drukt, dooft “PTY” en is de PTY-standbyfunctie
opgeheven.

� Annuleren van een PTY-onderbrekingsuit-
zending

Druk tijdens de PTY-onderbrekingsuitzending
op de PTY-toets 8 om het subdisplay weer te
geven. De PTY-onderbrekingsuitzending wordt
opgeheven en de radio keert terug naar de
PTY-standbyfunctie.

PTY-afstemfunctie
1. Druk op de PTY-toets 8 om de PTY-

selectiefunctie te activeren.

2. Kies een gewenste PTY.

3. Druk op de rechter- of de linkerkant van de
SEARCH-toets 2. Als u op de rechterkant
drukt, zoekt het toestel een PTY-uitzending
in hogere frequenties dan de huidige, drukt
u op de linkerkant, in lagere.
∗ Als geen station met de gekozen PTY-

uitzending kan worden ontvangen, keert het
toestel terug naar de HOOFD-functie.

Voorgeprogrammeerd geheugen
PTY
1. Als u op de PTY-toets 8 drukt, wordt de

PTY-selectiefunctie geactiveerd.

2. Kies een gewenste PTY.

3. Als u gelijk welke voorkeuzetoets #
minstens 2 seconden indrukt, wordt de
gekozen PTY opgeslagen in het
overeenkomstige voorkeuzegeheugen.

U kunt kiezen uit de onderstaande 29
programmatypes.

PTY-item

ENGELS Inhoud

NEWS Nieuws

AFFAIRS Actualiteiten

INFO Informatie

SPORT Sport

EDUCATE Onderwijs

DRAMA Toneel

CULTURE Cultuur

SCIENCE Wetenschap

VARIED Divers

POP M Popmuziek

ROCK M Rockmuziek

M,O,R,M Middle of the road muziek

LIGHT M Lichte muziek

CLASSICS Klassieke muziek

OTHER M Andere muziek

WEATHER Weer

FINANCE Financiën

CHILDREN Voor Kinderen

SOCIAL A Sociaal

RELIGION Religie

PHONE IN Inbelprogramma’s

TRAVEL Reis

HOBBIES Hobby’s

JAZZ Jazz

COUNTRY Country

NATIONAL Nationaal

OLDIES Gouwe Ouwe

FOLK M Folkmuziek

DOCUMENT Documentaires

Gebruik van het PTY-selectiedisplay
met het paneel open
1. Druk op de PTY-toets 8 om het PTY-

selectiedisplay te kiezen.

2. Op het PTY-selectiedisplay kunt u PTY’s
kiezen en het PTY-geheugen regelen.

Beweeg de JOYSTICK ¡ naar rechts of
naar links om “PTY ITEM” of “PRESET” te
kiezen (door de cursor te verplaatsen).

3. Kies “PTY ITEM” om een PTY te
selecteren. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of
neer om een gewenst PTY te kiezen. Druk

Gebruik van RDS
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op ENT in het midden van de JOYSTICK ¡
om het gekozen PTY-ITEM te bevestigen.

(Het PTY-ITEM verschijnt nu onderaan
rechts op het display.)

4. Kies “PRESET” om het voorkeuzegeheugen
op te roepen en te bewaren.

5. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om
voorkeuzenummers 1 tot 6 te selecteren.

6. Druk op ENT in het midden van de JOYSTICK
¡ om het in te stellen PTY-ITEM op te roepen.

Druk minstens 2 seconden op ENT in het
midden van de JOYSTICK ¡ om het
huidige PTY-ITEM onder gelijk welk
voorkeuzenummer op te slaan (zie de lijst
onderaan rechts op het display).

7. Na het instellen beweegt u de JOYSTICK
¡ naar rechts of links om de cursor naar
“MENU” te verplaatsen. Druk op ENT in het
midden van de JOYSTICK ¡ om terug te
keren naar het STANDARD-display.

Noodberichten
Noodberichten onderbreken alle
bedieningsfuncties. Bij aanvang van een
noodbericht licht “ALARM” op het display op
en zal het bericht worden weergegeven.
∗ RDS onderbreking werkt niet in de AM- en TV-

functies.
� Annuleren van een noodbericht
Als u op de AF-toets 7 drukt, wordt de
nooduitzending opgeheven.

Veranderen van de PTY-displaytaal
Opmerking:
• Deze functie werkt alleen met het paneel open.
U kunt kiezen uit 4 talen (Engels, Duits, Zweeds
of Frans) voor het programmatype in het display.
∗ De fabrieksinstelling is “GB” (Engels).
1. Druk op de ADJ-toets * om het

instelselectie-display weer te geven.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om
“PTY LANG” te selecteren. Kies
vervolgens de gewenste taal door de
JOYSTICK ¡ naar rechts of links te
bewegen en op ENT in het midden van de
JOYSTICK ¡ te drukken om de instelling te
wijzigen.

“GB” : Engels

“F” : Frans

“D” : Duits

“S” : Zweeds

3. Druk op de ADJ-toets *. Het toestel keert
terug naar de vorige functie.

Regelen van het volume van
verkeersinformatie (TA),
noodberichten (ALARM) en PTY-
programmatype-uitzendingen
Het volume voor de Verkeersinformatie-,
Noodbericht- en Programmatypeonderbreking
kunt u instellen tijdens de Verkeersinformatie-,
Noodbericht- en Programmatypeonderbreking
zelf.
∗ De fabrieksinstelling is “15”.

Beweeg tijdens een TA-, ALARM- of PTY-
onderbreking de VOLUME-toets 2 op of neer
om het volume te regelen (00 tot 33).

∗ Wanneer de Verkeersinformatie-, Noodbericht-of
Programmatypeonderbreking klaar is, zal het
volume terugkeren naar het niveau van voor de
onderbreking.

Gebruik van RDS
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Bediening van de CD-wisselaar
CD-wisselaarfuncties
Wanneer er een optionele CD-wisselaar is
aangesloten via de CeNET-kabel, zal dit
apparaat alle CD-wisselaarfuncties bedienen.
Dit apparaat kan maximaal 2 wisselaars (DVD
en CD) bedienen.

Druk op de FNC-toets 1 en selecteer de CD-
wisselaarfunctie om weergave te laten
beginnen. Als er 2 CD-wisselaars aangesloten
zijn, drukt u op de FNC-toets 1 om de
gewenste CD-wisselaar te kiezen.
∗ Als er “NO MAG” verschijnt in het display, dient u

een magazijn in de CD-wisselaar te zetten. Terwijl
de wisselaar het magazijn laadt (controleert),
wordt er “LOADING” getoond in het display.

∗ Als er “NO DISC” op het display verschijnt, moet
u het magazijn uit de CD-wisselaar halen en in
elk van de sleuven een CD doen. Zet het
magazijn dan weer terug in de CD-wisselaar.

U kunt geen CD-ROM-discs in de CD-
wisselaar afspelen.

Weergave pauzeren
1. Druk op de Afspeel/pauze-toets 3 om de

weergave tijdelijk te onderbreken. In het
display verschijnt “PAUSE”.

2. Om de weergave weer te hervatten, drukt u
nogmaals op de Afspeel/pauze-toets 3.

Tonen van CD-titels
Dit toestel is in staat de tekstinformatie van
CD-Text-CD’s op het display te tonen en ook
door uzelf ingevoerde titels.

Elke keer dat u de DISP-toets @ tenminste 1
seconde ingedrukt houdt, verspringt het titel
display in de volgende volgorde:

Met het bedieningspaneel gesloten:
Gebruikerstitel (disc) ➜ CD-text-titel (disc) ➜
CD-text-titel (track) ➜ Gebruikerstitel (disc)...

Met het bedieningspaneel open:
Gebruikerstitel (disc) ➜ CD-text-titel (disc &
track) ➜ Gebruikerstitel (disc)...

Opmerking:
• Als de CD die wordt afgespeeld geen CD-text-

CD is, of als geen gebruikerstitel ingevoerd is,
verschijnt   “----------” op het display.

� Een CD-text-titel scrollen
Als een CD-text-titel langer is dan 16 tekens (8

tekens met het paneel gesloten) kunt u het
display als volgt scrollen.

Met het paneel gesloten:
1. Toon de CD-text-titel (disc of track).

2. Druk minstens 1 seconde op de BND-toets
%. De titels scrollen.

Met het bedieningspaneel open:
1. Toon de CD-text-titel (disc of track).

2. Druk minstens 1 seconde op de TITLE-toets
( om de titel van de disc te scrollen.

3. Druk binnen de 30 seconden na het scrollen
van de disctitel gedurende minstens 1
seconde op de TITLE-toets (.

Opmerkingen:
• Als de disctitel korter is dan 16 tekens, beginnen

de tracktitels automatisch te scrollen.
• Als een tracktitel korter is dan 16 tekens, scrollt

de tracktitel niet.

Selecteren van een CD
Elk van de directe voorkeuzetoetsen #
correspondeert met een CD in het magazijn.

� Een disc kiezen van 1 tot 6
Druk op de overeenkomstige directe
voorkeuzetoetsen (1 tot 6) # om de gewenste
disc te kiezen.

� Een disc kiezen van 7 tot 12 (alleen als
een CD-wisselaar met 12 discs
aangesloten is).

Druk minstens 1 seconde op de
overeenkomstige directe voorkeuzetoetsen (7
tot 12) # en kies vervolgens de gewenste
disc.

Selecteren van een fragment
� Volgende nummer
1. Druk op de rechterkant van de SEARCH-

toets 2 om naar het begin van het
volgende fragment te gaan.

2. Elke keer dat u op de rechterkant van de
SEARCH-toets 2 drukt zal er naar het
begin van het volgende fragment worden
gesprongen.

� Vorige nummer
1. Druk op de linkerkant van de SEARCH-

toets 2 om terug te gaan naar het begin
van het huidige fragment.

2. Druk twee keer op de linkerkant van de
SEARCH-toets 2 om naar het begin van
het vorige fragment te springen.



VRX653R 237

Nederlands
Gebruiksaanwijzing

Bediening van de CD-wisselaar

Snel vooruit/terugspoelen
� Snel vooruitspoelen
Houd de rechterkant van de SEARCH-toets 2
tenminste 1 seconde ingedrukt.

� Snel terugspoelen
Houd de linkerkant van de SEARCH-toets 2
tenminste 1 seconde ingedrukt.

Top-functie
De top-functie zorgt voor weergave vanaf het
eerste fragment (fragment nr. 1) van de disc.

� Wanneer u een disc van 1 t/m 6 afspeelt
Druk op de directe voorkeuzetoets # (1 t/m 6)
met hetzelfde nummer als de CD die op dit
moment weergegeven wordt.

� Wanneer disc 7 t/m 12 afgespeeld wordt
(alleen mogelijk met de 12-CD-wisselaar)

Druk op de directe voorkeuzetoets # (7 t/m
12) met hetzelfde nummer als de CD die op dit
moment afgespeeld wordt.

Scannend afspelen
Deze functie zoekt en speelt automatisch de
eerste 10 seconden van elk fragment op een disc
in de CD-wisselaar die op het moment
geselecteerd is. Deze functie blijft actief tot ze
wordt opgeheven of tot u de modus wijzigt.
∗ Scannen is handig wanneer u een bepaald

fragment zoekt.
1. Druk op de SCN-toets 5 om de disc te

scannen.

2. Druk opnieuw op de SCN-toets 5 om het
scannen te stoppen. De huidige track wordt
verder afgespeeld.

Disc scannen
Deze functie zoekt en speel automatisch de
eerste 10 seconden van het eerste fragment
van elke disc in de CD-wisselaar die op dit
moment geselecteerd is. Deze functie blijft
actief tot ze wordt opgeheven of tot u de
modus wijzigt.
∗ Deze functie is handig wanneer u een bepaalde

disc zoekt.
1. Druk minstens 1 seconde op de SCN-toets

5 om de disc te scannen.

2. Druk opnieuw op de SCN-toets 5 om het
scannen te stoppen. De huidige track wordt
normaal verder afgespeeld.

Herhalen
Deze functie herhaalt het huidige fragment
continu. Deze functie blijft actief tot ze wordt
opgeheven of tot u de modus wijzigt.

1. Druk op de RPT-toets 7 om de herhaalfunctie
te activeren. Op het display licht “RPT” op.

2. Om de herhaalfunctie uit te schakelen, drukt
u opnieuw op de RPT-toets 7. “RPT” dooft
op het display en het toestel keert terug
naar normale weergave.

Disc herhalen
Nadat alle fragmenten van de disc afgespeeld
zijn, zal het afspelen automatisch opnieuw
beginnen vanaf het eerste fragment. Deze
functie blijft actief tot ze wordt opgeheven of tot
u de modus wijzigt.

1. Als u minstens 1 seconde op de RPT-toets
7 drukt, wordt de disc herhaald. Op het
display licht “D-RPT” op.

2. Om de herhaalfunctie voor de disc uit te
schakelen, drukt u opnieuw op de RPT-
toets 7. “D-RPT” dooft op het display. Het
toestel keert terug naar normale weergave
vanaf de huidige track.

Willekeurig afspelen
Deze functie speelt individuele fragmenten van
de disc in een willekeurige (random) volgorde
af. Deze functie blijft actief tot ze wordt
opgeheven of tot u de modus wijzigt.

1. Druk op de RDM-toets 8 om de weergave
in willekeurige volgorde te starten. Op het
display licht “RDM” op.

2. Druk opnieuw op de RDM-toets 8 om de
weergave in willekeurige volgorde op te
heffen. “RDM” dooft op het display en het
toestel keert terug naar normale weergave.

Willekeurig afspelen van discs
Deze functie speelt individuele fragmenten of
discs automatisch in willekeurige volgorde af.
Deze functie blijft actief tot ze wordt opgeheven
of tot u de modus wijzigt.

1. Als u minstens 1 seconde op de RDM-toets
8 drukt, worden de discs in willekeurige
volgorde weergegeven. Op het display licht
“D-RDM” op.

2. Druk opnieuw op de RDM-toets 8 om de
willekeurige weergave van de discs op te
heffen. “D-RDM” dooft op het display. Het
toestel keert terug naar normale weergave,
vanaf de huidige track.
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DVD-wisselaar functies
Wanneer u via de CeNET kabel een los
verkrijgbare DVD wisselaar heeft aangesloten.

In dit geval stuurt dit toestel slechts een deel
van de functies van de DVD-wisselaar aan.
Voor handelingen die niet in deze handleiding
beschreven staan, kunt u de afstandsbediening
van uw DVD-wisselaar gebruiken. Raadpleeg
daarvoor de handleiding van uw DVD-wisselaar.

Dit toestel is in staat in totaal 2 wisselaars (CD
of DVD) aan te sturen.

Druk op de FNC 1 toets en selecteer de DVD-
wisselaar functie om de weergave te laten
beginnen.

∗ Als er “NO MAGAZINE” verschijnt in het
display, dient u een magazijn in de DVD-
wisselaar te zetten. Terwijl de wisselaar het
magazijn laadt (controleert), wordt er “DISC
CHECKING” getoond in het display.

∗ Als er “NO DISC” op het display verschijnt, moet
u het magazijn uit de DVD-wisselaar halen en in
elk van de sleuven een DVD doen. Zet het
magazijn dan weer terug in de DVD-wisselaar.

Weergave pauzeren
1. Houd de PLAY/PAUSE toets 3 ingedrukt om

de weergave te pauzeren. “PAUSE” zal op
het display verschijnen.

2. Om de weergave te hervatten, dient u nog
een keer op de PLAY/PAUSE toets 3 te
drukken.

Vertraagde weergave
1. Houd de PLAY/PAUSE toets 3 ingedrukt en

houd dan de d toets 2 ingedrukt. Terwijl
de toets ingedrukt gehouden wordt, zal de
weergave worden vertraagd tot 1/2 van de
normale weergavesnelheid.

• Vertraagde weergave achteruit is niet
mogelijk. Bovendien zal er bij vertraagde
weergave geen geluid worden
gereproduceerd.

Selecteren van een disc
Elke Direct DIRECT toets # correspondeert
met een disc die in het magazijn geladen is.

1. Druk op de corresponderende DIRECT toets
# (1 t/m 6) om de gewenste disc te
selecteren.

Overschakelen naar de volgende
disc (Disc Up)
Bij deze functie zal de weergave beginnen
vanaf het eerste fragment (fragmentnummer 1)
van de volgende disc.

1. Druk op de BND toets %.

2. Met elke druk op de BND toets % springt u
naar de volgende disc.

DVD video bediening
Tonen van het DVD menu
1. Druk tijdens weergave op de TITLE toets (.

Het menu van de DVD zelf zal nu
verschijnen. De inhoud hiervan hangt van
de DVD in kwestie af.

• Voorbeeld menuscherm

Gebruiken van het titelmenu
Op DVD's met twee of meer titels kunt u de titel
die u wilt bekijken kiezen.

1. Houd tijdens weergave de TITLE toets (
tenminste 1 seconde ingedrukt.

Het titelmenu zal verschijnen.

• Druk op de TITLE toets ( om de
weergave te hervatten vanaf de scène die
werd weergegeven voor u de eerste keer
op TITLE toets (.

• Afhankelijk van de disc in kwestie is het
mogelijk dat er geen titelmenu verschijnt.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ naar boven, beneden,
links of rechts om een item te selecteren.

• Het hangt mede van de disc af of items met
de cijfertoetsen op de afstandsbediening
van de DVD-wisselaar geselecteerd
kunnen worden.

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

1. Druk tijdens weergave op de linker- of
rechterkant van de SEARCH toets 2.
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Met elke druk op een van deze toetsen zal er
een hoofdstuk in de aangegeven richting
worden overgeslagen, waarna de weergave
weer zal beginnen.

• Druk op de d toets 2 om de weergave te
laten beginnen vanaf het begin van het
volgende hoofdstuk.

• Druk op de a toets 2 om de weergave te
laten beginnen vanaf het begin van het
huidige hoofdstuk. Als u vervolgens binnen
ongeveer 2 seconden nog een keer op deze
toets drukt, zal de weergave beginnen vanaf
het begin van het vorige hoofdstuk.

• Het is mogelijk dat het toestel terugkeert
naar het menuscherm wanneer u op de
SEARCH toets 2 drukt.

Snel vooruit en snel terug
1. Houd tijdens weergave de linker- of rechterkant

van de SEARCH toets 2 ingedrukt.

Houd de toets ingedrukt en de weergave zal
achtereenvolgens met 4 keer en na 3
seconden met 16 keer de normale
weergavesnelheid plaatsvinden. Als u de
toets loslaat zal de weergave weer met de
normale snelheid plaatsvinden.
Opmerking:
• Bij het snel vooruit en terug spoelen zal er

geen geluid worden gereproduceerd.
• De daadwerkelijke snelheid van het snel

vooruit en terug spoelen hangt mede af van
de disc in kwestie.

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

Intro-weergave hoofdstukken
De eerste 10 seconden van alle hoofdstukken
op de DVD-Video zullen worden weergegeven.

1. Druk op de SCN toets 5.

2. Druk nog eens op de SCN toets 5 om de
intro-weergave uit te schakelen.

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

1. Druk op de RPT toets 7.

2. Druk nog eens op de RPT toets 7 om de
herhaalde weergave uit te schakelen.

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

1. Houd de RPT toets 7 tenminste 1 seconde
ingedrukt.

2. Druk nog eens op de RPT toets 7 om de
herhaalde weergave uit te schakelen.

Kijken naar Video CD
Tonen van het V-CD menu (voor V-
CD’s met PBC (weergave-bediening))
Deze toets zal niet werken bij sommige discs.

1. Druk tijdens weergave op de TITLE toets (.

Het VCD menu zelf zal nu verschijnen. De
inhoud hiervan hangt van de VCD in kwestie af.

• Voorbeeld menuscherm

Bediening van de DVD-wisselaar

∗ U kunt ook de cijfertoetsen (afstandsbediening
van de DVD-wisselaar) gebruiken om
onderdelen van het discmenu te selecteren.

Overslaan van een fragment (zoeken)
1. Druk tijdens weergave op de linker- of

rechterkant van de SEARCH toets 2.

Met elke druk op een van deze toetsen zal er
een fragment in de aangegeven richting
worden overgeslagen, waarna de weergave
weer zal beginnen.

• Druk op de d toets 2 om de weergave te
laten beginnen vanaf het begin van het
volgende fragment.

• Druk op de a toets 2 om de weergave te
laten beginnen vanaf het begin van het
huidige fragment. Als u vervolgens binnen
ongeveer 2 seconden nog een keer op deze
toets drukt, zal de weergave beginnen vanaf
het begin van het vorige fragment.

∗ Op sommige VCD's met PBC is dit niet
mogelijk.

Snel vooruit en snel terug
1. Houd tijdens weergave de linker- of

rechterkant van de SEARCH toets 2
ingedrukt.
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• Druk op de d toets 2 om de weergave te
laten beginnen vanaf het begin van het
volgende fragment.

• Druk op de a toets 2 om de weergave te
laten beginnen vanaf het begin van het
huidige fragment. Als u vervolgens binnen
ongeveer 2 seconden nog een keer op deze
toets drukt, zal de weergave beginnen vanaf
het begin van het vorige fragment.

Snel vooruit en snel terug
1. Houd tijdens weergave de linker- of rechterkant

van de SEARCH toets 2 ingedrukt.

Houd de toets ingedrukt en de weergave zal
achtereenvolgens met 4 keer en na 3
seconden met 8 keer de normale
weergavesnelheid plaatsvinden. Als u de
toets loslaat zal de weergave weer met de
normale snelheid plaatsvinden.

Intro-weergave
De eerste 10 seconden van alle fragmenten op
de CD zullen worden weergegeven.

1. Druk op de SCN toets 5.

2. Druk nog eens op de SCN toets 5 om de
intro-weergave uit te schakelen.

Herhaalde weergave
Het geselecteerde fragment op de CD zal
herhaaldelijk worden weergegeven.

1. Druk op de RPT toets 7.

2. Druk nog eens op de RPT toets 7 om de
herhaalde weergave uit te schakelen.

Herhaalde weergave disc
Via deze weergavefunctie kunt u alle
fragmenten op een disc laten herhalen.

1. Houd de RPT toets 7 tenminste 1 seconde
ingedrukt.

2. Druk nog eens op de RPT toets 7 om de
herhaalde weergave uit te schakelen.

Willekeurige weergave
Alle fragmenten op de CD zullen in willekeurige
volgorde worden weergegeven.

1. Druk op de RDM toets 8.

2. Druk nog eens op de RDM toets 8 om de
willekeurige weergave uit te schakelen.

Houd de toets ingedrukt en de weergave zal
achtereenvolgens met 4 keer en na 3
seconden met 16 keer de normale
weergavesnelheid plaatsvinden. Als u de
toets loslaat zal de weergave weer met de
normale snelheid plaatsvinden.
Opmerking:
• Bij het snel vooruit en terug spoelen zal er

geen geluid worden gereproduceerd.
• Het is mogelijk dat het menuscherm verschijnt

wanneer u op een van deze toetsen drukt.

Intro-weergave
De eerste 10 seconden van alle fragmenten op
de VCD zullen worden weergegeven.

1. Druk op de SCN toets 5.

2. Druk nog eens op de SCN toets 5 om de
herhaalde weergave uit te schakelen.
∗ Als u een VCD met PCB afspeelt en de PBC

functie is ingeschakeld, kan deze handeling
niet worden uitgevoerd.

Herhaalde weergave
Het geselecteerde fragment op de VCD zal
herhaaldelijk worden weergegeven.

1. Druk op de RPT toets 7.

2. Druk nog eens op de RPT toets 7 om de
herhaalde weergave uit te schakelen.
∗ Als u een VCD met PCB afspeelt en de PBC

functie is ingeschakeld, kan deze handeling
niet worden uitgevoerd.

Willekeurige weergave
Alle fragmenten op de VCD zullen in

willekeurige volgorde worden weergegeven.

1. Druk op de RDM 8 toets.

2. Druk nog eens op de RDM 8 om de
willekeurige weergave uit te schakelen.
∗ Als u een VCD met PCB afspeelt en de PBC

functie is ingeschakeld, kan deze handeling
niet worden uitgevoerd.

Luisteren naar een CD
Overslaan van een fragment (zoeken)
1. Druk tijdens weergave op de linker- of

rechterkant van de SEARCH toets 2.

Met elke druk op een van deze toetsen zal er
een fragment in de aangegeven richting
worden overgeslagen, waarna de weergave
weer zal beginnen.

Bediening van de DVD-wisselaar
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Beluisteren van een MP3
Overslaan van een bestand (zoeken)
1. Druk tijdens weergave op de linker- of

rechterkant van de SEARCH toets 2.

Met elke druk op een van deze toetsen zal er
een bestand in de aangegeven richting
worden overgeslagen, waarna de weergave
weer zal beginnen.

• Druk op de d toets 2 om de weergave te
laten beginnen vanaf het begin van het
volgende bestand.

• Druk op de a toets 2 om de weergave te
laten beginnen vanaf het begin van het
huidige bestand. Als u vervolgens binnen
ongeveer 2 seconden nog een keer op deze
toets drukt, zal de weergave beginnen vanaf
het begin van het vorige bestand.

* Met deze handeling wordt een fragment of
map overgeslagen.

Snel vooruit en snel terug
1. Houd tijdens weergave de linker- of rechterkant

van de SEARCH toets 2 ingedrukt.

Houd de toets ingedrukt en de weergave zal
achtereenvolgens met 4 keer en na 3
seconden met 8 keer de normale
weergavesnelheid plaatsvinden. Als u de
toets loslaat zal de weergave weer met de
normale snelheid plaatsvinden.

Intro-weergave
De eerste 10 seconden van alle bestanden op
de MP3 disc zullen worden weergegeven.

1. Druk op de SCN toets 5.

2. Druk nog eens op de SCN toets 5 om de
intro-weergave uit te schakelen.

Intro-weergave mappen
U kunt de eerste 10 seconden van het eerste
bestand van elke map op de MP3 disc laten
weergeven.

1. Houd de SCN toets 5 tenminste 1 seconde
ingedrukt.

2. Druk nog eens op de SCN toets 5 om de
intro-weergave uit te schakelen.

Bediening van de DVD-wisselaar

Herhaalde weergave
Het geselecteerde bestand op de MP3 disc zal
herhaaldelijk worden weergegeven.

1. Druk op de RPT toets 7.

2. Druk nog eens op de RPT toets 7 om de
herhaalde weergave uit te schakelen.

Herhaalde weergave map
De geselecteerde map op de MP3 disc zal
herhaaldelijk worden weergegeven.

1. Houd de RPT toets 7 tenminste 1 seconde
ingedrukt.

2. Druk nog eens op de RPT toets 7 om de
herhaalde weergave uit te schakelen.

Willekeurige weergave
Alle bestanden in de geselecteerde map zullen
in willekeurige volgorde worden weergegeven.

1. Druk op de RDM toets 8.

2. Druk nog eens op de RDM toets 8 om de
willekeurige weergave uit te schakelen.

Willekeurige weergave mappen
Alle bestanden op de MP3 disc zullen in
willekeurige volgorde worden weergegeven.

1. Houd de RDM toets 8 tenminste 1 seconde
ingedrukt.

2. Druk nog eens op de RDM toets 8 om de
willekeurige weergave uit te schakelen.

Selecteren van een bestand
(fragment) op het scherm
1. Druk op de TITLE toets ( tijdens weergave.

De bestanden (fragmenten) worden getoond.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ naar boven of
beneden om een bestand te selecteren en
bevestig uw keuze door ENT, in het midden
van de JOYSTICK ¡, in te drukken.
∗ Als er verder 7 seconden lang geen handeling

wordt uitgevoerd, zal er worden teruggekeerd
naar het STANDARD scherm.

Opmerkingen:
• Wanneer het voorpaneel van het hoofdtoestel

gesloten is, kan de afstandsbediening van de
DVD-wisselaar niet worden gebruikt.

• Wanneer het voorpaneel van het hoofdtoestel
gesloten is, zal “DVD A/C” worden getoond op
het informatiepaneel.

• Terwijl de auto in beweging is, zal op het paneel
de naam van de ingeschakelde functie, de tijd en
“AUDIO PROGRAM ONLY” getoond worden.
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Bediening van de TV
TV-functies
Wanneer een facultatieve TV-tuner via de
CeNET-kabel is aangesloten, controleert dit
toestel alle TV-tunerfuncties. Om TV te kijken
hebt u een TV-tuner nodig.

Voor de veiligheid dient de bestuurder
van de auto geen TV te kijken of
regelaars te bedienen tijdens het rijden.
Het is in bepaalde landen zelfs verboden
om tijdens het besturen van een auto TV
te kijken of bedieningen uit te voeren.

TV kijken
Opmerkingen:
• De VRX653R heeft een beschermingsfunctie

voor de veiligheid waarmee het beeld wordt
uitgeschakeld wanneer de auto rijdt en dan
alleen het geluid wordt weergegeven. Het beeld
kan uitsluitend worden bekeken wanneer de
auto is gestopt en de handrem is aangetrokken.

• Stem na het instellen van het land van
ontvangst op een zender af. Zie het gedeelte
“Het TV-ontvangstgebied instellen” voor
details aangaande de landinstelling.

1. Druk op de FNC-toets 1 en selecteer de
TV-functie.

2. Druk op de BND-toets % om de gewenste
TV-band te selecteren (TV1 of TV2). Elke
keer dat u de toets indrukt verspringt de
instelling tussen TV1 en TV2.

3. Druk op de rechter- of de linkerkant van de
SEARCH-toets 2 om af te stemmen op het
gewenste TV station.

Video kijken
De TV-tuner heeft een VTR-ingangsaansluiting
waarop 1 extern apparaat aangesloten kan
worden. Sluit hier een 12V-videorecorder of
videospeler op aan.

1. Druk op de PTY/RDM-toets 8 en kies de
VTR.

2. Druk opnieuw op de PTY/RDM-toets 8 om
terug te keren naar de TV-uitzending.

Afstemmen
Er zijn 3 manieren beschikbaar om af te
stemmen, automatisch zoeken, handmatig
afstemmen en voorkeuzeafstemming.

Automatisch zoeken
1. Druk op de BND-toets % en selecteer de

gewenste band (TV1 of TV2).
∗ Als op het display “MANU” oplicht (of, met

het paneel gesloten, als “SRCH” niet oplicht)
drukt u minstens 1 seconde op de BND-toets
%. “Op het display dooft “MANU” (of
“SRCH” licht op, met het paneel  gesloten).
Automatisch afstemmen is nu beschikbaar.

2. Druk op de rechter- of de linkerkant van de
SEARCH-toets 2 om automatisch een
station op te zoeken. Wanneer u de
rechterkant van de SEARCH-toets 2
indrukt, zal er gezocht worden in hogere
frequenties, als u de linkerkant van de
SEARCH-toets 2 indrukt zal er in lagere
frequenties dan de huidige gezocht worden.

Handmatig Afstemmen
Er zijn 2 manieren om met de hand op stations
af te stemmen: Snel afstemmen en getrapt
afstemmen. Wanneer u in de getrapte afstem-
functie zit, verandert de ingestelde frequentie
stapsgewijs. Bij het snel afstemmen kunt u snel
de gewenste frequentie kiezen.

1. Druk op de BND-toets % en selecteer de
gewenste band (TV1 of TV2).
∗ Als op het display “MANU” niet oplicht (of

als, met het paneel gesloten, “SRCH”
oplicht) drukt u minstens 1 seconde op de
BND-toets %. “Op het display verschijnt
“MANU” (of “SRCH” dooft, met het paneel
gesloten). Manueel afstemmen is nu
beschikbaar.

2. Stem af op een station.

� Snel afstemmen:
Houd de rechter- of linkerkant van de
SEARCH-toets 2 1 seconde of langer
ingedrukt om op een station af te stemmen.

� Getrapt afstemmen:
Druk op de rechter- of de linkerkant van de
SEARCH-toets 2 om met de hand af te
stemmen op een station.
Opmerking:
• Het manuele afstemmen wordt opgeheven als u

niet binnen de 7 seconden op een toets drukt.

Oproepen van een
voorgeprogrammeerd station
Er is een totaal van 12 voorkeuzeposities
beschikbaar (6-TV1, 6-TV2) om individuele
radiostations in het geheugen op te slaan.

  WAARSCHUWING
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Bediening van de TV

1. Druk op de BND-toets % en selecteer de
gewenste band (TV1 of TV2).

2. Druk op de voorkeuze toets # die
correspondeert met de frequentie en dus
het TV-station waarnaar u wilt kijken.
∗ Houd een van de voorkeuzetoetsen # 2

seconden of langer ingedrukt om het huidige
station in het voorkeuze-geheugen op te
slaan.

Handmatig geheugen
1. Selecteer het gewenste station met een van

de afstemmethodes.

2. Houd een van de voorkeuzetoetsen # 2
seconden of langer ingedrukt om het
huidige station in het geheugen op te slaan.

Automatisch opslaan
Automatisch opslaan is een functie waarmee
maximaal 6 TV-stations kunnen worden
opgeslagen waarop een voor een automatisch
afgestemd wordt.

Als er geen 6 stations te vinden zijn, zal een
eerder opgeslagen station in het geheugen
blijven en zullen alleen de stations met de
beste ontvangst worden opgeslagen.

1. Druk op de BND-toets % en selecteer de
gewenste band (TV1 of TV2).

2. Druk minstens 2 seconden op de PS/AS-
toets 5. De stations met een goede
ontvangst worden automatisch opgeslagen
onder de voorkeuzetoetsen # .

Scannen van voorkeuzestations
Deze functie laat de stations die zijn
opgeslagen in het geheugen een voor een
zien. Deze functie is handig wanneer u zoekt
naar een bepaald voorkeuzestation.

1. Druk op de PS/AS-toets 5.

2. Druk opnieuw op de PS/AS-toets 5 als u
het gewenste station ontvangt.

Het VTR-systeem tussen NTSC en
PAL schakelen
∗ Deze functie werkt alleen met het paneel open.
Schakel over naar de gebruikte videorecorder-
of DVD-wisselaarfunctie.

1. Druk op de ADJ-toets * om naar het
regeldisplay te gaan.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om de
cursor naar “VTR N/P” te verplaatsen.

3. Beweeg de JOYSTICK ¡ naar rechts of links
om de cursor op “NTSC” of “PAL” te
plaatsen.

4. Druk op ENT in het midden van de
JOYSTICK ¡ om de geselecteerde
videorecorder- of DVD-wisselaarfunctie in te
stellen.

Het TV-ontvangstgebied instellen
∗ Deze functie werkt alleen met het paneel open.
Als u het TV-ontvangstgebied kiest (de zone
waarin u TV ontvangt), wordt de instelling voor
het gebied van de TV-tuner gewijzigd.

1. Druk op de ADJ-toets * om naar het
regeldisplay te gaan.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om de
cursor naar “TV AREA” te verplaatsen.
Druk op ENT in het midden van de
JOYSTICK ¡ om een lijst van landen te
zien.

3. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om
het gewenste land te kiezen. Druk op ENT
in het midden van de JOYSTICK ¡ om de
keuze te bevestigen.

4. Wanneer de instelling voltooid is, beweegt u
de JOYSTICK ¡ naar rechts of links om de
cursor naar “MENU” te verplaatsen”. Druk
nu op ENT in het midden van de JOYSTICK
¡ om terug te keren naar het regeldisplay.

De TV-diversiteit instellen.
∗ Deze functie werkt alleen met het paneel open.
∗ Normaal gebruikt u de TV-diversiteit in de positie

“ON”
U kunt de instelling voor de ontvangst met de
op de TV-tuner aangesloten antenne wijzigen.

1. Druk op de ADJ-toets * om naar het
regeldisplay te gaan.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om
“TV DIVER” te kiezen.

3. Beweeg de JOYSTICK ¡ naar rechts of
naar links om “ON” of “OFF” te kiezen en
druk op ENT in het midden van de
JOYSTICK ¡ om de keuze te bevestigen.

� ON:
Kiest de beste ontvangst voor beeld.

� OFF:
Schakelt de diversiteit uit.

4. Druk op de ADJ-toets * om terug te keren
naar de vorige modus.
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Instellen van de helderheid en kleur
van het beeld
Opmerkingen:
• Deze bediening kan uitsluitend worden

uitgevoerd wanneer de auto is gestopt en de
handrem is aangetrokken.

• Deze functie is niet beschikbaar wanneer het
display is opgeslagen.

• De kleurtint (HUE) kan uitsluitend worden
ingesteld voor het NTSC systeem.

1. Druk op de BND-toets % om naar het
regeldisplay te gaan.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om de
optie “MONI ADJ” te kiezen (door de
cursor te verplaatsen).

3. Druk na de selectie op ENT in het midden
van de JOYSTICK ¡.

4. Beweeg de JOYSTICK ¡ naar rechts of
naar links om “BRIGHT”, “COLOR” of
“HUE” te kiezen (door de cursor te
verplaatsen).

� “BRIGHT”:
Regelt de helderheid van het display.

� “COLOR”:
Regelt de kleurverzadiging.

� “HUE”:
Regelt de toon van de kleur (nadruk op rood
of nadruk op groen).

5. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om
een niveau bij te regelen.

6. Wanneer de instelling voltooid is, beweegt u
de JOYSTICK ¡ naar rechts of links om de
cursor naar “MENU” te verplaatsen”. Druk
nu op ENT in het midden van de JOYSTICK
¡ om terug te keren naar het regeldisplay.

De displaygrootte van de TV
wijzigen
∗ Deze functie werkt alleen met het paneel open.
1. Houd de DISP toets @ tenminste 1

seconde ingedrukt om weergave-informatie,
zoals het schermformaat, te bekijken.

2. Elke keer dat u de DISP toets @ tenminste
1 seconde ingedrukt houdt om een ander
TV schermformaat in te stellen, zal het TV
schermformaat als volgt veranderen:

“NORMAL” ➜ “WIDE” ➜ “F. WIDE” ➜
“CINEMA” ➜ “NORMAL”
� “NORMAL”: (normaal display)

Er is een zwarte zone rechts en links van
het display.

Bij een normale TV-uitzending (4:3) wordt
het volledige televisiebeeld getoond.

� “WIDE”: (breed display)

NTSC: Het beeld wordt rechts en links
horizontaal verlengd.

PAL: Het beeld is mogelijk een weinig aan
de boven- en onderkant van het scherm
afgesneden.

� “F. WIDE”: (volledige breedte)

Het volledige beeld wordt horizontaal
verlengd.

� “CINEMA”: (bioscoopgrootte)

Het beeld aan de boven- en onderzijde van
het display verdwijnt.

Opmerkingen:
• Wanneer een normaal televisiebeeld van 4:3

(geen breedbeeld) op een display in de modus
“breed” of “volledige breedte” wordt bekeken, zal
een gedeelte van de rand van het beeld
wegvallen of vervormd zijn. Om een origineel
beeld te zien zoals het bedoeld is, kiest u best
de normale modus.

• Bij weergave in superpositie wordt het beeld op
volledige breedte weergegeven.

• Wanneer bij de DVD-wisselaar het
schermformaat van de monitor in ingesteld op
CINEMA en WIDE (PAL), is het mogelijk dat
bepaalde gegevens zoals de weergavetijd niet
getoond worden, een en ander mede afhankelijk
van de afgespeelde disc.
Verander in dit geval het ingestelde
schermformaat van de monitor en stel iets
anders in dan CINEMA en WIDE (PAL).

Bediening van de TV
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Meer over DAB-programma’s
Digital Audio Broadcasting (hierna “DAB”)
zendt op één frequentie verscheidene
programma’s tegelijk uit, door het audiosignaal
te comprimeren.
∗ Een groep van programma’s die op dezelfde

frequentie wordt uitgezonden, heet een
“ensemble”.

∗ Sommige DAB-stations hebben verscheidene
ensembles en zenden diverse programma’s uit.

∗ Het aantal programma’s en de inhoud van een
ensemble hangen af van de stations en de
periode van de dag. Aangezien DAB-
programma’s op verscheidene frequenties
worden uitgezonden, kan men hetzelfde
programma in een groot gebied beluisteren.

� Een DAB-station heeft verscheidene
programma’s op één frequentie.

� Wanneer u de radio inschakelt en DAB kiest,
begint het programma dat geselecteerd was
toen de radio werd uitgeschakeld. Als dit
programma niet beschikbaar is, wordt
automatisch een ander programma gekozen.

� Programma’s hebben hun eigen namen, net
zoals PS-programma’s op RDS.
Opmerking:
• Voor een superieure audiokwaliteit moet de

ontvanger op een DAB-ensemble afstemmen.
Het geluid wordt gedempt terwijl de ontvanger
afstemt op het DAB-ensemble. De duur van het
afstemmen is niet vast bepaald.

DAB beluisteren
1. Druk op de FNC-toets 1 en kies de DAB-

modus.

2. Druk op de rechter- of de linkerzijde van de
SEARCH-toets 2 om op het gewenste
station af te stemmen.

Afstemmen
U kunt op drie manieren afstemmen:
automatisch, manueel of met voorkeuzen.

Automatisch afstemmen
1. Druk op de FNC-toets 1 om de DAB-

modus te kiezen.

2. Druk minstens 1 seconde op de rechter- of
de linkerzijde van de SEARCH-toets 2.
∗ Als het geen DAB-station vindt, stopt het

toestel met automatisch afstemmen. Het
display keert terug naar de vorige modus.

Manueel afstemmen
1. Druk op de FNC-toets 1 om de DAB-

modus te kiezen.

2. Druk minstens 1 seconde op de BND-toets
%.

3. Druk op de rechter- of de linkerzijde van de
SEARCH-toets 2 om een station te kiezen.
∗ Als het geen DAB-station vindt, stopt het

toestel met afstemmen. Het display keert
terug naar de vorige modus.

Opmerking:
• Het manuele afstemmen wordt opgeheven als u

niet binnen de 7 seconden op een toets drukt.

Een voorkeuzestation oproepen
Dit toestel heeft een voorkeuzegeheugen voor
DAB-stations. U kunt tot 18 stations (6 voor
elke  [MEM1], [MEM2] en [MEM3]) opslaan
onder de voorkeuzetoetsen #.

1. Druk op de FNC-toets 1 om de DAB-
modus te kiezen.

2. Druk op de BND-toets % om [MEM1],
[MEM2] of [MEM3] te kiezen. Telkens als u
op de BND-toets % drukt, wijzigt het
display in deze volgorde:

[MEM1] ➜  [MEM2] ➜  [MEM3] ➜
[MEM1]...

3. Druk op de overeenkomstige
voorkeuzetoets # om het bewaarde station
op te roepen.

Opmerking:
• Als u een voorkeuzetoets # minstens 2

seconden indrukt, wordt het gekozen station
opgeslagen in het geheugen.

Manueel geheugen
1. Druk op de FNC-toets 1 om de DAB-

modus te kiezen.

2. Druk op de BND-toets % om [MEM1],
[MEM2] of [MEM3] te kiezen.

3. Kies het gewenste station door middel van
automatisch afstemmen, manueel
afstemmen of een voorkeuze, met behulp
van de SEARCH-toets 2.

4. Als u een voorkeuzetoets # minstens 2
seconden indrukt, wordt het huidige station
opgeslagen in het geheugen.

Digital Radio/DAB-functies
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Tussen programma’s schakelen
1. Druk op de FNC -toets 1 om een DAB-

station te ontvangen.

2. Druk op de rechter- of de linkerzijde van de
SEARCH-toets 2 om tussen de programma’s
van een DAB-station te schakelen.

Opmerking:
• Soms kan er niet worden geschakeld; dit hangt af

van het DAB-station of van de periode van de dag.

Programma’s scannen
Deze functie laat telkens 10 seconden horen
van elk programma dat op een DAB-station
kan worden ontvangen. Dit is handig wanneer
u een bepaald programma zoekt.

1. Druk op de FNC -toets 1 om een DAB-
station te ontvangen.

2. Druk op de PS/AS-toets 5. Het toestel begint
elk programma 10 seconden te scannen.

3. Als het toestel afstemt op het programma
dat u wilt horen, drukt u opnieuw op de PS/
AS-toets 5.

AF-functie
De AF-functie schakelt naar een andere
frequentie op hetzelfde netwerk, om een
optimale ontvangst te krijgen.
∗ De fabrieksinstelling is “ON”.
� De AF-functie uitschakelen
Druk op de AF-toets 7. Op het display dooft
“AF”.

� De AF-functie inschakelen
Druk op de AF-toets 7. Op het display licht
“AF” op.
∗ Als de ontvangst van het huidige station

verslecht, verschijnt “SEARCH” op het display
en zoekt de radio hetzelfde programma op een
andere frequentie.

∗ Wanneer AF ingeschakeld is en de ontvangst van
een RDS-programma verslecht, knippert “AF”.

� AF-functie tussen RDS en DAB
Zie bij RDS-tuner.

Verkeersinformatie (TA: Traffic
Announcement)
Met de TA-(verkeersinformatie) standbyfunctie
geactiveerd kunt u de verkeersinformatie
beluisteren zodra het aanvangt, ongeacht
welke functie is ingeschakeld. U kunt tevens
automatisch op zenders die verkeersinformatie
hebben (TP-zenders) afstemmen.

∗ RDS-onderbreking werkt niet in de AM- en TV-
functies.

∗ Deze functie kan alleen gebruikt worden
wanneer “TP” brandt in het display. Wanneer
“TP” brandt betekent dit dat het RDS-station dat
op dit moment ontvangen wordt
verkeersinformatie-programma’s uitzendt.

� Activeren van de TA-standbyfunctie
Wanneer u op de TA-toets 0 drukt met
uitsluitend “TP” op het display opgelicht, zullen
“TP” en “TA” oplichten en de TA-standbyfunctie
wordt geactiveerd totdat een
verkeersinformatie-uitzending start. Bij
aanvang van verkeersinformatie zal “TRA
INFO” op het display verschijnen. Als u op de
TA-toets 0 drukt terwijl er een verkeerbericht
ontvangen wordt zal de ontvangst van de
verkeersinformatie worden geannuleerd en zal
de TA-standbyfunctie weer ingeschakeld
worden.

� Uitschakelen van de TA-standbyfunctie
Druk op de TA-toets 0 wanneer “TP” en “TA”
op het display oplichten. “TA” zal doven en de
TA-standbyfunctie wordt uitgeschakeld.
∗ Wanneer “TP” niet brandt, zal het drukken op de

TA-toets 0 een TP-station op doen zoeken.
� Instellen van de automatische

afstemfunctie voor TP zenders
Als “TP” niet oplicht, drukt u op de TA-toets
0. “TA” licht op en de radio zoekt automatisch
een TP-station.

Informatie-standby
Wanneer het informatieprogramma dat in het
“INFO SEL” display van het regeldisplay is
gekozen begint, schakelt de radio automatisch
naar het gekozen informatieprogramma.
∗ Meer details over “Information select” vindt u

hieronder.
1. Druk minstens 1 seconde op de TA-toets

0. Op het display licht “INFO” op. Het
toestel wordt in informatie-standby geplaatst
tot een informatieprogramma start.
∗ Als u op de TA-toets 0 drukt terwijl het

informatieprogramma wordt uitgezonden,
wordt de uitzending afgebroken en keert het
toestel terug naar informatie-standby.

2. Om informatie-standby op te heffen, drukt u
minstens 1 seconde op de TA-toets 0.

Opmerking:
• Alleen bij een DAB-ontvangst; dit kan zelfs in de

RDS-tunermodus gebeuren.

Digital Radio/DAB-functies
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Information select (informatie
kiezen)
Met deze functie kiest u het type van informatie
voor de informatie-onderbrekingsfunctie. U kunt
uit de 6 volgende types van informatie kiezen:

TRAFFIC, WARNING, NEWS INFO, WEATHER,
EVENTS, SP. EVENT (verkeer, waarschuwing,
nieuws, weer, evenementen, sport)
∗ Deze functie werkt alleen met het paneel open.
1. Druk op de ADJ-toets *.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om
“INFO SEL” te kiezen. Druk nu op ENT in
het midden van de JOYSTICK ¡ om naar
het display voor de info te gaan.

3. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om de
gewenste informatie te kiezen. De aan- en
uitgeschakelde onderwerpen (“ON” en
“OFF”) worden rechts getoond.

4. Beweeg de JOYSTICK ¡ naar rechts of
naar links om “ON” te kiezen en druk op
ENT in het midden van de JOYSTICK ¡
om de keuze te bevestigen.

5. Wanneer de instelling voltooid is, beweegt u
de JOYSTICK ¡ naar rechts of links om de
cursor naar “MENU” te verplaatsen”. Druk
nu op ENT in het midden van de JOYSTICK
¡ om terug te keren naar het regeldisplay.

PTY
Met deze functie kunt u het gekozen type van
programma beluisteren, ongeacht de
werkingsmodus.
∗ De RDS-onderbreking werkt niet tijdens de

ontvangst van AM-radio of in de TV-modus.
∗ DAB en RDS hebben hetzelfde PTY.
∗ U kunt vanuit DAB of RDS een PTY kiezen.
∗ PTY-uitzendingen zijn nog niet in alle landen

beschikbaar.
∗ In informatie-standby hebben informatiestations

voorrang op PTY-stations.
∗ In TA-standby hebben TP-stations voorrang op

PTY-stations.

PTY kiezen
1. Als u op de PTY-toets 8 drukt, wordt de

functie PTY-selectie actief.

2. Druk op gelijk welke voorkeuzetoets # om
het gewenste PTY te kiezen. U kunt ook, als
het paneel gesloten is, de SEARCH-toets
2 op of neer gebruiken om het gewenste
PTY te kiezen.
∗ Hieronder staan de fabrieksinstellingen voor

de voorkeuze toetsen #.

3. Zeven seconden nadat u een programma-
type heeft geselecteerd, zal de PTY-
selectie-functie geannuleerd worden.

� PTY-standby opheffen
Als u minstens 1 seconde op de PTY-toets 8
drukt, dooft “PTY” op het display en is de PTY-
standbyfunctie opgeheven.

PTY zoeken
1. Druk op de PTY-toets 8 om de PTY-

selectiefunctie te activeren.

2. Kies het gewenste PTY.

3. Druk op de rechter- of de linkerkant van de
SEARCH-toets 2. Als u op de rechterkant
drukt, zoekt het toestel een PTY-uitzending
in hogere frequenties dan de huidige, drukt
u op de linkerkant, in lagere.
∗ Als geen station met de gekozen PTY-

uitzending kan worden ontvangen, keert het
toestel terug naar de PTY-selectiefunctie.

Voorgeprogrammeerd geheugen
PTY
1. Druk op de PTY-toets 8 om de PTY-

selectiefunctie te activeren.

2. Kies een PTY.

3. Als u gelijk welke voorkeuzetoets #
minstens 2 seconden indrukt, wordt het
gekozen PTY opgeslagen in het
overeenkomstige voorkeuzegeheugen.

Digital Radio/DAB-functies

PTY-item

ENGELS Inhoud

1 NEWS Nieuws

2 INFO Informatie

3 POP M Popmuziek

4 SPORT Sport

5 CLASSICS Klassieke muziek

6 M,O,R,M “Middle of the Road” muziek

Voorkeuze-
nummer
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U kunt kiezen uit de onderstaande 29
programmatypes.

neer om een gewenst PTY te kiezen. Druk
op ENT in het midden van de JOYSTICK ¡
om het gekozen PTY-ITEM te bevestigen.

(Het PTY-ITEM verschijnt nu onderaan
rechts op het display.)

4. Kies “PRESET” om het
voorkeuzegeheugen op te roepen en te
bewaren.

5. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om
voorkeuzenummers 1 tot 6 te selecteren.

6. Druk op ENT in het midden van de
JOYSTICK ¡ om het in te stellen PTY-
ITEM op te roepen.

Druk minstens 2 seconden op ENT in het
midden van de JOYSTICK ¡ om het
huidige PTY-ITEM onder gelijk welk voor-
keuze-nummer op te slaan (zie de lijst
onderaan rechts op het display).

7. Na het instellen beweegt u de JOYSTICK
¡ naar rechts of links om de cursor naar
“MENU” te verplaatsen. Druk op ENT in het
midden van de JOYSTICK ¡ om terug te
keren naar het STANDAARD-display.

Noodberichten
Noodberichten onderbreken alle
bedieningsfuncties. Bij aanvang van een
noodbericht licht “ALARM” op het display op
en zal het bericht worden weergegeven.
∗ RDS-onderbreking werkt niet in de AM- en TV-

functies.
� Annuleren van een noodbericht
Als u op de AF-toets 7 drukt, wordt de
nooduitzending opgeheven.

Regelen van het volume van
verkeersinformatie (TA),
noodberichten (ALARM) informatie
en PTY
Het volume voor TA-, ALARM-, informatie- en
PTY-onderbrekingen kunt u tijdens deze
onderbrekingen instellen.
∗ De fabrieksinstelling is “15”.
Beweeg tijdens een TA-, ALARM- of PTY-
onderbreking de VOLUME-toets 2 op of neer
om het volume te regelen (00 tot 33).
∗ Na de onderbreking door TA, ALARM, Informatie

of PTY, keert het volume terug naar het
oorspronkelijke niveau.

Gebruik van het PTY-
selectiedisplay met het paneel
open
1. Druk op de PTY-toets 8 om het PTY-

selectiedisplay te kiezen.

2. Op het PTY-selectiedisplay kunt u PTY’s
kiezen en het PTY-geheugen regelen.

Beweeg de JOYSTICK ¡ naar rechts of
naar links om “PTY ITEM” of “PRESET” te
kiezen (door de cursor te verplaatsen).

3. Kies “PTY ITEM” om een PTY te
selecteren. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of

Digital Radio/DAB-functies

PTY-item

ENGELS Inhoud

NEWS Nieuws

AFFAIRS Actualiteiten

INFO Informatie

SPORT Sport

EDUCATE Onderwijs

DRAMA Toneel

CULTURE Cultuur

SCIENCE Wetenschap

VARIED Divers

POP M Popmuziek

ROCK M Rockmuziek

M,O,R,M Middle of the road muziek

LIGHT M Lichte muziek

CLASSICS Klassieke muziek

OTHER M Andere muziek

WEATHER Weer

FINANCE Financiën

CHILDREN Voor Kinderen

SOCIAL A Sociaal

RELIGION Religie

PHONE IN Inbelprogramma’s

TRAVEL Reis

HOBBIES Hobby’s

JAZZ Jazz

COUNTRY Country

NATIONAL Nationaal

OLDIES Gouwe Ouwe

FOLK M Folkmuziek

DOCUMENT Documentaires



VRX653R 249

Nederlands
Gebruiksaanwijzing

Dynamic Label
Een “dynamic label” (hierna “DLS”) is een
tekstbericht dat aan een DAB-service
gekoppeld is. Deze set kan tot 128 DLS-tekens
op het display tonen.
∗ Deze functie werkt alleen met het paneel open.

DLS-displaymodus
Druk minstens 1 seconde op de TITLE-toets (
om het DLS-display te activeren. Om DLS op
te heffen en terug te keren naar het vorige
display, drukt u opnieuw op de TITLE-toets (.
Als DLS-gegevens ontvangen zijn, wordt de
DLS-tekst in het tekstgedeelte van het display
getoond.

Bij het begin van een volledige zin (pagina)
verschijnt het symbool “Î”. Het einde van de
zin wordt aangeduid door een RETURN-teken.

DLS-geheugen
Het toestel kan tot zes ontvangen DLS-
berichten opslaan. Druk minstens 2 seconden
op voorkeuzetoets # 1 tot 6 om de DLS-
pagina die op het display wordt getoond op te
slaan. Beweeg de JOYSTICK ¡ naar rechts of
naar links om de cursor naar P1 tot P6 te
verplaatsen en druk 2 seconden op ENT in het
midden van de JOYSTICK ¡ om op te slaan.

DLS oproepen
Om de in het geheugen opgeslagen DLS-
berichten op te roepen, drukt u op de
voorkeuzetoets #. Het DLS-bericht in het
geheugen verschijnt met intervallen van 5
seconden (automatisch oproepen) op het
display, op 2 regels van 16 tekens. Om de
berichten met kortere intervallen te tonen, drukt
u op de voorkeuzetoets # terwijl u op een
DLS-regel wacht . De volgende DLS-regel
wordt nu getoond (manueel oproepen).

Tijdens het oproepen van het DLS-geheugen
kunt u de cursor naar “UPDATE” verplaatsen
en op ENT in het midden van de JOYSTICK ¡
drukken. Het display toont nu het DLS-bericht
dat momenteel wordt ontvangen.

Digital Radio/DAB-functies NAVI gebruiken
NAVI-functies
Wanneer Clarion Navigation (hierna “NAVI”)
aangesloten is, beschikt u over de volgende
functies:

• Het NAVI-display tonen;
• NAVI-geluidsonderbreking;
• Bediening op afstand van de

navigatiefuncties door middel van de
afstandsbediening en de optische sensor.

∗ Wanneer het NAVI-audiosignaal onderbreekt,
wordt de audio gedempt en wordt de
geluidsoutput van de NAVI-sturing gemixt.

∗ NAVI-geluidsonderbreking is zelfs mogelijk
wanneer het paneel gesloten is; in dit geval
wordt echter alleen het audiodisplay getoond.

Clarion NAVI als extern
inputapparaat instellen
Zorg dat u deze instelling uitvoert nadat Clarion
NAVI aangesloten is.
∗ De fabrieksinstelling is “NAVI”.
1. Druk, met het paneel open, op de ADJ-toets

* om het regeldisplay op te roepen.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om
“INPUT” te kiezen. Rechts ziet u een menu
waarop u de volgende punten kunt kiezen:

� “NAVI”: Instelling wanneer Clarion NAVI
(NAX9500E, NAX943DV) aangesloten is;

� “CCD”: Instelling wanneer een Clarion
CCD-camera op het toestel aangesloten is;

� “RGB”: Instelling voor een RGB-beeld
van een apparaat van een andere fabrikant;

� “COM”: Instelling voor een samengesteld
beeld van een apparaat van een andere
fabrikant.
∗ Deze instellingen kunnen niet worden

geselecteerd wanneer er een DVD-wisselaar is
aangesloten.

3. Beweeg de JOYSTICK ¡ naar rechts of
naar links om “NAVI” te kiezen. Druk op
ENT in het midden van de JOYSTICK ¡
om de aansluiting van Clarion NAVI te
bevestigen.
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NAVI gebruiken
Schakelen tussen het NAVI-display en het
audio/visueel-display (hierna “AV”). Wanneer
het paneel open is, heeft de NVG/AV-toets )
dezelfde functie als de NVG/AV-toets ) van
de NAVI-afstandsbediening, om de
schermmodus en de NAVI-onderbreking in te
stellen.

Gebruik deze toets om te schakelen tussen het
NAVI- en het AV-display.
∗ Wanneer NAVI-DISPLAY/NAVI-

geluidsonderbreking (NAVI-functie) is ingesteld op
“NAVI-NAVI”, wordt het audioluid gedempt.

CCD Camera
Achteruitkijken via de CCD camera
Er kan een aparte CCD camera worden
aangesloten op dit toestel.

Voor de stroomvoorziening van de camera
dient u de los verkrijgbare stroomvoorziening
(CCA-188) te gebruiken.
Opmerkingen:
• Deze functie is niet beschikbaar wanneer het

display opgeslagen is.
• Wanneer de TV-tuner en de CCD-camera op

het toestel worden aangesloten, sluit u de
CCD-camera aan op de CCD-ingang van het
toestel.

• Zie voor het invoeren van een titel het
gedeelte “Systeemvoorbeeld 3” in de sectie
“9. SYSTEEMVOORBEELDEN”.

CCD instellen als extern
invoerapparaat
Zorg dat u deze instelling uitvoert nadat de
CCD aangesloten is.
∗ De fabrieksinstelling is “NAVI”.
1. Druk, met het paneel open, op de ADJ-toets

* om het regeldisplay op te roepen.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om
“INPUT” te kiezen”. Rechts ziet u een
menu waarop u de volgende punten kunt
kiezen:

� “NAVI”: Instelling wanneer Clarion NAVI
aangesloten is;

� “CCD”: Instelling wanneer een Clarion
CCD-camera op het toestel aangesloten is;

� “RGB”: Instelling voor een RGB-beeld
van een apparaat van een andere fabrikant;

� “COM”: Instelling voor een samengesteld
beeld van een apparaat van een andere
fabrikant.

3. Beweeg de JOYSTICK ¡ naar rechts of
naar links om “CCD” te kiezen. Druk op
ENT in het midden van de JOYSTICK ¡
om de aansluiting van de CCD te
bevestigen.

NAVI gebruiken
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Beeldapparatuur van een
andere fabrikant aansluiten
RGB- of samengestelde beelden van
apparaten van ander fabrikanten kunnen op dit
toestel worden getoond.

Zorg dat u deze instelling uitvoert nadat de
apparatuur voor RGB- of samengestelde
beelden op de RGB-ingang aangesloten is.
∗ De fabrieksinstelling is “NAVI”.
1. Druk, met het paneel open, op de ADJ-toets

* om het regeldisplay op te roepen.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om
“INPUT” te kiezen. Rechts ziet u een menu
waarop u de volgende punten kunt kiezen:

� “NAVI”: Instelling wanneer Clarion NAVI
aangesloten is;

� “CCD”: Instelling wanneer een Clarion
CCD-camera op het toestel aangesloten is;

� “RGB”: Instelling voor een RGB-beeld
van een apparaat van een andere fabrikant;

� “COM”: Instelling voor een samengesteld
beeld van een apparaat van een andere
fabrikant.

3. Beweeg de JOYSTICK ¡ naar rechts of
links om “RGB” of “COM” te kiezen.

� Om een RGB-apparaat aan te sluiten:
Kies “RGB” als de aangesloten apparatuur
van het RGB-type is. Om te kunnen worden
aangesloten, moet de apparatuur een
signaal met positieve polariteit van 0,7Vp-p
hebben voor RGB, en een signaal met
negatieve polariteit van 0,3Vp-p voor het
synchrone signaal.

� Om apparatuur met samengesteld
beeld aan te sluiten:

Kies “COM” als de aangesloten apparatuur
van het samengesteld-beeld-type is.
∗ Deze instellingen kunnen niet worden

geselecteerd wanneer er een DVD-wisselaar is
aangesloten.

4. Druk op ENT in het midden van de
JOYSTICK ¡ om de aansluiting te
bevestigen.

Het display overschakelen
Wanneer het paneel open is, kunt u met behulp
van de NVG/AV-toets ) schakelen tussen het
AV-display en het display van externe
apparatuur.

Overige functies

Functie Aantal titels
TV 15 titels

CD-wisselaar Aantal titels
DCZ628 aangesloten 100 titels
CDC655z aangesloten 60 titels
CDC655Tz aangesloten 100 titels
CDC1255z aangesloten 50 titels

De toetsverlichting van het
bedieningspaneel permanent
inschakelen
Opmerking:
• Deze functie werkt alleen met het paneel open.
De toetsverlichting van het bedieningspaneel,
met het display opgeklapt, kan tussen “ON” en
“OFF” (aan en uit) worden geschakeld.

� “ON” : De toetsverlichting van het
bedieningspaneel wordt gedurende 5
seconden ingeschakeld;

� “OFF” : De toetsverlichting is altijd
ingeschakeld als de stroom ingeschakeld is.
∗ De fabrieksinstelling is “OFF”.
1. Druk, met het paneel open, op de ADJ-toets

* om het regeldisplay op te roepen.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer en
kies “AUTO ILL”. Op de menubalk ziet u
“ON” en “OFF”.

3. Beweeg de JOYSTICK ¡ naar rechts of
naar links om één van beide posities te
kiezen en druk op ENT in het midden van
de JOYSTICK ¡ om te bevestigen.

4. Druk op de ADJ-toets * om terug te keren
naar de vorige modus.

∗ Om opnieuw “ON” in te stellen schakelt u
manueel “OFF” naar “ON”.

Titels invoeren
U kunt titels van TV-stations en CD-wisselaar met
een maximale lengte van 10 tekens in het ge-
heugen opslaan en tonen. Het aantal titels dat u
voor elke functie kunt invoeren is als volgt:

∗ U kunt geen titels invoeren in de modus Seek,
Preset Scan, Auto store (TV), Scan, Repeat of
Random (CD-wisselaar). Verlaat elk van deze
functies voor u titels invoert.

1. Druk op de FNC-toets 1 om de functie te
kiezen waarvoor u een titel wilt invoeren
(CD-wisselaar of TV).

2. Selecteer en speel een CD in de CD-
wisselaar of stem af op een TV-station
waarvan u de titel wilt invoeren.
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3. Als u de TITLE-toets ( minstens 1
seconde indrukt, schakelt het display naar
het display voor het invoeren van titels.

4. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer, naar
rechts of links en plaats de cursor op het
teken dat u wilt invoeren. Druk op ENT in
het midden van de JOYSTICK ¡.
∗ Wanneer de cursor zich aan de onder/

bovengrens van het display bevindt, beweegt
u de JOYSTICK ¡ op of neer om de
tekenreeks van de volgende regel te doen
verschijnen.

“-->” : Spatie.
“<--” : Backspace
“--I--” : Centreren

5. Herhaal de procedure van stap 4 om de titel
in te voeren.

6. Druk minstens 2 seconden op ENT in het
midden van de JOYSTICK ¡ om de titel in
het geheugen op te slaan en de
invoerfunctie te verlaten.

De titellijst weergeven
U kunt een lijst met titels tonen en vervolgens
de disc of uitzending selecteren waarnaar u
wilt luisteren.
∗ U kunt geen titels invoeren in de modus Seek,

Preset Scan, Auto store (TUNER, TV, DAB),
Scan, Repeat of Random (CD-wisselaar).
Verlaat elk van deze functies voor u titels
invoert.

1. Druk op de TITLE-toets ( terwijl het toestel
zich in de functie radio, CD-wisselaarr, TV
of DAB bevindt. De lijst met titels wordt
weergegeven. In een lijst met titels kunt u
de volgende functies uitvoeren.

� TUNER: De PS-naam (voor RDS) van de
frequentie die opgeslagen is onder
voorkeuzen 1 tot 6 wordt getoond;

� DAB: Het servicelabel van een kanaal
dat onder voorkeuzen 1 tot 6 is opgeslagen
wordt getoond. Als er geen servicelabel
wordt gevonden, toont het display “---------”.
� CD-wisselaar: De DISC-titels van discs 1
tot 6 worden getoond (bij een 12-CD-
wisselaar kunt u disc 7 tot 12 tonen door
naar de volgende displaypagina te gaan).
Als zich geen enkele disc in de wisselaar
bevindt, toont het display “---------”.
� TV: Een titel van een kanaal dat onder
voorkeuzen 1 tot 6 of een kanaalnummer
wordt getoond.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ of op neer om
één van de titels 1 tot 6 te kiezen. Druk nu
op ENT in het midden van de JOYSTICK ¡
om het gekozen station te bekijken of de
disc te beluisteren.
∗ Bij een 12-CD-wisselaar verplaatst u de

cursor naar disc 6 en beweegt u de
JOYSTICK ¡ op of neer om een lijst van
discs 7 tot 12 te zien.

3. Druk opnieuw op de TITLE-toets ( om
terug te keren naar het STANDAARD-
display.

Onderbrekingsinstelling mobiele
telefoon
Als u dit apparaat en uw mobiele telefoon met
elkaar verbindt door middel van een los
verkrijgbare kabel, kunt u naar uw mobiele
telefoon luisteren via de luidsprekers van uw
audiosysteem.
∗ De fabrieksinstelling is “OFF”.
1. Druk de ADJ-toets * in om over te

schakelen naar het instelselectiedisplay.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om op
de menubalk te kiezen tussen “TEL SW”,
“ON”, “OFF”, en “MUTE”.

� OFF:
Dit apparaat werkt gewoon door zelfs als de
mobiele telefoon wordt gebruikt.
Opmerking:
• Wanneer OFF (uit) is ingesteld, kunt u de

kabel losmaken of de mobiele telefoon
uitzetten.

� ON:
U kunt naar telefoongesprekken luisteren
via de luidsprekers van uw audiosysteem.
∗ Wanneer u een telefoongesprek via de

luidsprekers van de wagen beluistert, kunt u
met de VOLUME-toets 2 het volume
regelen.

� MUTE:
Het geluid van dit apparaat zal volledig
worden gedempt tijdens
telefoongesprekken.

3. Beweeg de JOYSTICK ¡ naar rechts of
naar links om de gewenste functie te
selecteren. Druk dan op ENT in het midden
van de JOYSTICK ¡ om te bevestigen.

4. Druk opnieuw op de ADJ-toets * om terug
te keren naar het STANDAARD-display.

Overige functies
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Instellen van de luidspreker voor
de mobiele telefoon
∗ De fabrieksinstelling is “RIGHT” (Rechts).
∗ Om de telefoongesprekken te beluisteren via de

luidspreker van uw audiosysteem moet u de
mobiele-telefoon-onderbrekingsfunctie aan
zetten.

1. Druk de ADJ toets * in om over te
schakelen naar het instel selectie display.

2. Beweeg de JOYSTICK ¡ op of neer om
“TEL SP” te kiezen. Op de menubalk ziet u
“LEFT” (links) en “RIGHT” (rechts).

� RIGHT:
Telefoongesprekken kunnen beluisterd
worden via de rechterluidspreker van dit
audiosysteem.

� LEFT:
Telefoongesprekken kunnen beluisterd
worden via de linkerluidspreker van dit
audio-systeem.

3. Beweeg de JOYSTICK ¡ naar rechts of
links om de gewenste functie te kiezen druk
op ENT in het midden van de JOYSTICK ¡
om te bevestigen.

4. Druk opnieuw op de ADJ-toets * om terug
te keren naar het STANDAARD-display.

Overige functies
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9. BIJ PROBLEMEN

Zekering doorgebrand.

Verkeerde verbindingen.

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

De aansluiting van de
hoofdunit of van het DCP-
bedieningspaneel is vuil.

Het display is niet geopend.

Er valt rechtstreeks zonlicht
op het infraroodvenster van
de afstandsbediening.

De batterijen van de
afstandsbediening zijn leeg
of er bevinden zich geen
batterijen in de
afstandsbediening.

De parkeerrem is niet
aangetrokken.

De regeling van de
helderheid is te laag.

De werkingsomstandigheden
zijn slecht.

De koplampen van de wagen
branden.

De kleur is niet juist
ingesteld.

Verkeerde NTSC/PAL-
instelling

Het apparaat gaat
niet aan.
(Geen weergave.)

Er gebeurt niks
als u op de
toetsen drukt.

Het display is niet
accuraat.

De
afstandsbediening
werkt niet.

Het beeld wordt
niet weergegeven.

Het display is
donker.

De kleur van het
display is te licht
of de kleurtoon is
fout.

Wanneer de VTR
aangesloten is, is
het beeld
gestoord.

Probleem

Vervangen met een zekering van gelijk amperage.
Brandt de zekering weer door raadpleeg dan de winkel
waar u het product gekocht heeft.

Raadpleeg de winkel waar u het product gekocht heeft.

Schakel de stroom uit, druk de ontgrendelhendel 6
en verwijder het DCP-bedieningspaneel.
Houd het resetknopje ongeveer 2 seconden ingedrukt
met een dun voorwerp.

Veeg het vuil weg met een zachte doek bevochtigd met
wat reinigingsalcohol.

De afstandsbediening werkt alleen wanneer het display
geopend is.

Het is mogelijk dat het infraroodvenster niet werkt
wanneer het in de zon ligt.

Controleer de batterijen van de afstandsbediening.

Controleer of de parkeerrem aangetrokken is.

Regelt de helderheid van het display.

De temperatuur in de wagen is misschien 0°C of lager.
Zorg voor een geschikte temperatuur (in de buurt van
25°C) en controleer opnieuw.

’s Nachts wordt het display donkerder gemaakt, om
verblinding te voorkomen (wanneer de koplampen
overdag branden, wordt het display eveneens donker).

Controleer of COL en HUE goed zijn ingesteld.

Stel NTSC/PAL juist in voor de VTR.

Oorzaak Oplossing

T
V
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Resetknopje
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10. FOUTMELDINGEN
Bij problemen zal een van de volgende foutmeldingen op het display verschijnen.
Neem de overeenkomstige maatregelen om het probleem op te lossen.

Wanneer er een andere foutmelding dan de bovenstaande op het display verschijnt, dient u de resetknop
te gebruiken. Als het probleem daarmee niet wordt opgelost dient u de stroom uit te schakelen en de
winkel waar u het product gekocht heeft te raadplegen.

Wat betreft de DVD-wisselaar dient u de daarbij behorende handleiding te raadplegen.

Wanneer de TV-
tuner aangesloten
is, wordt het
beeld onzuiver.

De TV-tuner geeft
een dubbel of
driedubbel beeld.

De TV-tuner geeft
een beeld met
vlekken of
strepen.

Het beeld
vertoont rode,
groene en
blauwe stippen.

Probleem

Slechte ontvangst.

Slechte ontvangst.

De ontvangst wordt gestoord.

Radiogolven kunnen gehinderd worden door bergen
of gebouwen. Controleer de ontvangst opnieuw op
een plaats waar radiogolven niet worden gehinderd.

Bergen of gebouwen kunnen de ontvangst hinderen.
Controleer de ontvangst opnieuw nadat u van plaats
of richting bent veranderd.

De ontvangst kan beïnvloed worden door wagens,
trams, hoogspanningsleidingen, neonpanelen enz.
Controleer de ontvangst op een andere plaats.

Dit is geen defect maar een verschijnsel dat eigen is
aan  schermen met vloeibare kristallen (hoewel het
scherm met spitstechnologische nauwkeurigheid
wordt vervaardigd, zijn er tegenover 99,99% of meer
actieve pixels 0,01% ontbrekende of normaal
verlichte pixels).

Oorzaak Oplossing
T

V

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

Foutmelding
op het display Oorzaak Oplossing

Dit is een storing van het mechanisme van
de CD-speler. Raadpleeg de winkel waar u
het product gekocht heeft.

Vervang door een andere gave disc.

Haal de CD eruit en doe hem er goed in.

Dit is een storing van het mechanisme van
de CD-wisselaar Raadpleeg de winkel
waar u het product gekocht heeft.

Vervang door een andere gave disc.

Haal de CD eruit en doe hem er goed in.

Er zit een CD vast in de CD-speler die
niet uitgeworpen kan worden.

Een CD kan niet afgespeeld worden
vanwege krassen enz.

Er is een CD op z’n kop in de CD-speler
geladen die dus niet afgespeeld kan
worden.

Een CD in de CD-wisselaar wordt niet
geladen.

Een CD kan niet afgespeeld worden
vanwege krassen enz.

Er is een CD op z’n kop in de CD-speler
geladen die dus niet afgespeeld kan
worden.

C
D
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11. TECHNISCHE GEGEVENS

FM-tuner (UKW)
Frequentiebereik:

87,5 MHz tot 108 MHz (stappen van 0,05 MHz)

AM-tuner
Frequentiebereik:

MW: 531 kHz tot 1602 kHz (stappen van 9 kHz)

LW: 153 kHz tot 279 kHz (stappen van 3 kHz)

Audioversterker
Nominaal uitgangsvermogen:

17 W × 4 (20 Hz tot 20 kHz, 1%, 4 Ω)

Maximaal uitgangsvermogen: 47 W × 4

Impedantie luidsprekers: 4 Ω (4 tot 8 Ω)

Ingangen
RGB-ingang:

Video: 0,7 ± 0,2 Vp-p

(input-impedantie 75 Ω)

Synchronisatie: 0,3 V (± 0,9/-0,1) Vp-p

(input-impedantie: 75 Ω)

Video-ingang:

1,0 ± 0,2 Vp-p (input-impedantie 75 Ω)

Uitgang
Audio-uitgang: min.200mVrms

LCD-monitor
Schermgrootte:

6,5 inch (146,7 mm breed × 79,1 mm hoog)

Displaymethode:

TN-vloeibare kristallen, transmissietype

Aansturing:

TFT (thin-film transistor) active matrix

Pixels:

336960 (1440 × 234)

Algemeen
Spanningsvereiste:

14,4 V geli jkstroom (10,8 tot 15,6 V
toelaatbaar)

Negatief geaard

Stroomverbruik:

4,0 A (1 W)

Nominaal vermogen autoantenne:

500 mA of minder

Afmetingen van het hoofdtoestel:

178 mm breed × 50 mm hoog × 157 mm diep

Gewicht van het hoofdtoestel:

1,7 kg

Afmetingen van de afstandsbediening:

44 mm breed × 110 mm hoog × 27 mm diep

Gewicht van de afstandsbediening:

30 g (inclusief batterij)

Eenheid: mmHoofdtoestel

Opmerkingen:
• De technische gegevens voldoen aan de EIAJ-

normen.
• Technische gegevens en ontwerp kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter
verbetering van het product.
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Aanwijzingen voor installatie en aansluiten

� Inhoud

1. Dit toestel is uitsluitend voor gebruik in auto’s
die een negatief geaard 12 V spanningscircuit
hebben.

2. Lees deze aanwijzingen goed door.

3. Ontkoppel de negatieve “ ” pool van de accu
alvorens te starten. U voorkomt zo kortslui-
ting tijdens het installeren. (Afb. 1)

1 Hoofdtoestel
2 Aanwijzingen

Gebruiksaanwijzing en installatie-aanwijzingen

Garantiebewijs

3 Spanningsdraad
4 Zak met accessoires van hoofdtoestel (nummer 1)

Schroef met platte kop (M5 × 8) ............... 4

Zeshoekige bout (M5 × 8) ......................... 5

5 Zak met accessoires van hoofdtoestel (nummer 2)

Haakplaat .................................................. 2

Draadklem

Tussenring

Speciale schroef

6 Universele bevestigingsbeugel
7 Afstandsbediening
8 Batterij

(voor afstandsbediening)

9 Buitenplaatje
0 Houder voor DCP-bedieningspaneel

Afb. 1

Auto-accu

1. ALVORENS TE STARTEN .................................................... 257
2. INHOUD VAN DE VERPAKKING ......................................... 258
3. ALGEMENE VOORZORGEN ............................................... 258
4. VOORZORGEN VOOR INSTALLEREN ............................... 258
5. INSTALLEREN VAN HET HOOFDTOESTEL ....................... 259
6. VERWIJDEREN VAN HET HOOFDTOESTEL ..................... 261
7. VOORZORGEN VOOR AANSLUITEN ................................. 261
8. AANSLUITEN ........................................................................ 262
9. SYSTEEMVOORBEELDEN ................................................. 264

 2. INHOUD VAN DE VERPAKKING

 1. ALVORENS TE STARTEN
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1. Open de behuizing (ombouw) van het
toestel beslist niet. Er bevinden zich geen
door de gebruiker te repareren of te
onderhouden onderdelen achter de
panelen. Raadpleeg uw handelaar of een
erkend CLARION-onderhoudscentrum
indien u per ongeluk tijdens het installeren
iets in het toestel heeft laten vallen.

2. Reinig de behuizing met een zachte, droge
doek. Gebruik beslist geen ruwe, schurende
doeken, thinner, benzine, alcohol, etc.
Verwijder hardnekkige vlekken voorzichtig
met een met weinig lauw of warm water
bevochtigde doek.

1. Zorg dat u alle benodigdheden voor het
installeren van het hoofdtoestel gereed heeft.

2. Dit model wordt gebruikt met het LCD-paneel
naar voren geschoven (schelp-laadsysteem).
In bepaalde auto’s is het mogelijk dat het
LCD-paneel het dashboard of de
versnellingspook van de auto raakt. In dat
geval kan het toestel niet worden
geïnstalleerd. Controleer dat het toestel de
werking van onder andere de
versnellingspook niet hindert alvorens de
installatieplaats te bepalen. (Afb. 2)

 3. ALGEMENE VOORZORGEN

 4. VOORZORGEN VOOR INSTALLEREN

Afb. 2

Versnellingspook
(Controleer dat deze het LCD-
paneel niet raakt.)

Dashboard

Versnellingspook

3. Plaats het toestel binnen een hoek van 30°.
(Afb. 3)

Max. 30°

Afb. 3

4. Raadpleeg uw autohandelaar vooraf indien u
voor het installeren bijvoorbeeld gaten in het
chassis van de auto moet boren.

5. Gebruik de bijgeleverde schroeven voor het
installeren. Andere schroeven kunnen het
toestel beschadigen. (Afb. 4)

6. Het hoofdtoestel heeft schroefgaten voor
bevestiging in NISSAN (gemarkeerd met een
N) en TOYOTA (gemarkeerd met een T)
voertuigen.

Afb. 4

Beschadiging

Chassis Chassis

Max. 8 mm

T

NN T

NT

Afb. 5
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� Universele bevestiging
1. Plaats de universele bevestigingsbeugel in

het dashboard van de auto en druk met een
schroevendraaier ieder lipje van de beugel
naar binnen en zet de lipjes vervolgens vast
zoals u in Afb. 6 ziet.

2. Sluit aan zoals in hoofdstuk 8 wordt
beschreven.

3. Steek het hoofdtoestel in de universele
bevestigingsbeugel totdat het hoofdtoestel
vastklikt.

4. Bevestig de buitenste afwerklijst goed zodat
alle haken vergrendelen.

Opmerkingen:
1) Voor bepaalde auto’s heeft u mogelijk een

speciale installatiekit nodig. Raadpleeg uw
Clarion-handelaar voor details.

2) Zet de voorste aanslag (lipje) goed vast zodat
het hoofdtoestel beslist niet kan losschieten.

 5. INSTALLEREN VAN HET HOOFDTOESTEL

Afb. 6

Opmerking:
Plaats de buitenste afwerklijst
zodanig dat het metalen deel aan de
achterkant goed op de bovenrand
van het hoofdtoestel past.

• Vereiste afmetingen in dashboard

182 mm

53
 m

m

Opening

Schroevendraaier

Buitenste afwerklijst

Lipjes (aanslag)

Speciale schroef

Hoofdtoestel

2–Veer

Lipjes

Universele
bevestigingsbeugel

Rubber dop

Gat voor bevestiging (in auto)

Instrumentenpaneel
Opening
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Dit toestel is ontworpen voor installatie en
bevestiging in het dashboard van de auto.

Indien de auto voorzien is van een in de fabriek
reeds geïnstalleerde autoradio, moet u het
hoofdtoestel met de met (∗) gemarkeerde
onderdelen en schroeven installeren. (Afb. 8)

Indien de auto geen autoradio standaard heeft,
koop dan een installatiekit en installeer het
hoofdtoestel op de volgende wijze.

1. Verwijder de schroeven aan beide kanten
van het hoofdtoestel. Druk de veer aan
beide kanten omhoog totdat de klauwen van
beide klemmen los uit de gaten komen en
schuif dan de veer in de richting van de pijl

� Bevestiging (in TOYOTA, NISSAN en andere auto’s voorzien van ISO/DIN)

Opmerking 1: In bepaalde gevallen moet u het
middenpaneel mogelijk ietwat
veranderen (afwerken, bijvullen,
etc.).

Opmerking 2: Indien een haak op de
installatiebeugel het toestel hindert,
moet u het met een tang of dergelijk
gereedschap buigen en plat
drukken.

Afb. 7

Afb. 8

Hoofdtoestel

Hoofdtoestel

2–Schroef (M5x6)

2–Veer
Schroevendraaier

Klauw van klem

4–Zeshoekige schroef ∗
(M5 × 8)

Bevestigingsbeugel �
(1 paar voor de linker- en
    rechterkant)

Dashboard

Middenpaneel
(opmerking 1)

Vak

Opmerking 2

∗: De met dit teken aangegeven schroeven
worden meegeleverd met deze set.

�: De onderdelen en schroeven voorzien van dit
teken  worden gebruikt bij het installeren van
de radio of zijn bij de installatiekit geleverd.

voor het verwijderen. Herhaal de procedure
voor de andere kant zodat de veren aan
beide kanten worden verwijderd. (Afb. 7)

2. Zet de bevestigingsbeugels aan het chassis
vast zoals u in Afb. 8 ziet. Er zijn reeds gaten
gemaakt voor TOYOTA en NISSAN auto’s. U
dient mogelijk andere voorbereidingen te
maken (bijvoorbeeld nieuwe gaten boren)
wanneer u een ander model auto heeft.

3. Sluit aan zoals in hoofdstuk 8 wordt
beschreven.

4. Zet het toestel in het dashboard vast en
plaats vervolgens het gedeelte van het
dashboard en het middenpaneel weer terug.
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1. Los de speciale schroef indien de
achterkant van het hoofdtoestel met de in
Afb. 6 getoonde methode is vastgezet.

2. Verwijder de buitenste afwerklijst.

3. Steek de haakplaat tussen de veer en de
universele bevestigingsbeugel, druk lipje B
van de veer in gat A van de haakplaat en

trek dan met de haakplaat het hoofdtoestel
naar voren. (Steek de linker- en
rechterranden van de haakplaat in.) (Afb. 9)

Opmerking: Bewaar de haakplaat. U kunt het
hoofdtoestel namelijk niet
verwijderen zonder gebruik van de
haakplaat.

1. Schakel de spanning beslist uit alvorens
verbindingen te maken.

2. Let vooral op bij het leiden van de draden
en kabels. Houd de draden en kabels uit de
buurt van de motor, uitlaatpijp, etc. Hitte kan
de draden en kabels beschadigen.

3. Controleer de bedrading indien de zekering
doorbrandt.

Vervang de zekering door een van hetzelfde
ampèrage als de originele zekering.

4. Wanneer gelijk welke zekering moet worden
vervangen, verwijdert u de zekering (15 A)
aan de achterzijde van het hoofdtoestel en
plaatst u een nieuwe (Fig.10).

 7. VOORZORGEN VOOR AANSLUITEN

Afb. 9

Veer

Universele bevestigingsbeugel

2–Haakplaat

Buitenste afwerklijst

Instrumentenpaneel

Hoofdtoestel

Na het aansluiten de draad/kabel ter
bescherming met een klem of isolatieband
vastzetten.

Afb. 10

Achteraanzicht hoofdtoestel

Zekering (15A)

 6. VERWIJDEREN VAN HET HOOFDTOESTEL
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∗1: Wanneer het toestel in een Volkswagen model 1998 of later wordt gemonteerd, dient u er op te
letten dat de <<Remote>> uitgang onderbroken wordt. Maak de <<blauw/witte>> draad los en
isoleer de uiteinden van dit snoer. Er kan een storing optreden wanneer dit snoer niet wordt
losgemaakt, of wanneer de uiteinden niet worden geïsoleerd.

∗2: In bepaalde voertuigen - Volkswagen/Opel/Vauxhall - is het noodzakelijk om de aansluitingen
voor de accessoire <<Rood>> en de hoofdstroomvoorziening <<Geel>> om te wisselen, om
overbelasting en verlies van het geheugen te voorkomen .

∗3: Aansluiten van de telefoondempingsklem (PHONE MUTE)
Het bij het toestel geleverde snoer moet worden aangesloten op de aangeduide plaats van de ISO-
stekker van het voertuig om de functie “audiodemping voor cellulaire telefoon” te kunnen gebruiken.

∗4: Gebruik de bijgeleverde verlengdraad indien nodig.
∗5: Wanneer u een CCD camera aansluit, moet u zowel de RCA als de 8-pens Mini-DIN videostekker aansluiten.

Opmerking:Ontkoppel eerst de negatieve (-) kabel van de accu voor u aan de installatie begint.

 8. AANSLUITEN
Achteraanzicht hoofdtoestel

3

77

1

2

!

4

56

8

@

B-1 B-6
B-5

B-7

B-8

B-4
B-3B-2

A-4 A-6

A-8

A-7

9

A-5

∗1

∗2

∗2

∗3

∗4

∗5

∗5

0

Vooraan rechts

Vooraan links 

Achteraan rechts

Achteraan links

Rood

Rood

Wit

Wit

Grijs

Zwart

Grijs

Zwart

No. Description
1 NAVI/CCD-terminal
2 RGB-ingang
3 VIDEO-ingang (voor TV - tuner)
4 Radioantenne-stekker (*4)
5 CeNET-terminal
6 Zekering (15A)
7 Stroomdraad telefoondemping (Bruin)
8 Reserve aansluiting (Geel)
9 ISO STEKKER
0 4-KANAALS AUDIO-UITGANG
! DVD/enz. INPUT (voor DVD-wisselaar enz.)
@ Handrem (lichtgroen)

No. Description
ACHTERAAN RECHTS-
ACHTERAAN RECHTS+
VOORAAN RECHTS-
VOORAAN RECHTS+
VOORAAN LINKS-
VOORAAN LINKS+
ACHTERAAN LINKS-
ACHTERAAN LINKS+
+12 V HOOFDSTROOMVOORZIENING (∗2)
AUTOMATISCHE ANTENNE (∗1)
VERLICHTING
+12 V ACCESSOIRE (∗2)
AARDING

B-1
B-2

B-3
B-4

B-5
B-6

B-7
B-8

A-4

A-5
A-6

A-7
A-8



VRX653R 263

Nederlands
Aanwijzingen voor

installatie en aansluiten
� Aansluiten van accessoires

 • Aansluiten van een CCD camera voor gebruik op voertuigen
De CCD camera voor gebruik op voertuigen kan worden aangesloten op de
systeemuitbreidingsaansluiting van het hoofdtoestel. Voor details dient u de instructies of
handleiding van de CCD camera te raadplegen.

Opmerking:
• U heeft een aparte stroomvoorziening (los verkrijgbaar) nodig wanneer u op dit hoofdtoestel

een CCD camera wilt aansluiten.
• Wanneer de CCD camera wordt gebruikt, kan de navigatie niet worden ingeschakeld.
• De stroomvoorziening CCA-147 voor camera’s kan niet worden gebruikt. Gebruik in plaats

daarvan de CCA-188.

 • Verbinden met autonavigatieapparatuur
Wanneer navigatieapparatuur van Clarion wordt gebruikt, sluit u ze aan op de terminal voor
systeemuitbreiding (CCD/NAVI) en de RGB-terminal van het hoofdtoestel. Zie de
gebruiksaanwijzing die bij de autonavigatieapparatuur geleverd is.

Wanneer de NAVI wordt aangesloten kan de CCD-camera niet worden aangesloten. Wanneer de
Clarion NAVI wordt aangesloten plaatst u INPUT in de stand NAVI.

 • Indien de speciale draad van de mobiele telefoon is verbonden met de
telefoondempingsdraad van het hoofdtoestel, kan het geluid
automatisch worden gedempt wanneer de mobiele telefoon wordt
gebruikt.
Zie blz. 253 voor details aangaande het dempen van het geluid bij gebruik van de mobiele
telefoon.

 • DAB (Digital Audio Broadcasting)
Wanneer DAB wordt aangesloten, gebruikt u de Ce NET-connector. Raadpleeg voor details de
installatiehandleiding van de DAB.

Voor de DAB verbinding kan de DAH9500Z niet worden aangesloten.

 • TV-TUNER
Wanneer de TV-TUNER wordt aangesloten, sluit u de Ce NET-connector en de RCA-PEN (geel)
aan. Raadpleeg voor details de installatiehandleiding van de TV-TUNER .

� Aansluiten van de
handremdraad

Sluit deze draad aan op de aarding van het
handremlampje op het instrumentenpaneel.

Opmerkingen:
• Als u de handremdraad verbindt met de

lampaarding, kunt u naar beelden van uw TV/
videorecorder/DVD-wisselaar kijken wanneer de
handrem aagetrokken is.

• Wanneer de handremdraad niet is aangesloten,
zal de monitor uitgeschakeld blijven.

Tuner-versterker

Handremlampje
+ draad naar accu

Sluit deze drie draden 
op elkaar aan.- draad

handrem-
signaal-
draad

Handremdraad 
(helder groen)
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 9. SYSTEEMVOORBEELDEN

� Systeemvoorbeeld 1

RDS TMS Tuner

Hoofdtoestel
(VRX653R)

(TMH943) 

VIDEO INPUT

(TTX7502z/
TTX7503z)

(VCZ628)

(CDC655z/655Tz/1255z/
DCZ628)

(NAX943DV) 

CeNET STAND
ALONE

(DAH913/DAH923)

DVD/etc. INPUT

Afstandsbediening versterker

∗ Om de juiste input in te schakelen, moet u 
de VRX653R configureren zoals beschreven 
wordt op pagina 249.

∗ Bij aansluiting op de NAX 9500E moet u de 
CCA-647 (los verkrijgbaar) gebruiken.

∗ Bij de aansluiting van  twee CD-
wisselaars is CCA-519-601 
vereist.

TV tuner

CeNET kabel
(meegeleverd 
met de TV tuner)

RCA videokabel
(meegeleverd met de TV tuner)

DVD-wisselaar

CD-wisselaar

CeNET Y-adapter
(CCA-519-601, 
los verkrijgbaar)

Ferriet kernfilter 
(meegeleverd met de DVD-wisselaar)

RCA videokabel
 (meegeleverd met de VCZ628)

CeNET kabel
(meegeleverd met de Wisselaar)

RGB kabel
 (meegeleverd met 
  de NAX943DV)

Navigatiesysteem

Mini-DIN (8P) kabel
(meegeleverd met de 
      NAX943DV)

Voor
   -Luidsprekers

Achter
   -Luidsprekers

CeNET kabel
(meegeleverd met de DAB tuner)

DAB tuner

Zet de [CeNET/STAND ALONE] schakelaar in de 
[CeNET] stand.

Versterker

RDI
uitgang

RCA tulpstekkerkabel
(los verkrijgbaar)
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� Systeemvoorbeeld 2

RDS TMS Tuner

Hoofdtoestel
(VRX653R)

(TMH943) 

VIDEO INPUT

(VCZ628)

(CDC655z/655Tz/1255z/
DCZ628)

(NAX943DV) 

CeNET STAND
ALONE

DVD/etc. INPUT

(TTX7502z/
TTX7503z)

(DAH913/
DAH923) VTR

∗ Om de juiste input in te schakelen, 
moet u de VRX653R configureren 
zoals beschreven wordt op pagina 
249.

∗ De achter-monitor geeft alleen 
TV/VTR beelden weer. Beelden 
van de DVD-wisselaar kunnen niet 
worden weergegeven.

∗ Bij de aansluiting van  twee CD-
wisselaars is CCA-519-601 
vereist.

TV tuner

CeNET kabel
(meegeleverd 
met de TV tuner)

RCA videokabel
(meegeleverd met
 de TV tuner)

DVD-wisselaar

CD-wisselaar

CeNET Y-adapter
(CCA-519-601, 
los verkrijgbaar)

Ferriet kernfilter 
(meegeleverd met de DVD-wisselaar)

RCA videokabel
 (meegeleverd met de VCZ628)

CeNET kabel
(meegeleverd met de Wisselaar)

RGB kabel
 (meegeleverd met 
  de NAX943DV)

Navigatiesysteem

Mini-DIN (8P) kabel
(meegeleverd met de 
      NAX943DV)

Voor
   -Luidsprekers

Achter
   -Luidsprekers

CeNET kabel
(meegeleverd met de DAB tuner)

DAB tuner

Zet de [CeNET/STAND ALONE] schakelaar in de 
[CeNET] stand.

Versterker

RDI
uitgang

RCA tulpstekkerkabel
(los verkrijgbaar)

RCA videokabel (los verkrijgbaar)

AV adapterkabel
(CCA-389, los verkrijgbaar)

Achtermonitor

Afstandsbediening versterker
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� Systeemvoorbeeld 3

Hoofdtoestel
(VRX653R)

VIDEO INPUT

(TTX7502z/
TTX7503z)

(CDC655z/655Tz/1255z/
DCZ628)

(DAH913/DAH923)

DVD/etc. INPUT

∗ Om de juiste input in te 
schakelen, moet u de VRX653R 
configureren zoals beschreven 
wordt op pagina 249.

TV tuner

CeNET kabel
(meegeleverd 
met de TV tuner)

RCA videokabel
(meegeleverd met de TV tuner)

CD-wisselaar

RCA videokabel
 (meegeleverd met de
 CCD camera)

CeNET kabel
(meegeleverd met de Wisselaar)

Mini-DIN (8P) kabel
(meegeleverd met de 
  CCD camera)

Voor
   -Luidsprekers

Achter
   -Luidsprekers

CeNET kabel
(meegeleverd met de DAB tuner)

DAB tuner

Versterker

RDI
uitgang

RCA tulpstekkerkabel
(los verkrijgbaar)

CCD camera

Afstandsbediening versterker


