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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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Svenska
Bruksanvisning

Innehåll

Tack för att du köpt en Clarion VRX653R.
∗ Denna bruksanvisning gäller för VRX653R.
∗ Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda utrustningen.
∗ Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter att du läst igenom den.
∗ Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och tag väl vara på det tillsammans med

bruksanvisningen.
∗ Denna bruksanvisning innehåller anvisningar om hur man använder en CD-växlare, en DVD-

växlare och en TV-tuner som är anslutna via en CeNET-kabel. CD-växlaren, DVD-växlaren och
TV-tunern har visserligen även sina egna bruksanvisningar, men i dem förklaras inte hur
apparaterna används.
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1. ATT OBSERVERA

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

2. Vid körning på extremt ojämnt underlag kan
det uppstå kraftiga vibrationer som leder till
avbrott i ljudåtergivningen.

3. Denna bilstereo använder en
precisionsmekanism. Öppna aldrig höljet,
även om det skulle uppstå något problem.
Ta heller aldrig isär apparaten, och försök
aldrig smörja de rörliga delarna.

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

4. I samband med TV-mottagning

Vid mottagning av TV-sändningar växlar
signalstyrkan hela tiden eftersom bilen är i
rörelse. Det betyder att det ibland kan vara
omöjligt att få en klar bild.

• TV-signaler är praktiskt taget linjära, vilket
betyder att mottagningen påverkas av
byggnader, berg och andra hinder.

• Yttre faktorer som elektriska järnvägsledningar,
högspänningsledningar och
signalanordningar kan orsaka störningar i
bilden eller ljudet.

∗ Om mottagningen är dålig så byt till en
annan station med bättre mottagning.

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

Angånde navigation
• När NAVI-läget är inställt på NVG fungerar

inte FNC-knappen, vilket gör att det inte går
att växla mellan de olika ljudlägena.



VRX653R 323

Svenska
Bruksanvisning

2. ATT OBSERVERA OM BILDSKÄRMEN
LCD-panelen/Allmänt

• Var noga med att fälla in bildskärmen i
huvudenheten när bilen står parkerad
utomhus under längre tid. Bildskärmen
fungerar inom ett temperaturområde på
mellan 0 och 60°C.

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

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

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

• Var försiktig så att inte displayen blir bränd
av cigarretter. Det kan leda till att höljet
deformeras eller till andra skador.

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

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

• Ställ ingenting på displayen när bildskärmen
är uppvriden.

• Håll inte fast bildskärmen när du ställer in
vinkeln för den. I så fall kan den skadas.

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

• Lysröret bakom bildskärmen slits ut med
tiden. När bilden blir väldigt mörk eller
flimrar bör lysröret bytas ut.

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

• Det kan hända att det förekommer små helt
svarta eller lysande punkter på bildskärmen,
men det är normalt för flytande kristall-
produkter.

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

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

Rengöring

• Rengöring av höljet
Torka försiktigt bort smutsen med en mjuk,
torr trasa.
Om smutsen sitter hårt fast kan man doppa
en mjuk trasa i lite neutralt rengöringsmedel
som är utspätt med vatten, försiktigt torka
bort smutsen, och sedan torka en gång till
med en torr trasa.

Använd aldrig bensen, thinner,
bilrengöringsmedel eller liknande, eftersom
sådana kemikalier kan skada höljet eller
orsaka att färgen flagnar av. Låt inte heller
apparaten vara i kontakt med gummi- eller
plastvaror under längre tid, eftersom det i så
fall kan uppstå fläckar.

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

Observera:
• Läs noggrant igenom detta kapitel och titta på figurerna över frontpanelen i kapitel “3. KONTROLLER”

på sid 5 (utviksblad).

¥ Färg LCD-display

& A-M (Knapp för tonklangsinställning)-knappen

* ADJ (Justeringsknapp)-knappen

( TITLE (Knapp för inmatning av namn)-knappen

) NVG/AV (Navigerings-/audio-video-
väljare)-knappen

¡ JOYSTICK

™ Fjärrkontrollsensor

När bildskärmen är stängd När bildskärmen är öppen

Knappterminologi

1 PWR (Strömbrytare)-knappen

FNC (Funktionsväljare)-knappen

2 SEARCH (Sök-knapp)-knappen

VOLUME (Volymknapp)-knappen

d-knappen

a-knappen

3 PLAY/PAUSE (Avspelnings-/pausknapp)-
knappen

4 Informationspanel

5 PS/AS (Knapp för snabbgenomlyssning/
automatisk lagring)-knappen

SCN (Avsökningsknapp)-knappen

6 RELEASE (Frigöringsknapp)-knappen

7 AF (Knapp för alternativa frekvenser)-knappen

RPT (Knapp för upprepad avspelning)-knappen

8 PTY (Programtypsknapp)-knappen

RDM (Slumpspelningsknapp)-knappen

9 Z-EHCR (Z-enhancer-knapp)-knappen

0 INFO (Informationsknapp)-knappen

TA (Knapp för trafikmeddelanden)-knappen

! OPEN (Öppningsknapp för bildskärmen)-
knappen

@ DISP (Displayknapp)-knappen

# PRESET (Snabbvalsknappar)-knappen (1 till 6)

DIRECT (Direktknappar)-knappen (1 till 6)

$ MUTE (Ljuddämpningsknapp)-knappen

% BND (Frekvensbandväljare)-knappen
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JOYSTICK-användning
Observera:
• Många inställningar görs med apparatens JOYSTICK ¡. Läs detta kapitel för att kunna använda den rätt.
• I DVD-växlarläget går det att välja inställningar på menyerna osv. genom att föra JOYSTICK ¡ uppåt,

nedåt, åt vänster eller åt höger.

� Val av en inställningspunkt på en meny
Välj en inställningspunkt genom att föra
JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt.

� Val av ett alternativ för den valda
inställningspunkten

När du ser de olika inställningsalternativen för en
punkt på höger sida av displayen, kan du välja
önskat alternativ genom att föra JOYSTICK ¡ åt
höger eller vänster. Tryck sedan i mitten av
JOYSTICK ¡ för att bekräfta valet.

� Om “push NEXT” visas intill en menypunkt
1. Tryck på ENT i mitten av JOYSTICK ¡ för

att välja punkten och ta fram de olika
inställningsalternativen.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja en inställningspunkt, och tryck sedan
på ENT i mitten av JOYSTICK ¡ för att
bekräfta ditt val.

� Återgång till föregående meny
Välj “MENU” genom att föra JOYSTICK ¡ åt
höger eller vänster, och tryck sedan på ENT i
mitten av JOYSTICK ¡.

Uppåt

Åt vänster

Åt höger

Nedåt

Tryck på ENT imitten av JOYSTICK¡¡¡¡¡
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Namndisplay (TITLE LIST)

FÄRG LCD-DISPLAY INFORMATIONSPANEL

5. INFORMATION PÅ DISPLAYEN FÖR OLIKA FUNKTIONER
Färg LCD-displayen och Informationspanelen på huvudenheten visar följande displayer och ger
information om valt läge och funktion.

Displayvisning gemensam för alla lägen

FÄRG LCD-DISPLAY INFORMATIONSPANEL

Klockdisplay

HUVUDFunktionsnamn

Knappnamn
CT (klocktid)

Programtypnamn för PTY-avbrott

Z-enhancer-indikator

Loudnessindikator

Z-enhancer-indikator

Loudnessindikator

Ljuddämpningsindikator
Funktionsikon

CT (klocktid)
Timme

Minut

Skivnamn
• “TITLE  ?” visas om ett namn inte

har matats in.
• “NO DISC” visas om det inte finns

någon skiva i växlaren.

(Displayexempel med en CD-växlare)

Skivnummer
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RADIO-display

FÄRG LCD-DISPLAY INFORMATIONSPANEL

HUVUD

SUB

RDS-display

FÄRG LCD-DISPLAY INFORMATIONSPANEL

Snabbvalsnummer

Band/Frekvens/
Snabbvalsnummer

Band

Frekvens

Stereoindikator

Stereoindikator

Indikator för stationssökning/
manuell inställning

:Indikator för stationssökning/
manuell inställning

PTY-namn

Band/stationsnamn (PS-namn)/
snabbvalsnummer vid mottagning av en
radiostation/Snabbvalsnummer

PTY-namn som tas emot

Programtypnamn för
PTY-avbrott

:AF-indikator( alternativ frekvens)
:REG-indikator (regionalprogram)
:TA-indikator (trafikmeddelanden)
:TP-indikator (trafikprogram)
:PTY-indikator (programtyp)

HUVUD

SUB

:Indikator för stationssökning/
manuell inställning

PTY-namn

Stationsnamn
:Stereoindikator
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Display för CD-växlarläge

FÄRG LCD-DISPLAY INFORMATIONSPANEL

TV-display

FÄRG LCD-DISPLAY INFORMATIONSPANEL

Spårnamn/Skivnamn/
Användarnamn

Skivnummer
Avspelningstid

HUVUD

SUB

Spårnummer

När avspelningsläget väljs, visar displayen
följande:
• T-SCAN : Snabbgenomlyssning
•T-REPEAT,RPT : Upprepad spelning
•T-RANDOM,RDM : Spelning i slumpvis

ordning
•D-SCAN : Skivgenomlyssning
•D-REPEAT,D-RPT : Upprepad avspelning

av en skiva
•D-RANDOM,D-RDM : Spelning av skivor i

slumpvis ordning
Spårnamn

Skivnamn

:Indikator för upprepad
avspelning av en skiva

: Indikator för spelning av
skivor i slumpvis ordning

Indikator för upprepad avspelning
Indikator för spelning i slumpvis ordning

Indikator för skivnummer

AvspelningstidSpårnummer

HUVUD

SUB

AnvändarnamnAnvändarnamn

Band/Kanal/Snabbvalsnummer

Band

Kanal
Snabbvalsnummer

: Indikator för stationssökning/
manuell inställning
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DAB-display

FÄRG LCD-DISPLAY INFORMATIONSPANEL

PTY-namn som tas emot

Programtypnamn för
PTY-avbrott

:DAB-indikator
:INFO-indikator (information)
:AF-indikator( alternativ frekvens)
:REG-indikator (regionalprogram)
:TA-indikator (trafikmeddelanden)
:TP-indikator (trafikprogram)
:PTY-indikator (programtyp)

: Indikator för stationssökning/
manuell inställning

Stationsnamn
:Stereoindikator

HUVUD

SUB

PTY-namn

Ensemble-namn

Band/Service Label/Snabbvalsnummer

Skärm för DVD-växlarläget

FÄRG LCD-DISPLAY INFORMATIONSPANEL

HUVUDNär bilen är i rörelse visas nedanstående
skärm.

• Ingen SUB-visning

AUDIO PROGRAM ONLY

DVD
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6. FJÄRRKONTROLLEN

CR2025

[FNC] [BND]

[    ]

[   ], [   ]

[MUTE]

[TA]

[PS/AS]

[a], [d]

[DISP]

[PTY]

[AF]

Insättning av batteriet
1 Vänd på fjärrkontrollen och skjut locket åt det håll som pilen 

på bilden visar.
2 Sätt in batteriet (CR2025) i insättningsstyrningen med 

sidan märkt med (+) vänd uppåt.
3 Tryck batteriet åt det håll som visas av pilen, så att det 

skjuts in i facket.
4 Sätt tillbaka locket och skjut in det tills ett klickljud hörs.
Observera:
Om du sätter in batteriet fel, kan det börja läcka och vålla 
personskador eller skada intilliggande materiel. Följ alltid 
följande säkerhetsföreskrifter:
• Använd endast det specificerade batteriet.
• Vid byte av batteriet skall du sätta in det korrekt med sidorna 

+/– vända åt rätt håll.
• Utsätt inte batteriet för hetta och kasta inte bort det i en 

öppen eld eller vatten. Försök aldrig att ta isär batteriet.
• Gör dig av med använda batterier på föreskrivet sätt.

Insättningsguide

SändareAnvändningsområde: 30° i alla riktningar

När panelen är öppen
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Hur knapparna på fjärrkontrollen fungerar

Observera:
• Fjärrkontrollen kan inte användas när bildskärmen är stängd.
• Vissa av de motsvarande knapparna på huvudenheten och fjärrkontrollen har olika funktioner.
• I DVD-växlarläget kan det hända att vissa funktioner inte går att styra med bilstereons fjärrkontroll.
• Använd den speciella fjärrkontrollen i DVD-växlarläget.
(∗) I DVD-växlarläget fungerar den här fjärrkontrollen på samma sätt som när man trycker på knapparna på

med samma namn på fjärrkontrollen till DVD-växlaren.

[FNC]

[BND]

[w, z]

[a, d]

[  ]

[MUTE]

[TA]

[DISP]

[PS/AS]

[AF]

[PTY]

Knapp

Funktions-
läge

Hoppar till nästa CD i stigande ordning.

Hoppar framåt och bakåt mellan spåren.
När knappen hålls intryckt i mer än 1
sekund: Snabbsökning framåt/bakåt.

Växlar mellan spelning och paus.

Tänder och släcker bildskärmen.
DVD-växlarläget: När knappen hålls
intryckt i mer än 1 sekund: Bildpålägg
(Uppspelningsinformation visas.)
När knappen hålls intryckt medan
bildpålägget visas: Byte av skärmformat.

Snabbgenomlyssning. När knappen hålls
intryckt i mer än 1 sekund:
Snabbgenomlyssning av alla CD-skivorna/
minidiskarna.
(∗)

Upprepad spelning. När knappen hålls
intryckt i mer än 1 sekund:
Upprepad spelning av alla CD-skivorna/
minidiskarna. (∗)

Spelning i slumpvis ordning.
När knappen hålls intryckt i mer än 1
sekund: Spelning av alla spåren på alla CD-
skivorna/minidiskarna i slumpvis ordning.
(∗)

Växlar mellan
frekvensbanden.

Hoppar uppåt och nedåt
mellan snabbvals-
stationerna.

Saknar funktion.

Tänder och släcker
bildskärmen.
När knappen hålls intryckt
i mer än 1 sekund:
Bildpålägg
(Uppspelningsinformation
visas.)
När knappen hålls intryckt
medan bildpålägget visas:
Byte av skärmformat.

Snabbvalsavsökning. När
knappen hålls intryckt i
mer än 2 sekunder:
automatisk
stationslagring.

Saknar funktion.

Växlar mellan TV-och
videoband-spelarläget.

Växlar mellan
frekvensbanden.

Hoppar uppåt och
nedåt mellan
snabbvals-stationerna.

Saknar funktion.

Slår på och stänger av
bildskärmen.

Snabbvalsavsökning.
När knappen hålls
intryckt i mer än 2
sekunder:automatisk
stationslagring.

Slår på och stänger
av AF-funktionen. När
knappen hålls intryckt
i mer än 1 sekund:
REG-funktionen på
och av.

Slår på och stänger
av PTY-
beredskapsläget.

Höjer och sänker volymen (för alla funktionslägen).

Växlar mellan radion, DAB-radion, CD-växlaren, DVD-växlaren och TV-n.

Radio (RDS) CD-växlare
DVD-växlare TV

Slår på och stänger av ljuddämpningen.

Slår på och stänger av TA-funktionen.
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7. DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN
2. Lås fast den löstagbara kontrollpanelen

genom att trycka mitt upptill på den tills det
klickar till.

3. Tryck på POWER-knappen 1 för att slå på
bilstereon.

* Enheten tar inte emot tangentinmatningar
under 1 sekund efter att kontrollpanelen satts
på igen.

• Den löstagbara kontrollpanelen blir lätt
skadad av stötar. Var försiktig så att du
inte tappar den eller utsätter den för
kraftiga stötar när du tagit av den.

• Om manöverpanelen lämnas öppen kan
den löstagbara kontrollpanelen falla ned
p.g.a. bilens vibrationer. Det leder till
skador på den löstagbara kontrollpanelen.
Stäng därför manöverpanelen eller ta av
den löstagbara kontrollpanelen och lägg
den i sitt fodral.

• Kontakten som förbinder den löstagbara
kontrollpanelen med huvudenheten är en
extremt viktig del. Var försiktig så att du
inte skadar den genom att trycka på den
med naglarna, skruvmejslar, e.d.

Observera:
• Om den löstagbara kontrollpanelen blir smutsig

så använd bara en mjuk, torr torkduk för att
torka rent den.

Kontrollpanelen går att ta av för att
förhindra att bilstereon blir stulen. Stoppa den
löstagbarakontrollpanelen (DCP) i sitt fodral
när du tar av den så att den inte blir repad.

Vi rekommenderar att du tar med dig
kontrollpanelen när du lämnar bilen.

Hur man tar av den löstagbara
kontrollpanelen
1. Stäng av bilstereon.

2. Tryck in DCP-frigöringsknappen 6
ordentligt för att frigöra den löstagbara
kontrollpanelen.

3. Dra den löstagbara kontrollpanelen mot dig
och ta av den.

Hur man sätter på den löstagbara
kontrollpanelen
1. Håll den löstagbara kontrollpanelen med

baksidan vänd mot huvudenheten, och
haka fast panelens underkant i
motsvarande kant på huvudenheten på det
sätt som visas i figuren.

DCP-frigöringsknapp

POWER-knapp

Löstagbar kontrollpanel
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8. HUR MAN ANVÄNDER BILSTEREON
Grundläggande
användningssätt

Att starta eller stänga av motorn med
bilstereon påslagen och volymen fullt
uppskruvad kan leda till hörselskador. Var
försiktig med att skruva upp volymen för högt.

Observera:
• Starta motorn innan du slår på bilstereon.

Hur man slår på och stänger av
bilstereon
Observera:
• Var försiktig med att använda denna bilstereo

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

1. Tryck på POWER-knappen 1.

2. Belysningen och displayen tänds på bilstereon.
Bilstereon kommer automatiskt ihåg vilket
funktionsläge den var i när den senast stängdes
av, och ställer automatiskt in det läget igen.

3. Tryck in POWER-knappen 1 och håll den
intryckt i mer än 1 sekund för att stänga av
bilstereon.

Observera:
• Angående “SYSTEM CHECK”

Bekräftelse om ansluten utrustning för denna
apparat skall göras först efter att anslutningarna
är klara och strömmen har slagits på. När ström
ges till enheten visas “SYSTEM” och “PUSH
PWR” växelvis på displayen. Tryck på POWER-
knappen 1, varefter systemkontrollen startar i
enheten. Tryck en gång till på POWER-knappen
1 när “COMPLETE” visas.

Val av funktionsläge
1. Tryck på FNC-knappen 1 för att byta

funktionsläge.

2. Varje gång du trycker på FNC-knappen 1
ändras funktionsläget i följande ordning:

Radioläget ➜ DAB-läget ➜ CD-växlarläget
➜ DVD-växlarläget ➜ TV-läget➜
Radioläget...

∗ Extrakomponenter som inte är anslutna via
CeNET går inte att välja.

Justering av volymen
Tryck VOLUME-knappen 2 i pilens riktning wwwww
(upp) eller zzzzz (ned) för att justera volymen;

wwwww: Volymen höjs.

zzzzz: Volymen sänks.
∗ Volymnivån visas på displayen inom ett område

från 0 (min. volym) till 33 (max. volym).

Skruva inte upp volymen högre än att du
kan höra ljud utifrån medan du kör.

Ändring av vad som visas på displayen
När panelen är stängd:
Tryck på DISP-knappen @ för att välja önskad
information. Varje gång du trycker på DISP-
knappen @ ändras informationen på displayen
i följande ordning:

Observera:
• När du väl valt skärm blir den skärmen till

standardskärm. När du gör en inställning, som
t.ex. justerar volymen, går displayen tillfälligt
över till skärmen för den funktionen, och återgår
sedan till standardskärmen efter ett par
sekunder.

Observera:
Läs igenom detta kapitel med hjälp av figurerna över
frontpanelen i kapitlet “3. KONTROLLER” på sidan 5 (utvikt).

ACC- eller
ON-läget

Huvuddisplay

Sub-display

Klocktid (CT) display

Huvuddisplay...
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Grundläggande användningssätt

• Om ett namn har matats in, visas det på
sekundärdisplayen SUB. “---------” visas på
displayen om ett namn inte har matats in. Se
avsnittet “Inmatning av namn” i kapitlet
“Andra funktioner”.

• För CD och TV, kan inte vissa av tecknena i
namnet, PS-namnet hos RDS-stationer samt
DAB-servicenamnet visas på frontpanelens
display. Dessa tecken visas i så fall som ett
mellanrum.

• Om bilstereon inte tar emot några CT-data visas
“CT--:--” på displayen.

Visning av läget på displayen
När panelen är öppen:
Tryck på TITLE-knappen ( för att visa
namnlistan på displayen. När namnlistan visas
kan du se namnen på de namn som lagrats på
PRESET-knapparna # 1 till 6.
∗ Ett PS-namn visas i RDS-tunerläget.
∗ I DAB-läget visas ett servicenamn.
∗ Se avsnittet “Avspelning av namn i listan” för

mer information.

Hur man öppnar och vrider bildskärmen
Observera:
• Ställ inga föremål på bildskärmen när den är

öppen.
• Var försiktig så att du inte tappar något föremål

på de rörliga delarna.
• Utsätt inte bildskärmen för stötar.
1. Tryck på OPEN-tangenten ! för att öppna

färg LCD-displayen ¥.
* Om färg LCD-displayen ¥ lämnas i

horisontalt läge i 10 sekunder eller mer, dras
den automatiskt in i apparaten igen.

2. Vrid färg LCD-displayen ¥ uppåt till önskad
vinkel.

När du vrider färg LCD-skärmen uppåt till
passande vinkel visas en bild på displayen.
Visningen på informationspanelen 4
försvinner.

Vrid inte upp bildskärmen om den inte är helt
öppen.
Var försiktig när du ställer in bildskärmens vinkel
så att du inte kommer i kläm med fingrarna i
panelen eller i bilens instrumentpanel.

3. För att skjuta in färg LCD-displayen ¥ i
apparaten, skall du vrida tillbaka displayen
till horisontalläget tills du hör ett klick.

Hur man slår på och stänger av
bildskärmen
Varje gång du trycker på DISP-knappen @
slås bildskärmen på, respektive stängs av.
∗ Om monitorn har släckts, sätts den på när du

trycker på en tangent eller lägger i backen när
en back-kamera är installerad.

Ljuddämpning
Ljuddämpningen kopplas in respektive ur varje
gång du trycker på MUTE-tangenten.

“MUTE” visas när ljuddämpningen är inkopplad.

Inställning av Z-förstärkningen
På denna bilstereo finns det 3 olika sorters
tonklangseffekter lagrade i minnet. Välj önskad
effekt.
∗ Fabriksinställningen är “Z-EHCR OFF” (avstängd).
När något av Z-förstärkningslägena (1-3) slås
på tänds “Z-EHCR” på displayen.

• “Z-EHCR 1” (Z-enhancer 1):

Inställning för att förstärka basen

• “Z-EHCR 2” (Z-enhancer 2):

Inställning för att förstärka
diskanten

• “Z-EHCR 3” (Z-enhancer 3):

Inställning för att förstärka både
basen och diskanten

• “Z-EHCR OFF” (Z-enhancer off):

Varken basen eller diskanten
påverkas av Z-förstärkningen



VRX653R 335

Svenska
Bruksanvisning

När panelen är stängd:
Varje gång du trycker på Z-EHCR-knappen 9
ändras tonklangseffekten i följande ordning:

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

När panelen är öppen:
1. Tryck på A-M-knappen & för att växla till

AUDIO-MODE-displayen.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja “Z-EHCR”. Tryck på ENT i mitten av
JOYSTICK ¡ för att välja Z-enhancer-
menyn.

3. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja mellan:

“TYPE 1”(Z-Enhancer 1)  “TYPE 2” (Z-
Enhancer 2)  “TYPE 3” (Z-Enhancer 3)

 “OFF” (Z-Enhancer urkopplad),

och tryck på ENT i mitten av JOYSTICK ¡
för att bekräfta Z-enhancer-valet.

4. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att placera markören på “MENU” när
inställningen är klar. Tryck sedan på ENT i
mitten av JOYSTICK ¡ för att gå tillbaka till
AUDIO-MODE-displayen.
∗ Tryck en gång till på A-M-knappen & för att

återgå från displayen AUDIO-MODE till
displayen STANDARD.

Justering av Z-förstärkningen
Observera:
• Denna funktion är endast aktiv när panelen är

öppen.
1. Tryck på A-M-knappen & för att växla till

AUDIO-MODE-displayen.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja “Z-EH LVL”. Tryck på ENT i mitten av
JOYSTICK ¡ för att välja justeringsmenyn
för Z-enhancer-menyn.

3. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
justera Z-enhancer-nivån.
∗ I läget Z-Enhancer 1 går det att justera

basen inom ett område på ±2.
∗ I läget Z-Enhancer 2 går det att justera

diskanten inom ett område på ±2.
∗ I läget Z-Enhancer 3 går det att justera både

basen och diskanten inom ett område på ±2.
4. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för

att placera markören på “MENU” när
justeringen är klar. Tryck sedan på ENT i
mitten av JOYSTICK ¡  för att gå tillbaka
till displayen AUDIO-MODE.

Justering av bas och diskant
Observera:
• Denna funktion är endast aktiv när panelen är

öppen.
• Denna funktion kan endast ställas in när Z-

enhancer är urkopplad (OFF).
1. Tryck på A-M-knappen & för att växla till

AUDIO-MODE-displayen.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja “BAS/TRE”. Tryck sedan på ENT i
mitten av JOYSTICK ¡ för att välja
inställningsmenyn för BASS/TREBLE.

3. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att justera bas (“BASS”) eller diskant
(“TREBLE”).

4. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
ställa in önskad nivå: från -6 till 6).

5. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att flytta markören till “MENU” när
inställningen är klar. Tryck sedan på ENT i
mitten av JOYSTICK ¡ för att gå tillbaka till
displayen AUDIO-MODE.

Justering av balans och fader
Observera:
• Denna funktion är endast aktiv när panelen är

öppen.
1. Tryck på A-M-knappen & för att växla till

AUDIO-MODE-displayen.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja “BAL/FAD”. Tryck sedan på ENT i
mitten av JOYSTICK ¡ för att gå till
displayen BAL/FAD.

3. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att välja balans (“BALANCE”) eller
“FADER”.

4. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
justera den valda parametern:

Justeringsomfång för balans: L13 till R13

Justeringsomfång för fader: fram12 / bak12

5. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att flytta markören till “MENU” när
inställningen är klar. Tryck sedan på ENT i
mitten av JOYSTICK ¡ för att gå tillbaka till
displayen AUDIO-MODE.

Grundläggande användningssätt
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Hur man slår på/stänger av loudness
Loudnesseffekten betonar basen och
diskanten, vilket ger ljudet en naturligare klang.
Vi rekommenderar att du använder loudness
när du lyssnar på musik på låg volym.
∗ Denna funktion är endast aktiv när panelen är

öppen.
1. Håll A-M-knappen & intryckt i minst 1

sekund för att aktivera (ON) loudness .
“LD”-indikatorn tänds på displayen.

2. Håll A-M-knappen & intryckt i minst 1
sekund för att koppla ur (OFF) loudness .
“LD”-indikatorn släcks.

Klockan (CT-funktionen)
CT-funktionen tar emot CT-data från en RDS-
station och visar rätt tid på displayen
(CT=Clock Time). Tryck på DISP-knappen @
för att visa CT-displayen.
∗ Om inga CT-data tas emot visas “CT--:--” på

displayen.
Observera:
• CT-data sänds inte av alla stationer eller i alla

länder. I vissa områden kan det hända att inte
rätt tid visas på displayen.

Grundläggande användningssätt Hur man använder radion
Att lyssna på radio
1. Tryck på FNC-knappen 1 för att välja

Radioläget. Frekvensen eller PS-namnet
tänds på displayen.
∗ PS: Programservicenamn

2. Tryck på BND-knappen % för att välja
radioband. Varje gång du trycker på knappen
ändras radiobandet i följande ordning:

FM1 ➜ FM2 ➜ FM3 ➜ AM (MV/LV)➜ FM1...

3. Tryck på SEARCH-knappens högra eller
vänstra sida 2 för att ställa in önskad station.

Stationsinställning
Det finns 3 olika sätt att ställa in en station:
stationssökning, manuell stationsinställning
och snabbval.

Stationssökning
Det finns 2 olika sätt att söka efter stationer:
DX SEEK och LOCAL SEEK.

DX SEEK används för att ställa in alla stationer
som kan tas emot; LOCAL SEEK används för
att ställa in stationer med stark signal.

1. Tryck på BND-knappen % för att välja
önskat radioband (FM eller AM (MV/LV)).

2. Ställ in en station.
∗ Håll BND-knappen % intryckt i 1 sekund eller

längre när “MANU” visas på displayen (eller
när panelen är stängd då “SRCH”-indikatorn
är släckt). “MANU” på displayen släcks (eller
“SRCH” tänds på displayen om panelen är
öppen) och stationssökningen kan nu
användas.

∗ Om “TA” lyser på displayen söker radion
automatiskt efter stationer som sänder
trafikprogram (TP-stationer).

� DX SEEK
Tryck på SEARCH-knappens högra eller
vänstra sida 2 för att automatiskt söka
efter en station.

Om du trycker på SEARCH-knappens högra
sida 2, söker radion efter en station med
högre frekvens, och om du trycker på
SEARCH-knappens vänstra sida 2, söker
radion efter en station med lägre frekvens.
∗ När stationsökningen startar tänds “DX

SEEK” på displayen.
� LOCAL SEEK
Stationssökning efter starka signaler börjar
om du håller höger eller vänster sida av
SEARCH-knappen 2 intryckt i 1 sekund.
Endast stationer med stark signal ställs in.
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Hur man använder radion

3. Tryck in en av PRESET-knapparna # och
håll den intryckt i mer än 2 sekunder för att
lagra den station som är inställd för tillfället i
snabbvalsminnet.

Automatisk stationslagring
Med automatisk stationslagring lagras upp till 6
stationer automatiskt i minnet i tur och ordning,
efter hand som de ställs in. Om det inte finns 6
stationer som går att ta emot förblir resten av
de gamla stationerna i snabbvalsminnet som
de är.

1. Tryck på BND-knappen % för att välja
önskat radioband (FM eller AM (MV/LV)).

2. Håll PS/AS-tangenten 5 intryckt i 2
sekunder eller längre. Stationer med stark
signal lagras då automatiskt på snabbvalen.
∗ Om den automatiska stationslagringen utförs

på något av FM-banden lagras stationerna
på FM3, även om du valt FM1 eller FM2 för
att lagra stationerna.

Snabbvalsavsökning
Vid snabbvalsavsökning ställs var och en av
snabbvalsstationerna i minnet in i tur och
ordning. Det är praktiskt när man letar efter en
viss station i minnet.

1. Tryck på PS/AS-knappen 5.

2. Tryck en gång till på PS/AS-knappen 5 när
den  önskade stationen har ställts in för att
fortsätta lyssna till stationen.

∗ När den lokala stationsökningen startar tänds
“LO SEEK” på displayen.

Manuell stationsinställning
Det finns 2 olika sätt att välja mellan:
snabbinställning och steginställning.

I steginställningsläget ändras frekvensen ett
steg i taget. I snabbinställningsläget kan du
snabbt ställa in önskad frekvens.

1. Tryck på BND-knappen % för att välja
önskat radioband (FM eller AM (MV/LV)).
∗ Håll BND-knappen % intryckt i 1 sekund eller

längre när “MANU” inte visas på displayen
(eller när panelen är stängd då “SRCH”-
indikatorn är tänd). Manuell sökning kan
användas när “MANU” visas på displayen
(eller när panelen är stängd då “SRCH”-
indikatorn är släckt).

2. Ställ in en station.

� Snabbinställning:
Tryck in SEARCH-knappens högra eller
vänstra sida % och håll den intryckt i mer
än 1 sekund för att ställa in en station.

� Steginställning:
Tryck på SEARCH-knappens högra eller
vänstra sida % för att ställa in en station för
hand.
Observera:
• Manuell sökning kopplas ur om du inte gör

någonting under 7 sekunder eller längre.

Lyssning på snabbvalsstationer
Det går att lagra olika radiostationer på upp till
24 olika snabbvalsnummer i minnet (6 för FM1,
6 för FM2, 6 för FM3 och 6 för AM). När du
trycker på en snabbvalsknapp ställs den
radiofrekvens som finns lagrad på den
knappen automatiskt in.

1. Tryck på BND-knappen % för att välja
önskat radioband (FM eller AM (MV/LV)).

2. Tryck på motsvarande PRESET-knapp #
för att ställa in den lagrade stationen.
∗ Om du trycker in en av PRESET-knapp #

och håller den intryckt i mer än 2 sekunder
lagras den station som är inställd för tillfället i
snabbvalsminnet.

Manuell stationslagring
1. Tryck på BND-knappen % för att välja

önskat radioband (FM eller AM (MV/LV)).

2. Ställ in önskad station med hjälp av
stationssökning, manuell stationsinställning
eller snabbval.
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RDS (Radio Data System)
Denna bilstereo har en inbyggd RDS-dekoder för
att kunna ta emot information från stationer som
sänder RDS-data. Detta system gör det möjligt för
radion att visa namnet på den station du lyssnar
på (PS), och att automatiskt gå över till en annan
station på samma radionät med bättre mottagning
när du kör långa sträckor (AF-omkoppling). Det är
också möjligt att gå direkt över till
trafikmeddelanden eller program av en viss typ så
fort de börjar sändas av en RDS-station, oavsett
vad du höll på att lyssna på. Om EON-information
dessutom tas emot, kan denna information
användas för automatisk uppdatering av andra
stationer på snabbvalen i samma nätverk, samt
mottagning av trafikmeddelanden och/eller en
vald programtyp från andra stationer (TP). Denna
funktion kan inte användas i alla områden.

Radion måste vara inställd på FM-bandet för
att det ska gå att använda RDS-funktionerna.

• “AF” : Alternativa frekvenser

• “PS” : Programservicenamn

• “PTY” : Programtyp

• “EON” : Övervakning av andra radionät

(Enhanced Other Networks)

• “TP” : Trafikprogram
∗ RDS-avbrotten fungerar inte när du lyssnar på

en AM-station eller i TV-läget.

AF-funktionen
AF-funktionen gör det möjligt för radion att
bibehålla bästa möjliga motagning genom att
växla mellan olika frekvenser på samma
radionät.
∗ Fabriksinställningen är “ON” (på).
� Hur man stänger av AF-funktionen
Tryck på AF-knappen 7. “AF”-indikatorn släcks.

� Hur man slår på AF-funktionen
Tryck på AF-knappen 7. “AF”-indikatorn tänds.
∗ Om mottagningen av den aktuella radiostationen

försämras avsevärt, visas “SEARCH” på
displayen och radion börjar söka efter samma
program på en annan frekvens.

∗ “AF”-indikatorn börjar blinka om mottagningen
försämras.

� AF-övergång mellan RDS och DAB
Om samma program sänds av både en RDS-
station och en DAB-station och denna funktion
är påslagen, går radion automatiskt över till
den station som ger den bästa mottagningen.

Hur man använder RDS
∗ Denna funktion fungerar bara när DAB-

mottagaren DAH9500z, som säljs separat, är
inkopplad.

1. Tryck på ADJ-knappen * för att gå över till
skärmen för val av justeringspunkt.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja “LINKACT”.

3. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att välja “ON” eller “OFF”. Tryck på ENT i
mitten av JOYSTICK ¡ efter ditt val.

� ON:
AF-övergång mellan DAB och RDS möjlig.

� OFF:
AF-övergång mellan DAB och RDS ej
möjlig.

4. Tryck på ADJ-knappen * för att gå tillbaka
till det tidigare läget.

Regionalprogramfunktionen (REG)
När REG-funktionen är påslagen tas
lokalstationen med den bästa mottagningen in.
När denna funktion är avstängd och du kör in i
ett annat regionalområde går radion över till en
lokalstation i det nya området.
∗ Fabriksinställningen är “OFF” (av).
Observera:
• Denna funktion har ingen effekt när en

riksstation som t.ex. Sveriges Radio är inställd.
• På/av-inställningen för REG-funktionen gäller

bara när AF-funktionen är påslagen.
� Hur man slår på REG-funktionen
Håll AF-knappen 7 intryckt i 2 sekunder eller
mer om “REG” inte lyser på displayen.
“REG”-indikatorn tänds på displayen.

� Hur man stänger av REG-funktionen
Håll AF-knappen 7 intryckt i 2 sekunder eller
mer. “REG” släcks på displayen.

Manuell inställning av en
lokalstation på samma radionät
Observera:
• Denna funktion går att använda när en

lokalsändning på samma radionät tas emot.
1. Denna funktion går bara att använda när

AF-funktionen är påslagen och REG-
funktionen är avstängd.

2. Tryck på en av PRESET-knapparna # för
att ställa in en lokalstation.

3. Radion byter till en annan lokalstation i
samma nätverk varje gång du trycker på
samma PRESET-knapp #.
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Trafikmeddelanden (TA)
När bilstereon är i TA-beredskapsläge har
trafikmeddelanden högsta prioritet och ställs in
så fort de börjar sändas så att du kan höra
dem, oavsett vilket funktionsläge som är
inställt. Det går även att ställa in TP-stationer
(trafikprogramstationer) automatiskt.
∗ RDS-avbrotten fungerar inte när du lyssnar på

en AM-station eller i TV-läget.
∗ Denna funktion går bara att använda när “TP”

lyser på displayen. När “TP” lyser betyder det att
den inställda RDS-stationen sänder program
med trafikmeddelanden.

� Hur man ställer bilstereon i TA-beredskapsläge
Om du trycker på TA-knappen 0 när bara “TP”
lyser på displayen, tänds “TP” och “TA” på
displayen och bilstereon ställs i TA-beredskapsläge
tills ett trafikmeddelande börjar sändas. När ett
trafikmeddelande börjar sändas tänds “TRA INFO”
på displayen. Om du trycker på TA-knappen 0
medan ett trafikmeddelande håller på att tas emot,
stängs mottagningen av  meddelandet av och
bilstereon återgår till TA-beredskapsläget.

� Hur man stänger av TA-beredskapsläget
Tryck på TA-knappen 0 medan både “TP” och
“TA” lyser på displayen. “TA” släcks på
displayen och TA-beredskapsläget stängs av.
∗ Om du trycker på TA-knappen 0 när “TP” inte

lyser, börjar radion söka efter TP-stationer.
� Sökning efter en TP-station
Om du trycker på TA-knappen 0 när “TP” inte
är tänd, tänds “TA” på displayen och radion
söker automatiskt upp en TP-station.
Observera:
• Radion fortsätter söka ända tills den hittar en

TP-station. Om du trycker en gång till på TA-
knappen 0 släcks “TA” på displayen och
sökningen efter TP-stationer avbryts.

Automatisk lagring av TP-stationer
i snabbvalsminnet
Det går att automatiskt lagra upp till 6 TP-
stationer i snabbvalsminnet. Om det inte finns
6 TP-stationer som går att ta emot förblir
resten av de gamla stationerna i
snabbvalsminnet som de är.

1. Håll PS/AS-knappen 5 intryckt i 2
sekunder eller mer om “TA” lyser på
displayen.

2. TP-stationer med stark signal lagras i
snabbvalsminnet.
∗ Även om du valt FM1 eller FM2, lagras TP-

stationerna i minnet för FM3.

Programtypsfunktionen (PTY)
Tack vare denna funktion kan du lyssna på
program av en viss typ så fort de börjar
sändas, även om bilstereon är inställd på något
annat funktionsläge än radion.
∗ RDS-avbrotten fungerar inte när du lyssnar på

en AM-station eller i TV-läget.
∗ PTY-sändningar förekommer ännu inte i alla länder.
∗ I TA-beredskapsläget har TP-stationer företräde

framför stationer som sänder PTY-program.

Val av PTY
1. Radion växlar till det valda PTY-läget när du

trycker på PTY-knappen 8.

2. Tryck på valfri PRESET-knapp # för att välja
önskad PTY-kod. Alternativt kan du när
panelen är stängd trycka SEARCH-knappen
2 uppåt eller nedåt för att välja den önskade
PTY-koden.
∗ I nedanstående tabell visas fabriksinställningarna

för PRESET-knapparna  #.

3. 7 sekunder efter att du valt PTY stängs
PTY-valläget automatiskt av.

� Hur man stänger av PTY-beredskapsläget
Om du håller PTY-knappen 8 intryckt under 1
sekund eller mer, släcks “PTY”-indikatorn och
PTY-beredskapsläget kopplas ur.

� Hur man stänger av ett PTY-avbrott
Tryck på PTY-knappen 8 då en PTY-sändning
har avbrutit programmet, och på så sätt
avbryta PTY-avbrottet och återställa radion till
PTY-beredskapsläget.

PTY-sökning
1. Radion växlar till det valda PTY-läget när du

trycker på PTY-knappen 8.

2. Välj en önskad PTY-kod.

3. Tryck på höger eller vänster sida på SEARCH-
knappen 2. Om du trycker på den högra sidan
börjar radion leta efter en station med högre

Hur man använder RDS

Programtyp
ENGELSKA Innehåll

1 NEWS Nyheter

2 INFO Information

3 POP M Populärmusik

4 SPORT Sport

5 CLASSICS Klassisk musik

6 M,O,R,M Blandad
underhållningsmusik

Snabbvals-
nummer
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Hur man använder RDS

frekvens som sänder den typen av program.
Om du trycker på den vänstra sidan börjar
radion leta efter en station med lägre frekvens.
∗ Radion återgår till huvudläget (MAIN) om den

inte kan hitta en station som sänder den
valda PTY-koden.

Lagring av PTY-koder i snabbvalsminnet
1. Läget för val av PTY-kod kopplas in när du

trycker på PTY-knappen 8.

2. Välj önskad PTY-kod.

3. Håll en av PRESET-knapparna # intryckt i
2 sekunder eller mer för att lagra den valda
PTY-koden i snabbvalsminnet.

Det går att välja mellan följande 29 programtyper.

Användning av PTY SELECT-
displayen när panelen är öppen
1. Tryck på PTY-knappen 8 för att välja

displayen PTY SELECT.

2. På PTY SELECT-displayen kan du välja
PTY-kod och göra justeringar i PTY-minnet.

För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att välja “PTY ITEM” eller “PRESET”
(genom att flytta markören).

3. PTY-valet utförs om du väljer “PTY ITEM”.
För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja önskad PTY-kod. Tryck på ENT i
mitten av JOYSTICK ¡ för att bekräfta ditt
val av PTY ITEM.

(Det PTY ITEM som valts visas längst ned
till höger på displayen.)

4. Du kan kalla upp PTY-minnet och lagra nya
inställningar i det om du väljer “PRESET”.

5. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja ett av snabbvalen 1 till 6.

6. Tryck på ENT i mitten av JOYSTICK ¡ för
att kalla fram önskat PTY ITEM.

Tryck på ENT i mitten av JOYSTICK ¡ i 2
sekunder eller mer för att lagra det aktuella
PTY ITEM på det valda snabbvalsnumret
(visas längst ned till höger på displayen).

7. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att flytta markören till “MENU” när
justeringen är klar, och tryck därefter på
ENT i mitten av JOYSTICK ¡ för att få
tillbaka STANDARD-displayen.

Nödsändningar
Om radion uppfattar en nödsändning avbryts
alla de andra funktionerna, “ALARM” tänds på
displayen och nödsändningen hörs i
högtalarna.
∗ RDS-avbrotten fungerar inte när du lyssnar på

en AM-station eller i TV-läget.
� Hur man stänger av en nödsändning
Mottagning av nödmeddelanden avbryts om du
trycker på AF-knappen 7.

Programtyp
SVENSKA Innehåll
NYHETER Nyheter
AKTUELLT Nyhetskommentarer
INFO Information
SPORT Sport
UTBILDN Utbildningsprogram
TEATER Radioteater och program

om teater
KULTUR Kulturprogram
VETENSKP Program om vetenskap

och teknik
BLANDAT Övriga sorters program
POP Populärmusik
ROCK Rockmusik
LÄTTLYSS Blandad underhållningsmusik
L KLASS Lättare klassisk musik
KLASSISK Klassisk musik
ÖVRIG M Andra sorters musik
VÄDER Väderleksrapporter
EKONOMI Ekonomiprogram och

börsrapporter
FÖR BARN Barnprogram
SOCIALT Program om sociala frågor
RELIGION Andliga frågor
TELEFON Telefonväkteri
RESOR Resor och semester
FRITID Fritid och hobby
JAZZ Jazz-musik
COUNTRY Countrymusik
NATION M Nationell musik/svensk pop
“OLDIES” Gamla godingar
FOLK M Folkmusik
DOKUMENT Dokumentärprogram



VRX653R 341

Svenska
Bruksanvisning

Hur man byter språk för PTY-koderna
som visas på displayen
Observera:
• Denna funktion är endast aktiv när panelen är

öppen.
Det går att välja mellan 4 olika språk
(engelska, tyska, svenska och franska) för de
PTY-koder som visas på displayen.
∗ Fabriksinställningen är “GB” (engelska).
1. Tryck på ADJ-knappen * för att gå över till

skärmen för val av justeringspunkt.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja “PTY LANG”. Välj sedan önskat språk
genom att föra JOYSTICK ¡ åt höger eller
vänster, och bekräfta genom att trycka på
ENT i mitten av JOYSTICK ¡.

“GB” :Engelska

“F” :Franska

“D” :Tyska

“S” :Svenska

3. Tryck på ADJ-knappen *. Bilstereon går
tillbaka till det tidigare läget.

Volyminställning för trafikmeddelanden
(TA), nödmeddelanden (ALARM) och
PTY-sändningar
Det går att ställa in volymen för TA-, ALARM-
och PTY-sändningar under ett TA-, ALARM-
eller PTY-avbrott.
∗ Fabriksinställningen är “15”.
Under ett TA-, ALARM- eller PTY-avbrott kan
du trycka VOLUME-knappen 2 uppåt eller
nedåt för att ställa in önskad volym (00 till 33).
∗ När TA-, ALARM- eller PTY-avbrottet tar slut

återgår volymen till den nivå den var inställd på
innan avbrottet.

Hur man använder RDS Hur man använder en CD-
växlare

Funktioner på CD-växlaren
När en CD-växlare som säljs separat är
inkopplad i bilstereon via en CeNET-kabel styrs
samtliga funktioner på CD-växlaren från
huvudenheten. Huvudenheten kan styra 2
växlare (för DVD- och CD-skivor) sammanlagt.

Tryck på FNC-knappen 1 för att välja CD-
växlarläget och börja spela en CD. Om 2 CD-
växlare är inkopplade så tryck på FNC-knappen 1
för att välja vilken CD-växlare som ska användas.
∗ Om “NO MAG” tänds på displayen så sätt i ett

magasin i CD-växlaren. “LOADING” tänds på
displayen medan CD-växlaren laddar in
(kontrollerar) magasinet.

∗ Om “NO DISC” tänds på displayen så mata ut
magasinet och sätt i CD-skivor i vart och ett av
facken. Sätt sedan i magasinet i CD-växlaren igen.

Det går inte att spela CD-ROM-skivor i CD-
växlaren.

Hur man pausar spelningen
1. Tryck på PLAY/PAUSE-knappen 3 för att

pausa spelningen. “PAUSE” tänds på
displayen.

2. Tryck en gång till på PLAY/PAUSE-knappen
3 för att fortsätta spela skivan.

Visning av CD-namn på displayen
Denna bilstereo kan visa namnen på CD-skivor
med CD-text och namn som du själv matat in
på displayen.

Varje gång du trycker in DISP-knappen @ och
håller den intryckt i mer än 1 sekund ändras
namnvisningen på displayen i följande ordning:

När panelen är stängd:
Användarnamn (skiva) ➜ CD-textnamn (skiva) ➜
CD-textnamn (spår) ➜ Användarnamn (skiva)..

När panelen är öppen:
Användarnamn (skiva) ➜ CD-texnamn (skiva &
spår) ➜ Användarnamn (skiva)..
Observera:
• Om CD-n som spelas inte är en CD-textskiva

eller inget användarnamn har angivits, visas “----
------”  på displayen.

� Rullning av ett CD-textnamn
Om CD-textnamnet består av mer än 16 tecken
(8 tecken när panelen är stängd), kan namnet
rullas över displayen enligt följande.
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När panelen är stängd:
1. Visa CD-textnamnet (skiva eller spår).

2. Håll BND-knappen % intryckt i 1 sekund
eller mer. Namnet rullar över displayen.

När panelen är öppen:
1. Visa CD-textnamnet (skiva & spår).

2. Håll TITLE-knappen ( intryckt i 1 sekund
eller mer för att rulla skivnamnet över
displayen.

3. Inom 30 sekunder efter att skivnamnet har
rullat över displayen, kan du hålla TITLE-
knappen ( intryckt i 1 sekund eller mer för
att rulla spårnamnet över displayen.

Observera:
• Om skivnamnet består av mindre än 16 tecken,

börjar spårnamnen att rulla över displayen med
det samma.

• Om spårnamnet består av mindre än 16 tecken
rullar det inte över displayen.

Val av CD
Var och en av DIRECT-knapparna #
motsvarar en CD i magasinet.

� Val av en skiva från 1 till 6
Tryck på motsvarande DIRECT-knapp (1 till 6)
# för att välja önskad skiva.

� Val av en skiva från 7 till 12 (endast när
en 12-skivors CD-växlare används.)

Tryck på motsvarande DIRECT-knapp (7 till 12)
# under 1 sekund eller mer,  för att välja
önskad skiva.

Hopp till ett visst spår
� Hopp framåt
1. Tryck på höger sida på SEARCH-knappen

2  för att hoppa fram till början på nästa
spår.

2. Varje gång du trycker på höger sida på
SEARCH-knappen 2  hoppar CD-växlaren
fram till början på nästa spår.

� Hopp bakåt
1. Tryck på vänster sida på SEARCH-knappen

2  för att hoppa tillbaka till början på det
spår som håller på att spelas.

2. Tryck två gånger på vänster sida på
SEARCH-knappen 2  för att hoppa tillbaka
till början på föregående spår.

Snabbsökning framåt/bakåt
� Snabbsökning framåt
Tryck in höger sida på SEARCH-knappen 2
och håll den intryckt i mer än 1 sekund.

� Snabbsökning bakåt
Tryck in vänster sida på SEARCH-knappen 2
och håll den intryckt i mer än 1 sekund.

Toppfunktionen
Med toppfunktionen hoppar CD-växlaren tillbaka
till det första spåret (spår nr. 1) på skivan.

� När skiva nr. 1 till 6 håller på att spelas
Tryck på DIRECT-knappen # (1 till 6) med samma
nummer som den CD som håller på att spelas.

� När skiva nr. 7 till 12 håller på att spelas
(gäller endast när en CD-växlare för 12
skivor används)

Tryck på DIRECT-knappen # (7 till 12) med samma
nummer som den CD som håller på att spelas.

Snabbgenomlyssning
Snabbgenomlyssningsfunktionen letar automatiskt
upp och spelar de första 10 sekunderna av varje
spår på en CD. Denna funktion förblir inkopplad
tills den avbryts eller du byter källa.
∗ Snabbgenomlyssning är praktisk när du letar

efter ett visst spår.
1. Tryck på SCN-knappen 5 för att starta

snabbgenomlyssning.

2. Tryck en gång till på SCN-knappen 5 när
du vill avbryta snabbgenomlyssningen. Det
aktuella spåret fortsätter då att spelas.

Snabbgenomlyssning av alla
skivorna
Funktionen för snabbgenomlyssning av alla
skivorna letar automatiskt upp och spelar de
första 10 sekunderna av det första spåret på
var och en av CD-skivorna i den CD-växlare
som är vald för tillfället. Denna funktion förblir
inkopplad tills den avbryts eller du byter källa.
∗ Snabbgenomlyssning av alla skivor är praktisk

när du letar efter en viss CD.
1. Tryck på SCN-knappen 5 under 1 sekund

eller mer för att starta snabbgenomlyssning
av skivorna.

2. Tryck en gång till på SCN-knappen 5 när
du vill avbryta snabbgenomlyssningen av
skivorna. Normal avspelning fortsätter då av
det aktuella spåret.

Hur man använder en CD-växlare
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Upprepad spelning
Med upprepad avspelning spelas det
nuvarande spåret upprepade gånger. Denna
funktion förblir inkopplad tills den avbryts eller
du byter källa.

1. Tryck på RPT-knappen 7 för att starta
upprepad avspelning. “RPT” tänds på
displayen.

2. Tryck en gång till på RPT-knappen 7 när
du vill avbryta repeterad avspelning. “RPT”
släcks då och normal avspelning fortsätter.

Upprepad spelning av en hel skiva
När alla spåren på den nuvarande skivan spelats
färdigt, spelas skivan automatiskt en gång till från
det första spåret. Denna funktion förblir inkopplad
tills den avbryts eller du byter källa.

1. Om du håller RPT-knappen 7 intryckt under
1 sekund eller mer, startar upprepad
avspelning av skivan. “D-RPT” tänds på
displayen.

2. Tryck en gång till på RPT-knappen 7 när du
vill avbryta repeterad avspelning av skivan.
“D-RPT” släcks då och normal avspelning
fortsätter från den aktuella melodin.

Spelning i slumpvis ordning
Vid slumpspelning väljer CD-växlaren ut spår
på CD-n och spelar dem utan någon särskild
ordning. Denna funktion förblir inkopplad tills
den avbryts eller du byter källa.

1. Avspelning i slumpvis ordning börjar när du
trycker på RDM-knappen 8. “RDM” tänds
på displayen.

2. Tryck en gång till på RDM-knappen 8 när
du vill avbryta slumpspelningen. “RDM”
släcks då och normal avspelning fortsätter.

Slumpspelning av alla skivorna
Vid slumpspelning av alla skivorna väljer CD-
växlaren automatiskt ut spår eller skivor och
spelar dem utan någon särskild ordning. Denna
funktion förblir inkopplad tills den avbryts eller du
byter källa.

1. Om du håller RDM-knappen 8 intryckt under
1 sekund eller mer, startar slumpvis
avspelning av skivorna. “D-RDM” tänds på
displayen.

2. Tryck en gång till på RDM-knappen 8 när
du vill avbryta slumpspelningen av skivor.
“D-RDM” släcks då och normal avspelning
fortsätter från den aktuella melodin.

Hur man använder en CD-växlare Hur man använder en
DVD-växlare

Funktioner på DVD-växlaren
Mär en DVD-växlare som säljs separat är
ansluten via en CeNET-kabel.

I detta fall går det bara att styra vissa av
funktionerna på DVD-växlaren från huvudenheten.
Andra funktioner än de som beskrivs i denna
bruksanvisning styrs med fjärrkontrollen som
medföljer DVD-växlaren. Se DVD-växlarens
bruksanvisning för närmare detaljer.

Den här huvudenheten kan styra 2 växlare (för
CD- eller DVD-skivor) sammanlagt.

Tryck på FNC-knappen 1 för att välja DVD-
växlaren och börja spela en DVD.

∗ Om “NO MAGAZINE” tänds på displayen så
sätt i ett magasin i DVD-växlaren. “DISC
CHECKING” tänds på displayen medan DVD-
växlaren laddar in (kontrollerar) magasinet.

∗ Om “NO DISC” tänds på displayen så mata ut
magasinet och sätt i DVD-skivor i vart och ett
av facken. Sätt sedan i magasinet i DVD-
växlaren igen.

Hur man pausar spelningen
1. Tryck in PLAY/PAUSE-knappen 3 och håll

den intryckt för att pausa spelningen.
“PAUSE” tänds på displayen.

2. Tryck en gång till på PLAY/PAUSE-knappen
3 för att starta spelningen igen.

Uppspelning i slow motion (DVD
Video och video CD)
1. Tryck in PLAY/PAUSE-knappen 3 och håll

den intryckt, och tryck sedan in d-knappen
2 och håll den intryckt. Så länge knappen
hålls intryckt spelas bilden upp på halv
hastighet.

• Det går inte att spela upp bilden baklänges
i slow motion. Det hörs heller inget ljud
under uppspelning i slow motion.

Hur man väljer en skiva
Var och en av DIRECT-knapparna # motsvarar
en DVD i magasinet.

1. Tryck på motsvarande DIRECT-knapp # (1
till 6) för att välja önskad skiva.
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Hopp till nästa skiva (Disc Up-funktionen)
Med Disc Up-funktionen hoppar apparaten till
det första spåret (spår nr. 1) på nästa skiva.

1. Tryck på BND-knappen %.

2. Varje gång man trycker på BND-knappen %
hoppar apparaten vidare till nästa skiva.

Manövrer i DVD Video-läget
Hur man tänder DVD-menyn
1. Tryck på TITLE-knappen ( under

uppspelningens gång.

DVD-menyn tänds.

Vad som visas på menyn varierar beroende
på DVD-skivan.

• Exempel på en meny

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

1. Tryck in TITLE-knappen ( under
uppspelningens gång och håll den intryckt i
mer än 1 sekund.

Titelmenyn tänds.

• Tryck på TITLE-knappen ( för att fortsätta
spela upp den scen som höll på att spelas
upp när du tryckte på TITLE-knappen (.

• Beroende på skivan kan det hända att det
inte går att tända titelmenyn.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt, nedåt, åt vänster
eller åt höger för att välja inställningspunkt.

• Beroende på skivan kan det hända att det
inte går att välja vissa punkter med
sifferknapparna på DVD-växlarens
fjärrkontroll.

Överhoppning av kapitel (sökning)
Angående kapitel
Kapitel är mindre segment som dataområdet på
en DVD-skiva är indelat i.

Hur man använder en DVD-växlare

1. Tryck på höger eller vänster sida av SEARCH-
knappen 2 under uppspelningens gång.

Lika många kapitel hoppas över som antalet
gånger man trycker på knappen och därefter
börjar skivan spelas upp igen från det nya stället.

• Tryck på d-knappen 2 för att hoppa till
början på nästa kapitel.

• Tryck på a-knappen 2 för att hoppa tillbaka
till början på det nuvarande kapitlet. Om man
trycker en gång till på samma knapp inom 2
sekunder hoppar DVD-spelaren tillbaka till
början på föregående kapitel.

• Det kan hända att DVD-spelaren återgår till
att visa menyskärmen när man trycker på
SEARCH-knappen 2.

Snabbsökning framåt och bakåt
1. Tryck på höger eller vänster sida av

SEARCH-knappen 2 under uppspelningens
gång och håll knappen intryckt.

När man trycker in knappen och håller den
intryckt blir uppspelningshastigheten först 4
gånger vanlig hastighet, och efter 3 sekunder
ökar den till 16 gånger vanlig hastighet. När
man släpper knappen igen återgår DVD-
spelaren till vanlig hastighet.
Observera:
• Det hörs inget ljud under snabbsökning.
• Snabbsökningshastigheten kan variera

beroende på skivan.
• Det kan att menyskärmen tänds när man

trycker på dessa knappar.

Kapitelavsökning
De första 10 sekunderna av varje kapitel på
DVD video-skivan spelas upp.

1. Tryck på SCN-knappen 5.

2. Tryck en gång till på SCN-knappen 5 för att
stänga av kapitelavsökningen.

Kapitelupprepning
Denna funktion används för att spela ett visst
kapitel på en DVD-skiva om och om igen.

1. Tryck på RPT-knappen 7.

2. Tryck en gång till på RPT-knappen 7 för att
stänga av kapitelupprepningen.

Titelupprepning
Denna funktion används för att spela en viss
titel på en DVD-skiva om och om igen.
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1. Tryck in RPT-knappen 7 och håll den
intryckt i mer än 1 sekund.

2. Tryck en gång till på RPT-knappen 7 för att
stänga av kapitelupprepningen.

Hur man tittar på en video CD-skiva
Hur man tänder V-CD-menyn (för
video-CD-skivor med
uppspelningskontroll (PBC))
1. Tryck på TITLE-knappen ( under

uppspelningens gång.

V-CD-menyn tänds.

Vad som visas på menyn varierar beroende
på V-CD-skivan.

• Exempel på en meny.

När man trycker in knappen och håller den
intryckt blir uppspelningshastigheten först 4
gånger vanlig hastighet, och efter 3 sekunder
ökar den till 16 gånger vanlig hastighet. När
man släpper knappen igen återgår apparaten
till vanlig hastighet.
Observera:
• Det hörs inget ljud under snabbsökning.
• Det kan att menyskärmen tänds när man

trycker på dessa knappa.

Spåravsökning
De första 10 sekunderna av varje spår på
skivan spelas upp.

1. Tryck på SCN-knappen 5.

2. Tryck en gång till på SCN-knappen 5 för att
stänga av kapitelavsökningen.
∗ Detta går inte att utföra för skivor med

uppspelningskontroll när
uppspelningskontrollen är påslagen.

Upprepad uppspelning
Det nuvarande spåret spelas upp om och om
igen.

1. Tryck på RPT-knappen 7.

2. Tryck en gång till på RPT-knappen 7 för att
stänga av kapitelupprepningen.
∗ Detta går inte att utföra för skivor med

uppspelningskontroll när
uppspelningskontrollen är påslagen.

Slumpmässig uppspelning
Alla spåren på skivan spelas upp i slumpmässig
ordning.

1. Tryck på RDM-knappen 8.

2. Tryck en gång till på RDM-knappen 8 för att
stänga av den slumpmässiga uppspelningen.
∗ Detta går inte att utföra för skivor med

uppspelningskontroll när
uppspelningskontrollen är påslagen.

Hur man lyssnar på en CD

Överhoppning av spår (sökning)
1. Tryck på höger eller vänster sida av SEARCH-

knappen 2 under uppspelningens gång.

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

∗ Välj alternativ på menyerna med hjälp av
sifferknapparna (på DVD-växlarens fjärrkontroll)
enligt menyerna på respektive skiva.

Överhoppning av spår (sökning)
1. Tryck på höger eller vänster sida av SEARCH-

knappen 2 under uppspelningens gång.

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

• Tryck på d-knappen 2 för att hoppa till
början på nästa spår.

• Tryck på a-knappen 2 för att hoppa
tillbaka till början på det nuvarande spåret.
Om man trycker en gång till på samma
knapp inom 2 sekunder hoppar apparaten
tillbaka till början på föregående spår.

∗ Detta går inte att utföra för vissa skivor
med uppspelningskontroll.

Snabbsökning framåt och bakåt
1. Tryck på höger eller vänster sida av

SEARCH-knappen 2 under uppspelningens
gång och håll knappen intryckt.
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Överhoppning av spår (sökning)
1. Tryck på höger eller vänster sida av

SEARCH-knappen 2 under uppspelningens
gång.

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

• Tryck på (d)-knappen för att hoppa till
början på nästa spår.

• Tryck på (a)-knappen för att hoppa
tillbaka till början på det nuvarande spåret.
Om man trycker en gång till på samma
knapp inom 2 sekunder hoppar apparaten
tillbaka till början på föregående spår.

∗ Med denna manöver hoppas spår över även
över mappgränser.

Snabbsökning framåt och bakåt
1. Tryck på höger eller vänster sida av

SEARCH-knappen 2 under uppspelningens
gång och håll knappen intryckt.

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

Spåravsökning
De första 10 sekunderna av varje fil på skivan
spelas upp.

1. Tryck på SCN-knappen 5.

2. Tryck en gång till på SCN-knappen 5 för att
stänga av kapitelavsökningen.

Mappavsökning
De första 10 sekunderna av den första filen i
varje mapp på MP3-skivan spelas upp.

1. Tryck in SCN-knappen 5 och håll den
intryckt i mer än 1 sekund.

2. Tryck en gång till på SCN-knappen 5 för att
stänga av kapitelavsökningen.

Upprepad uppspelning
Den nuvarande filen spelas om och om igen.

1. Tryck på RPT-knappen 7.

2. Tryck en gång till på RPT-knappen 7 för att
stänga av kapitelupprepningen.

Hur man använder en DVD-växlare

• Tryck på d-knappen 2 för att hoppa till
början på nästa spår.

• Tryck på a-knappen 2 för att hoppa
tillbaka till början på det nuvarande spåret.
Om man trycker en gång till på samma
knapp inom 2 sekunder hoppar apparaten
tillbaka till början på föregående spår.

Snabbsökning framåt och bakåt
1. Tryck på höger eller vänster sida av

SEARCH-knappen 2 under uppspelningens
gång och håll knappen intryckt.

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

Spåravsökning
De första 10 sekunderna av varje spår på
skivan spelas upp.

1. Tryck på SCN-knappen 5.

2. Tryck en gång till på SCN-knappen 5 för att
stänga av kapitelavsökningen.

Upprepad uppspelning
Det nuvarande spåret spelas om och om igen.

1. Tryck på RPT-knappen 7.

2. Tryck en gång till på RPT-knappen 7 för att
stänga av kapitelupprepningen.

Skivupprepning
Med denna funktion spelas alla spåren på
skivan upp upprepade gånger.

1. Tryck in RPT-knappen 7 och håll den
intryckt i mer än 1 sekund.

2. Tryck en gång till på RPT-knappen 7 för att
stänga av kapitelupprepningen.

Slumpmässig uppspelning
Alla spåren på skivan spelas i slumpmässig
ordning.

1. Tryck på RDM-knappen 8.

2. Tryck en gång till på RDM-knappen 8 för att
stänga av den slumpmässiga uppspelningen.
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Funktioner på TV
Vid anslutning av en TV-mottagare (säljs
separat) via en CeNET-kabel, kan denna enhet
styra alla funktioner på TV-mottagaren. För att
kunna se på TV-program krävs det anslutning
av en TV-mottagare i systemet.

Tänk på din säkerhet och se aldrig på TV
eller manövrera kontrollerna medan du
kör. Observera att det är förbjudet i lag att
se på TV eller manövrera TV-kontrollerna
under körning i vissa länder.

Att se på TV
Observera:
• För säkerhets skull är VRX653R försedd med en

säkerhetsfunktion som stänger av bilden när
bilen är i rörelse, så att bara ljudet hörs. Det går
bara att se bilden när bilen står stilla med
handbromsen åtdragen.

• Ställ först in mottagningslandet, och ställ
därefter in en station. Se avsnittet “Val av TV-
område” om hur man ställer in rätt land.

1. Tryck på FNC-knappen 1 för att välja TV-
läget.

2. Tryck på BND-knappen % för att välja
önskat TV-band (TV1 eller TV2). Varje gång
du trycker på knappen växlar bandet mellan
TV1 och TV2.

3. Tryck på höger eller vänster sida på
SEARCH-knappen 2 för att ställa in
önskad TV-station.

För att se på video
TV-tunern har en videoingång som det går att
ansluta en separat komponent till. Koppla in en
12 V videobandspelare i till TV-tunerns ingång.

1. Tryck på PTY/RDM-knappen 8 för att välja
VTR.

2. Tryck en gång till på PTY/RDM-knappen 8
för att gå tillbaka till TV-sändningen.

Stationsinställning
Det finns 3 olika sätt att ställa in en station:
stationssökning, manuell stationsinställning,
och snabbval.

  VARNING

Mappupprepning
Filerna i den nuvarande mappen på MP3-skivan
spelas om och om igen.

1. Tryck in RPT-knappen7 och håll den intryckt i
mer än 1 sekund.

2. Tryck en gång till på RPT-knappen 7 för att
stänga av kapitelupprepningen.

Slumpmässig uppspelning
Alla filerna i den nuvarande mappen spelas i
slumpmässig ordning.

1. Tryck på RDM-knappen 8.

2. Tryck en gång till på DM-knappen 8 för att
stänga av den slumpmässiga uppspelningen.

Slumpmässig uppspelning av
mappar
Alla filerna i alla mapparna på skivan spelas i
slumpmässig ordning.

1. Tryck in RDM-knappen 8 och håll den
intryckt i mer än 1 sekund.

2. Tryck en gång till på RDM-knappen 8 för att
stänga av den slumpmässiga uppspelningen.

Val av fil (spår) på skärmen
1. Tryck på TITLE-knappen ( under

uppspelningens gång.

Filerna (spåren) visas på skärmen.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller  nedåt för att
välja en fil (eller ett spår), och bekräfta ditt
val genom att trycka på ENT i mitten av
JOYSTICK ¡.
∗ Om du inte gör några ytterligare manövrer

inom 7 sekunder tänds STANDARD-skärmen
igen.

Observera:
• När huvudenhetens panel är stängd går det inte

att använda fjärrkontrollen som medföljer DVD-
växlaren.

• När huvudenhetens panel är stängd visas “DVD
A/C” på informationspanelen.

• När bilen är i rörelse visas det nuvarande läget,
klockan och meddelandet “AUDIO PROGRAM
ONLY” på panelen.

Hur man använder en DVD-växlare
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2. Tryck på önskad PRESET-knapp # för att
ställa in den TV-station som finns lagrad på
den knappen.
∗ Om du trycker in en av PRESET-knapparna
# och håller den intryckt i mer än 2
sekunder lagras den station som är inställd
för tillfället i snabbvalsminnet.

Manuell stationslagring
1. Ställ in önskad station med hjälp av

stationssökning, manuell stationsinställning
eller snabbval.

2. Tryck in en av PRESET-knapparna # och
håll den intryckt i mer än 2 sekunder för att
lagra den station som är inställd för tillfället i
snabbvalsminnet.

Automatisk stationslagring
Med automatisk stationslagring lagras upp till 6
TV-stationer automatiskt i minnet i tur och
ordning, efter hand som de ställs in.

Om det inte finns 6 stationer med god
mottagning förblir resten av de gamla
stationerna i snabbvalsminnet som de är, och
endast nya stationer med stark signal lagras i
minnet.

1. Tryck på BND-knappen % för att välja
önskat TV-band (TV1 eller TV2).

2. Håll PS/AS-knappen 5 intryckt i 2
sekunder eller mer. Stationer med stark
signal lagras automatiskt på PRESET-
knapparna # .

Snabbvalsavsökning
Vid snabbvalsavsökning ställs var och en av
snabbvalsstationerna i minnet in i tur och
ordning så att du kan se vad stationen sänder
innan sökningen automatiskt går vidare till
nästa station. Denna funktion är praktisk när
man letar efter en viss TV-station i minnet.

1. Tryck på PS/AS-knappen 5.

2. Tryck en gång till på PS/AS-knappen 5 när
den önskade kanalen tas emot.

Växling av videobandspelaren
mellan NTSC- och PAL-systemet
∗ Denna funktion är endast aktiv när panelen är

öppen.
Gå över till det video- eller DVD-växlarläge du
vill använda.

1. Tryck på ADJ-knappen * för att växla till
inställningsdisplayen.

Stationssökning
1. Tryck på BND-knappen % för att välja

önskat TV-band (TV1 eller TV2).
∗ Håll BND-knappen % intryckt i 1 sekund

eller längre när “MANU” visas på displayen
(eller när panelen är stängd då “SRCH”-
indikatorn är släckt). “MANU” på displayen
släcks (eller “SRCH” tänds på displayen om
panelen är stängd) och stationssökningen
kan nu användas.

2. Tryck på SEARCH-knappens högra eller
vänstra sida 2 för att automatiskt söka
efter en station. Tryck på SEARCH-
knappens högra sida 2 för att automatiskt
leta upp nästa mottagbara TV-station med
högre frekvens. Tryck på SEARCH-
knappens vänstra sida 2 för att
automatiskt leta efter en TV-station med
lägre frekvens.

Manuell stationsinställning
Det finns 2 olika sätt att välja mellan:
snabbinställning och steginställning. I
steginställningsläget ändras frekvensen ett
steg i taget. I snabbinställningsläget kan du
snabbt ställa in önskad frekvens.

1. Tryck på BND-knappen % för att välja
önskat TV-band (TV1 eller TV2).
∗ Håll BND-knappen % intryckt i 1 sekund eller

längre när “MANU” inte visas på displayen (eller
när panelen är stängd då “SRCH”-indikatorn är
tänd). Manuell sökning kan användas när
“MANU” visas på displayen (eller när panelen
är stängd då “SRCH”-indikatorn är släckt).

2. Ställ in en station.

� Snabbinställning:
Tryck in SEARCH-knappens högra eller
vänstra sida 2 och håll den intryckt i mer än 1
sekund för att ställa in en station.

� Steginställning:
Tryck på SEARCH-knappens högra eller vänstra
sida 2 för att ställa in en station för hand.
∗ Manuell stationsinställning cancelleras om du

inte gör någonting under 7 sekunder.

För att se på en snabbvalsstation
Det går att lagra totalt 12 olika TV-stationer i
minnet (6 för TV1 och 6 för TV2). På så sätt kan du
välja ut dina favoritstationer och lagra dem i minnet
så att det sedan går lätt att ställa in dem igen.

1. Tryck på BND-knappen % för att välja
önskat TV-band (TV1 eller TV2).
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2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
flytta markören till “VTR N/P”.

3. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att flytta markören  till “NTSC” eller “PAL”.

4. Tryck på ENT i mitten av JOYSTICK ¡ för
att bekräfta valt video- eller DVD-växlarläge.

Val av TV-område
∗ Denna funktion är endast aktiv när panelen är

öppen.
TV-mottagarens inställningar ändras när du
väljer TV-område (TV-mottagningsområde).

1. Tryck på ADJ-knappen * för att växla till
inställningsdisplayen.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
flytta markören till “TV AREA” och tryck på
ENT i mitten av JOYSTICK ¡ för att visa
listan med landsnamn.

3. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja önskat land. Tryck sedan på ENT i
mitten av JOYSTICK ¡ för att bekräfta
valet.

4. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att placera markören på “MENU” när
inställningen är klar. Tryck sedan på ENT i
mitten av JOYSTICK ¡ för att gå tillbaka till
inställningsdisplayen.

Inställning av TV-diverutin
∗ Denna funktion är endast aktiv när panelen är

öppen.
∗ Vanligtvis skall TV-diverutin (TV DIVER) ställas

på “ON”.
Du kan ändra mottagningsinställningen för TV-
antennen som är ansluten till TV-mottagaren.

1. Tryck på ADJ-knappen * för att växla till
inställningsdisplayen.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja “TV DIVER”.

3. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att välja “ON” eller “OFF”, och tryck
därefter på ENT i mitten av JOYSTICK ¡
för att bekräfta mottagningens inställning.

� ON:
Väljer mottagning med prioritet på bra bild.

� OFF:
Kopplar ur (OFF) TV-diverutin.

4. Tryck på ADJ-knappen * för att gå tillbaka
till för det förra läget.

Hur man använder en TV

Justering av ljusstyrka och färg
Observera:
• Dessa funktioner går bara att använda när bilen

står stilla med handbromsen åtdragen.
• Denna funktion går inte att använda när

bildskärmen är infälld.
• Det går bara att ställa in färgtonen (HUE) när

NTSC-läget är inställt.
1. Tryck på BND-knappen % för att växla till

inställningsdisplayen.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja alternativet “MONI ADJ” (genom att
flytta markören).

3. Tryck på ENT i mitten av JOYSTICK ¡.

4. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att välja “BRIGHT”, “COLOR” eller “HUE”
(genom att flytta markören).

� “BRIGHT”:
Ställer in bildskärmens ljusstyrka.

� “COLOR”:
Ställer in bildskärmens färgmättnad.

� “HUE”:
Ställer in bildskärmens färgton (rött eller
grönt prioriteras.)

5. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
ställa in önskad nivå:

6. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att flytta markören till “MENU” när
inställningen är klar. Tryck sedan på ENT i
mitten av JOYSTICK ¡ för att gå tillbaka till
inställningsdisplayen.
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Ändring av TV-bildens format
∗ Denna funktion är endast aktiv när panelen är

öppen.
1. Tryck in DISP-knappen @ och håll den

intryckt i mer än 1 sekund för att se olika
sorters information om uppspelningen, t.ex.
TV-bildens format.

2. Varje gång du trycker in DISP-knappen @
och håller den intryckt i mer än 1 sekund
ändras TV-bildens format i följande ordning:

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

Det finns svarta kanter på bägge sidor om
bilden. TV-bilden kan visas i fullt format med
vanliga TV-program (4:3).

� “WIDE”: (bredbild)

NTSC: Bilden sträcks ut horisontalt på
bägge sidor av displayen.

PAL: Bilden kan kapas av en aning längst
uppe och nere i rutan.

� “F. WIDE”: (full bredbild)

Hela bilden sträcks ut horisontalt.

� “CINEMA”: (bioläge)

Den översta och understa delen av bilden
försvinner.

Observera:
• När du ser på en vanlig 4:3-formatsbild, som inte

är i bredbildsformat, och visar den på
bildskärmen i bredbilds- eller full bredbildsläget,
kan bilddetaljerna i bildens kanter försvinna eller
vara förvrängda. Med hänsyn till
videoproducentens avsikter, kan originalbilden
visas i det normala läget.

• Vid visning av en överlappande bild, kopplas full
bredbildsläget in.

• När bildskärmsformatet är inställt på CINEMA
eller WIDE (PAL) i DVD-växlarläget, kan det
hända att en del av displayen för bilden som
spelas upp, t.ex. speltiden, inte visas för vissa
skivor.
Ställ i så fall in något annat bildskärmsformat än
CINEMA eller WIDE (PAL).

Användning tillsammans
med Digital Radio/DAB

Angående DAB-program
Digital Audio Broadcasting (“DAB”) är ett digital
radioutsändningssystem som sänder flera olika
program samtidigt på samma frekvens genom
att komprimera radiosignalerna.
∗ Den grupp av program som sänds på samma

frekvens kallas en “ensemble”.
∗ Vissa DAB-stationer har flera ensembler och

sänder omväxlande program.
∗ Antalet program och innehållet i en ensemble

beror på radiostationen samt tiden på dagen.
Eftersom DAB-program sänds på flera olika
frekvenser, kan man lyssna till samma program i
många olika områden.

� En DAB -station har flera olika program på
en och samma frekvens.

� När du slår på enheten och väljer DAB-läget
är programmet som börjar det som senast
var valt då strömmen stängdes av. Om
programmet inte kan tas emot, tar radion
istället emot ett annat program.

� Programmen har egna namn precis som PS-
namnen hos RDS-stationer.

Observera:
• För att uppnå optimal ljudkvalitet, måste

mottagaren först ställa in en DAB-ensemble.
Under tiden DAB-ensemblen ställs in är ljudet
dämpat. Inställningstiden kan variera.

Lyssning till DAB-program
1. Tryck på FNC-knappen 1 och välj DAB-

läget.

2. Tryck på höger eller vänster sida av
SEARCH-knappen 2 för att ställa in
önskad station.

Stationsinställning
Du kan ställa in stationer på 3 olika sätt:
stationssökning, manuell inställning och
snabbvalsinställning.

Stationssökning
1. Tryck på FNC-knappen 1 och välj DAB-

läget.

2. Håll höger eller vänster sida av SEARCH-
knappen 2 intryckt i 1 sekund eller längre.
∗ Stationssökningen avbryts om mottagaren

inte kan hitta en DAB-station. Visningen på
displayen återgår till det förra läget.

Hur man använder en TV
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Hur man byter program
1. Tryck på FNC-knappen 1 för att ta emot en

DAB-station.

2. Tryck på höger eller vänster sida av
SEARCH-knappen 2 för att ställa in en
DAB-station.

Observera:
• Det kan hända att programmet inte växlas, vilket

beror på DAB-stationen eller sändningstiden.

Programavsökning
Denna funktion ställer in programmen från de
DAB-stationer som kan tas emot i 10 sekunder
var. Detta är praktiskt om du vill lyssna dig fram
till ett  önskat program.

1. Tryck på FNC-knappen 1 för att ta emot en
DAB-station.

2. Tryck på PS/AS-knappen 5. Mottagaren
startar avsökningen och ställer in
programmen i 10 sekunder var.

3. Tryck en gång till på PS/AS-knappen 5 när
du hittar ett program du vill fortsätta lyssna till.

AF-funktion
AF-funktionen växlar automatiskt till en annan
frekvens i samma nätverk för att bibehålla
optimala mottagningsförhållanden.
∗ Grundinställningen är “ON”.
� Hur man kopplar ur (OFF) AF-funktionen
Tryck på AF-knappen 7 så att “AF”-indikatorn
släcks.

� Hur man kopplar in (ON) AF-funktionen
Tryck på AF-knappen 7 så att “AF”-indikatorn
tänds.
∗ Om mottagningen av den aktuella radiostationen

försämras, visas “SEARCH” på displayen och
radion börjar söka efter samma program på en
annan frekvens.

∗ När AF-funktionen är inkopplad (ON), börjar
“AF”-indikatorn att blinka om mottagningen av
RDS-stationen försämras.

� AF-funktionen fungerar både för RDS och
DAB

Se avsnittet angående RDS-mottagaren.

Trafikmeddelanden (TA)
När bilstereon är i TA-beredskapsläge har
trafikmeddelanden högsta prioritet och
ställs in så fort de börjar sändas så att du
kan höra dem, oavsett vilket funktionsläge
som är inställt. Det går även att ställa in TP-
stationer (trafikprogramstationer) automatiskt.

Användning tillsammans med Digital Radio/DAB

Manuell inställning
1. Tryck på FNC-knappen 1 och välj DAB-

läget.

2. Håll BND-knappen % intryckt i 1 sekund
eller mer.

3. Tryck på höger eller vänster sida av
SEARCH-knappen 2 för att ställa in en
station.
∗ Stationssökningen avbryts om mottagaren

inte kan hitta en DAB-station. Visningen på
displayen återgår till det förra läget.

Observera:
• Manuell stationsinställning avbryts om du inte

gör någonting under 7 sekunder eller längre.

Återkallning av en station på ett
snabbval
Enheten har ett andra snabbvalsminne som
används för DAB-stationer. Upp till 18 stationer
(6 var på [MEM1], [MEM2] och [MEM3]) kan
förinställas på PRESET-knapparna #.

1. Tryck på FNC-knappen 1 och välj DAB-
läget.

2. Tryck på BND-knappen % och välj [MEM1],
[MEM2] eller [MEM3]. Visningen på
displayen växlar i följande ordning varje
gång du trycker på BND-knappen %:

[MEM1] ➜ [MEM2] ➜ [MEM3] ➜ [MEM1]..

3. Tryck på motsvarande PRESET-knapp #
för att kalla upp den lagrade stationen.

Observera:
• Håll en av PRESET-knapparna # intryckt i 2

sekunder eller mer för att lagra den valda
stationen i snabbvalsminnet.

Manuell minneslagring
1. Tryck på FNC-knappen 1 och välj DAB-

läget.

2. Tryck på BND-knappen % och välj [MEM1],
[MEM2] eller [MEM3].

3. Använd SEARCH-knappen 2 för att ställa
in önskad station med stationssökning,
manuell inställning eller via snabbvalen.

4. Håll en av PRESET-knapparna # intryckt i
2 sekunder eller mer för att lagra den valda
stationen i snabbvalsminnet.
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∗ RDS-avbrotten fungerar inte när du lyssnar på
en AM-station eller i TV-läget.

∗ Denna funktion går bara att använda när “TP”
lyser på displayen. När “TP” lyser betyder det att
den inställda RDS-stationen sänder program
med trafikmeddelanden.

� Hur man ställer bilstereon i TA-
beredskapsläge

Om du trycker på TA-knappen 0 när bara “TP”
lyser på displayen, tänds “TP” och “TA” på
displayen och bilstereon ställs i TA-
beredskapsläge tills ett trafikmeddelande börjar
sändas. När ett trafikmeddelande börjar
sändas tänds “TRA INFO” på displayen. Om du
trycker på TA-knappen 0 medan ett
trafikmeddelande håller på att tas emot, stängs
mottagningen av  meddelandet av och
bilstereon återgår till TA-beredskapsläget.

� Hur man stänger av TA-beredskapsläget
Tryck på TA-knappen 0 medan både “TP” och
“TA” lyser på displayen. “TA” släcks på
displayen och TA-beredskapsläget stängs av.
∗ Om du trycker på TA-knappen 0 när “TP” inte

lyser, börjar radion söka efter TP-stationer.
� Sökning efter en TP-station
Om du trycker på TA-knappen 0 när “TP” inte
är tänd, tänds “TA” på displayen och radion
söker automatiskt upp en TP-station.

Beredskapsläge för information
Om ett INFORMATION-program har valts på
“INFO SEL”-menyn i inställningsläget, så
växlar mottagaren automatiskt till det valda
INFORMATION-programmet.
∗ För mer information om “Val av information”,

se framgångssättet nedan.
1. Håll TA-knappen 0 intryckt under 1 sekund

eller längre tills “INFO” tänds på displayen.
INFORMATION-beredskapsläget kopplas in
tills INFORMATION tas emot.
∗ Om du trycker på TA-knappen 0 under

mottagning av INFORMATION-programmet,
cancelleras mottagningen av informationen
och beredskapsläget för INFORMATION
kopplas åter in.

2. Håll TA-knappen 0 intryckt under 1 sekund
eller längre när du vill koppla ur
beredskapsläget för INFORMATION.

Observera:
• Detta alternativ fungerar också i RDS-läget, men

endast när en DAB-mottagare har anslutits i
systemet.

Val av information
Med denna funktion kan du välja önskad
INFORMATION-typ för INFORMATION-
avbrottfunktionen. 6 olika INFO-typer kan
väljas enligt nedan:

TRAFFIC (trafik), WARNING (Varning), NEWS
INFO (Nyheter), WEATHER (Väder), EVENTS
(Evenemang), SP. EVENT (Särskilda
Evenemang)
∗ Denna funktion är endast aktiv när panelen är

öppen.
1. Tryck på ADJ-knappen *.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja alternativet “INFO SEL”. Tryck på
ENT i mitten av JOYSTICK ¡ för att växla
till displayen INFO.

3. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja önskad INFORMATION. “ON”- och
“OFF”-punkterna visas till höger.

4. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att välja “ON” och tryck på ENT i mitten av
JOYSTICK ¡ för att bekräfta.

5. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att placera markören på “MENU” när
inställningen är klar. Tryck sedan på ENT i
mitten av JOYSTICK ¡ för att gå tillbaka till
inställningsdisplayen.

PTY
Med denna funktion kan du lyssna på den
valda programtypen oavsett vilken källa som
har valts för tillfället.
∗ RDS-avbrottsfunktionen fungerar inte vid

mottagning av AM-sändningar eller i TV-läget.
∗ DAB och RDS har samma PTY.
∗ Du kan välja en PTY både för DAB och RDS.
∗ PTY-sändningar har ännu inte startat i alla

länder.
∗ I INFO-beredskapsläget har INFO-stationer

prioritet över PTY-stationer.
∗ I TA-beredskapsläget har TP-stationer prioritet

över PTY-stationer.

PTY-val
1. Radion växlar till läget för val av PTY-kod

när du trycker på PTY-knappen 8.

2. Tryck på valfri PRESET-knapp # för att
välja önskad PTY-kod. Alternativt kan du när
panelen är stängd trycka SEARCH-knappen
2 uppåt eller nedåt för att välja den
önskade PTY-koden.
∗ I nedanstående tabell visas fabriksinställningarna

för snabbvalsknapparna  #.

Användning tillsammans med Digital Radio/DAB
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Användning tillsammans med Digital Radio/DAB

3. 7 sekunder efter att du valt PTY stängs
PTY-valläget automatiskt av.

� Hur man kopplar ur PTY-beredskapsläget
Håll PTY-knappen 8 intryckt under 1 sekund
eller mer, så att “PTY”-indikatorn släcks och
PTY-beredskapsläget kopplas ur.

PTY-sökning
1. Radion kopplar in det valda PTY-läget när

du trycker på PTY-knappen 8.

2. Välj en önskad PTY-kod.

3. Tryck på höger eller vänster sida på SEARCH-
knappen 2. Om du trycker på den högra si-
dan börjar radion leta efter en station med
högre frekvens som sänder den typen av pro-
gram. Om du trycker på den vänstra sidan bör-
jar radion leta efter en station med lägre frek-
vens.
∗ Radion återgår till PTY-valläget om den inte kan

hitta en station som sänder den valda PTY-ko-
den.

Lagring av PTY-koder i snabbvalsminnet
1. Radion kopplar in PTY-läget när du trycker

på PTY-knappen 8.

2. Välj önskad PTY-kod.

3. Håll en av PRESET-knapparna # intryckt i
2 sekunder eller mer för att lagra den valda
PTY-koden i snabbvalsminnet.

Användning av PTY SELECT-
displayen när panelen är öppen
1. Tryck på PTY-knappen 8 för att välja

displayen PTY SELECT.

2. På PTY SELECT-displayen kan dy välja
PTY-kod och göra justeringar i PTY-minnet.

För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att välja “PTY ITEM” eller “PRESET”
(genom att flytta markören).

Programtyp
SVENSKA Innehåll
NYHETER Nyheter
AKTUELLT Nyhetskommentarer
INFO Information
SPORT Sport
UTBILDN Utbildningsprogram
TEATER Radioteater och program

om teater
KULTUR Kulturprogram
VETENSKP Program om vetenskap

och teknik
BLANDAT Övriga sorters program
POP Populärmusik
ROCK Rockmusik
LÄTTLYSS Blandad underhållningsmusik
L KLASS Lättare klassisk musik
KLASSISK Klassisk musik
ÖVRIG M Andra sorters musik
VÄDER Väderleksrapporter
EKONOMI Ekonomiprogram och

börsrapporter
FÖR BARN Barnprogram
SOCIALT Program om sociala frågor
RELIGION Andliga frågor
TELEFON Telefonväkteri
RESOR Resor och semester
FRITID Fritid och hobby
JAZZ Jazz-musik
COUNTRY Countrymusik
NATION M Nationell musik/svensk pop
“OLDIES” Gamla godingar
FOLK M Folkmusik
DOKUMENT Dokumentärprogram

Det går att välja mellan följande 29
programtyper.

Programtyp
ENGELSKA Innehåll

1 NEWS Nyheter

2 INFO Information

3 POP M Populärmusik

4 SPORT Sport

5 CLASSICS Klassisk musik

6 M,O,R,M Blandad
underhållningsmusik

Snabbvals-
nummer
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3. PTY-valet utförs om du väljer “PTY ITEM”.
För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja önskad PTY-kod. Tryck på ENT i
mitten av JOYSTICK ¡ för att bekräfta ditt
val av PTY ITEM.

(Det PTY ITEM som valts visas längst ned
till höger på displayen.)

4. Du kan kalla upp PTY-minnet och lagra nya
inställningar i det om du väljer “PRESET”.

5. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja ett av snabbvalen 1 till 6.

6. Tryck på ENT i mitten av JOYSTICK ¡ för
att kalla fram önskat PTY ITEM.

Tryck på ENT i mitten av JOYSTICK ¡ i 2
sekunder eller mer för att lagra det aktuella
PTY ITEM på det valda snabbvalsnumret
(visas längst ned till höger på displayen).

7. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att flytta markören till “MENU” när
justeringen är klar, och tryck därefter på ENT
i mitten av JOYSTICK ¡ för att få tillbaka
STANDARD-displayen.

Nödsändningar
Om radion uppfattar en nödsändning avbryts alla
de andra funktionerna, “ALARM” tänds på
displayen och nödsändningen hörs i högtalarna.
∗ RDS-avbrotten fungerar inte när du lyssnar på

en AM-station eller i TV-läget.
� Hur man stänger av en nödsändning
Mottagning av nödmeddelanden avbryts om du
trycker på AF-knappen 7.

Volyminställning för trafikmeddelanden
(TA), nödmeddelanden (ALARM) och
PTY-sändningar
Det går att ställa in volymen för TA-, ALARM- och
PTY-sändningar under ett TA-, ALARM- eller
PTY-avbrott.
∗ Fabriksinställningen är “15”.
Under ett TA-, ALARM- eller PTY-avbrott kan du
trycka VOLUME-knappen 2 uppåt eller nedåt för
att ställa in önskad volym (00 till 33).
∗ När TA,ALARM- eller PTY-avbrottet slutar

återställs volymen till nivån som var inställd
innan avbrottet.

Användning tillsammans med Digital Radio/DAB

Dynamic Label-funktion
En Dynamic Label (s.k. “DLS”) är textdata som
associeras med respektive DAB-service. DLS-
datan som kan visas med denna enhet är max
128 tecken.
∗ Denna funktion är endast aktiv när panelen är

öppen.

DLS-visning
Håll TITLE-knappen ( intryckt i 1 sekund eller
mer för att växla till DLS-visning. Tryck en gång
till på TITLE-knappen ( när du vill avbryta
DLS-läget och återgå till den tidigare visningen.
Om det finns DLS-data i mottagningen, visas
DLS-texten i displayens textutrymme.

Det visas ett märke “Î” vid början av
textmeddelandet (sida), och vid slutet finns det
ett RADMATNINGstecken.

DLS-minne
Data för upp till sex DLS-meddelanden kan tas
emot och lagras i minnet. DLS-sidan som visas
kan lagras i minnet genom att hålla en av
PRESET-knapparna # 1 till 6 intryckt i 2
sekunder eller längre. För JOYSTICK ¡ åt
höger eller vänster för att flyta markören
genom P1 till P6, och tryck på ENT i mitten av
JOYSTICK ¡ i 2 sekunder för att lagra sidan.

DLS-återkallning
Tryck på PRESET-knappen # för att kalla
tillbaka DLS-datan som lagrats i DLS-minnet.
DLS-datan i DLS-minnet visas med 16 tecken
(2 rader) i intervall på 5 sekunder var
(automatisk rullning). Du kan välja ett kortare
intervall genom att trycka på PRESET-knappen
# då du väntar på nästa DLS-teckensträng.
DLS-strängen kommer då fram direkt (manuell
återkallning).

När DLS-datan har kallats fram från minnet,
kan du flytta markören till “UPDATE” och
trycka på ENT i mitten av JOYSTICK ¡.
Displayen visar då den DLS-data som tas
emot.



VRX653R 355

Svenska
Bruksanvisning

NAVI-användning
NAVI-funktioner
Vid anslutning av ett Clarion navigationssystem
(s.k. NAVI) till systemet kan följande funktioner
användas:

• Visning av NAVI-displayen;
• Ljudavbrott för NAVI-röstvägledning;
• Fjärrstyrning av navigeringsfunktionerna görs

via fjärrkontrollsensorn.
∗ När ljudet bryts av röstmeddelanden från NAVI-

systemet, sänks ljudstyrkenivån på det du
lyssnar på och NAVI-systemets
röstmeddelanden hörs i högtalarna.

∗ NAVI-röstvägledningen kan avbryta
ljudåtergivningen även när panelen är stängd,
men i detta fall visas endast ljuddisplayen.

Inställning av Clarion NAVI som
extern källa
Gör denna inställning efter att Clarion NAVI har
anslutits.
∗ Fabriksinställningen är “NAVI”.
1. Tryck på ADJ-knappen * för att ta fram

inställningsdisplayen när panelen är öppen.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja alternativet “INPUT”. En menybalk
visas till höger för val av följande punkter:

� “NAVI”: Inställning när Clarion NAVI
(NAX9500E, NAX943DV) har anslutits;

� “CCD”: Inställning när en Clarion CCD-
kamera har anslutits till enheten;

� “RGB”: Inställning när en RGB-bild från
utrustning från en annan tillverkare har
anslutits;

� “COM”: Inställning när en kompositbild
från utrustning från en annan tillverkare har
anslutits.
∗ Dessa inställningar går inte att göra när DVD-

växlaren är ansluten.

3. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att välja “NAVI”. Tryck på ENT i mitten av
JOYSTICK ¡ för att bekräfta anslutningen
av Clarion NAVI.

NAVI-användning
Växling mellan NAVI-display och audio/video-
display (s.k. AV display). När panelen är öppen
har NVG/AV-knappen ) samma funktion som
NVG/AV-knappen ) på NAVI-fjärrkontrollen
och den används för att välja bildskärmsläge
och NAVI-avbrott.

Använd denna knapp för att växla mellan NAVI-
och AV-displayerna.
∗ Om inställningen för NAVI-displayen/NAVI-

röstmeddelanden (vid bruk av ett NAVI-system)
är inställd på NAVI/NAVI på denna enhet, så
sänks ljudstyrkenivån.
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RGB- eller kompositbilder från utrustning från
andra tillverkare kan också visas på denna
enhet.

Gör denna inställning efter att RGB- eller
kompositbildutrustning från andra tillverkare
har anslutits till RGB-anslutningen.
∗ Fabriksinställningen är “NAVI”.
1. Tryck på ADJ-knappen * för att ta fram

inställningsdisplayen när panelen är öppen.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja alternativet “INPUT”. En menybalk
visas till höger för val av följande punkter:

� “NAVI”: Inställning när Clarion NAVI har
anslutits;

� “CCD”: Inställning när en Clarion CCD-
kamera har anslutits till enheten;

� “RGB”: Inställning när en RGB-bild från
utrustning från en annan tillverkare har
anslutits;

� “COM”: Inställning när en kompositbild
från utrustning från en annan tillverkare har
anslutits;

3. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att välja “RGB” eller “COM”.

� För att ansluta RGB-utrustning:
Välj “RGB” om bildutrustningen som skall
anslutas är av RGB-typen. Utrustning som
kan anslutas måste ha en positiv
polaritetssignal på 0,7 Vt-t för RGB och en
negativ polaritetssignal på 0,3 Vt-t för
synksignalen.

� För att ansluta utrustning med
kompositsignal:

Välj “COM” om bildutrustningen som skall
anslutas är av komposittypen.
∗ Dessa inställningar går inte att göra när DVD-

växlaren är ansluten.

4. Tryck sedan på ENT i mitten av JOYSTICK
¡  för att bekräfta valet .

Växling av displaybilden
När panelen är öppen kan du byta mellan AV-
visning och visning av bilden från den externa
utrustningen med NVG/AV-knappen ).

Anslutning av videoutrustning
från andra tillverkare

CCD-kamera
Se bilden från CCD-kameran
Det går att ansluta en CCD-kamera till den här
bilstereon. För att driva kameran måste man
även montera strömförsörjningsdosan CCA-
188 som säljs separat.
Observera:
• Denna funktion kan inte användas när

bildskärmen är stängd.
• Vid anslutning av en TV-mottagare och en CCD-

kamera till systemet, skall CCD-kameran
anslutas till CCD-ingången på denna enhet.

• Se avsnittet “Exempel 3” i kapitlet “9.
SYSTEMEXEMPEL”.

Inställning av CCD-kameran som
extern källa
Gör denna inställning efter att CCD-kameran
har anslutits.
∗ Fabriksinställningen är “NAVI”.
1. Tryck på ADJ-knappen * för att ta fram

inställningsdisplayen när panelen är öppen.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja alternativet “INPUT”. En menybalk
visas till höger för val av följande punkter:

� “NAVI”: Inställning när Clarion NAVI har
anslutits;

� “CCD”: Inställning när en Clarion CCD-
kamera har anslutits till enheten;

� “RGB”: Inställning när en RGB-bild från
utrustning från en annan tillverkare har
anslutits;

� “COM”: Inställning när en kompositbild
från utrustning från en annan tillverkare har
anslutits.

3. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att välja “CCD”. Tryck på ENT i mitten av
JOYSTICK ¡  för att bekräfta anslutningen
av CCD-kameran.
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Andra funktioner

Hur man gör så att
knappbelysningen alltid är tänd på
manöverpanelen
Observera:
• Följande moment är aktivt när panelen är öppen.
Knappbelysningen på manöverpanelen kan
växlas mellan “ON” och “OFF” när displayen
vrids uppåt.

� “ON” : Knappbelysningen på
manöverpanelen tänds i 5 sekunder;

� “OFF” : Knappbelysningen är alltid på när
strömmen är på;
∗ Fabriksinställningen är “OFF”.
1. Tryck på ADJ-knappen * för att ta fram

inställningsdisplayen när panelen är öppen.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja “AUTO ILL”, och välj sedan “ON”
eller “OFF” med menybalken.

3. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att flytta markören till det önskade alternativet,
och tryck därefter på ENT i mitten av
JOYSTICK ¡ för att bekräfta valet.

4. Tryck på ADJ-knappen * för att gå tillbaka
till det förra läget.

∗ För att åter aktivera “ON”-funktionen skall du
ändra “OFF” till “ON” manuellt.

Inmatning av namn
Du kan ange namn på upp till 10 tecken var
som sedan visas för TV-stationerna och dina
CD-växlare. Följande antal namn kan anges för
respektive läge.

3. Om du håller TITLE-knappen ( intryckt i 1
sekund eller längre växlar displayen till
menyn för val av källa.

4. För JOYSTICK ¡ uppåt, nedåt, åt höger
eller åt vänster för att flytta markören till
tecknet som skall matas in. Tryck på ENT i
mitten av JOYSTICK ¡.

∗ När markören befinner sig vid den övre/undre
gränsen på displayen, kan du föra JOYSTICK
§ uppåt eller nedåt för att ta fram
textsträngen på nästa rad.
“-->” : Mellanslag
“<--” : Backsteg
“--I--” : Centrering

5. Upprepa momentet i steg 4 för att ange hela
namnet.

6. Håll ENT i mitten av JOYSTICK ¡ intryckt i
2 sekunder eller mer för att lagra namnet i
minnet och lämna namninmatningsläget.

Avspelning av namn i listan
Du kan ta fram en lista med namn och sedan
välja skivan eller radiostationen som du vill
lyssna på från listan.
∗ Det går inte att visa namnlistan under

stationssökning, snabbgenomlyssning,
automatisk lagring (TUNER, TV, DAB), sökning,
repetering och slumpvalsavspelning (CD-
växlare). Du måste därför cancellera något av
dessa lägen innan du börjar mata in namn.

 1. Tryck på TITLE-knappen ( när radio-, CD-
växlar-, TV- eller DAB-läget är inkopplat.
Namnlistan visas. Följande moment är möjliga
när namnlistan visas på displayen.

� TUNER: PS-namnen (för RDS) på de
frekvenser som lagrats på snabbvalen 1 till
6 eller bara frekvensen visas;

� DAB: Service Label för de frekvenser
som lagrats på snabbvalen 1 till 6 visas; “---
------” visas när det inte finns någon Service
Label.

� CD-växlare: Skivnamn för skivorna 1 till
6 visas. (Om du har en 12-skivors CD-
växlare, kan du bläddra sidan och visa
namnen för skivnumren 7 till 12). “---------”
visas om det inte någon skiva i växlaren.

� TV: Namnen på de kanaler som lagrats
på snabbvalen 1 till 6 visas;

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja mellan en av punkterna från 1till 6.
Tryck på ENT i mitten av JOYSTICK ¡ för
att lyssna till stationen eller börja spela den
valda skivan.

∗ Det går inte att mata in namn under
stationssökning, snabbgenomlyssning av
snabbvalen, automatisk lagring (TV),
snabbgenomlyssning, upprepad avspelning eller
slumpvis avspelning (CD-växlare). Koppla ur det
läge som har valts innan du matar in ett namn.

1. Tryck på FNC-knappen 1 för att välja
källan för vilken du vill mata in ett namn
(CD-växlare eller TV).

2. Välj och spela en CD i CD-växlaren eller
ställ in TV-stationen du vill ge ett namn.

Läge Antal namn
TV-läge 15 namn

CD-växlare Antal namn
DCZ628 ansluten 100 namn
CDC655z ansluten 60 namn
CDC655Tz ansluten 100 namn
CDC1255z ansluten 50 namn
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Andra funktioner

∗ Om du har en 12-skivors CD-växlare, skall
du flytta markören till skivnummer 6 och
sedan föra JOYSTICK ¡ nedåt för att
bläddra till nästa sida där listan med
skivnumren 7 till 12 finns.

3. Tryck en gång till på TITLE-knappen ( för
att gå tillbaka till STANDARD-displayen.

Inställning för avbrott från
mobiltelefon
Om du kopplar in din mobiltelefon i denna
bilstereo med hjälp av en kabel som säljs
separat kan du höra telefonsamtalen i bilens
högtalare.
∗ Fabriksinställningen är “OFF” (av).
1. Tryck på ADJ-knappen * för att gå över till

skärmen för val av justeringspunkt.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja ett av alternativen “TEL SW”, “ON”,
“OFF” eller “MUTE” från menybalken.

� OFF:
Bilstereon fortsätter spela som vanligt även
när du använder mobiltelefonen.
Observera:
• Koppla loss kabeln från mobiltelefonen eller

stäng av mobiltelefonen när OFF är inställt.
� ON:
Det går att höra telefonrösten via högtalarna
som är inkopplade i bilstereon.
∗ När du lyssnar till telefomsamtal via bilens

högtalare, kan du reglera volymen med
VOLUME-knappen 2.

� MUTE:
Ljudet från bilstereon stängs av medan
biltelefonen används.

3. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att välja önskat läge, och tryck på ENT i
mitten av JOYSTICK ¡ för att bekräfta.

4. Tryck en gång till på ADJ-knappen * för att
gå tillbaka till STANDARD-displayen.

Inställning av nivån för
mobiltelefonljudet via bilens högtalare
∗ Fabriksinställningen är “RIGHT” (höger).
∗ För att telefonljudet ska höras i bilens högtalare

måste mobiltelefonavbrotten vara inställda på
ON.

1. Tryck på ADJ-knappen * för att gå över till
skärmen för val av justeringspunkt.

2. För JOYSTICK ¡ uppåt eller nedåt för att
välja “TEL SP”. “LEFT” och “RIGHT”
visas på menybalken.

� LEFT:
Telefonljudet hörs genom bilstereons
vänstra högtalare.

� RIGHT:
Telefonljudet hörs genom bilstereons högra
högtalare.

3. För JOYSTICK ¡ åt höger eller vänster för
att välja önskat läge, och tryck sedan på
ENT i mitten av JOYSTICK ¡ för att
bekräfta.

4. Tryck en gång till på ADJ-knappen * för att
gå tillbaka till STANDARD-displayen.
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9. OM DET UPPSTÅR PROBLEM

En säkring har gått.

Felaktig ledningsdragning.

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

Kontakterna på
kontrollpanelen (DCP) eller
huvudenheten har blivit
smutsiga.

Bildskärmen är inte öppen.

Fjärrkontrollsensorn utsätts
för direkt solljus.

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

Parkeringsbromsen är inte
åtdragen.

Ljusstyrkekontrollen är
inställd för lågt.

Systemet fungerar inte bra.

Bilens strålkastare är tända.

Färgen är felinställd.

Fel inställning av NTSC/PAL-
alternativet

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

Inget händer när
du trycker på
knapparna.

Displayen visar
fel.

Fjärrkontrollen
fungerar inte.

Ingen bild.

Displayen är
mycket mörk.

Displayens färger
är svaga eller
färgskalorna är
inte bra.

Bildstörningar vid
anslutning av en
videobandspelare.

Problem

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

Rådfråga affären där du köpte bilstereon.

Stäng av bilstereon, och tryck sedan på
frigöringsknappen 6 och ta av kontrollpanelen
(DCP).
Tryck in återställningsknappen med något smalt
föremål och håll den intryckt i ungefär 2 sekunder.

Torka rent kontakterna med en mjuk trasa som
fuktats med rengöringssprit.

Fjärrkontrollen fungerar inte när bildskärmen är
stängd.

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

Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen.

Kontrollera att parkeringsbromsen ät åtdragen.

Ställ in bildskärmens ljusstyrka rätt.

Temperaturen inne i bilen är 0°C eller lägre. Värm
upp bilkupén (till omkring 25°C) och se efter om
systemet fungerar ordentligt.

När strålkastarna tänds, dämpas systemets
belysning för att inte lysa för starkt i mörker. (När
strålkastarna då är tända på dagen dämpas
belysningen också.)

Kontrollera att alternativen COL och HUE är rätt
inställda.

Ställ in NTSC/PAL-alternativet rätt beroende på
videobandspelaren som används.

Orsak Åtgärd

T
V

A
llm

än
t

Återställningsknapp
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Bilden blir suddig
vid anslutning av
en TV-mottagare.

TV-mottagaren
ger dubbel- eller
trippel-bild.

TV-mottagaren
ger snö eller
störande ränder i
bilden.

Det finns röda,
gröna och blåa
punkter i bilden.

Problem

Dåliga
mottagningsförhållanden

Dåliga
mottagningsförhållanden

Mottagningen är utsatt för
störningar

Radiovågorna kanske inte når fram till bilantennen
pga berg eller höga byggnader. Kontrollera
mottagningen på en plats där du vet att mottagningen
är bra.

Det kan hända att radiovågorna reflekteras av berg
eller höga byggnader. Kontrollera mottagningen igen
på en annan plats.

Störningarna kan komma från andra bilar,
spårvagnar, högspänningsledningar, neonskyltar m
m. Kontrollera mottagningen på en annan plats.

Detta är inget fel utan beror på den flytande
kristalldisplayen. (Bildskärmen använder flytande
kristaller med mycket hög precision. 99,99% eller fler
av bildpunkterna fungerar normalt, men det finns
alltid ett litet antal (högst 0,01%) som inte tänds eller
som alltid förblir tända.)

Orsak Åtgärd
T

V
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10. FELMEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN
Om det uppstår något fel visas något av följande meddelanden på displayen.
Utför de åtgärder som beskrivs nedan för att avhjälpa problemet.

Om det skulle visas något annat felmeddelande på displayen än de som beskrivs ovan så tryck på
återställningsknappen. Om problemet kvarstår så stäng av bilstereon och rådfråga affären där du
köpte bilstereon.

Se bruksanvisningen som medföljer DVD-växlaren angående eventuella fel på DVD-växlaren.

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

Felmeddelande Orsak Åtgärd

Det har blivit fel på CD-spelarmekanismen.
Rådfråga affären där du köpte bilstereon.

Sätt i en CD utan repor och som inte är
skev i stället.

Mata ut CD-n och sätt i den igen på rätt
håll.

Det har blivit fel på CD-växlarmekanismen.
Rådfråga affären där du köpte bilstereon.

Sätt i en CD utan repor och som inte är
skev i stället.

Mata ut CD-n och sätt i den igen på rätt
håll.

En CD har fastnat inuti CD-spelaren och
går inte att mata ut.

En CD går inte att spela på grund av
repor, e.d.

En CD är isatt upp och ned i CD-spelaren
och går inte att spela.

En CD i CD-växlaren går inte att ladda in.

En CD i CD-växlaren går inte att spela på
grund av repor, e.d.

En CD i CD-växlaren går inte att spela
eftersom den är isatt upp och ned.

C
D

C
D

-v
äx
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re
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11. SPECIFIKATIONER

FM-radion
Frekvensomfång:

87,5 MHz till 108 MHz (0,05 MHz-steg

AM-radion
Frekvensomfång:

MV: 531 kHz till 1602 kHz (9 kHz-steg)

LV: 153 till 279 kHz (3 kHz-steg)

Ljudförstärkaren
Märkuteffekt:

4 × 17 W (20 Hz till 20 kHz), 1% THD, 4 Ω
Max uteffekt: 4 × 47 W

Högtalarimpedans: 4 Ω (4 till 8 Ω)

Ingångar
RGB-ingång:

Video: 0,7 ±0,2 Vt-t (inimpedans 75 Ω)

Synkroniserad ingång: 0,3 V (+0,9/-0,1) Vt-t
(inimpedans 75 Ω)

Videoingång:

1,0 ±0,2 Vt-t (inimpedans 75 Ω)

Utgång
Audioutgång: min.200mVrms

LCD-bildskärm
Skärmstorlek:

6,5 tum wide screen (146,7 mm bred × 79,1 mm
hög)

Displaymetod: TN flytande kristalldisplay av
överföringstyp

Drivsätt: TFT (tunn filmtransistor) aktiv
matrisdrivning

Bildpunkter

336960 (1440 × 234)

Allmänt
Strömförsörjning:

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

Jord:

Negativ

Strömförbrukning:

4,0 A (1 W)

Märkspänning för motorstyrd antenn:

500 mA eller mindre

Huvudenhetens yttermått:

178 mm bred × 50 mm hög × 157 mm djup

Huvudenhetens vikt:

1,7 kg

Fjärrkontrollens yttermått:

44 mm bred × 110 mm hög × 27 mm djup

Fjärrkontrollens vikt:

30 g (inkl. batteri)

Enhet: mmHuvudenhet

Observera:
• Specifikationerna följer EIAJ-standarden.
• Rätt till ändringar förbehålles.
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� Innehåll

VRX653R

1. Denna bilstereo är enbart avsedd att
användas i fordon med 12 V batteri och
negativ jord.

2. Läs igenom dessa anvisningar noggrant.

3. Var noga med att koppla loss batteriets
negativa kontakt “ ” innan du börjar med
själva installationen. Detta är för att förhindra
kortslutning under installationens gång.
(Figur 1)

1 Huvudenhet
2 Manualer

Bruksanvisning och installations anvisning

Garantikort

3 Strömförsörjningskabel
4 Påse med tillbehör till huvudenheten (Nr. 1)

Skruvar med platt huvud (M5 × 8) .............. 4

Sexkantsbultar (M5 × 8) ............................. 5

5 Påse med tillbehör till huvudenheten (Nr. 2)

Hakplattor ................................................... 2

Kabelklämma

Mellanlägg

Specialskruv

6 Universalmonteringsfäste
7 Fjärrkontroll
8 Batteri

(för fjärrkontrollen)

9 Yttre ramlist
0 Fodral för kontrollpanelen

 1. INNAN DU BÖRJAR

 2. INNEHÅLLET I FÖRPACKNINGEN

Installations- och ledningsdragningsanvisningar

1. INNAN DU BÖRJAR ............................................................. 363

2. INNEHÅLLET I FÖRPACKNINGEN ...................................... 363

3. ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ........................ 364

4. ATT OBSERVERA VID INSTALLATIONEN .......................... 364

5. HUR MAN INSTALLERAR HUVUDENHETEN .................... 365

6. HUR MAN TAR BORT HUVUDENHETEN ........................... 367

7. ATT OBSERVERA ANGÅENDE

LEDNINGSDRAGNINGEN ................................................... 367

8. KOPPLINGSSCHEMA .......................................................... 368

9. SYSTEMEXEMPEL .............................................................. 370

Figur 1

Bilbatteri
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1. Öppna inte höljet. Det finns inga delar inuti
som du kan reparera själv. Om du skulle
råka tappa något föremål in i bilstereon
under installationen så rådfråga
återförsäljaren eller en auktoriserad
CLARION-serviceverkstad.

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

1. Gör i ordning alla verktyg och delar som
behövs för att installera huvudenheten
innan du börjar med själva installationen.

2. På denna modell används bildskärmen i
framskjutet läge (skal-laddningssystem). I
vissa sorters bilar kan det hända att
bildskärmen kommer i kontakt med
instrumentpanelen eller växelspaken, och i
så fall går den inte att installera. Kontrollera
att bildskärmen inte kommer att vara i
vägen för växelspaken innan du väljer
installationsplats. (Figur 2)

 3. ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

 4. ATT OBSERVERA VID INSTALLATIONEN

Figur 2

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

Instrumentpanel

Växelspak

3. Installera huvudenheten inom 30° vinkel
från horisontalplanet. (Figur 3)

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

Max. 30°

Figur 3

5. Använd de medföljande skruvarna för
installationen. Användning av andra skruvar
kan orsaka skador. (Figur 4)

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

Figur 4

Skador

Chassi Chassi

Max. 8 mm

T

NN T

NT

Figur 5
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� Universalmontering
1. Placera universalmonteringsfästet i

instrumentpanelen, bänd var och en av
flikarna på universalmonteringsfästet inåt med
hjälp av en skruvmejsel, och fäst sedan
flikarna på det sätt som visas i figur 6.

2. Dra ledningarna på det sätt som beskrivs i
Del 8.

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

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

Observera:
1) För somliga bilmodeller krävs det en speciell

monteringssats för korrekt installation. Fråga
din Clarion-handlare efter närmare detaljer.

2) Fäst de främre flikarna ordentligt för att
förhindra att huvudenheten skakar loss.

Figur 6

Observera:
Sätt fast ytterramen så att
metalldelen på baksidan
passar i överkanten på
huvudenheten.

• Mått för öppningen i konsolen

182 mm

53
 m

m

Hål

Skruvmejsel

Ytterram

Flikar

Specialskruv

Huvudenhet

2 st. fjädrar

Flikar

Universalmonteringsfäste

Gummihylsa

Inre fäste (i bilen)

Instrumentpanel
Hål

 5. HUR MAN INSTALLERAR HUVUDENHETEN
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Denna bilstereo är avsedd för fast installation i
instrumentpanelen.

Om fordonet redan är utrustat med en
fabriksmonterad bilradio, så installera
huvudenheten med hjälp av de delar och
skruvar som är markerade med en asterisk (∗).
(Figur 8)

Om fordonet inte är utrustat med en
fabriksmonterad bilradio, så skaffa en
installationssats för att installera huvudenheten
med hjälp av följande procedur.

1. Skruva loss skruvarna på båda sidorna av
huvudenheten. Lyft sedan bladfjädern på
respektive sida tills gripklorna frigörs från

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

hålen, och skjut fjädern i pilens riktning för
att ta loss den. Upprepa proceduren på den
andra sidan för att ta av bladfjädrarna på
båda sidorna. (Figur 7)

2. Fäst monteringsfästena i bilens chassi på
det sätt som visas i figur 8. Hål är
förborrade för fordon från TOYOTA och
NISSAN. För andra bilmodeller kan det vara
nödvändigt att borra nya hål eller modifiera
fästena på annat sätt.

3. Dra ledningarna på det sätt som beskrivs i
Del 8.

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

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

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

Figur 7

Figur 8

Huvudenhet

Huvudenhet

2 st. skruvar
(M5x6)

2 st. fjädrar
Skruvmejsel

Gripklo

4 st. sexkantsskruvar ∗ (M5 × 8)
Monteringsfäste �
(1 par för vänster och höger sida)

Instrumentpanel

Mittpanel
(se Anmärkning 1)

Fack

Anmärkning 2

∗:Skruvarna med detta märke medföljer denna
sats.

�:De delar och skruvar som är märkta med en
asterisk används för att installera bilradion
eller finns med i installationenssatsen.
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1. Om huvudenheten är fastsatt på det sätt
som visas i figur 6, så lossa specialskruven.

2. Ta av ytterramen.

3. Stick in hakplattan mellan fjädern och
universalmonteringsfästet, passa in tapp B
på fjädern i hål A  på hakplattan, och dra

sedan ut huvudenheten med hjälp av
hakplattorna. (Stick in en hakplatta både på
höger och vänster sida.) (Figur 9)

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

 6. HUR MAN TAR BORT HUVUDENHETEN

1. Var noga med att stänga av strömmen
innan du börjar med ledningsdragningen.

2. Var mycket noga med var du drar
ledningarna.

Håll undan dem från motorn, avgasröret
osv.

Ledningarna kan skadas om de utsätts för
värme.

3. Om säkringen går så kontrollera att
ledningsdragningen är korrekt.

Om den är korrekt så byt ut säkringen mot
en ny med samma ampere-tal som den
gamla.

4. Om säkringen måste bytas, skall du dra ut
säkringen (15 A) på apparatens baksida och
sätta i en ny (Figur 10).

 7. ATT OBSERVERA ANGÅENDE LEDNINGSDRAGNINGEN

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

Figur 10

Säkring (15 A)

Huvudenheten sett bakifrån

Figur 9

Fjäder

Universalmonteringsfäste

2 st. hakplattor

Ytterram

Instrumentpanel

Huvudenhet
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∗1: Om apparaten installeras i en Volkswagen av årsmodell 1998 eller senare så var noga med att
bryta förbindelsen till <<Remote>>-utgången. Koppla loss den <<blå/vita>> ledningen och isolera
den ledningens främre ändar. Om denna ledning inte kopplas loss eller de främre ändarna inte är
isolerade, finns det risk att apparaten går sönder.

∗2: I vissa fordon -- Volkswagen/Opel/Vauxhall -- måste den <<röda>> extraledningen och den
<<gula>> huvudströmledningen kastas om, för att undvika överbelastning och att innehållet i min-
net går förlorat.

∗3: Anslutning av TELE-MUTE terminalen
Kabeln som medföljer bilstereons skall anslutas till bilens ISO-kontakt för att tele-mute “dämpning
av ljudet när biltelefonen ringer” ska fungera.

∗4: Använd den medföljande förlängningskabeln om det behövs.
∗5: Om du ansluter en CCD-kamera så var noga med att både ansluta phono-kontakterna och Mini-

Din-videokontakten med 8 stift.
Observera:Koppla loss --kabeln (minuskabeln) från bilbatteriet innan installationen påbörjas.

 8. KOPPLINGSSCHEMA
Huvudenheten sett bakifrån

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

Höger fram

Vanster fram

Höger bak

Vanster bak

Röd

Röd

Vit

Vit

Grå

Svart

Grå

Svart

No. Description
1 NAVI/CCD-anslutning
2 RGB INPUT
3 VIDEO INPUT (för en TV-mottagare)
4 Radioantennanslutning (∗4)
5 CeNET-anslutning
6 Säkring (15A)
7 Telemute-kabel (Brun)
8 Extrauttag (Gul)
9 ISO-KONTAKT
0 AUDIO 4CH. OUTPUT
! DVD INPUT etc. (för DVD-växlare etc.)
@ Handbroms (ljusgrön)

No. Description
HÖGER BAK-
HÖGER BAK+
HÖGER FRAM-

HÖGER FRAM+

VANSTER FRAM-

VANSTER FRAM+

VANSTER BAK-
VANSTER BAK+
+12 V HUVUDSTRÖM (∗2)
MOTORANTENN (∗1)
BELYSNING
+12 V VIA TÄNDNINGSLAS (∗2)
JORD

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
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� Inkoppling av ytterligare komponenter

 • Inkoppling av en CCD-kamera för bilen
Det går att koppla in en CCD-kamera för fordonsbruk i systemexpansionsuttaget på
huvudenheten. Se det separata instruktionsbladet eller den separata bruksanvisningen till CCD-
kameran.

Observera:
• Det behövs en särskild strömförsörjningsdosa (säljs separat) för att ansluta CCD-kameran till

huvudenheten.
• När CCD-kameran används går det inte att slå på navigeringssystemet.
• Strömförsörjningsdosan till kameran CCA-147 går inte att använda. Använd CCA-188 i stället.

 • Inkoppling av bilnavigeringsutrustning
Vid bruk av ett Clarion bilnavigeringssystem, skall det anslutas till
systemexpansionsanslutningen CCD/NAVI och RGB-anslutningen på huvudenheten. För
närmare anvisningar, se bruksanvisningen som medföljer navigeringssystemet.

Det går inte att ansluta en CCD-kamera om NAVI ansluts till systemet. Vid anslutning av Clarion
NAVI-systemet, måste INPUT-väljaren ställas på NAVI.

 • Om den specificerade ledningen på mobiltelefonen kopplas till
huvudenhetens telefonljuddämpningsledning går det att automatiskt
dämpa ljudet från bilstereon när mobiltelefonen används.
Se sidan 358 om hur man ställer in ljuddämpningen för mobiltelefonen.

 • DAB (Digital Audio Broadcasting)
Använd Ce NET-kontakten vid anslutning av en DAB-mottagare. För närmare anvisningar, se DSP-
ljudbehandlarens bruksanvisning.

Vid DAB-anslutning går det inte att koppla in DAH9500Z.

 • TV-mottagare
TV-mottagaren måste anslutas med hjälp av Ce NET-kontakten och RCA-stiftkontakten (gul). För
närmare anvisningar, se TV-mottagarens bruksanvisning.

� Anslutning av handbromskabeln
Anslut kabeln till handbromslampans jord i
instrumentpanelen.

Observera:
• När handbromskabeln är ansluten till lampans

jord går det att titta på TV, video och DVD-skivor
i DVD-växlaren när handbromsen är åtdragen.

• Om handbromskabeln inte är ansluten tänds
inte bildskärmen.

Handbroms

Handbromslampa
+-kabel till batteriet

Anslut dessa tre kablar.
--kabel
Signalkabel 
för hand-
bromsen

Handbromskabel 
(ljusgrön)
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� Exempel 1

 9. SYSTEMEXEMPEL

Huvudenhet
(VRX653R)

VIDEO INPUT

(TTX7502z/
TTX7503z)

(VCZ628)

(CDC655z/655Tz/1255z/
DCZ628)

(NAX943DV) 

CeNET STAND
ALONE

(DAH913/DAH923)

DVD/etc. INPUT

Förstärkar-fjärrstyrningskabel

RDS TMS-tuner
(TMH943) 

∗ Välj rätt anslutning enligt 
konfigurationssanvisningarna för VRX653R 
på sid 355.

∗Vid anslutning till NAX 9500E, skall du 
använda CCA-647 (säljes separat).

∗ Om två CD-växlare ansluts 
måste adaptern CCA-519-601 
användas.

TV-tuner

CeNET-kabel
(medföljer TV-tuner) RCA-videokabel

(medföljer TV-tuner)

DVD-växlare

CD-växlare

CeNET Y-adapter
(CCA-519-601, 
säljs separat)

Ferritklämma 
(medföljer DVD-växlare)

RCA-videokabel
 (medföljer VCZ628)

CeNET-kabel
(medföljer växlare)

RGB-kabel
 (medföljer
  NAX943DV)

Navigeringssystem

Kabel Mini DIN
 (8-polig)
(medföljer 
      NAX943DV)

Främre
Högtalare

Bakre
Högtalare

Sätt omkopplare [CeNET/STAND ALONE] i 
läge [CeNET].

DAB-tuner

CeNET-kabel
(medföljer DAB-tuner)

RDI-UT

Kabel med RCA-kontakt 
(säljs separat)

Förstärkare
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� Exempel 2

Huvudenhet
(VRX653R)

(TMH943) 
RDS TMS-tuner

VIDEO INPUT

(VCZ628)

(CDC655z/655Tz/1255z/
DCZ628)

(NAX943DV) 

CeNET STAND
ALONE

DVD/etc. INPUT

(TTX7502z/
TTX7503z)

(DAH913/
DAH923) VTR

∗ Välj rätt anslutning enligt 
konfigurationssanvisningarna för 
VRX653R på sid 355.

∗ Den bakre bildskärmen kan bara 
visa bilden från TV:n och 
videobandspelaren. Den kan inte 
visa bilden från DVD-växlaren.

∗ Om två CD-växlare ansluts 
måste adaptern CCA-519-601 
användas.

TV-tuner

CeNET-kabel
(medföljer
  TV-tuner)

RCA-videokabel
(medföljer TV-tuner)

DVD-växlare

CD-växlare

CeNET Y-adapter
(CCA-519-601, 
säljs separat)

Ferritklämma 
(medföljer DVD-växlare)

RCA-videokabel
 (medföljer VCZ628)

CeNET-kabel
(medföljer växlare)

RGB-kabel
 (medföljer
  NAX943DV)

Navigeringssystem

Kabel Mini DIN
 (8-polig)
(medföljer 
      NAX943DV)

Främre
Högtalare

Bakre
Högtalare

Sätt omkopplare [CeNET/STAND ALONE] i 
läge [CeNET].

DAB-tuner

CeNET-kabel
(medföljer DAB-tuner)

RDI-
UT

Kabel med RCA-kontakt 
(säljs separat)

Backmonitor

RCA-videokabel (säljs separat)

A/V-adapterkabel
(CCA-389, säljs separat)

Förstärkare

Förstärkar-fjärrstyrningskabel
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Huvudenhet
(VRX653R)

VIDEO INPUT

(TTX7502z/
TTX7503z)

(CDC655z/655Tz/1255z/
DCZ628)

(DAH913/DAH923)

DVD/etc. INPUT

∗ Välj rätt anslutning enligt 
konfigurationssanvisningarna för 
VRX653R på sid 355.

TV-tuner

CeNET-kabel
(medföljer TV-tuner) RCA-videokabel

(medföljer TV-tuner)

CD-växlare

RCA-videokabel
 (medföljer CCD-kamera)

CeNET-kabel
(medföljer växlare)

Kabel Mini DIN
 (8-polig)
(medföljer 
      CCD-kamera)

Främre
Högtalare

Bakre
Högtalare

DAB-tuner

CeNET-kabel
(medföljer DAB-tuner)

RDI-UT

Kabel med RCA-kontakt 
(säljs separat)

Förstärkare

CCD-kamera

Förstärkar-fjärrstyrningskabel


