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Dank u voor de aanschaf van de Clarion VRX928RVD.
∗ Deze gebruiksaanwijzing is voor de VRX928RVD geschreven.
∗ Lees deze gebruiksaanwijzing geheel door alvorens het toestel in gebruik te nemen.
∗ Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een handige plaats (bijvoorbeeld in het handschoenenvak van de

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

met deze gebruiksaanwijzing.
∗ Deze handleiding bevat de bedieningsprocedures voor de CD-wisselaar, MD-wisselaar, DVD-wisselaar,

TV-tuner, 5.1 kanaals surround decoder. De CD-wisselaar, MD-wisselaar, TV-tuner, 5.1 kanaals sur-
round decoder en DVD-wisselaar hebben ook hun eigen handleidingen, maar daarin worden geen
aanwijzingen voor de bediening gegeven.
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1. Wanneer het in de auto zeer koud is en het
toestel snel na het inschakelen van de ver-
warming wordt gebruikt, wordt er mogelijk
condenswater op de DVD/CD/MD of optische
onderdelen van het toestel gevormd waar-
door het niet juist functioneert. Veeg
condenswater van de DVD/CD/MD met een
zachte doek. Indien de optische onderdelen
zijn beslagen moet u ongeveer een uur met
gebruik van het toestel wachten zodat het
condenswater kan verdampen. Daarna zal
het toestel normaal bruikbaar zijn.

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

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

4. Ontvangst van TV-uitzendingen

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

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

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

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

 INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER: .
VERANDERINGEN OF MODIFICATIES AAN
DIT PRODUCT DIE NIET DOOR DE FABRI-
KANT ZIJN GOEDGEKEURD MAKEN DE GA-
RANTIE ONGELDIG.

1. VOORZORGEN
WAARSCHUWING

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

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

de FUNC toets niet meer werken en zullen de
audiofuncties niet meer ingeschakeld kunnen
worden.
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3. DCP (verwijderbaar bedieningspaneel)
Het bedieningspaneel (DCP; Detachable Control
Panel) van dit toestel kan ter beveiliging tegen
diefstal worden verwijderd. Voorkom beschadi-
ging van het bedieningspaneel en bewaar het
na het verwijderen derhalve in de speciale hou-
der voor het DCP-bedieningspaneel.

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

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

2. Schuif de [RELEASE ] hendel naar rechts om
het DCP/bedieningspaneel te ontgrendelen.

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

Terugplaatsen van het DCP-
bedieningspaneel
1. Steek het DCP bedieningspaneel zo in het

toestel dat het deel van het DCP bedienings-
paneel gemerkt met A in de illustratie past
over de haak B van het toestel.

3. Druk op de [FUNC] toets om de spanning in
te schakelen.

2. Druk de linkerkant van het DCP bedienings-
paneel voorzichtig op zijn plaats.

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

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

• Het DCP is een uiterst belangrijk onderdeel.
Wees voorzichtig dat u het niet beschadigt
door er met vingernagels, schroevendraaiers
enz. op te drukken.

LET OP:

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

doek van het DCP-bedieningspaneel.

DCP

DCP

DCP

A

B

DCP
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4. BENAMINGEN

Wanneer het display gesloten is

Namen van toetsen
Opmerking:
• Lees dit hoofdstuk aan de hand van de afbeeldingen in hoofdstuk “2. REGELAARS ” op bladzijde 5 (uit-

gevouwen).

[VOL] toetsen
• Gebruik deze toetsen om het volume te verho-

gen/verlagen.

[DISP] toets
• Gebruik deze toets om de aanduidingen op

het display, zoals de weergavestatus op het
informatiepaneel om te schakelen.

[OPEN] toets
• Gebruik deze toets om het LCD paneel te

openen/sluiten.
• Houd deze toets ongeveer 2 seconden of lan-

ger ingedrukt zodat het LCD paneel horizon-
taal staat wanneer het geopend wordt. Druk
nog eens op deze toets om het paneel terug
te laten keren naar de oorspronkelijke positie.
Ook als de toets niet wordt ingedrukt zal het
paneel na ongeveer 10 seconden terugkeren
naar de oorspronkelijke positie.

[RELEASE] toets
• Gebruik deze toets om het DCP van het

hoofdtoestel te verwijderen.

[SENSOR]
• De sensor voor de infrarode afstandsbedie-

ning.

[TA] toets
• Gebruik deze toets om de TA

(verkeersberichten) standbyfunctie in te scha-
kelen.

[MUTE] toets
• Gebruik deze toets om de geluidsweergave tij-

delijk uit te schakelen.
• Houd deze toets tenminste ongeveer 1 se-

conde ingedrukt om de monitor uit te schake-
len.

[DIRECT] toets
• Gebruik deze toets om een voorkeuzekanaal

te selecteren in de radio/DAB/TV functies.
• Gebruik deze toets om een disc in de wissel-

aar te selecteren.

• Houd een van de [DIRECT] toetsen tenminste
2 seconden ingedrukt om de huidige zender in
het voorkeuzegeheugen op te slaan.

[a], [d] toetsen
• Gebruik deze toetsen om af te stemmen op

een zender in de radio/DAB/TV functies.
• Gebruik deze toetsen om een fragment te se-

lecteren in de CD, Video CD, MP3 en CD-/
MD-wisselaar functies.

• Gebruik deze toets om een hoofdstuk te se-
lecteren in de DVD video en DVD-wisselaar
functies.

[s] toets
• Druk op deze toets om de weergave te pauze-

ren in de DVD video en DVD-wisselaar func-
ties. Druk deze toets nog een keer in om de
weergave te hervatten.

[BND] toets
• Druk op deze toets om de ontvangstband in

de radio/DAB/TV functies enz. om te schake-
len. Houd deze toets tenminste 1 seconde in-
gedrukt om heen en weer te schakelen tussen
automatisch/handmatig afstemmen.

• Gebruik deze toets om in de DVD videofunctie
naar het eerste fragment op een disc terug te
springen.

• Gebruik deze toets om in de wisselaarfuncties
naar de volgende disc te gaan.

• Gebruik deze toets om te kiezen tussen stand
1 of stand 2 in de VISUAL functie.

[FUNC] toets
• Druk op deze toets om de stroom in te scha-

kelen. Houd deze toets tenminste 1 seconde
ingedrukt om de stroom uit te schakelen.

• Druk op deze toets om een andere functie, bij-
voorbeeld de radio, in te schakelen.

[Q] toets
• Gebruik deze toets om een disc uit te laten

werpen.
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Wanneer het display open staat

[a], [d] toetsen
• Gebruik deze toetsen om af te stemmen op

een zender in de radio/DAB/TV functies.
• Gebruik deze toetsen om een fragment te se-

lecteren in de CD, Video CD, MP3 en CD-/
MD-wisselaar functies.

• Gebruik deze toets om een hoofdstuk te se-
lecteren in de DVD video en DVD-wisselaar
functies.

[TILT] toets
• Gebruik deze toets om de hoek van het LCD

paneel in 5 stappen in te stellen.
• Elke keer dat deze toets tenminste ongeveer 2

seconden ingedrukt wordt gehouden, zal het
LCD paneel in 3 stappen naar voren/achteren
bewegen.

[s] toets
• Druk op deze toets om de weergave te pauze-

ren in de DVD video en DVD-wisselaar func-
ties. Druk deze toets nog een keer in om de
weergave te hervatten.

[A-M] toets
• Laat het AUDIO MODE menu verschijnen

voor de toonregeling enz. Houd deze toets
tenminste 1 seconde ingedrukt om de
loudness functie aan of uit te zetten (LOUD
ON/OFF).

[ADJ] toets
• Laat het ADJUST MODE menu verschijnen

zodat u bepaalde instellingen kunt wijzigen.
• Houd deze toets tenminste 1 seconde inge-

drukt om in de DVD-spelerfunctie het DVD
SETUP menu te openen.

[KEY PAD] toets
• Druk op deze toets om het schermtoetsenblok

behorend bij de gebruikte weergavefunctie op
te roepen.

[MENU] toets
• Druk op deze toets om in de DVD video en

DVD-wisselaarfuncties het DVD menu op het
scherm te laten verschijnen.

• Druk op deze toets om in de MP-3 functie het
bestandskeuzescherm te laten verschijnen.

• Houd deze toets tenminste 1 seconde inge-
drukt om het DVD titelscherm te laten ver-
schijnen.

[LIST] toets
• Druk op deze toets om de lijst met voorkeuze-

kanalen op het scherm te laten verschijnen in
de radio/DAB/TV functies.

• Druk op deze toets om de disclijst op het
scherm te laten verschijnen in de CD-?MD-/
DVD-wisselaarfuncties.

[DISP] toets
• Houd deze toets tenminste 1 seconde inge-

drukt om het instelmenu voor het LCD
achtergrondscherm te laten verschijnen.

• Druk op deze toets om in de TV, VISUAL of
DVD videofuncties de informatie op het
scherm te laten verschijnen.

• Houd deze toets tenminste 1 seconde inge-
drukt om het beeldformaat te wijzigen terwijl
de TV, VISUAL of DVD videofunctie tijdelijk is
uitgeschakeld.

● De volgende toetsen worden gebruikt
wanneer er een navigatiesysteem is
aangesloten.

[a] (IN) toets
• Vergroot het kaartscherm uit.

[d] (OUT) toets
• Verkleint het kaartscherm.
[s] (ICON) toets
• Gebruik deze toets om namen van plaatsen of

faciliteiten die verborgen zijn op de kaart te
kunnen vinden.

[A-M] (ROUTE) toets
• Gebruik deze toets tijdens de route-

begeleiding om de route opnieuw te laten be-
rekenen wanneer er een omleiding gemaakt
moet worden vanwege een file.

[ADJ] (RPT+) toets
• Gebruik deze toets om een veelgebruikte

functie snel op te kunnen roepen.

[KEY PAD] (SHORT) toets
• Gebruik deze toets om een menu te openen

voor het, afhankelijk van de situatie, opnieuw
instellen of annuleren van uw bestemming
enz.

[LIST] (VIEW) toets
• Gebruik deze toets op het menu- of kaart-

scherm bij het scrollen om de huidige positie
op de kaart te laten verschijnen.

[MENU] toets
• Gebruik deze toets om het hoofdmenu te laten

verschijnen.

[N/A] toets
• Gebruik deze toets om heen en weer te scha-

kelen tussen het navigatiescherm en het au-
diovisuele scherm.
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5. FUNCTIEDISPLAY
Het Color LCD-display en het informatiepaneel van het toestel tonen de volgende displays met infor-
matie over de actieve modus en functies.

Informatiepaneel

Aanduiding bedieningsstatus
∗De frequentie, PTY, weergavetijd, CT 
(klok) enz zullen worden getoond.

Aanduiding voorkeuzezender
Aanduiding discnummer
∗De discnummers die corresponderen met 
de discs in de CD- of MD-wisselaar zullen 
oplichten.

: Aanduiding loudness functie

: Aanduiding disc

: Aanduiding herhaalde weergave

: Aanduiding willekeurige weergave

: DAB aanduiding
: Aanduiding REG (Regionaal programma) 

: Aanduiding PTY (Programmatype) 

: Aanduiding TA (Verkeersbericht) 

: Aanduiding TP (Verkeersprogramma) 

: Aanduiding AF (Alternatieve frequentie)

: Aanduiding INFO (Informatie)

: BEQ aanduiding (BEQ: Beat Equalizer)

: Scan aanduiding

: Aanduiding handmatig
  afstemmen
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Color LCD-display

• MANU
• LD

• BEQ

• DAB :
• INFO :
• AF :
• REG :
• TA :
• TP :
• PTY :

AUTO :

PTY onderbrekingsinstelling 
genrenaam

CT (klok-tijd)

Functienaam

MOTION/SPRITE 
patroondisplay

Aanduiding DAB
Aanduiding INFO
Aanduiding AF
Aanduiding REG
Aanduiding TA
Aanduiding TP
Aanduiding PTY

: Aanduiding handmatig afstemmen
: Loudness aanduiding 

Wanneer de 5.1 kanaals surround decoder (DVH923) 
aangesloten is, zal de programmaformattering van het 
digitale ingangssignaal (bijvoorbeeld "3/2+LFE") 
worden aangegeven.

: Beat-EQ aanduiding
Wanneer de 5.1 kanaals surround decoder (DVH923) 
aangesloten is, zal de signaalformattering van het 
digitale ingangssignaal (bijvoorbeeld "Dolby D") 
worden aangegeven.

: PROGRAM    WEST COAST (Zendernaam) 
• Radio/RDS/DAB/TV functie

: USER TITLE   SHINE (Gebruikerstitel)• CD-wisselaar functie

: DISC TITLE    SHINE (Disctitel) 
: TRACK TITLE   Time has come (Fragmenttitel)

• MD-wisselaar functie

: DISC TITLE    SHINE (Disctitel) 
: TRACK TITLE   Time has come (Fragmenttitel)
: ARTIST   Time has come (Artiest)

• CD TEXT in de CD-wisselaarfunctie

• Radio functie : FM1 98.1MHz Pch 1(Band/frequentie/voorkeuzenr.)
• RDS functie : FM1 CLASSICS  Pch 1 (Band/ontvangen PTY/voorkeuzenr.)
• DAB functie : M1  CLASSICS  Pch 1 (Band/ontvangen PTY/voorkeuzenr.)
• DVD-wisselaar functie : D2 T02 C002 01:08:20 (Discnr./titelnr./hoofdstuknr./weergavetijd)
• DVD video functie : T01 C003 00:08:20(Titelnr. /hoofdstuknr./weergavetijd)
• Video CD functie : T01 00:01:18(Fragmentnr./weergavetijd)
• MP-3 functie : F001 T001 00:04:07(Mapnr./fragmentnr./weergavetijd)
• CD functie : TRACK 02    04 : 07(Fragmentnr./weergavetijd)
• CD/MD-wisselaar functie: D02 T02  00 : 45(Discnr./fragmentn./weergavetijd)
• TV functie : TV1    28CH    Pch 1(Band/kanaal/voorkeuzenr.)
• VISUAL functie :  VISUAL 1 (Band)

Daze aanduiding wordt getoond wanneer de gevoeligheid voor de 
automatische instelling van het volume op een andere stand dan 
OFF wordt gezet.
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∗1

∗2

∗3

∗5

∗4

∗5

FUNCTION

DVD PLAYER

Opmerkingen:
• De achtergrond van sommige schermen in de vol-

gende paragrafen is vereenvoudigd om de toet-
sen beter afleesbaar te maken.

∗1: De standaard schermaanduidingen in de
radiofunctie.

∗2: Druk op een bedieningstoets om over te
schakelen naar het STANDARD scherm. De
bedieningstoets is de [FUNC] toets in de be-
schrijving van de bediening per functie.

∗3: Raak het scherm aan om het menuscherm
dat bij de gebruikte weergavefunctie hoort te
laten verschijnen.

∗4: Raak een bedieningstoets aan om over te
schakelen naar het menuscherm. De
bedieningstoets is de [FUNCTION] toets in
de beschrijving van de bediening per functie.

∗5: Raak de [RTN] toets aan om terug te keren
naar het vorige scherm.

∗6: Raak de [ ] toets aan om naar het vol-
gende menu te gaan.

∗7: Raak de [ ] toets aan om naar het vorige
menu te gaan.

∗8: Dit pictogram [ ] geeft aan dat de toets
tenminste 1 seconde ingedrukt moet worden
gehouden.

6. OVERZICHT BEDIENING TOETSEN EN AANRAAKTOETSEN
WANNEER HET DISPLAY OPEN STAAT
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(ADJUST MODE menu) (DVD SETUP menu)

∗8

∗6 ∗7

CONNECT

1

∗6

PARENTAL LOCALECOMPOSITE

STOP
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∗9BASS BOOST

DETAIL

EQ LEVEL

(KEY PAD)(AUDIO MODE menu)
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(MOTION/SPRITEmenu)

(DVD video menu)

Opmerkingen:
∗8: Dit pictogram [ ] geeft aan dat de toets

tenminste 1 seconde ingedrukt moet wor-
den gehouden.

∗9: Hier ziet u een KEY PAD schermtoetsen-
blok voorbeeld in de radiofunctie.

∗10: Gebruik deze toets bij DVD, Video CD en
MP-3 weergave.

∗11: Wanneer het KEY PAD schermtoetsenblok
niet goed afleesbaar is, kunt u op de
aanraaktoets aan de rechter (linker) kant
van het scherm drukken om deze naar de
andere kant van het scherm te laten ver-
plaatsen.

SPRITE

1
∗10

ENT

∗11

∗8

WALL COLOR
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7. AFSTANDSBEDIENING

[CeNET]

[MUTE]

[VOLUME]

[P.TIME]

[BAND]

[FUNC]

[    ]

[        ]

[0-9]

[DISC SEL]

[SEARCH MODE]

[MENU][RTN]

[SET UP] [TITLE]

[        ],[        ][         ],[         ]
[PBC]

[RDM]

[SLOW]

[ANGLE]

[SCAN]
[RPT]

[AUDIO]

[SUB TITLE]

[      ],[      ]

[ENT] [    ],[    ]

Bereik: 30° in alle richtingen
Signaal-zenderAfstandsbediening

Plaatsen van de batterij
1.Draai de afstandsbediening om en schuif het 

achter-deksel in de richting van de pijl.
2.Zet de AA (SUM3, IECR-6/ 1,5 V) batterijen die 

meegeleverd werden met de afstandsbediening 
in het batterijvak in de richting zoals aangegeven 
in de illustratie, en sluit vervolgens het achter-
deksel weer.

Opmerkingen:
Oneigenlijk gebruik van de batterijen kan ze doen 
exploderen. Let op de volgende punten:
• Wanneer u de batterijen vervangt dient u beide 

batterijen tegelijk te vervangen.
• Sluit de batterijen niet kort, haal ze niet uit elkaar 

en warm ze niet op.
• Gooi de batterijen niet in het vuur.
• Gooi lege batterijen op de juiste manier weg, als 

klein chemisch afval.

AA 
(SUM-3, IECR-6/1,5 V)
Batterijen

Achter-deksel

Achterkant
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Functies van de diverse afstandsbedieningstoetsen

●Gemeenschappelijk
[FUNC] toets
• Hiermee schakelt u tussen de radio, TV enz.

∗ U kunt hiermee niet de stroom in- of uitschakelen.

[VOLUME] toetsen
• Hiermee kunt u het volume verhogen of verlagen.

[MUTE] toets
• Hiermee kunt u de geluidsweergave tijdelijk

uitschakelen.

[CeNET] schakelaar
• Zet deze schakelaar op CeNET om dit toestel

te kunnen bedienen.

●Radio (RDS)/TV/DAB functie
[BAND] toets
• Hiermee schakelt u over naar een andere

ontvangstband.

[DISC SEL] toets
• Druk hierop om het P.CH SELECT scherm te

laten verschijnen.

[å], [∂] toetsen
• Druk hierop om het vorige of volgende voorkeuze-

kanaal te selecteren in de radio/DAB/TV functies.

[A], [D] toetsen
• Druk hierop om af te stemmen op een lagere

of hogere frequentie in de radiofunctie, of ka-
naal in de DAB/TV functies.

[SCAN] toets
• Druk hierop om de voorkeuzekanalen te

scannen in de radio- en TV functies.
• Druk hierop om een service scan uit te voeren

in de DAB functies.
• Houd deze toets ingedrukt om automatisch

zenders op te slaan in de radio en TV functies.

[RPT] toets
• AF functie aan of uit. 1 Seconde ingedrukt

houden: REG functie aan of uit.

[RDM] toets
• PTY standbyfunctie aan of uit.

●DVD-spelerfunctie
[BAND] toets
• Druk hierop om terug te keren naar het eerste

hoofdstuk in de DVD videofunctie.
• Druk hierop om terug te keren naar het eerste

fragment in de CD/MP-3 functie of de Video
CD-functie zonder PBC.

[P.TIME] toets
• Druk hierop om de aanduiding voor de

weergavetijd in de DVD video en Video CD
functies aan of uit te zetten.

• Houd deze toets tenminste 1 seconde inge-
drukt om de inhoud van de aanduidingen voor
de weergavestatus te laten veranderen.

[ß] toets
• Druk hierop om de video weergave te stoppen

in de DVD video en Video CD functies.

[s] toets
• Druk hierop om de weergave van het audio- of

videomateriaal te pauzeren of weer te hervat-
ten.

[0-9] toetsen
• Gebruik deze toetsen om het nummer van

een hoofdstuk op een DVD video op te geven
via het KEY PAD schermtoetsenblok.

• Gebruik deze toetsen om het fragment-
nummer op een Video CD op te geven wan-
neer de PBC functie uit staat, het nummer van
een fragment op een gewone CD of van een
bestand op een MP-3 disc via het KEY PAD
schermtoetsenblok.

[SEARCH MODE] toets
• Druk hierop om het KEY PAD schermtoetsen-

blok te laten verschijnen.

[RTN] toets
• Druk hierop om over te schakelen naar een

ander scherm terwijl het MENU scherm ge-
toond wordt. Het is mogelijk dat deze toets bij
sommige discs niet werkt.

[MENU] toets
• Druk hierop om het menu van de disc zelf te

laten verschijnen.
• MP-3: Zet de cursor terug op de uitgangsposi-

tie en laat het bestand (fragment) keuze-
scherm verschijnen.

[SET UP] toets
• Druk hierop om het menu voor de audio-in-

stellingen te laten verschijnen bij DVD video-
weergave.

• Houd deze toets tenminste 1 seconde inge-
drukt om het DVD SETUP menu te laten ver-
schijnen.
• Als u een ander menu wilt selecteren nadat
het SETUP menu is geopend, dient u de
bedieningstoetsen op het scherm te gebrui-
ken.

[TITLE] toets
• Druk hierop om het titelscherm van een DVD

video te laten verschijnen. Sommige discs
hebben geen titelscherm.

[w], [z], [Å], [Î] toetsen
• Gebruik deze toetsen bij het selecteren van

onderdelen in de menu's of andere schermen
bij DVD video/MP-3 weergave.
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Functies van de diverse afstandsbedieningstoetsen

[ENT] toets
• Druk hierop om via het KEY PAD scherm-

toetsenblok ingevoerde waarden te bevesti-
gen.

[å], [∂] toetsen
• Druk hierop om het vorige of volgende hoofd-

stuk te selecteren in de DVD videofunctie.
• Druk hierop om het vorige of volgende

fragmentnummer te selecteren in de CD/MP-3
functie of de Video CD functie zonder PBC.

[A] [D] toetsen
• Houd ingedrukt om snel terug of vooruit te

spoelen.

[SCAN] toets
• Druk hierop om de hoofdstukken op een DVD

video of de fragmenten op een CD/Video CD
(zonder PBC) te scannen. Druk hierop om de
bestanden en mappen op een MP-3 disc te
scannen.

[RPT] toets
• Druk hierop om een hoofdstuk te laten herha-

len op een DVD video of een fragment op een
CD/Video CD (zonder PBC). In de MP-3 func-
tie kunt u op deze toets drukken om een be-
stand te laten herhalen, of de toets ingedrukt
houden om een map te laten herhalen.

[RDM] toets
• Druk hierop om fragmenten op een CD/Video

CD (zonder PBC) in willekeurige volgorde
weer te laten geven. In de MP-3 functie kunt u
op deze toets drukken om bestanden in wille-
keurige volgorde te laten weergeven, of de
toets ingedrukt houden om mappen in wille-
keurige volgorde weer te laten geven.

[PBC] toets
• Druk hierop om de PBC functie van een Video

CD aan of uit te zetten.
Als u de toets tenminste 5 seconden ingedrukt
houdt, zullen de instellingen voor het afspelen
van DVD video worden teruggezet op de
fabrieksinstellingen.

[AUDIO] toets
• Druk hierop om in de DVD video en Video CD

functies de AUDIO functie in te schakelen.

[SUB TITLE] toets
• Druk hierop om bij een DVD video de

ondertiteling te laten verschijnen.

[ANGLE] toets
• Druk hierop om bij een DVD video de functie

voor meerdere camerastandpunten aan of uit
te zetten. (Alleen bij DVD's die daarvoor ge-
schikt zijn.)

[SLOW] toets
• Druk hierop om bij een DVD video/Video CD

de beelden vertraagd te laten weergeven.

● CD-/MD-wisselaarfunctie
[BAND] toets
• Druk hierop om over te schakelen naar een

andere disc.

[DISC SEL] toets
• Gebruik deze toets om de disc te wisselen.

[s] toets
• Druk hierop om de weergave te pauzeren en

te hervatten.

[0-9] toetsen
• Gebruik deze toetsen om via het KEY PAD

schermtoetsenblok fragmentnummers in te
voeren.

[SEARCH MODE] toets
• Druk hierop om het KEY PAD schermtoetsen-

blok te laten verschijnen.

[å], [∂] toetsen
• Druk hierop om het vorige of volgende

fragmentnummer te selecteren.

[A] [D] toetsen
• Houd ingedrukt om snel terug of vooruit te

spoelen.

[SCAN] toets
• Druk hierop om de fragmenten te scannen en

houd ingedrukt om de discs te scannen.

[RPT] toets
• Druk hierop om een fragment te laten herha-

len en houd ingedrukt om een disc te laten
herhalen.

[RDM] toets
• Druk hierop om fragmenten in willekeurige

volgorde weer te laten geven en houd inge-
drukt om mappen in willekeurige volgorde
weer te laten geven.

●DVD-wisselaarfunctie
[BAND] toets
• Druk hierop om over te schakelen naar een

andere disc.

[DISC SEL] toets
• Gebruik deze toets om de disc te wisselen.

∗ De andere toetsen werken in deze functie
op dezelfde manier als voor de DVD-speler-
functie.
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8. VOORZORGEN VOOR GEBRUIK
LCD-paneel/Algemeen
Lees de volgende voorzorgen even door voor een optimaal gebruik en een lange levensduur van het toestel.

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

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

• Voorkom beschadiging en problemen en de-
monteer derhalve het toestel niet en maak er
geen veranderingen in.

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

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

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

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

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

• De afstandsbediening werkt mogelijk niet in-
dien het zonlicht op de afstandsbediening valt.

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

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

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

• De aanraaktoetsen op het display werken
door ze voorzichtig aan te tippen. Druk vooral
niet te krachtig op de toetsen op het scherm.

• Druk ook niet te krachtig op de behuizing rond
het aanraakpaneel. Hierdoor kunnen er storin-
gen optreden in het functioneren van de
aanraaktoetsen.

Reinigen
• Reinigen van de behuizing

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

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

• Reinigen van het LCD-paneel
Het LCD-paneel wordt na verloop van tijd stof-
fig. Veeg het af en toe met een zachte doek
schoon. Het scherm wordt gemakkelijk ge-
krast. Vermijd daarom contact met harde voor-
werpen.
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Hanteren van discs

Hanteren
• Nieuwe discs zijn misschien wat ruw aan de

rand. Als u zulke discs gebruikt, is het moge-
lijk dat de speler niet werkt of dat de weergave
hapert of stokt. Gebruik een balpen of iets
dergelijks om de rand van de disc gladder te
maken.

• Plak nooit labels op de disc en schrijf er nooit
op met een potlood of een pen.

• Speel nooit een Compact Disc af met een stuk
plakband erop of andere lijm of lijmresten. Als
u toch probeert een dergelijke Compact Disc
af te spelen, is het mogelijk dat u deze niet
meer uit de CD-speler zal weten te krijgen, of
dat deze de CD-speler zal beschadigen.

• Gebruik geen Compact Discs met grote kras-
sen, die vervormd zijn of gebarsten enz. Ge-
bruik van dergelijke discs kan een storing of
schade veroorzaken.

• Om een Compact Disc uit zijn doosje te halen,
drukt u op het midden van het doosje en tilt u
de disc eruit terwijl u hem voorzichtig aan de
randen vasthoudt.

• Gebruik geen in de handel verkrijgbare CD
beschermvellen of discs die voorzien zijn van
stabilisatoren enz. Deze kunnen de disc be-
schadigen of storingen in het inwendige van
het apparaat veroorzaken.

Bewaren
• Stel Compact Discs niet bloot aan direct zon-

licht of warmtebronnen.

• Stel Compact Discs niet bloot aan extreem
vochtige of stoffige omstandigheden.

• Stel Compact Discs niet bloot aan directe
warmte van verwarmingsapparaten.

Schoonmaken
• Om vingerafdrukken en stof te verwijderen ge-

bruikt u een zachte doek en veegt u in een
rechte lijn van het midden van de Compact
Disc naar de rand.

• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals in de han-
del verkrijgbare reinigingsmiddelen, anti-stati-
sche sprays of thinner om Compact Discs
schoon te maken.

• Laat de Compact Disc goed drogen nadat u
deze hebt schoon gemaakt met speciale
Compact Disc reiniger, voor u deze weer gaat
afspelen.

Over discs
• Wees voorzichtig wanneer u een discs in het

toestel doet met geopend paneel.

• U mag in geen geval de stroom uitschakelen
en het toestel uit de auto verwijderen terwijl er
nog een discs in zit.

Balpen

Ruwe rand

No/Non

! LET OP
Het is mogelijk dat de bestuurder de discsleuf
niet kan zien wanneer het scherm open staat.
Voor uw veiligheid dient u daarom een disc in te
brengen terwijl het scherm dicht is.
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DVD-video is een digitale videobron van hoge
kwaliteit waarmee u duidelijke en heldere beel-
den kunt weergeven. Een 12 cm disk bevat of-
wel een film of vier uren muziek.

Kenmerken van DVD-video
Dit apparaat levert behalve een weergave van
geluid en beeld van topkwaliteit van een DVD-
videodisk tevens de volgende functies.
Opmerkingen:
• Bepaalde functies voor een disk verschillen mo-

gelijk van de beschrijvingen die in deze gebruiks-
aanwijzing worden gegeven.

Meerdere talen voor het geluid
Een DVD-videodisk kan maximaal 8 talen voor
het geluid van bijvoorbeeld een film hebben;
kies de gewenste taal.

• Het aantal op de disk vastgelegde talen voor
het geluid wordt met de hieronder afgebeelde
icoon getoond.

9. DVD-VIDEO SYSTEEM
Meerder episodes (of verhalen)
Indien een DVD-videodisk meer dan een enkele
episode (ofwel een verhaal) voor een film heeft,
kunt u de gewenste episode voor weergave kie-
zen. De procedure voor bediening verschilt per
disk; let op de aanwijzingen voor het kiezen van
een episode tijdens weergave.

Dolby Digital
Met Dolby Digital kan het geluid via 5.1 afzonder-
lijke kanalen worden weergegeven. Dit systeem
werkt hetzelfde als het surroundgeluidssysteem
in bijvoorbeeld een bioscoop.

DTS
DTS (Digital Theater System) is een digitale
geluidscompressie-techniek die is ontwikkeld
door Digital Theater Systems.

Dit systeem met een lage comprimering maakt
gebruik van een grote hoeveelheid gegevens
voor een hoge weergavekwaliteit.

Menuschermen
U kunt tijdens weergave van een DVD-videodisk
een menu oproepen om diverse menu-instellin-
gen te maken.

• Voorbeeld van een menuscherm

Meerdere camerastandpunten voor
het beeld
Een DVD-videodisk kan met meerdere camera-
standpunten zijn opgenomen. U kunt het gewenste
camerastandpunt voor de weergave kiezen.

• Het aantal opgenomen camerastandpunten
op een disk wordt met de hieronder afge-
beelde icoon getoond.

Meerdere talen voor ondertitels
Een DVD-videodisk kan maximaal met 32 ver-
schillende talen voor de ondertitels zijn opgeno-
men en u kunt de gewenste taal voor de onderti-
tels hieruit kiezen.

• Het aantal opgenomen talen voor ondertitels
op een disk wordt met de hieronder afge-
beelde icoon getoond.



348 VRX928RVD

Nederlands
Gebruiksaanwijzing

CD TEXT

Geschikte discs

DVD video discs

Audio CD’s

Video CD’s

Discs
Geschikte discs
Deze DVD-videospeler is in staat de volgende
soorten discs af te spelen.

Over CD Extra discs
Een CD Extra discs is een disc waarop twee af-
zonderlijke sessies zijn opgenomen. De eerste
bevat audio en de tweede digitale gegevens.

CD’s die u zelf heeft gemaakt met meer dan 2
datasessies erop kunnen niet worden afge-
speeld op deze DVD videospeler.

Discs die niet kunnen worden
afgespeeld
Deze DVD videospeler is niet in staat DVD-R,
DVD-RAM, DVD-ROM, CD-ROM, Photo CDs af
te spelen.

• Sommige CD’s die zijn opgenomen in de CD-
R/CD-RW stand zijn niet bruikbaar. (Oorzaak:
karakteristieken van de disc, scheurtjes, stof/
vuil, stof/vuil op het lensje van de speler enz.)

Opmerking betreffende regiocodes
Het DVD-videosysteem kent regiocodes toe aan
DVD-videospelers en DVD discs op basis van
het gebied waarvoor deze bestemd zijn. Zo kun-
nen DVD-videospelers die in de Verenigde Sta-
ten worden verkocht DVD discs afspelen met de
regiocodes “ALL ”, “2” of een combinatie van co-
des waarin “2” ook voorkomt.

De DVD regiocode wordt als volgt vermeld op
de verpakking van de disc.

TV kleursysteem
Deze DVD-speler is in staat zowel NTSC als
PAL discs weer te geven, maar is niet geschikt
voor SECAM discs.

Over MP3 weergave
Dit toestel is in staat CD-R/CD-RW discs met
MP3 muziek af te spelen.

Zie de bladzijde met de titel “Luisteren naar
een MP3” voor meer details.

Meer over geregistreerde
merken, etc.
• Dit apparaat beschikt over een technologie ter

bescherming van de auteursrechten en is op
zijn beurt weer beschermd door bepaalde V.S.
patenten en andere intellectuele eigendoms-
rechten van Macrovision Corporation en an-
dere rechtmatige eigenaren. Voor het gebruik
van deze technologie ter bescherming van de
auteursrechten is toestemming van
Macrovision Corporation vereist en is uitslui-
tend bedoeld voor huiselijke of andere gel-
imiteerde vertoning, tenzij vooraf toestemming
is verleend door Macrovision Corporation. De-
monteren of veranderen is verboden.

• Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
“Dolby ” en het dubbele D-symbool zijn han-
delsmerken van Dolby Laboratories.

• “DTS” is een gedeponeerd handelsmerk van
Digital Theater Systems, Inc.
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10. BEDIENING
Basisbediening

Opmerking: Lees dit hoofdstuk door aan de hand van de afbeeldingen
in hoofdstuk “2. REGELAARS ” op blz. 5 (uitgevouwen).

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

LET OP:

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

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

1. Druk op de [FUNC] toets.

2. De verlichting en het display op het apparaat
zullen oplichten. De instellingen die golden
toen het apparaat voor het laatst werd uitge-
schakeld zijn onthouden en zullen automa-
tisch weer precies zo ingesteld worden.

3. Houd de [FUNC] toets 1 seconde of langer
ingedrukt om het apparaat weer uit te scha-
kelen.

Opmerking:
• Over de “SYSTEM CHECK”

De aangesloten apparatuur moet door dit toestel
worden geverifieerd wanneer alle aansluitingen
gemaakt zijn en het toestel voor het eerst wordt
ingeschakeld. Wanneer de stroomvoorziening
wordt ingeschakeld, zal de melding “PUSH PWR”
op het display verschijnen. Druk op de [FUNC]
toets om de systeemcontrole binnenin het toestel
te laten beginnen. Wanneer “COMPLETE” en
“PUSH PWR” om en om verschijnen, kunt u nog
een keer op de [FUNC] toets drukken.

Selecteren van een functie
1. Druk op de [FUNC] toets om de gebruiks-

functie te veranderen.

2. Elke keer dat u op de [FUNC] toets drukt zal de
gebruiksfunctie veranderen volgens deze reeks:

Radiofunctie ➜ DAB-functie ➜ DVD-functie
➜ CD-wisselaarfunctie ➜ MD-wisselaar-
functie ➜ DVD-wisselaarfunctie ➜ TV-functie
➜ VISUAL-functie ➜ Radiofunctie…
∗ Externe apparatuur die niet met CeNET is

aangesloten wordt niet geselecteerd.

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

stel.

ACC of stand waarbij de 
motor is ingeschakeld

Regelen van het volume
1. Gebruik de [VOL] + (hoger) en – (lager) toet-

sen om het volume te regelen.

+ : Verhogen van het volume.

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

(minimale volume) tot 33 (maximale volume) ge-
toond.

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

LET OP:

Omschakelen van het display
Met het bedieningspaneel gesloten:
1. Druk op de [DISP] toets om het gewenste

display te kiezen. Elke keer dat u op de
[DISP] toets drukt zal het display volgens de
volgende reeks veranderen:

Opmerkingen:
• Het geselecteerde display zal het

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

• Als er een titel is ingevoerd, zal deze op het SUB
display verschijnen. Als er geen titel is ingevoerd,
zal “NO TITLE” verschijnen. Als u een titel wilt in-
voeren, dient u de paragraaf “Invoeren van titels ”
onder “Overige functies ” te raadplegen.

• Voor CD, MD en TV zullen bepaalde speciale te-
kens in de titel niet weergegeven worden op het
informatiedisplay van het DCP. In een dergelijk
geval zullen deze tekens blanco worden gelaten.

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

BBC     R1

F1   98.10

NEWS

CT   10:56

Hoofddisplay

In de radiofunctie

Subdisplay

Klok (CT) display

(RDS: PS naam
DAB: ensemblenaam)
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Openen en draaien van het display

20˚ 20˚

Basisbediening

WAARSCHUWING
• Om te voorkomen dat de accu leegloopt,

dient u indien enigszins mogelijk dit toe-
stel slechts te gebruiken wanneer de
motor loopt.

• Wanneer het LCD paneel beweegt, moet u
voorzichtig zijn dat u uw hand of vingers
niet klemt tussen het paneel en het hoofd-
toestel of het dashboard van de auto.

Omhoog klappen van het LCD
paneel
1. Druk op de [OPEN] toets en het LCD paneel

zal automatisch naar buiten komen en om-
hoog klappen.

∗ Terwijl het LCD paneel open of dicht gaat, zal
de LED van de [FUNC] toets knipperen.

OPMERKING:
• Als het LCD paneel halverwege stopt, dient u

eerst op de [OPEN] toets te drukken om het pa-
neel weer op te bergen en vervolgens nog eens
om het paneel weer naar buiten te laten komen.
Het toestel zal dezelfde display-functie tonen als
toen het de laatste keer werd uitgeschakeld.

Instellen van de hoek enz. van het
LCD display
U kunt de hoek van het LCD paneel en hoe ver
het naar buiten steekt instellen, afhankelijk van
de montagepositie van het toestel en de licht-
omstandigheden in de auto.

● Instellen van de hoek
1. Met elke druk op de [TILT] toets zal het LCD

paneel naar voren of achteren kantelen tot
een maximum van 20 graden. De ingestelde
hoek zal worden opgeslagen in het geheugen.

OPMERKING:
• Probeer het LCD paneel niet met de hand te be-

wegen.

● Instellen van de schuifpositie
1. Houd de [TILT] toets ingedrukt en laat pas los

wanneer u een piepsignaal heeft gehoord.

Het LCD paneel schuift naar voren of naar
achteren. De ingestelde positie zal worden
opgeslagen in het geheugen.
* Dit paneel beschikt over 3 standen.

Opbergen van het LCD paneel
1. Druk op de [OPEN] toets en het LCD paneel

zal automatisch worden opgeborgen.
OPMERKING:
• Wanneer u dit toestel langere tijd niet zult gebrui-

ken, of wanneer u de auto verlaat, dient u het
LCD paneel in ieder geval op te bergen.
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Horizontaal zetten van het LCD
paneel (air-conditioner
bedieningsfunctie)
Wanneer de positie waarin het LCD paneel is
gemonteerd u hindert bij de bediening van de
air-conditioner, kunt u het paneel tijdelijk hori-
zontaal zetten.

1. Houd de [OPEN] toets ingedrukt wanneer het
LCD paneel overeind staat en laat pas los
wanneer u een piepsignaal gehoord heeft.

2. Het LCD paneel zal nu horizontaal gezet
worden.
∗ Druk nog eens op de [OPEN] toets wanneer

het LCD paneel horizontaal staat om het terug
te laten keren naar de oorspronkelijke stand.

∗ Als u de toets ongeveer 10 seconden lang niet
gebruikt, zal het paneel met een
waarschuwingssignaal terugkeren naar de
oorspronkelijke stand.

In- en uitschakelen van de monitor
1. Als u de [MUTE] toets tenminste 1 seconde

ingedrukt houdt, kunt u de monitor uit zetten.
Houd de [MUTE] toets nog eens ingedrukt
om de monitor weer aan te zetten.
∗ Wanneer een knop wordt ingedrukt of in de

bewakingsmodus wordt de monitor-uit-functie
opgeheven.

Mute (Demping)
1. Telkens als u op de [MUTE] toets drukt,

wordt de demping in- en uitgeschakeld. Wan-
neer mute ingeschakeld is, verschijnt
“MUTE” op het display.

Instellen van Beat EQ
• Deze functie is alleen mogelijk wanneer het pa-

neel open staat.

Dit toestel is uitgerust met 3 soorten toon-
regeling opgeslagen in het geheugen. Kies de
toonregeling die u het beste vindt klinken.
∗ De fabrieksinstelling is “USER CUSTOM”.

1. Druk op de [A-M] toets om het AUDIO
MODE menu te openen.

2. Raak met het AUDIO MODE menu op het
scherm de toets voor de gewenste instelling
aan om deze te selecteren.

• BASS BOOST :versterking van de lage
tonen

• IMPACT :versterking van zowel de
lage als de hoge tonen

• EXCITE :versterking van lage en
hoge tonen, verzwakking
van de middentonen

• USER CUSTOM :door de gebruiker aange-
past

• TONE BYPASS : geen toonregeling (Beat
EQ uit)

3. Wanneer u klaar bent, dient u de [RTN] toets
aan te raken of op de [A-M] toets te drukken
om terug te keren naar de vorige functie.
Wanneer Beat EQ (BASS BOOST, IMPACT,
EXCITE, USER CUSTOM) is ingesteld, zal
“B.EQ” op het display verschijnen.

Opmerking:
• Bij gebruik van de los verkrijgbare 5.1 kanaals

surround decoder (DVH923), kunnen de lage en
hoge tonen niet apart worden ingesteld. Om de
toonweergave te kunnen regelen dient u in dat
geval de paragraaf “5.1 Kanaals surround
decoder bediening ” te raadplegen.

Instellen van het non-fader
uitgangsvolume
U kunt het uitgangsvolume van de non-fader
uitgangsaansluiting van het toestel instellen.

1. Druk op de [A-M] toets en raak vervolgens
de [DETAIL ] toets aan.

2. Raak de [NON-FAD VOL ] toets aan.

3. Raak vervolgens de [w] of [z] toets aan
om het gewenste niveau in te stellen.
∗ De fabrieksinstelling is “0”. (Instelbereik: -6 t/m

6)

4. Wanneer u klaar bent, dient u de [RTN] toets
aan te raken of op de [A-M] toets te drukken
om terug te keren naar de vorige functie.

Instellen van de lage tonen
De versterking van de lage tonen, de midden-
frequentie van het lage tonen bereik en de Q
voor de lage tonen kunnen als volgt worden in-
gesteld.

1. Druk op de [A-M] toets en raak vervolgens
de [USER CUSTOM] toets aan.

2. Raak de [DETAIL ] toets aan en vervolgens
de [BASS ] toets.

3. Wanneer het keuzescherm voor de instelling
van de lage tonen verschijnt, kunt u kiezen
welke instelling u wilt wijzigen.

4. Raak de [w] of [z] toets aan om de ge-
wenste waarde in te stellen.
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GAIN : -6 t/m 8 (De fabrieksinstelling is “0”.)

FREQ. : 50 Hz/80 Hz/120 Hz (De fabriek-
sinstelling is “50”.)

Q : 1/1.25/1.5/2 (De fabrieksinstelling
is “1”.)

5 Wanneer u klaar bent, dient u de [RTN] toets
herhaaldelijk aan te raken of op de [A-M]
toets te drukken om terug te keren naar de
vorige functie.

Instellen van de middentonen
De versterking van de middentonen, de midden-
frequentie van het middentonen bereik en de Q
voor de middentonen kunnen als volgt worden
ingesteld.

1. Druk op de [A-M] toets en raak vervolgens
de [USER CUSTOM] toets aan.

2. Raak de [DETAIL ] toets aan en vervolgens
de [MID] toets.

3. Wanneer het keuzescherm voor de instelling
van de middentonen verschijnt, kunt u kiezen
welke instelling u wilt wijzigen.

4. Raak de [w] of [z] toets aan om de ge-
wenste waarde in te stellen.

GAIN : -6 t/m 6 (De fabrieksinstelling is “0”.)

FREQ. : 700 Hz/1 kHz/2 kHz (De fabrieksin-
stelling is “1K”.)

Q : 1.5/2 (De fabrieksinstelling is “2”.)

5. Wanneer u klaar bent, dient u de [RTN] toets
herhaaldelijk aan te raken of op de [A-M]
toets te drukken om terug te keren naar de
vorige functie.

Instellen van de hoge tonen
De versterking van de hoge tonen en de
middenfrequentie van het lage tonen bereik kun-
nen als volgt worden ingesteld.

1. Druk op de [A-M] toets en raak vervolgens
de [USER CUSTOM] toets aan.

2. Raak de [DETAIL ] toets aan en vervolgens
de [TREBLE ] toets.

3. Wanneer het keuzescherm voor de instelling
van de hoge tonen verschijnt, kunt u kiezen
welke instelling u wilt wijzigen.

4. Raak de [w] of [z] toets aan om de ge-
wenste waarde in te stellen.

GAIN : -6 t/m 6 (De fabrieksinstelling is “0”.)

FREQ. : 8 kHz/12 kHz (De fabrieksinstelling
is “12K”.)

5. Wanneer u klaar bent, dient u de [RTN] toets
herhaaldelijk aan te raken of op de [A-M]
toets te drukken om terug te keren naar de
vorige functie.

Instellen van de links/rechts en
voor/achter balans
1. Druk op de [A-M] toets en raak vervolgens

de [DETAIL ] toets aan.

2. Raak de [BAL/FAD ] toets aan.

3. Raak de [w] of [z] toets aan om de voor/
achter balans ('fader') in te stellen.
∗ De fabrieksinstelling is “0”. (Instelbereik: voor

13 t/m achter 13.)

[w] toets : De weergave via de voor-luid-
sprekers wordt benadrukt.

[z] toets : De weergave via de achter-luid-
sprekers wordt benadrukt.

4. Raak de [Å] of [Î] toets aan om de links/
rechts balans in te stellen.
∗ De fabrieksinstelling is “0”. (Instelbereik: links

12 t/m rechts 12.)

[Å] toets : De weergave via de linker luid-
sprekers wordt benadrukt.

[Î] toets : De weergave via de rechter luid-
sprekers wordt benadrukt.

5. Wanneer u klaar bent, dient u de [RTN] toets
herhaaldelijk aan te raken of op de [A-M]
toets te drukken om terug te keren naar de
vorige functie.

Instellen van Beat EQ
1. Druk op de [A-M] toets en selecteer “BASS

BOOST”, “IMPACT” of “EXCITE”.

2. Raak de [DETAIL ] of [LEVEL ] toets aan om
het instelscherm te openen.

3. Raak de [w] of [z] toets aan om het ge-
wenste niveau in te stellen.
∗ De fabrieksinstelling is “0”. (Instelbereik: voor

13 t/m achter 13.)
∗ Wanneer u BASS BOOST heeft geselecteerd,

kunt u de versterking van de lage tonen instel-
len tussen -3 en 3.

∗ Wanneer u IMPACT of EXCITE heeft geselec-
teerd, kunt u de versterking van de lage tonen en
die van de hoge tonen instellen tussen -3 en 3.

4. Wanneer u klaar bent, dient u de [RTN] toets
herhaaldelijk aan te raken of op de [A-M]
toets te drukken om terug te keren naar de
vorige functie.
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Naar de radio luisteren
1. Druk op de [FUNC] toets en selecteer de Ra-

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

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

FM1 ➜ FM2 ➜ FM3 ➜ AM (MW/LW) ➜
FM1...

3. Druk op de [a] of [d] toets om op de ge-
wenste zender af te stemmen.
∗ Wanneer het paneel open staat, kunt u het-

zelfde bereiken door de [a] of [d] op het
paneel te gebruiken.

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

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

1. Druk op de [BND] toets en selecteer de ge-
wenste band (FM of AM (MW/LW)).

2. Stem af op een station.
∗ Als “MANU” oplicht op het display, dient u de

[BND] toets tenminste 1 seconde ingedrukt te
houden. “MANU” zal verdwijnen van het
display en u kunt nu automatisch afstemmen.

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

●DX SEEK
Druk op de [a] of [d] toets om automatisch
een station op te zoeken.

Wanneer u de [d] toets indrukt, zal er gezocht
worden in hogere frequenties, als u de [a]
toets indrukt zal er in lagere frequenties dan de
huidige gezocht worden.

∗ Wanneer het automatisch zoeken en afstem-
men begint, zal “DX SEEK” verschijnen in het
display.

●LOCAL SEEK
Wanneer u de [a] of [d] toets 1 seconde of
langer indrukt, zal er automatisch gezocht
worden naar stations met een goede ontvangst.

∗ Wanneer het automatisch zoeken naar lok-ale
stations met een goede ontvangst begint, zal
“LO SEEK ” in het display verschijnen.

Bediening van de radio

In- of uitschakelen van het
Loudness effect
Het loudness effect versterkt de lage tonen voor
een meer natuurlijke weergave. Wanneer u bij
een laag volume naar muziek aan het luisteren
bent, kunt u het beste het loudness effect in-
schakelen.

1. Houd de [A-M] toets tenminste 1 seconde in-
gedrukt om het loudness effect in te schake-
len. Wanneer het loudness effect is inge-
schakeld, zal “LD” oplichten op het display.

2. Houd de [A-M] toets tenminste 1 seconde in-
gedrukt om het loudness effect weer uit te
schakelen. De aanduiding “LD” zal verdwij-
nen van het display.

Veranderen van de achtergrond van
het beeld

Voer deze instelling alleen uit wanneer de auto
stilstaat en de handrem is aangetrokken.

! WAARSCHUWING

1. Houd de [DISP] toets tenminste 1 seconde
ingedrukt om het instelmenu voor de achter-
grond te openen.
∗ Dit menu verschijnt uitsluitend in de radio,

DVD (CD, MP3) of CD-/MD-wisselaarfuncties
en alleen wanneer de auto rijdt.

2. Raak de insteltoets aan om het insteldisplay
te laten verschijnen.

● Instellen van het bewegende patroon.
2-1. Raak de [MOTION] toets aan om een

bewegend patroon in te stellen.

2-2. Raak het gewenste bewegende patroon
(MOTION PATTERN) aan.

●Instellen van een sprite patroon
2-1. Raak de [SPRITE] toets aan om een

sprite in te stellen.

2-2. Raak het gewenste sprite patroon
(SPRITE PATTERN) aan.

●Instellen van de kleur van het behang.
2-1. Raak de [WALL COLOR ] toets aan om

de kleur van het behang in te stellen.

2-2. Raak de gewenste kleur van het behang
(WALL COLOR) aan.

3. Druk nog eens op de [DISP] toets of raak de
[RTN] toets aan om terug te keren naar het
standaardscherm.



354 VRX928RVD

Nederlands
Gebruiksaanwijzing

Bediening van de radio

Zenders selecteren met het KEY
PAD schermtoetsenblok
∗ Deze functie gebruikt het KEY PAD scherm-

toetsenblok op het scherm om automatisch of via
voorkeuzezenders af te stemmen.

Druk op de [KEY PAD ] toets om het KEY PAD
schermtoetsenblok te laten verschijnen.

Oproepen van een voorkeuzezender
Dit toestel heeft in totaal 24 voorkeuzeposities
(6-FM1, 6-FM2, 6-FM3, 6-AM) waaronder u indi-
viduele radiozenders kunt opslaan. Als u vervol-
gens op de corresponderende [DIRECT] toets
drukt, zal de opgeslagen radiozender automa-
tisch weer worden opgeroepen.

Er zijn 2 manieren waarop u een voorkeuze-
zender kunt oproepen.

●Met de [DIRECT] toetsen op het toestel .
1. Druk op de [BND] toets en kies de gewenste

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

2. Druk op de corresponderende [DIRECT]
toets om af te stemmen op de daaronder op-
geslagen zender.
∗ Houd een van de [DIRECT] toetsen op het

toestel tenminste 2 seconden ingedrukt om de
zender waarop is afgestemd daaronder op te
slaan.

●Met de [DIRECT] schermtoetsen.
1. Druk op de [LIST] toets of raak het

standaardscherm aan en raak vervolgens de
[P.CH SELECT] toets aan.

2. Raak de corresponderende [DIRECT]
schermtoets aan om af te stemmen op de
daaronder opgeslagen zender.
∗ Door de [BAND ] toets aan te raken kunt u de

gewenste band kiezen.

3. Raak de [RTN] toets aan of druk op de
[LIST] toets om terug te keren naar de vorige
functie.

Handmatig geheugen
1. Druk op de [BND] toets en kies de gewenste

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

2. Gebruik snelzoeken, handmatig afstemmen
of kies een voorkeuzezender om af te stem-
men op de gewenste zender.

3. Houd een van de [DIRECT] toetsen op het
toestel tenminste 2 seconden ingedrukt om
de huidige zender daaronder in het geheu-
gen op te slaan.

Automatisch opslaan
Met de functie voor het automatisch opslaan
van zenders kunnen maximaal 6 zenders auto-
matisch één voor één worden opgeslagen. Als
er geen 6 zenders kunnen worden ontvangen,
zullen niet alle geheugenposities worden over-
schreven.

●Om het automatisch opslaan te gebruiken,
dient u de [AS] toets ongeveer 2 seconden lang
aan te raken.

●Om de voorkeuzezenders af te tasten,
dient u [PS] toets aan te raken.

●Om het KEY PAD schermtoetsenblok te an-
nuleren,

dient u de [KEY PAD ] toets in te drukken of de
[OFF] toets aan te raken.

Handmatig afstemmen
U kunt kiezen uit 2 manieren: snelzoeken of ge-
trapt afstemmen.

Bij getrapt afstemmen zal de frequentie in stap-
pen veranderen. Bij snelzoeken kunt u snel af-
stemmen op de gewenste frequentie.

1. Druk op de [BND] toets en kies de gewenste
band. (FM of AM (MW/LW))
∗ Als de aanduiding “MANU” niet oplicht op het

display, dient u de [BND] toets tenminste 1 se-
conde ingedrukt te houden. De aanduiding
“MANU” zal nu op het display verschijnen en u
zult handmatig kunnen afstemmen.

2. Stem af op een zender.

●Snelzoeken:
Houd de [a] of [d] toets tenminste 1 se-
conde ingedrukt om een zender in de aange-
geven richting op te zoeken.

●Getrapt afstemmen:
Druk op de [a] of [d] toets om geheel met
de hand een zender op te zoeken.

Opmerking:
• Handmatig afstemmen zal worden geannuleerd

als u het toestel 7 seconden of langer niet be-
dient.
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RDS (Radio Data Systeem)
Dit toestel beschikt over een RDS-decoder zodat
de RDS-data van zenders die gebruik maken
van dit systeem kunnen worden verwerkt. De
naam van de zender die wordt ontvangen kan op
het display worden getoond (PS) en er kan auto-
matisch naar een andere frequentie worden
overgeschakeld wanneer de ontvangst bijvoor-
beeld verslechtert tijdens de rit (alternatieve fre-
quentie). Tevens kan met gebruik van RDS op ie-
der moment verkeersinformatie worden ontvan-
gen zodra het aanvangt. Als bovendien EON-in-
formatie wordt ontvangen, maakt deze de auto-
matische vernieuwing mogelijk van andere voor-
keuzestations op hetzelfde netwerk, samen met
de onderbreking voor verkeersinformatie en/of
een gekozen programmatype van andere sta-
tions (TP). In sommige gebieden is deze functie
niet beschikbaar. De FM-functie van de radio
moet voor gebruik van RDS zijn geactiveerd.

• “AF” : Alternatieve Frequentie

• “PS” : Programma Service Naam

• “PTY” : Programma Type

• “EON” : Enhanced Other Network

• “TP” : Verkeersinformatie (Traffic Programma)
∗ RDS-onderbreking werkt niet in de AM -en TV-functies.

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

veerd “ON” (aan).

Weergeven van het RDS menu
Raak op het standaardscherm de schermtoets
voor het overschakelen naar een ander scherm
aan of druk op de [LIST] toets op het toestel om
het MENU scherm te openen.

●Uitschakelen van de AF functie
Raak de [RDS MODE] toets op het MENU scherm
aan zodat de [AF] toets op het display verschijnt.

Raak de [AF] toets aan om “AF ON” te verande-
ren in “AF OFF”. De “AF” indicator zal uit gaan.

● Inschakelen van de AF functie
Raak de [RDS MODE] toets op het MENU scherm
aan zodat de [AF] toets op het display verschijnt.
Raak de [AF] toets aan om “AF OFF” te veranderen
in “AF ON”. De “AF” indicator zal gaan branden.

Gebruik van RDS
1. Druk op de [BND] toets en kies de gewenste

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

2. Raak de schermtoets voor het omschakelen
van het scherm aan op het standaardscherm
of druk op de [LIST] toets zodat het MENU
scherm verschijnt.

3. Raak de [SUB MODE] toets aan in het
MENU scherm zodat de [AUTO STORE]
toets op het display verschijnt.

4. Raak de [AUTO STORE] toets tenminste 2
seconden lang aan.
De zenders met een goede ontvangst zullen
automatisch als voorkeuzezenders worden
opgeslagen.

Scannen van de voorkeuzezenders
U kunt de in het geheugen opgeslagen voor-
keuzezenders één voor één laten weergeven.
Dit is handig wanneer u een bepaalde zender
probeert te vinden.

1. Raak op het standaardscherm de scherm-
toets voor het overschakelen naar een ander
scherm aan of druk op de [LIST] toets op het
toestel om het MENU scherm te openen.

2. Raak de [SUB MODE] toets op het MENU
scherm aan zodat de [PRESET SCAN] toets
op het display verschijnt.

3. Raak de [PRESET SCAN] toets aan om het
aftasten van de voorkeuzezenders te laten
beginnen. Het toestel zal achtereenvolgens
elke voorkeuzezender 7 seconden lang
weergeven.

4. Wanneer u de gewenste zender gevonden
heeft, kunt u de [PRESET SCAN] toets weer
aanraken om naar die zender te blijven luis-
teren.
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∗ Als de ontvangst van het huidige station blijvend
verslecht, verschijnt “SEARCH” op het display  en
zoekt de radio hetzelfde programma op een an-
dere frequentie.

∗ Als de ontvangst achteruitgaat, knippert “AF”.

●De AF-functie tussen RDS en DAB
Raadpleeg de paragraaf over DAB bediening.

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

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

zender, bijvoorbeeld “BBC 2 FM ” wordt ontvangen.
• The “ON/OFF”-instelling voor REG is effectief

wanneer de AF-functie is geactiveerd.
● Inschakelen van de REG functie
Als “REG” niet brandt op het display, dient u de
[RDS MODE] toets op het MENU scherm aan te ra-
ken zodat de [REG] toets op het display verschijnt.

Raak de [REG] toets aan om “REG OFF” te ver-
anderen in “REG ON”. De “AF” indicator zal op
het display gaan branden.

●Uitschakelen van de REG functie
Raak de [RDS MODE] toets op het MENU scherm
aan zodat de [REG] toets op het display verschijnt.

Raak de [REG] toets aan om “REG ON” te ver-
anderen in “REG OFF”. De “AF” indicator op het
display zal uit gaan.

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

zenders in hetzelfde netwerk worden ontvangen.
1. Deze functie werkt wanneer AF is geacti-

veerd en REG is uitgeschakeld.

2. Druk op een van de [DIRECT] om een regio-
nale zender op te roepen.

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

Gebruik van RDS

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

functies.
∗ Deze functie kan alleen gebruikt worden wanneer

“TP” brandt in het display. Wanneer “TP” brandt
betekent dit dat het RDS-station dat op dit mo-
ment ontvangen wordt verkeersinformatie pro-
gramma’s uitzendt.

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

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

[TA] toets een TP-station op doen zoeken.

● Instellen van de automatische afstem-
functie voor TP-zenders

Als “TP” niet oplicht, drukt u op de [TA] toets.
“TA” licht op en de radio zoekt automatisch een
TP-station.
Opmerking:
• Het automatische zoeken blijft doorgaan indien er

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

• U kunt hetzelfde bereiken via de schermtoets, in
plaats van de [TA] toets op het toestel.

Raak op het standaardscherm de schermtoets
voor het overschakelen naar een ander scherm
aan of druk op de [LIST] toets op het toestel om
het MENU scherm te openen.
Raak de [SUB MODE] toets op het MENU
scherm aan zodat de [TA] toets op het display
verschijnt.
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Functie voor automatisch
vastleggen van TP-zenders
U kunt maximaal 6 TP-stations automatisch in
het geheugen opslaan. Als er minder dan 6 TP-
stations gevonden worden, zullen er voorkeuze-
stations die al in het geheugen opgeslagen zijn
niet overschreven worden.

1. Raak de [SUB MODE] toets op het MENU
scherm aan terwijl “TA” op het display brandt
om de [AUTO STORE] toets te selecteren.
Houd de [AUTO STORE] toets tenminste 2
seconden ingedrukt.

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

zullen altijd worden opgeslagen in het geheu-
gen onder FM3.

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

functies.
∗ In bepaalde landen wordt PTY nog niet gebruikt.
∗ Tijdens de TA-standbyfunctie hebben TP-zenders de

prioriteit over zenders met andere programmatypen.

PTY kiezen
1. Raak de [PTY SELECT] toets op het MENU

scherm aan zodat de [PRESET] toets op het
display verschijnt.

Raak de [PRESET] toets aan om het toestel
in de PTY keuzefunctie te zetten.

2. Raak een van de [DIRECT] toetsen aan om
het gewenste programmatype te selecteren.
∗ Hieronder staan de fabrieksinstellingen voor

de [DIRECT].

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

●Annuleren van de PTY standbystand
Raak de [RDS MODE] toets op het MENU
scherm aan zodat de [PTY] toets op het scherm
verschijnt.

Raak de [PTY] toets aan om "PTY ON" te ver-
anderen in "PTY OFF". De “PTY” indicator gaat
uit en de PTY standbystand is nu geannuleerd.

●Annuleren van een PTY onderbreking
Raak de [PTY] toets aan (“PTY ON” zal omge-
schakeld worden naar “PTY OFF”) tijdens een
PTY onderbreking om deze te annuleren en te-
rug te keren naar de PTY standbystand.

PTY zoeken
1. Raak de [PTY SELECT] toets aan op het

MENU scherm en raak vervolgens de
[PRESET] of [ITEM SELECT] toets aan.

2. Raak het gewenste programmatype aan.

3. Druk op de (d) of (a) toets. Druk op de
[d] om het toestel in hogere frequenties
naar een programma van het gewenste type
te laten zoeken, of op de [a] toets om in la-
gere frequenties te zoeken.
∗ Als er geen zender met een programma van

het gewenste type gevonden kan worden, zal
het toestel terugkeren naar de standaard-
functie.

Voorgeprogrammeerd geheugen PTY
1. Raak de [PTY SELECT] toets op het MENU

scherm aan zodat de [ITEM SELECT] toets
op het display verschijnt.

Raak de [ITEM SELECT] toets aan om de
PTY keuzefunctie in te schakelen.

2. Kies een gewenste PTY.

3. Raak de [PRESET] toets aan zodat het voor-
keuzescherm verschijnt. Houd de kanaal-
aanduiding op het voorkeuzescherm tenmin-
ste 2 seconden vast om het geheugen voor
het voorkeuzekanaal te activeren.

4. Als u gelijk welke [DIRECT] minstens 2 se-
conden indrukt, wordt de gekozen PTY op-
geslagen in het overeenkomstige voorkeuze-
geheugen.
∗ U kunt kiezen uit de onderstaande 29

programmatypes.

Gebruik van RDS

1
2
3
4
5
6

Nieuws
Informatie
Pop
Sport
Klassiek
Melodie: ontspanningsmuziek

Voorkeuze-
nummer

PTY-item
InhoudENGELS

News
Info
Pop M
Sport
Classics
Easy M
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Noodberichten
Noodberichten onderbreken alle bedienings-
functies. Bij aanvang van een noodbericht licht
“ALARM ” op het display op en zal het bericht
worden weergegeven.
∗ RDS onderbreking werkt niet in de AM- en TV-

functies.

●Annuleren van een noodbericht
Raak in het MENU display de [RDS MODE]
toets aan om de [AF] toets op het display te la-
ten verschijnen. Raak de [AF] toets aan om de
nooduitzending te annuleren.

Gebruik van RDS

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

1. Druk op de [ADJ ] toets om het ADJUST
MODE menu te openen.

2. Raak de [z] toets twee keer aan om “PTY
LANGUAGE ” te selecteren.
Raak vervolgens de toets met de gewenste
taal aan om de instelling te wijzigen.

3. Druk op de [ADJ ] toets. Het toestel keert te-
rug naar de oorspronkelijke functie.

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

Beweeg tijdens een TA-, ALARM- of PTY-onder-
breking de [VOL] toets op of neer om het volume
te regelen (00 tot 33).

∗ Wanneer de Verkeersinformatie-, Noodbericht-of
Programmatypeonderbreking klaar is, zal het vo-
lume terugkeren naar het niveau van voor de on-
derbreking.

Programma type benaming

ENGLES Inhoud

News

Affairs

Info

Sport

Educate

Drama

Culture

Science

Varied

Pop M

Rock M

Eeay M

Light M

Classics

Other M

Weather

Finance

Children

Social

Religion

Phone in

Travel

Leisure

Jazz

Country

Nation M

Oldies

Folk M

Document

Nieuws

Actualiteit

Informatie

Sport

Educatie

Drama

Cultuur

Wetenschap

Varia en gesprekken

Pop

Rock

Melodie: ontspanningsmuziek

Licht klassiek

Klassiek

Overige muziek

Weerbericht

Economie

Voor kinderen

Maatschappelijk

Religie

Doe meei

Reizen

Vrije tijd

Jazz

Country

Nationale muziek

Gouwe Ouwe

Volksmuziek

Documentaires
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Veranderen van DVD
systeeminstellingen
Opmerkingen:
• Als u de SETUP uitvoert terwijl er een Video CD/

DVD video wordt weergegeven, zal de disc vanaf
het begin worden afgespeeld.

• Diverse instellingen op het SETUP menu kunnen
niet met de afstandsbediening worden uitgevoerd.

Selecteren van het DVD SETUP menu
1. Houd de [ADJ ] toets tenminste 1 seconde in-

gedrukt. Het DVD SETUP standbyscherm zal
verschijnen.

2. Druk op de [STOP] toets om het DVD
SETUP menu te openen.

●Bij gebruik van een conventionele achter-
monitor (4:3)

• N PS : De linker en rechter randen van het
beeld passen niet op het scherm.

3. Raak de [ ] toets aan. Raak de [ ] toets
aan om terug te keren naar het vorige menu.

4. Raak de [RTN] toets aan om terug te keren
naar de vorige functie.

Instellen van het beeldformaat
Stem het beeldformaat af op de achter-monitor
die is aangesloten op dit toestel.

1. Volg de stappen 1 en 2 van “Selecteren van
het DVD SETUP menu ” en raak vervolgens
de [TV DISPLAY ] toets aan.

2. Raak de [N PS], [N LB ] of de [WIDE] toets
aan om het gewenste beeldformaat in te stel-
len.
∗ De fabrieksinstelling is “N PS”.

De geselecteerde instelling zal van kleur veran-
deren.

Bij deze instelling wordt het midden van het
beeld schermvullend weergegeven. In som-
mige gevallen zal het beeld 'gepand' (hori-
zontaal verschoven) worden.

• N LB  : Boven en onder op het scherm wor-
den zwarte balken weergegeven.

Bij deze instelling wordt breedbeeld, zoals
CinemaScope en Vista Vision, in zijn geheel
weergegeven, maar wordt de rest van het
scherm gevuld met zwarte balken.

●Bij gebruik van een breedbeeld achter-mo-
nitor (16:9)

• WIDE :

3. Raak de [RTN] toets aan om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.

Instellen van het pictogram voor het
camerastandpunt
U kunt bij scènes die met meerdere camera-
standpunten zijn opgenomen een pictogram in
beeld laten verschijnen.

1. Volg de stappen 1 en 2 van “Selecteren van
het DVD SETUP menu ” en raak vervolgens
de [ANGLE ] toets aan.

2. Raak de [ON] of de [OFF] toets aan om het
pictogram aan of uit te zetten.
∗ De fabrieksinstelling is “OFF”.

3. Raak de [RTN] toets aan om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
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Instellen van de disc menutaal
1. Volg de stappen 1 en 2 van “Selecteren van

het DVD SETUP menu ” en raak vervolgens
de [MENU LANGUAGE ] toets aan. Elke keer
dat u de [MENU LANGUAGE ] toets aan-
raakt, krijgt u een volgende pagina van de
lijst met talen op het scherm.

2. Raak de toets voor de gewenste taal aan om
deze in te stellen.
∗ De fabrieksinstelling is “ENGLISH”.

3. Raak de [RTN] toets aan om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.

Instellen van de audiotaal
1. Volg de stappen 1 en 2 van “Selecteren van

het DVD SETUP menu ” en raak vervolgens
de [AUDIO LANGUAGE ] toets aan. Elke
keer dat u de [AUDIO LANGUAGE ] toets
aanraakt, krijgt u een volgende pagina van
de lijst met talen op het scherm.

2. Raak de toets voor de gewenste taal aan om
deze in te stellen.
∗ De fabrieksinstelling is “ENGLISH”.

3. Raak de [RTN] toets aan om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.

Instellen van de taal voor de
ondertiteling
1. Volg de stappen 1 en 2 van “Selecteren van

het DVD SETUP menu ” en raak vervolgens
de [SUB TITLE LANG. ] toets aan. Elke keer
dat u de [SUB TITLE LANG. ] toets aanraakt,
krijgt u een volgende pagina van de lijst met
talen op het scherm.

2. Raak de toets voor de gewenste taal aan om
deze in te stellen.
∗ De fabrieksinstelling is “OFF”.

3. Raak de [RTN] toets aan om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.

Instellen van het wachtwoord voor
het kinderslot
1. Volg de stappen 1 en 2 van “Selecteren van

het DVD SETUP menu ” en raak vervolgens
de [PASSWORD] toets aan.

2. Gebruik de cijfertoetsen (0 t/m 9) om een
wachtwoord van 4 cijfers in te voeren.

∗ De fabrieksinstelling is “0000”.

2-1. Voer het oude wachtwoord in en raak de
[ENT] toets aan.

2-2. Voer het nieuwe wachtwoord in en raak de
[ENT] toets aan.

2-3. Voer het nieuwe wachtwoord nog een keer
in en raak de [ENT] toets aan.

3. Raak de [RTN] toets aan om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.

Opmerking:
Wanneer er een disc met gevoelig materiaal
wordt afgespeeld
Wanneer er een disc met gevoelig materiaal
wordt afgespeeld, kan het invoerscherm voor het
wachtwoord verschijnen. In dat geval moet u het
juiste wachtwoord invoeren, anders zal de
weergave niet beginnen.

Instellen van de landencode
Voer de juiste landencode in om het kinderslot
op de juiste manier te kunnen laten werken.

1. Volg de stappen 1 t/m 3 van “Selecteren van
het DVD SETUP menu ” en raak vervolgens
de [PARENTAL LOCALE ] toets aan.

2. Gebruik de cijfertoetsen (0 t/m 9) om de 4
cijfers van de gewenste landencode in te
voeren.

■ Lijst met landencodes

Land Code
ALBANIE 6576
ANDORRA 6568
OOSTENRIJK 6584
BAHREIN 6672
BELGIE 6669
BOSNIE EN HERZEGOWINA 6665
BULGARIJE 6671
CROATIE (plaatselijke naam: Hrvatska) 7282
CYPRUS 6789
TSJECHISCHE REPUBLIEK 6790
DENEMARKEN 6875
EGYPTE 6971
FINLAND 7073
FRANKRIJK 7082
(FRANKRIJK, METROPOOL) 7088
DUITSLAND 6869
GRIEKENLAND 7182
HONGARIJE 7285
IJSLAND 7383
IRAN (ISLAMITISCHE REPUBLIEK) 7382
IRAK 7381
IERLAND 7369
ISRAEL 7376
ITALIE 7384
JAPAN 7480
JORDANIE 7479
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Land Code
KUWEIT 7587
LIBANON 7666
LESOTHO 7683
LIECHTENSTEIN 7673
LUXEMBURG 7685
MACEDONIE, VOORMALIGE
JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK 7775
MALTA 7784
MONACO 7767
NEDERLAND 7876
NEDERLANDSE ANTILLEN 6578
NOORWEGEN 7879
OMAN 7977
POLEN 8076
PORTUGAL 8084
QATAR 8165
ROMANIE 8279
SAN MARINO 8377
SAUDI ARABIE 8365
SLOWAKIJE (Republiek Slowakije) 8375
SLOVENIE 8373
ZUID AFRIKA 9065
SPANJE 6983
ZWASILAND 8390
ZWEDEN 8369
ZWITSERLAND 6772
SYRIE ARABISCHE REPUBLIEK 8389
TURKIJE 8482
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 6569
GROOT-BRITTANNIE 7166
VATICAAN STAD 8665
JEMEN 8969
JOEGOSLAVIE 8985
FAROE EILANDEN 7079
GIBRALTAR 7173
GROENLAND 7176
SVALBARD EN JAN MAYEN EILANDEN 8374

∗ De fabrieksinstelling is “8583” (VS).

3. Raak de [ENT] toets aan.

4. Raak de [RTN] toets aan om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.

Instellen van het kinderslotniveau
U kunt het kinderslot instellen op een bepaald
niveau (restrictie van audiovisueel materiaal).

Deze functie zorgt ervoor dat scènes die niet
geschikt zijn voor kinderen worden overgesla-
gen of automatisch worden vervangen door scè-
nes die wel geschikt zijn. Door op deze manier
bijvoorbeeld scènes met teveel geweld of seks
te vervangen door veilige scènes kan de film
zonder onderbreking worden bekeken alsof
deze van het begin af aan zo bedoeld was.

1. Volg de stappen 1 t/m 3 van “Selecteren van
het DVD SETUP menu ” en raak vervolgens
de [PARENTAL LEVEL ] toets aan.

2. Wanneer u de [w] of [z] toets aanraakt, zal
het PASSWORD invoerscherm verschijnen.

3. Gebruik de cijfertoetsen (0 t/m 9) om de 4
cijfers van uw wachtwoord in te voeren en
druk vervolgens op de [ENT] toets.
∗ De fabrieksinstelling voor het wachtwoord is

“0000”.

4. Raak de [w] of [z] toets aan om een ni-
veau tussen 1 en 8 in te stellen, of 0 (geen
restrictie).
∗ Een lager getal geeft een striktere instelling

voor het kinderslotniveau.
∗ De fabrieksinstelling is “8”.

Instellen van het audio
uitgangssignaal
∗ Deze functie zal niet op het menu verschijnen

wanneer de 5.1 kanaals surround decoder
(DVH923, los verkrijgbaar) via CeNET is aange-
sloten.

1. Volg de stappen 1 t/m 3 van “Selecteren van
het DVD SETUP menu ” en raak vervolgens
de [AUDIO OUTPUT] toets aan.

2. Raak de [ANALOG ], [DIGITAL RAW ] of
[DIGITAL PCM ] toets aan om het gewenste
uitgangssignaal in te stellen.
* De fabrieksinstelling is “ANALOG ”.

●ANALOG:
Via de RCA aansluitingen worden analoge
audiosignalen gereproduceerd.

●DIGITAL RAW:
Via de optische uitgangsaansluiting worden 5.1
kanaals digitale signalen gereproduceerd. PCM
signalen worden gereproduceerd door de signa-
len van 96 kHz terug te mengen naar een
bemonsteringsfrequentie van 48 kHz.

●DIGITAL PCM:
Via de optische uitgangsaansluiting wordt een 2
kanaals digitaal signaal gereproduceerd. PCM
signalen worden gereproduceerd door de signa-
len van 96 kHz terug te mengen naar een
bemonsteringsfrequentie van 48 kHz.

3. Raak de [RTN] toets aan om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.

Basisbediening

Laden van een disc
Doe een disc met het label omhoog in het mid-
den van de discsleuf. De disc zal vervolgens au-
tomatisch worden afgespeeld.
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Opmerkingen:
• Steek geen vreemde voorwerpen in de discsleuf.
• Als de disc niet makkelijk ingebracht kan worden,

is het mogelijk dat er nog een andere disc in het
toestel zit, of dat het toestel kapot is.

Laden van 8 cm discs (CD singles)
∗ Er is geen adapter nodig om 8 cm discs af te kun-

nen spelen.
∗ Steek de 8 cm disc in het midden van de

discsleuf.

Het is mogelijk dat de bestuurder de discsleuf niet
kan zien wanneer het scherm open staat. Voor uw
veiligheid dient u daarom een disc in te brengen
terwijl het scherm dicht is.

! LET OP

Kijken/luisteren naar een disc die al
in het toestel zit
1. Druk op de [FUNC] toets en selecteer de

DVD functie. De weergave zal automatisch
beginnen. Als er geen disc in het toestel zit,
zal de aanduiding “NO DISC” op het display
verschijnen.

Opmerking:
• Voor uw veiligheid is de VRX928RVD uitgerust

met een beveiliging die het beeld uitschakelt wan-
neer de auto in beweging is, zodat alleen het ge-
luid wordt weergegeven. Het beeld kan alleen
worden bekeken wanneer de auto stil staat en de
handrem is aangetrokken.

Pauzeren van de weergave
1. Druk op de [s] toets om de weergave te

pauzeren. De aanduiding “PAUSE” zal op het
display verschijnen.

2. Om de weergave te hervatten, dient u nog
een keer op de [s] toets te drukken.

•  Video kan gemakkelijk worden weergege-
ven met een te hoog volume. Zet het vo-
lume eerst uit en dan geleidelijk hoger
wanneer de eerste beelden verschijnen.

• Voor uw en andermans veiligheid mag de
bestuurder de video niet kunnen zien en
mag de bestuurder het toestel niet bedie-
nen terwijl hij of zij aan het rijden is. Wij
wijzen u erop dat bekijken en bedienen
van video terwijl u het voertuig aan het
besturen bent in sommige landen bij de
wet verboden is.

! WAARSCHUWING

Uitwerpen van een disc
1. Druk op de [Q] toets om de disc uit te laten

werpen. De aanduiding “EJECT” zal op het
display verschijnen.
∗ Als u een disc (12 cm) 15 seconden lang half

uit de discsleuf laat steken, zal deze automa-
tisch opnieuw worden geladen. (Auto reload)

∗ 8 cm discs worden niet automatisch opnieuw
geladen. Vergeet niet de disc weg te halen na-
dat deze uitgeworpen is.

Opmerking:
• Als u een disc in het toestel duwt voordat deze

opnieuw geladen wordt kunt u de disc beschadi-
gen.

Openen van het menuscherm
1. Raak het scherm aan terwijl het hoofd-

scherm getoond wordt om het menuscherm
te openen.
∗ Om van het menuscherm terug te keren naar

het hoofdscherm, dient u de [RTN] toets aan
te raken.

KEY PAD bediening
1. Druk op de [KEY PAD ] toets.

Met elke druk op deze toets zal het KEY PAD
schermtoetsenblok als volgt veranderen.

Cursortoetsen (Å, Î, w, z)

Cijfertoetsen (0-9)

Sub KEY PAD
(keuzetoetsen zoals P.TIME)

KEY PAD uit

° In de DVD videofunctie

Cijfertoetsen (0-9)

Cursortoetsen (Å, Î, w, z)

Sub KEY PAD
(keuzetoetsen zoals P.TIME)

KEY PAD uit

° In de Video CD functie

Opmerkingen:
• Wanneer u deze functie inschakelt, begint het

KEY PAD schermtoetsenblok in de DVD video-
functie altijd met de cursortoetsen.

• Wanneer u deze functie inschakelt, begint het
KEY PAD schermtoetsenblok in de Video CD
functie altijd met de cijfertoetsen.
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• Gebruik de cursortoetsen of de cijfertoetsen af-
hankelijk van het discmenu dat zal verschijnen in
de DVD video/Video CD functie.

• Terwijl de auto aan het rijden is zal alleen het
“Sub KEY PAD ” verschijnen.

• Het KEY PAD schermtoetsenblok zal niet op het
menuscherm verschijnen de auto aan het rijden
is.

Sub KEY PAD bediening

●Voer het titelnummer of andere gegevens
in om onmiddellijk uw selectie te maken.

1. Raak de [SRCH] toets aan om het KEY PAD
schermtoetsenblok te laten verschijnen.

2. Raak de cijfertoets [0]-[9] aan die correspon-
deert met het gewenste titelnummer. Met de
[DEL] schermtoets kunt u het ingevoerde cij-
fer wissen als u zich vergist heeft.

• DVD videofunctie: selecteren van het titel-
nummer.

• Video CD functie (zonder PBC): selecteren
van het fragmentnummer.

• CD functie: selecteren van het fragment-
nummer.

• MP3 functie: selecteren van het bestands-
(fragment-)nummer.

3. Raak de [ENT] toets aan.
Het opgegeven titelnummer zal beginnen te
spelen.

●Functies van de andere toetsen
• In de DVD videofunctie

Raak de [P.TIME] toets aan om de aanduiding
van de weergavetijd aan/uit te zetten.

Blijf de [P.TIME] toets tenminste 1 seconde
lang aanraken om de aanduiding van de
weergavetijd om te schakelen.

Raak de [T.RPT] toets aan om de huidige titel
te herhalen.

Raak de [C.RPT] toets aan om het huidige
hoofdstuk te herhalen.

Raak de [C.SCN] toets aan om de hoofdstuk-
ken scannen.

Raak de [SUBTTL ] toets aan om de
ondertiteling om te schakelen.

Raak de [AUDIO] toets aan om de audiotaal
om te schakelen.

Raak de [ANGLE ] toets aan om het camera-
standpunt om te schakelen.

• In de Video CD functie
Raak de [P.TIME] toets aan om de aanduiding
van de weergavetijd aan/uit te zetten.

Blijf de [P.TIME] toets tenminste 1 seconde
lang aanraken om de aanduiding van de
weergavetijd om te schakelen.

Raak de [T.RPT] toets aan om het huidige
fragment te herhalen.

Raak de [T.SCN] toets aan om de fragmenten scannen.

Raak de [T.RDM] toets aan om de fragmenten
in willekeurige volgorde weer te laten geven.

Raak de [PBC] toets aan om de PBC functie
aan/uit te zetten.

Raak de [AUDIO] toets aan om de audiotaal
om te schakelen.

• In de CD functie
Blijf de [P.TIME] toets tenminste 1 seconde
lang aanraken om de aanduiding van de
weergavetijd om te schakelen.

Raak de [T.RPT] toets aan om het huidige
fragment te herhalen.

Raak de [T.SCN] toets aan om de fragmenten scannen.

Raak de [T.RDM] toets aan om de fragmenten
in willekeurige volgorde weer te laten geven.

• In de MP3 functie
Blijf de [P.TIME] toets tenminste 1 seconde
lang aanraken om de aanduiding van de
weergavetijd om te schakelen.

Raak de [F.RPT] toets aan om de huidige map
te herhalen.

Raak de [F.SCN] toets aan om de mappen te scannen.

Raak de [F.RDM] toets aan om de mappen in
willekeurige volgorde weer te laten geven.

Raak de [T.RPT] toets aan om het huidige be-
stand (fragment) te herhalen.

Raak de [T.SCN] toets aan om de bestanden
(fragmenten) scannen.

Raak de [T.RDM] toets aan om de bestanden
(fragmenten) in willekeurige volgorde weer te
laten geven.

Raak de [OFF] toets aan om terug te keren
naar het standaardscherm.
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DVD video bediening
Kijken naar DVD-Video
Nadat de disc geladen is, zal deze automatisch
beginnen te spelen.

• Afhankelijk van de inhoud van de disc is het
mogelijk dat bepaalde of alle toetsen buiten
werking worden gesteld.

●Nadat het menuscherm is geopend
Normaal gesproken zal het menuscherm van de
DVD-Video verschijnen.

Op dit menuscherm kunt u het gewenste onder-
deel selecteren.

Tonen van het DVD menu
1. Druk tijdens weergave op de [MENU] toets.

Het menu van de DVD zelf zal nu verschij-
nen. De inhoud hiervan hangt van de DCVD
in kwestie af.

• Voorbeeld menuscherm

2. Druk nog een keer op de [MENU] toets om
het DVD menu weer te annuleren.
∗ Om onderdelen op het menu te selecteren,

dient u op de [KEY PAD ] toets te drukken en
afhankelijk van de inhoud van het menu de
cursortoetsen of de cijfertoetsen te gebruiken.

Omschakelen van de positie van
het KEY PAD schermtoetsenblok
Wanneer het KEY PAD schermtoetsenblok
moeilijk af te lezen is, kunt u het naar de andere
kant van het scherm verplaatsen.

KEY PAD

KEY PAD

Stoppen van de weergave
1. Houd tijdens weergave de [s] toets ten-

minste 1 seconde ingedrukt. De weergave
zal worden gestopt.

2. Druk op de [s] toets om de weergave
weer te hervatten.

Pauzeren van de weergave
1. Druk tijdens weergave op de [s] toets. De

weergave zal worden gepauzeerd.

2. Om de weergave te hervatten dient u nog
een keer op de [s] toets te drukken.

Vertraagde weergave
1. Druk op de [s] toets en houd vervolgens

de [d] toets ingedrukt. Terwijl deze toets in-
gedrukt wordt gehouden zal de weergave
met de helft van de normale weergave-
snelheid plaatsvinden.

• Vertraagde weergave achteruit is niet mo-
gelijk. Bovendien zal er bij vertraagde
weergave geen geluid worden gereprodu-
ceerd.
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Overslaan van een hoofdstuk
(zoeken)
Over hoofdstukken
Een hoofdstuk is een kleinere onderverdeling
van de digitale gegevens op de disc.

1. Druk tijdens weergave op de [a] of [d]
toets.
Met elke druk op een van deze toetsen zal er
een hoofdstuk in de aangegeven richting
worden overgeslagen, waarna de weergave
weer zal beginnen.

Huidige 
locatie of  of

Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk

Terug Weergaverichting

• Druk op de [d] toets om de weergave te
laten beginnen vanaf het begin van het vol-
gende hoofdstuk.

• Druk op de [a] toets om de weergave te
laten beginnen vanaf het begin van het hui-
dige hoofdstuk. Als u vervolgens binnen
ongeveer 2 seconden nog een keer op
deze toets drukt, zal de weergave begin-
nen vanaf het begin van het vorige hoofd-
stuk.

• Het is mogelijk dat het toestel terugkeert
naar het menuscherm wanneer u op de
[a] of [d] toets drukt.

Snel vooruit en snel terug
1. Houd tijdens weergave de [a] of [d] toets

ingedrukt.
Houd de toets ingedrukt en de weergave zal
achtereenvolgens met 4 keer en na 3 secon-
den met 16 keer de normale weergave-
snelheid plaatsvinden. Als u de toets loslaat
zal de weergave weer met de normale snel-
heid plaatsvinden.

• Bij het snel vooruit en terug spoelen zal er
geen geluid worden gereproduceerd.

• De daadwerkelijke snelheid van het snel
vooruit en terug spoelen hangt mede af
van de disc in kwestie.

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

Zoeken op hoofdstuk-/titelnummer
U kunt het begin van het gewenste stuk op de
disc opzoeken met behulp van de nummers van
de titels en de hoofdstukken op de DVD-Video.

1. Laat het KEY PAD schermtoetsenblok ver-
schijnen via de procedure beschreven onder
“KEY PAD bediening ”.

2. Raak de [SRCH] toets aan.
Elke keer dat u de [SHIFT] toets aanraakt
schakelt u heen en weer tussen het invoeren
van een titelnummer [T**] en van een
hoofdstuknummer [C**].
• Titel
Een grote onderverdeling van de digitale ge-
gevens op de disc.

• Hoofdstuk
Een kleinere onderverdeling van de digitale
gegevens op de disc.

3. Voer het nummer van de gewenste titel of
het gewenste hoofdstuk in met de cijfer-
toetsen [0] - [9].

4. Raak de [ENT] toets aan.
De weergave zal beginnen vanaf de eerste
scène van het hoofdstuk of de titel met het
ingevoerde nummer.

• Als het ingevoerde hoofdstuk- of titel-
nummer niet bestaat of zoeken op nummer
niet is toegestaan, zal de volgende mel-
ding verschijnen ten teken dat de inge-
voerde waarde ongeldig is.

Intro (scan) en herhaalde weergave
1. Raak het scherm aan zodat het MENU

scherm verschijnt.

2. Raak de [SUB MODE] toets op het MENU
scherm aan om het SUB MODE scherm te
openen.

3. Raak de schermtoets voor de gewenste
functie aan.

● [CHAPTER SCAN] (Intro-weergave hoofd-
stukken)

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

Tijdens de weergave wordt de aanduiding
“CHAPTER SCN” op het scherm getoond.
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● [CHAPTER REPEAT] (Herhaalde weergave
hoofdstuk)

Het geselecteerde hoofdstuk zal herhaaldelijk
worden weergegeven.

Tijdens de weergave wordt de aanduiding
“CHAPTER RPT” op het scherm getoond.

● [TITLE REPEAT] (Herhaalde weergave titel)

Alle hoofdstukken in de geselecteerde titel zul-
len herhaaldelijk worden weergegeven.
Tijdens de weergave wordt de aanduiding
“TITLE RPT” op het scherm getoond.

4. Raak de schermtoets opnieuw aan om de
weergave te annuleren.
Raak de [RTN] toets aan om terug te keren
naar het oorspronkelijke scherm.

• Raak de [RTN] toets aan om terug te keren
naar het oorspronkelijke scherm.

TOP functie
Met de TOP functie zal de DVD-speler terugke-
ren naar het eerste hoofdstuk op de disc.

1. Druk op de [BND] toets om het eerste hoofd-
stuk (hoofdstuknummer 1) weer te laten ge-
ven.

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

1. Houd tijdens weergave de [MENU] toets ten-
minste 1 seconde ingedrukt.
Het titelmenu zal verschijnen.

• Druk op de [MENU] toets om de weergave te
hervatten vanaf de scène die werd weergege-
ven voor u de eerste keer op [MENU] drukte.

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

2. Selecteer het gewenste onderdeel op het
menu door de [w], [z], [Å] of [Î] toets
aan te raken.

• Afhankelijk van de disc in kwestie is het moge-
lijk dat u de cijfertoetsen niet kunt gebruiken.

3. Raak de [ENT] toets aan.

Schakelen tussen talen
Bij discs waarop meerdere geluidssporen of
meerdere audiotalen zijn opgenomen, kunt u tij-
dens weergave een andere taal inschakelen.

1. Laat het KEY PAD schermtoetsenblok ver-
schijnen via de procedure beschreven onder
“KEY PAD bediening ”.

2. Raak tijdens weergave de [AUDIO] toets aan.
Elke keer dat u deze toets aanraakt zult u
overschakelen naar een andere audiotaal.

• Er kunnen maximaal 8 geluidssporen op
een disc zijn opgenomen. Voor details hier-
omtrent dient u op de disc of op de verpak-
king te kijken ( 8 : geeft aan dat er 8
geluidssporen op de disc staan).

• Wanneer de stroom wordt ingeschakeld en
wanneer er een andere disc in het toestel
gedaan wordt, zal de fabrieksinstelling voor
de audiotaal weer worden ingesteld. Als die
taal niet op de disc staat, zal de voorkeur-
staal van de disc zelf worden gebruikt.

• Afhankelijk van de disc in kwestie is het
mogelijk dat er geen andere taal ingescha-
keld kan worden of alleen bij bepaalde
scènes een andere taal beschikbaar is.

• Het kan even duren voor de audiotaal
wordt omgeschakeld.

Schakelen van de ondertiteling
Op DVD's met ondertiteling in meerdere talen
kunt u tijdens weergave schakelen tussen de
verschillende ondertitels.

1. Laat het KEY PAD schermtoetsenblok ver-
schijnen via de procedure beschreven onder
“KEY PAD bediening ”.

2. Raak tijdens weergave de [SUB TTL ] toets
aan.
Elke keer dat u deze toets aanraakt zult u
overschakelen naar een andere taal voor de
ondertiteling.

• Er kunnen maximaal 32 talen voor de
ondertiteling op een disc zijn opgenomen.
Voor details hieromtrent dient u op de disc
of op de verpakking te kijken ( 8 : geeft
aan dat de ondertiteling in 8 verschillende
talen op de disc staat).

• Afhankelijk van de disc in kwestie is het
mogelijk dat er geen andere taal ingescha-
keld kan worden of alleen bij bepaalde
scènes een andere taal beschikbaar is.

• Het kan even duren voor de ondertiteling
wordt omgeschakeld.

●Uitschakelen van de ondertiteling
1. Raak de [SUB TTL ] een paar keer aan om

de ondertiteling uit te schakelen.
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Vanaf de begininstelling:

Schakelen tussen camerastandpunten
Op DVD's met scènes die vanuit meerdere
camerastandpunten zijn opgenomen kunt u tij-
dens weergave schakelen tussen de verschil-
lende camerastandpunten.

1. Laat het KEY PAD schermtoetsenblok ver-
schijnen via de procedure beschreven onder
“KEY PAD bediening ”.

2. Raak tijdens weergave de [ANGLE ] toets
aan.
Elke keer dat u deze toets aanraakt zult u
overschakelen naar een ander camera-
standpunt.

• Er kunnen maximaal verschillende camera-
standpunten per scène op een disc zijn op-
genomen. Voor details hieromtrent dient u
op de disc of op de verpakking te kijken
( : geeft aan dat er scènes met meer-
dere camerastandpunten op de disc
staan).

• Afhankelijk van de disc in kwestie is het
mogelijk dat het overschakelen naar een
ander camerastandpunt vloeiend verloopt,
of dat het beeld eventjes stil wordt gezet.

• Afhankelijk van de disc in kwestie is het
mogelijk dat er geen ander camera-
standpunt ingeschakeld kan worden of al-
leen bij bepaalde scènes een ander
camerastandpunt beschikbaar is.

• Het kan even duren voor de ondertiteling
wordt omgeschakeld.

• Afhankelijk van de disc in kwestie is het
mogelijk dat er scènes met twee of meer
camerastandpunten worden weergegeven.

Tonen van de weergavestatus
1. Druk tijdens weergave op de [DISP] toets of

raak de [P.TIME] toets op het sub KEY PAD
schermtoetsenblok aan (via de procedure
beschreven onder “KEY PAD bediening ”).
Elke keer dat u op de toets drukt of de
schermtoets aanraakt zult u heen en weer
schakelen tussen tonen (ON) en niet tonen
(OFF) van de weergavestatus.

Off     Subtitle 1     Subtitle 2
 (Uit)      (Ondertiteling 1)       (Ondertiteling 2)

Subtitle X
(Ondertiteling X)

• Afhankelijk van de weergavestatus of de
disc in kwestie is het mogelijk dat de vol-
gende aanduiding verschijnt.

Elke keer dat u de toets 1 seconde of langer
ingedrukt houdt, zult u heen en weer schake-
len tussen de verschillende tijddisplays.

• CHAPTER ELAPSED:
Verstreken weergavetijd van het hoofdstuk

• CHAPTER REMAIN:
Resterende weergavetijd van het hoofdstuk

• TITLE ELAPSED:
Verstreken weergavetijd van de titel

• TITLE REMAIN:
Resterende weergavetijd van de titel

Kijken naar Video CD
Nadat de disc geladen is, zal deze automatisch
beginnen te spelen.

• Afhankelijk van de inhoud van de disc is het
mogelijk dat bepaalde of alle toetsen buiten
werking worden gesteld.

■Nadat het menuscherm is geopend
Voor VCD's met de PBC (weergave-bediening)
functie zal het menuscherm verschijnen. Op dit
menuscherm kunt u het gewenste onderdeel se-
lecteren.

TITLE ELAPSED     TITLE REMAIN
 
 

CHAPTER REMAIN      CHAPTER ELAPSED 

(TITEL VERTREKEN)      (TITEL RESTEREND)
 

(HOOFDSTUK RESTEREND)     (HOOFDSTUK VERSTREKEN)
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Tonen van het VVD menu (voor
VCD's met PBC)
Deze toets zal niet werken bij sommige discs.

1. Druk tijdens weergave op de [MENU] toets.

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

• Voorbeeld menuscherm

∗ Om onderdelen op het menu te selecteren,
dient u op de [KEY PAD ] toets te drukken en
afhankelijk van de inhoud van het menu de
cursortoetsen of de cijfertoetsen te gebruiken.

Stoppen van de weergave
1. Houd tijdens weergave de [s] toets ten-

minste 1 seconde ingedrukt. De weergave
zal worden gestopt.

●PBC ingeschakeld
Hervatten van de weergave
Wanneer er op de weergave-/pauzetoets
[s] wordt gedrukt zal de disc vanaf het be-
gin worden weergegeven.

●PBC uitgeschakeld
Druk op de [s] toets om de weergave weer
te hervatten vanaf de scène waar de weer-
gave eerder werd gestopt.

Pauzeren van de weergave
1. Druk tijdens de weergave op de [s] toets.

De weergave zal worden gepauzeerd.

2. Druk op de [s] toets om de weergave
weer te hervatten.

Vertraagde weergave
1. Druk op de [s] toets en houd vervolgens

de [d] toets ingedrukt. Terwijl deze toets in-
gedrukt wordt gehouden zal de weergave
met de helft van de normale weergave-
snelheid plaatsvinden.

• Vertraagde weergave achteruit is niet mo-
gelijk. Bovendien zal er bij vertraagde
weergave geen geluid worden gereprodu-
ceerd.

Overslaan van een fragment
(zoeken)
1. Druk tijdens weergave op de [a] of [d]

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

Huidige 
locatie of  of

Fragment Fragment Fragment

Terug Weergaverichting

• Druk op de [d] toets om de weergave te
laten beginnen vanaf het begin van het vol-
gende fragment.

• Druk op de [a] toets om de weergave te
laten beginnen vanaf het begin van het hui-
dige fragment. Als u vervolgens binnen on-
geveer 2 seconden nog een keer op deze
toets drukt, zal de weergave beginnen
vanaf het begin van het vorige fragment.

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

Snel vooruit en snel terug
1. Houd tijdens weergave de [a] of [d] toets

ingedrukt.
Houd de toets ingedrukt en de weergave zal
achtereenvolgens met 4 keer en na 3 secon-
den met 16 keer de normale weergave-
snelheid plaatsvinden. Als u de toets loslaat
zal de weergave weer met de normale snel-
heid plaatsvinden.

• Bij het snel vooruit en terug spoelen zal er
geen geluid worden gereproduceerd.

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

Zoeken op fragmentnummer
U kunt het begin van het gewenste stuk op de
disc opzoeken met behulp van de nummers van
de fragmenten op de Video CD.

1. Laat het KEY PAD schermtoetsenblok ver-
schijnen via de procedure beschreven onder
“KEY PAD bediening ”.

2. Raak de [SRCH] toets aan.
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3. Voer het nummer van het gewenste fragment
in met de cijfertoetsen [0] - [9].

4. Raak de [ENT] toets aan.
De weergave zal beginnen vanaf het frag-
ment met het ingevoerde nummer.

• Als het ingevoerde fragmentnummer niet
bestaat of zoeken op nummer niet is toe-
gestaan, zal de volgende melding verschij-
nen ten teken dat de ingevoerde waarde
ongeldig is.

LR (Stereo)     LL (links)     RR (rechts)

∗ Als u een VCD met PBC afspeelt en de PBC
functie is ingeschakeld, kan deze handeling
niet worden uitgevoerd.

Veranderen van het audio
uitgangssignaal
U kunt het audio uitgangssignaal veranderen.

1. Laat het KEY PAD schermtoetsenblok ver-
schijnen via de procedure beschreven onder
“KEY PAD bediening ”.

2. Raak tijdens weergave de [AUDIO] toets
aan.
Elke keer dat u de toets aanraakt zult u één
van de audio mogelijkheden inschakelen.

Overige weergavefuncties
1. Raak het scherm aan zodat het MENU

scherm verschijnt.

2. Raak de [SUB MODE] toets op het MENU
scherm aan om het SUB MODE scherm te
openen.

3. Raak de schermtoets voor de gewenste
functie aan.

● [TRACK SCAN] (Intro-weergave fragmenten)

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

Tijdens de weergave wordt de aanduiding
“TRACK SCN ” op het scherm getoond.

● [TRACK REPEAT] (Herhaalde weergave frag-
ment)

Het geselecteerde fragment op de VCD zal her-
haaldelijk worden weergegeven.

Tijdens de weergave wordt de aanduiding
“TRACK RPT ” op het scherm getoond.

● [TRACK RANDOM] (Willekeurige weergave
fragmenten)

Alle fragmenten op de VCD zullen in willekeu-
rige volgorde worden weergegeven.

Tijdens de weergave wordt de aanduiding
“TRACK RDM ” op het scherm getoond.

4. Raak de schermtoets opnieuw aan om de
weergave te annuleren.

• Raak de [RTN] toets aan om terug te keren
naar het oorspronkelijke scherm.

Als u een VCD met PCB afspeelt en de PBC
functie is ingeschakeld, kan deze handeling
niet worden uitgevoerd.

Tonen van de weergavestatus
1. Druk tijdens weergave op de [DISP] toets.

Elke keer dat u op deze toets drukt zult u
heen en weer schakelen tussen tonen (ON)
en niet tonen (OFF) van de weergavestatus.

• Afhankelijk van de weergavestatus of de
disc in kwestie is het mogelijk dat de vol-
gende aanduiding verschijnt.

2. Laat het KEY PAD schermtoetsenblok ver-
schijnen via de procedure beschreven onder
“KEY PAD bediening ”.

3. Raak tijdens weergave de [P.TIME] toets
aan.
Elke keer dat u de toets aanraakt, zult u
heen en weer schakelen tussen de verschil-
lende tijddisplays.

TRACK ELAPSED
(Fragment verstreken)

TRACK REMAIN
(Fragment resterend)

Opmerkingen:
∗ Afhankelijk van de disc is het mogelijk dat bij

sommige fragmenten de [P.TIME] aanduiding niet
verschijnt. Ook is het mogelijk dat de keuze-
mogelijkheid [P.TIME] wel getoond wordt, maar in
feite niet werkt. In deze gevallen zal de aandui-
ding “INVALID ” (ongeldig) worden getoond.

PBC (weergave-bediening) aan/uit
zetten
∗ De fabrieksinstelling is “ON” (aan).

U kunt de PBC functie naar keuze aan of uit zet-
ten voor VCD's die daarmee zijn uitgerust.

1. Laat het KEY PAD schermtoetsenblok ver-
schijnen via de procedure beschreven onder
“KEY PAD bediening ”.
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2. Raak de [PBC] toets aan.
Elke keer dat u deze toets aanraakt zult u
heen en weer schakelen tussen aan en uit.
Wanneer PBC is uitgeschakeld, zal de disc
van het begin af aan worden afgespeeld.

●PBC (weergave-bediening)
Deze bedieningsmethode is opgenomen op
VCD met versie 2.0 en is bedoeld om de bedie-
ning te vereenvoudigen. Via op de VCD zelf op-
genomen menuschermen kunt u kiezen welke
delen van het op de schijf opgenomen materiaal
u op welke manier wilt bekijken. Ook is het mo-
gelijk via het menu te zoeken of foto's met een
hoge of een standaard resolutie te bekijken.

●PBC ingeschakeld
Wanneer een van de volgende handelingen
wordt uitgevoerd, zal de VCD van het begin af
aan worden afgespeeld.

Wanneer de [FUNC] toets wordt ingedrukt om
over te schakelen naar een andere functie en de
DVD-speler weer wordt ingeschakeld.

Wanneer de [s] toets wordt ingedrukt om de
disc opnieuw weer te geven nadat de weergave
is gestopt door de [s] toets tenminste 1 se-
conde ingedrukt te houden.

Wanneer de ACC (accessoires) stand van het
contact van de auto aan/uit wordt gezet.

Luisteren naar een CD
∗ Dit toestel is geschikt voor CD TEXT.

Dit toestel is geschikt voor de weergave van de
disctitel, fragmenttitel en de uitvoerende artiest
zoals opgeslagen op een CD TEXT schijf.

Nadat de disc geladen is, zal deze automatisch
beginnen te spelen.
Opmerking:
• Dit toestel is uitsluitend geschikt voor CD TEXT in

het Engels. Daarom is het mogelijk dat sommige
tekens niet naar behoren op het display weerge-
geven kunnen worden.

Pauzeren van de weergave
1. Druk tijdens de weergave op de [s] toets.

De weergave zal worden gepauzeerd.

2. Druk op de [s] toets om de weergave
weer te hervatten.

Overslaan van een fragment
(zoeken)
1. Druk tijdens weergave op de [a] of [d]

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

• Druk op de [d] toets om de weergave te
laten beginnen vanaf het begin van het vol-
gende fragment.

• Druk op de [a] toets om de weergave te
laten beginnen vanaf het begin van het hui-
dige fragment. Als u vervolgens binnen on-
geveer 2 seconden nog een keer op deze
toets drukt, zal de weergave beginnen
vanaf het begin van het vorige fragment.

TOP functie
De TOP functie zet de DVD-speler terug naar
het eerste fragment op de disc.

1. Druk op de [BND] toets om de schijf af te
spelen vanaf het eerste fragment (fragment-
nummer 1).

Snel vooruit en snel terug
1. Houd tijdens weergave de [a] of [d] toets

ingedrukt.
Houd de toets ingedrukt en de weergave zal
achtereenvolgens met 4 keer en na 3 secon-
den met 8 keer de normale weergave-
snelheid plaatsvinden. Als u de toets loslaat
zal de weergave weer met de normale snel-
heid plaatsvinden.

Zoeken op fragmentnummer
U kunt het begin van het gewenste stuk op de
disc opzoeken met behulp van de nummers van
de fragmenten op de CD.

1. Druk op de [KEY PAD ] toets en raak de
[SRCH] toets aan.

2. Voer het nummer van het gewenste fragment
in met de cijfertoetsen [0] - [9].

3. Raak de [ENT] toets aan.
De weergave zal beginnen vanaf het frag-
ment met het ingevoerde nummer.

• Als het ingevoerde fragmentnummer niet
bestaat of zoeken op nummer niet is toe-
gestaan, zal de volgende melding verschij-
nen ten teken dat de ingevoerde waarde
ongeldig is.
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Overige weergavefuncties
1. Raak het scherm aan zodat het MENU

scherm verschijnt.

2. Raak de [SUB MODE] toets op het MENU
scherm aan om het SUB MODE scherm te
openen.

3. Raak de schermtoets voor de gewenste
functie aan.

● [TRACK SCAN] (Intro-weergave fragmenten)

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

Tijdens de weergave wordt de aanduiding
“TRACK SCN ” op het scherm getoond.

● [TRACK REPEAT] (Herhaalde weergave frag-
ment)

Het geselecteerde fragment op de CD zal her-
haaldelijk worden weergegeven.

Tijdens de weergave wordt de aanduiding
“TRACK RPT ” op het scherm getoond.

● [TRACK RANDOM] (Willekeurige weergave
fragmenten)

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

Tijdens de weergave wordt de aanduiding
“TRACK RDM ” op het scherm getoond.

4. Raak de schermtoets opnieuw aan om de
weergave te annuleren.

• Raak de [RTN] toets aan om terug te keren
naar het oorspronkelijke scherm.

Veranderen van het display van de
weergavestatus
1. Druk tijdens weergave op de [KEY PAD ]

toets en raak de [P.TIME] toets aan.
Elke keer dat u deze toets aanraakt zult u
heen en weer schakelen tussen de beschik-
bare tijddisplays.

TRACK ELAPSED
(Fragment verstreken)

TRACK REMAIN
(Fragment resterend)

1. Druk op de [DISP] toets.
De titel van de CD, de titel van het fragment
en de naam van de artiest zullen worden ge-
toond. Druk nog eens op de [DISP] toets om
terug te keren naar de vorige functie.

Beluisteren van een MP3
Dit toestel is geschikt voor ID3 Tag.

Dit toestel is geschikt voor weergave van de ti-
tel, de artiest en het album van ID3 Tag versies
1.0 en 1.1.

Nadat u de gewenste disc heeft geselecteerd
zal automatisch de weergavefunctie worden in-
gesteld.

Wat is MP3?
MP3 is een manier om audiogegevens te
comprimeren, kleiner te maken, geclassificeerd
als layer (laag) 3 van de MPEG standaarden.
Deze compressiemethode is populair geworden
onder PC gebruikers en is uitgegroeid tot een
standaardformaat.

MP3 zorgt ervoor dat audiogegevens kunnen
worden teruggebracht tot ongeveer 10 procent
van hun oorspronkelijke afmetingen met behoud
van een hoge geluidskwaliteit. Dit betekent dat
er ongeveer 10 gewone muziek CD’s kunnen
worden opgenomen op een enkele CD-R of CD-
RW disc zodat u langer kunt luisteren zonder
CD’s te hoeven wisselen.
Opmerking:
• Sommige CD’s die zijn opgenomen in de CD-R of

CD-RW stand zijn niet bruikbaar.

Voorzorgen bij het maken van een
MP3 disc
●Bestandsextensie
1. U moet altijd de bestandsextensie “.MP3” of

“.mp3 ”, in tekens van een enkele byte lengte,
toevoegen aan de naam van een MP3 be-
stand. Gebruikt u een andere extensie of ver-
geet u “.MP3” of “.mp3” toe te voegen aan de
bestandsnaam, dan kan het bestand niet
worden afgespeeld. Ook als u hoofd- en
kleine letters (boven- en onderkastletters)
door elkaar gebruikt in de bestandsextensie
is het mogelijk dat het bestand niet naar be-
horen weergegeven kan worden.

2. Bestanden die geen MP3 gegevens bevatten
kunnen niet worden afgespeeld.

Tonen van CD titels
Dit toestel is in staat de op CD TEXT schijven
opgeslagen tekstgegevens weer te geven.
∗ Deze functie is alleen mogelijk wanneer het pa-

neel open staat.
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●Logisch formaat (bestandssysteem)
1. Wanneer u een MP3 bestand opslaat op een

CD-R of CD-RW, dient u “ISO9660 level 1 ” of
“level 2 ” te kiezen als bestandssysteem voor
de schrijfsoftware. De disc zal mogelijk niet
naar behoren kunnen worden afgespeeld als
deze in een ander formaat is opgenomen.

2. De naam van de map en die van het bestand
kunnen worden getoond als titels bij MP3
weergave, maar deze mogen dan maximaal
31 en 27 tekens lang zijn voor respectievelijk
de map- en de bestandsnaam (exclusief de
extensie). Voert u meer letters of cijfers in,
dan is het mogelijk dat het display de gege-
vens niet naar behoren kan weergeven.

●Mappenstructuur
1. Een disc met mappen in meer dan 8 hiërar-

chische niveaus voldoet niet aan de ISO 9669
vereisten en kan niet worden afgespeeld.

●Totale aantal mappen en bestanden
1. Het aantal bestanden en mappen mag maxi-

maal 255 bedragen.

(Het maximale aantal mappen is echter be-
perkt tot 254.) Wanneer er meer dan 256
mappen en bestanden op de disc staan, kun-
nen de bestanden en mappen boven dat
aantal niet worden afgespeeld.

2. Bestanden worden afgespeeld op de volg-
orde waarop ze op de disc zijn opgenomen.
(Dit komt niet noodzakelijkerwijs overeen met
de volgorde zoals de bestanden op uw PC
worden getoond.)

• Afhankelijk van de gebruikte opname-pro-
grammatuur is het mogelijk dat er wat ruis
hoorbaar is.

• Het is mogelijk dat bestanden die zijn ge-
maakt met LAME (Lame Aint MP3
Encoder) niet correct worden weergegeven.

• Als een bestand is opgenomen met VBR
(variabele bitsnelheid), kan de aangegeven
weergavetijd voor dat bestand afwijken van
de werkelijke weergavetijd.

De aanbevolen waarde voor VBR loopt van
64 kbps tot 320 kbps.

• Afhankelijk van de schade aan een be-
stand kan het gebeuren dat het bestand in
kwestie niet wordt weergegeven en in
plaats daarvan het volgende bestand wordt
afgespeeld.

Als de schade ernstig is, zal de weergave
stoppen en zal de melding “DISC ERROR”
verschijnen.

Nadat u deze disc heeft geselecteerd, zal
de weergavefunctie automatisch worden
ingesteld.

Opmerking:
• Als de ID3 Tag gegevens zijn ingevoerd in tekens

van 2-byte, is het mogelijk dat deze tekens niet cor-
rect op het display kunnen worden weergegeven.

Pauzeren van de weergave
1. Druk tijdens de weergave op de [s] toets.

De weergave zal worden gepauzeerd.

2. Druk op de [s] toets om de weergave
weer te hervatten.

Overslaan van een bestand
(zoeken)
1. Druk tijdens weergave op de [a] of [d] toets.

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

• Druk op de [d] toets om de weergave te
laten beginnen vanaf het begin van het vol-
gende bestand.

• Druk op de [a] toets om de weergave te
laten beginnen vanaf het begin van het hui-
dige bestand. Als u vervolgens binnen on-
geveer 2 seconden nog een keer op deze
toets drukt, zal de weergave beginnen
vanaf het begin van het vorige bestand.

∗ Met deze handeling wordt een fragment of
map overgeslagen.

Snel vooruit en snel terug
1. Houd tijdens weergave de [a] of [d] toets

ingedrukt.
Houd de toets ingedrukt en de weergave zal
achtereenvolgens met 4 keer en na 3 secon-
den met 8 keer de normale weergave-
snelheid plaatsvinden. Als u de toets loslaat
zal de weergave weer met de normale snel-
heid plaatsvinden.

Selecteren van een bestand
(fragment) via het scherm
1. Druk tijdens weergave op de [MENU] toets.

De bestanden (fragmenten) worden getoond.

2. Raak de [w] of [z] toets aan, selecteer een
bestand en raak vervolgens de [ENT] toets aan.
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3. Raak de [RTN] toets aan als u een map wilt
selecteren. Het map-keuzescherm zal vervol-
gens verschijnen.

4. Raak de [w] of [z] toets aan, selecteer een
map en raak de [ENT] toets aan. U zult ver-
volgens terugkeren naar het keuzescherm
voor bestanden.
∗ Als u 7 seconden lang geen bediening uit-

voert, zal het toestel terugkeren naar het
standaardscherm.

Weergave door het selecteren van een
map en een bestand (direct selecteren)
U kunt direct het nummer van het gewenste bestand
of de gewenste map op de MP3 disc invoeren.

1. Druk op de [KEY PAD ] toets en raak de
[SRCH] toets aan.
Elke keer dat u de [SHIFT] toets aanraakt
schakelt u heen en weer tussen het invoeren
van een bestandsnummer “T000” en van een
mapnummer “F000”.

2. Voer het nummer van het gewenste bestand
of de gewenste map in met de cijfertoetsen
[0] - [9].

3. Raak de [ENT] toets aan.
De weergave zal beginnen vanaf het bestand
met het ingevoerde nummer of vanaf het eer-
ste bestand van de geselecteerde map.

Overige weergavefuncties
1. Raak het scherm aan zodat het MENU

scherm verschijnt.

2. Raak de [SUB MODE] toets op het MENU scherm
aan om het SUB MODE scherm te openen.

3. Raak de schermtoets voor de gewenste
functie aan.

● [TRACK SCAN]  (Intro-weergave bestanden
(fragmenten))

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

Tijdens de weergave wordt de aanduiding
“TRACK SCN ” op het scherm getoond.

● [TRACK REPEAT] (Herhaalde weergave be-
stand (fragment))

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

Tijdens de weergave wordt de aanduiding
“TRACK RPT ” op het scherm getoond.

● [FOLDER REPEAT] (Herhaalde weergave map)

De geselecteerde map op de MP3 disc zal her-
haaldelijk worden weergegeven.

Tijdens de weergave wordt de aanduiding
“FOLDER RPT” op het scherm getoond.

● [TRACK RANDOM] (Willekeurige weergave
bestanden (fragmenten))

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

Tijdens de weergave wordt de aanduiding
“TRACK RDM ” op het scherm getoond.

● [FOLDER RANDOM] (Willekeurige weergave
mappen)

Alle bestanden op de MP3 disc zullen in wille-
keurige volgorde worden weergegeven.

Tijdens de weergave wordt de aanduiding
“FOLDER RDM” op het scherm getoond.

4. Raak de schermtoets opnieuw aan om de
weergave te annuleren.

• Raak de [RTN] toets aan om terug te keren
naar het oorspronkelijke scherm.

Veranderen van het display van de
weergavestatus
1. Druk tijdens weergave op de [KEY PAD ]

toets en raak de [P.TIME] toets aan.
Elke keer dat u deze toets aanraakt zult u
heen en weer schakelen tussen de beschik-
bare tijddisplays.

TOP functie
De TOP functie zet de DVD-speler terug naar
het eerste bestand (fragment) op de disc.

1. Druk op de [BND] toets om de schijf af te
spelen vanaf het eerste bestand op de schijf.

Weergeven van MP3 ID3-TAG titels
Informatie zoals titel, artiest en albumtitel kun-
nen worden getoond voor MP3 bestanden met
ID3 Tag gegevens.
∗ Deze functie werkt alleen wanneer het paneel

open staat.

1. Druk op de [DISP] toets.
De titel, artiest en albumtitel zullen worden
getoond.
Druk nog een keer op de [DISP] toets om te-
rug te keren naar de vorige functie.
∗ Bij een MP3 bestand zonder ID3-TAG gege-

vens zal "NO ID3 TAG DATA " op het display
getoond worden voor er wordt teruggekeerd
naar het standaardscherm.
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Deze functie is beschikbaar wanneer er een
videospeler oid is aangesloten op de Visual 1 of
Visual 2 aansluiting.

Overschakelen naar de VISUAL
functie
Opmerkingen:
• Voor uw veiligheid is de VRX928RVD uitgerust

met een beveiliging die het beeld uitschakelt wan-
neer de auto in beweging is, zodat alleen het ge-
luid wordt weergegeven. Het beeld kan alleen
worden bekeken wanneer de auto stil staat en de
handrem is aangetrokken.

1. Druk op de [FUNC] toets en selecteer de
VISUAL functie.

2. Druk op de [BND] toets en kies tussen
VISUAL 1 of VISUAL 2.

Schakelen van het videosysteem
tussen NTSC en PAL
∗ Deze functie werkt alleen wanneer het paneel

open staat.

Schakel over naar de gebruikte VISUAL/VTR in
de TV functie.

1. Druk op de [ADJ ] toets om het ADJUST
MODE instelmenu te openen.

2. Raak de [NTSC/PAL ] toets aan zodat de [NTSC]
en [PAL ] toetsen op het scherm verschijnen.

3. Raak de [NTSC] toets of de [PAL ] toets aan
om te kiezen tussen “NTSC” of “PAL ”.

Regelen van de helderheid en de
kleurweergave
• Deze functie is niet beschikbaar wanneer het

display is opgeborgen.
• De HUE instelling kan alleen worden ingesteld

wanneer u NTSC heeft gekozen voor het VISUAL
videosysteem.

• Schakel over naar de VISUAL/DVD-speler (DVD
video/Video CD)/DVD-wisselaar/TV functie waar-
van u het beeld wilt bekijken.

Voor uw en andermans veiligheid mag de
bestuurder niet naar het beeld van de video-
speler oid kijken en mag de bestuurder het
toestel niet bedienen terwijl hij of zij aan
het rijden is. Wij wijzen u erop dat bekijken
en bedienen van een videospeler oid ter-
wijl u het voertuig aan het besturen bent in
sommige landen bij de wet verboden is.

! WAARSCHUWING

Bediening visuele apparatuur
1. Druk op de [ADJ ] toets om het ADJUST

MODE instelmenu te openen.

2. Druk op de [MONI ADJ ] toets zodat de
[BRIGHT], [HUE] en [COLOR] toetsen op
het scherm verschijnen. Raak de scherm-
toets aan die correspondeert met de instel-
ling die u wilt wijzigen.

● “BRIGHT”:
Regel de helderheid van het display.

● “HUE”:
Regel de toon van de kleurweergave (roder
of groener).

• Deze handeling kan alleen worden uitge-
voerd wanneer de auto stil staat en de
handrem is aangetrokken.

● “COLOR”:
Regel de kleurverzadiging.

• Deze handeling kan alleen worden uitge-
voerd wanneer de auto stil staat en de
handrem is aangetrokken.

3. Stel het gewenste niveau in met de scherm-
toetsen.

● “BRIGHT”:
[-] of [+] toets

● “HUE”:
[R] of [G] toets

● “COLOR”:
[-] of [+] toets

4. Wanneer u klaar bent met het instellen, kunt
u met de [RTN] toets terugkeren naar het
ADJUST MODE instelmenu.
Raak de [RTN] toets aan om terug te keren
naar het standaardscherm.
∗ Om van het instelscherm terug te keren naar

het standaardscherm, kunt u ook nog een
keer op de [ADJ ] toets drukken.

Veranderen van het schermformaat
van de monitor
∗ Deze functie werkt alleen wanneer het paneel

open staat.
Opmerkingen:
• Deze functie werkt niet wanneer u nog aan het rij-

den bent.
• Schakel over naar de VISUAL/DVD-speler (DVD

video/Video CD)/DVD-wisselaar/TV functie waar-
van u het beeld wilt bekijken.
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1. Houd de [DISP] toets tenminste 1 seconde
ingedrukt om het schermformaat van de mo-
nitor te veranderen. Elke keer dat u de
[DISP] toets ingedrukt houdt, zal de instelling
voor het schermformaat als volgt verande-
ren:
“F.WIDE” ➜ “CINEMA” ➜ “NORMAL” ➜
“WIDE” ➜  “F.WIDE”

●“NORMAL”:  (normale weergave)

Aan de linker- en rechterkant van het display
zullen verticale zwarte balken verschijnen bij uit-
zendingen in het normale TV beeldformaat
(4:3), het beeld zal verder zonder verlies of ver-
vorming weergegeven worden.

●“WIDE”:  (breedbeeldweergave)

De linker- en de rechterkant van het conventio-
nele TV beeld worden in horizontale richting op-
gerekt tot het hele scherm gevuld is.

●“F.WIDE”: (volledige breedbeeldweergave)

Het hele conventionele TV beeld wordt horizon-
taal opgerekt tot het scherm gevuld is.

●“CINEMA”: (bioscoopweergave)

Het conventionele TV beeld wordt in de breedte
schermvullend weergegeven, hetgeen betekent
dat de boven- en onderranden van het beeld
buiten het scherm vallen.
Opmerkingen:
• Wanneer een conventioneel TV beeld met een

beeldverhouding van 4:3 (breedte:hoogte) over
de hele breedte van een breedbeeldscherm
(16:9) moet worden weergegeven, moet er of aan
de boven- en/of onderkant een stuk van het beeld
af, of moet het beeld horizontaal opgerekt, en dus
vervormd, worden. Als u dit niet wilt, en ook om
recht te doen aan de intenties van de makers van
het programma, kunt u kiezen voor de “NORMAL”
stand, waarin het hele beeld onvervormd wordt
weergegeven, zij het niet schermvullend.

• Over het beeld geprojecteerde informatie wordt in
de “F.WIDE” stand weergegeven.

• Bij het veranderen van het schermformaat van de
monitor  zal eerst alleen de op het scherm gepro-
jecteerde aanduiding (“NORMAL”, “WIDE”,
“F.WIDE” of “CINEMA”) veranderen en daarna
pas de corresponderende beeldweergave.

Volgen van het beeld van een CCD
camera
U kunt een CCD camera aansluiten op dit toe-
stel. Voor de stroomvoorziening van de camera
heeft u de los verkrijgbare stroombron (CAA-
188) nodig.

Opmerking:
• Deze functie werkt niet wanneer het display is op-

geborgen.

Schakelen tussen 2-ZONE/3-ZONE
De 2-ZONE en 3-ZONE functies stellen u in-
staat de signalen voor de voor-monitor of de
achter-monitor vast te zetten.

2-ZONE:
Gebruik de vergrendeling voor de voor-monitor
(of die voor een eventuele achter-monitor) om
de signaalbron voor het beeld op het scherm te
vergrendelen, maar de geluidsweergave via de
luidsprekers over te schakelen naar een andere
signaalbron, die dus niet bij het beeld hoort.

3-ZONE
Wanneer er een los verkrijgbare achter-monitor
is aangesloten, kunt u de signaalbron voor het
beeld op deze schermen vergrendelen, maar
kunt u de geluidsweergave via de luidsprekers
overschakelen naar een andere signaalbron, die
dus niet bij de beelden hoort.
Opmerkingen:
• De vergrendeling van de signaalbron voor het

beeld op de voor-monitor is van toepassing op de
signalen van externe apparatuur (videospeler,
spelcomputer enz.) die is aangesloten op de
Visual 2 of NAVI aansluiting.

• De vergrendeling van de signaalbron voor het
beeld op de achter-monitor is van toepassing op
de signalen van externe apparatuur (videospeler,
spelcomputer enz.) die is aangesloten op de
Visual 1 aansluiting.

• Bij gebruik van de 2-ZONE of 3-ZONE functie kan
het geluid van de externe apparatuur (video-
speler, spelcomputer enz.) alleen worden beluis-
terd via een op die apparatuur aangesloten
hoofdtelefoon.

• Een achter-monitor is los verkrijgbaar.
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Beeld voor 
(receiverscherm)

Beeld achter-
monitor (los 
verkrijgbaar)

Geluidsweerga
ve via de 
luidsprekers

Beeld van op 
Visual 2 
aangesloten 
apparatuur (∗3)

Beeld van op 
NAVI of RGB 
aangesloten 
apparatuur

Beeld van op 
Visual 2 
aangesloten 
apparatuur (∗3)

Beeld van met de 
[FUNC] toets 
geselecteerde 
signaalbron

Beeld van op 
Visual 2 (∗3) of 
NAVI/RGB 
aangesloten 
apparatuur

Beeld van op Visual 1 aangesloten 
apparatuur

Beeld van met de 
[FUNC] toets 
geselecteerde 
signaalbron (∗2)

Geluidsweergave van met de [FUNC] toets geselecteerde signaalbron.

2-ZONE

Vergrendeling voor-monitor
Visual 2 aansluiting

[OTHERS]
NAVI aansluiting 

[CLARION], [RGB], [COMPOSITE]

Vergrendeling 
voor-monitor

3-ZONE
(∗1)

∗1 Voor apparatuur die aangesloten op de Visual 2 of NAVI/RGB aansluitingen moeten de onder “In-
stellen van de aansluitingen (CONNECT) ” beschreven instellingen worden verricht.

∗2 Er wordt geen beeld weergegeven op de achter-monitor wanneer er een signaalbron zonder beeld,
zoals radio, DAB, CD enz. is geselecteerd.

∗3 Voor uw en andermans veiligheid wordt er geen beeld weergegeven  wanneer de auto in beweging
is. Het beeld kan alleen worden bekeken wanneer de auto stil staat en de handrem is aangetrokken.

∗4 Wanneer u een Clarion navigatiesysteem op het toestel aansluit, dient u de met het navigatie-
systeem meegeleverde kabels te gebruiken voor de verbindingen met de NAVI en RGB aansluitin-
gen.

●Vergrendeling van monitorbeeld en geluidsweergave

2-ZONE: 1 (vergrendeling voor-
monitor)
1. Druk op de [N/A] toets.

2. Druk op de [FUNC] toets om de gewenste
signaalbron te kiezen.

3. Druk nog eens op de [N/A] toets om de verg-
rendeling weer op te heffen.
Het scherm zal het beeld van de geselec-
teerde signaalbron weergeven.
∗ Wanneer de voor-monitor is vergrendeld, kun-

nen de [MENU], [LIST], [KEY PAD ], [ADJ ] en
[A-M] toetsen niet worden gebruikt. Annuleer
eerst de vergrendeling van de monitor wan-
neer u deze toetsen wilt gebruiken. (Behalve
wanneer er een Clarion navigatiesysteem is
aangesloten op het toestel.)

2-ZONE: 2 (vergrendeling achter-
monitor)
1. Druk op de [ADJ ] toets om het ADJUST

MODE instelmenu te openen.

2. Raak de [REAR MONI LOCK ] toets en de
[ON] toets aan.

3. Raak de [RTN] toets aan of druk op de [ADJ ]
toets.

4. Om de vergrendeling weer op te heffen, dient
u op de [ADJ ] toets te drukken en vervol-
gens de [REAR MONI LOCK ] toets en de
[OFF] toets aan te raken.

5. Raak de [RTN] toets aan of druk op de [ADJ ]
toets.
De vergrendeling van het beeld op de moni-
tor is nu geannuleerd.

Vergrendelen van het beeld op de
voor-monitor en op de achter-
monitor (3-ZONE)
1. Vergrendel het beeld op de achter-monitor

via de aanwijzingen onder 1 t/m 3 hierboven.

2. Druk op de [N/A] toets om het beeld op de
voor-monitor te vergrendelen.

3. Druk op de [FUNC] toets.
Het beeld behorend bij de geselecteerde
signaalbron zal ongeveer 5 seconden lang
worden weergegeven, waarna het beeld
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Opmerking:
• Wanneer er via de CeNET kabel een los verkrijgbare

DVD- (CD-/MD-) wisselaar is aangesloten, zal dit
toestel alle functies van die DVD- (CD-/MD-)
wisselaar bedienen. Dit toestel is in staat in totaal 2
wisselaars (MD en/of CD en/of DVD) aan te sturen.

CD/MD-wisselaar functies
Wanneer u via de CeNET kabel een los verkrijg-
bare CD- (MD) wisselaar heeft aangesloten,
kunnen alle CD- (MD) wisselaar functies via dit
toestel worden bediend. Dit toestel is in staat in
totaal 2 wisselaars (CD of MD) aan te sturen.

Druk op de [FUNC] toets en selecteer de CD-
wisselaar functie om de weergave te laten be-
ginnen. Als er 2 CD- (MD) wisselaars zijn aan-
gesloten, dient u met de [FUNC] toets tevens de
gewenste CD- (MD) wisselaar te selecteren.
* Als er “NO MAGAZINE ” verschijnt in het display,

dient u een magazijn in de CD-wisselaar te zet-
ten. Terwijl de wisselaar het magazijn laadt (con-
troleert), wordt er “DISC CHECKING” getoond in
het display.

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

* Als er “NO DISC” op het display verschijnt, moet u
een MD of meer in de MD-wisselaar laden.

Pauzeren van de weergave
1. Druk op de [s] toets om de weergave te

pauzeren. De aanduiding “PAUSE” zal op het
display verschijnen.

2. Om de weergave te hervatten, dient u nog
een keer op de [s] toets te drukken.
∗ Wanneer het paneel open staat, kunt u het-

zelfde bereiken met de [s] toets op het pa-
neel.

Tonen van de CD TEXT titels
Deze functie werkt alleen wanneer dit toestel is
aangesloten op een CD-wisselaar die zelf ge-
schikt is voor CD TEXT.

U kunt kiezen of u de CD TEXT titel van de disc,
van het fragment of de naam van de artiest wilt
lezen.

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

LET OP:

waarop de voor-monitor wordt vergrendeld
zal verschijnen.

4. Druk op de [N/A] toets om de vergrendeling
op te heffen.

5. Om de vergrendeling voor de achter-monitor
te annuleren, dient u op de [ADJ ] toets te
drukken en vervolgens de [REAR MONI
LOCK ] toets en de [OFF] toets aan te raken.

Instellen van de aansluitingen
(CONNECT)
Voer de volgende instellingen uit wanneer u ex-
terne apparatuur aansluit op de VISUAL 2 of
NAVI/RGB aansluitingen.

CLARION: Wanneer u een Clarion
navigatiesysteem aansluit op
NAVI/RGB.

RGB: Wanneer u een RGB signaal
van apparatuur van een andere
fabrikant aansluit op RGB.

COMPOSITE: Wanneer u een composiet sig-
naal van apparatuur van een
andere fabrikant aansluit op
NAVI.

OTHERS: Wanneer u iets anders dan een
navigatiesysteem aansluit op
VISUAL 2.

∗ De fabrieksinstelling is “CLARION ”.

1. Druk op de [ADJ ] toets terwijl het paneel
open staat om het ADJUST MODE instel-
menu te openen.

2. Raak de [z] toets aan en selecteer
“CONNECT”.
Raak de [CONNECT] toets aan en kies uit
“CLARION ”, “RGB”, “COMPOSITE” of
“OTHERS”.

3. Druk nog een keer op de [ADJ ] toets of raak
de [RTN] toets aan om het toestel terug te la-
ten keren naar de vorige functie.

Bediening visuele apparatuur
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Wanneer het paneel dicht is:
1. Druk op de [DISP] toets om het SUB scherm

te openen. De disctitel, fragmenttitel,
artiestennaam of de door de gebruiker inge-
voerde titel zal worden getoond.

2. Elke keer dat u de [DISP] toets tenminste 1
seconde ingedrukt houdt, zal er worden
overgeschakeld naar respectievelijk de
disctitel, fragmenttitel, artiestennaam of de
door de gebruiker ingevoerde titel.
De geselecteerde gegevens zullen één keer
over het scherm rollen.

Wanneer het paneel open staat:
1. Druk op de [DISP] toets.

De disctitel, fragmenttitel, artiestennaam of
de door de gebruiker ingevoerde titel zal wor-
den getoond.

2. Raak de [DISC] toets, [TRACK ] toets,
[ARTIST] toets of de [USER] toets aan om
de gewenste gegevens te selecteren.
De geselecteerde gegevens zullen één keer
over het scherm rollen.

3. Druk nog een keer op de [DISP] toets.
Er zal worden teruggekeerd naar het
standaardscherm en de geselecteerde gege-
vens zullen worden getoond.

Tonen van de disctitel of de
fragmenttitel (MD)
Dit toestel is in staat de disctitels en fragment-
titels weer te geven die reeds zijn opgenomen
op MD's. Door de titels over het scherm te laten
rollen kunnen titels van maximaal 256 tekens
worden weergegeven.

∗ Via dit toestel kunnen geen titels voor MD's
worden ingevoerd.

Wanneer het paneel dicht is:
1. Druk op de [DISP] toets om het SUB scherm

te openen. De disctitel of  fragmenttitel zal
worden getoond.

2. Elke keer dat u de [DISP] toets tenminste 1
seconde ingedrukt houdt, zal er heen en
weer worden geschakeld tussen de disctitel
en de fragmenttitel.

De geselecteerde gegevens zullen één keer
over het scherm rollen.

Wanneer het paneel open staat:
1. Druk op de [DISP] toets.

De disctitel en de fragmenttitel zullen worden
getoond.

2. Raak de [DISC] toets of de [TRACK ] toets
aan om de gewenste gegevens te selecte-
ren.
De geselecteerde gegevens zullen één keer
over het scherm rollen.

3. Druk nog een keer op de [DISP] toets.
Er zal worden teruggekeerd naar het
standaardscherm en de geselecteerde gege-
vens zullen worden getoond.

Selecteren van een MD
Wanneer het paneel dicht is:

Elk van de [DIRECT] toetsen correspondeert
met een van de MD's in de MD-wisselaar.

Druk op de [DIRECT] toets (1 t/m 6) om de ge-
wenste MD te selecteren.

Wanneer het paneel open staat:

1. Raak het scherm aan of druk op de [LIST]
toets.

2. Elk van de [DIRECT] toetsen correspondeert
met een van de MD's in de MD-wisselaar.
Raak de [DISC SELECT] schermtoets aan
om de [DIRECT] toetsen (1 t/m 6) op het
scherm te laten verschijnen.
Raak de [DIRECT] toets (1 t/m 6) aan om de
gewenste MD te selecteren.

Selecteren van een CD
Wanneer het paneel dicht is:

Elk van de [DIRECT] toetsen correspondeert
met een van de CD's in het magazijn van de
CD-wisselaar.

●Een van de discs 1 t/m 6 selecteren
Druk op de [DIRECT] toets (1 t/m 6) om de ge-
wenste CD te selecteren.

●Een van de discs 7 t/m 12 selecteren (al-
leen bij gebruik van een wisselaar met 12
CD's)

Houd de [DIRECT] toets (1 t/m 6) tenminste 1
seconde ingedrukt om de gewenste CD te se-
lecteren.

Wanneer het paneel open staat:
Elk van de [DIRECT] toetsen correspondeert
met een van de CD's in het magazijn van de
CD-wisselaar.

●Een van de discs 1 t/m 6 selecteren
1. Raak het scherm aan of druk op de [LIST]

toets.

CD/MD-wisselaar bediening
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2. Raak de [DISC SELECT] schermtoets aan
om de [DIRECT] toetsen (1 t/m 6) op het
scherm te laten verschijnen.
Raak de [DIRECT] toets (1 t/m 6) aan om de
gewenste CD te selecteren.

●Een van de discs 7 t/m 12 selecteren (al-
leen bij gebruik van een wisselaar met 12
CD's)

Raak de [DISC SELECT] toets nog een keer
aan om de [DIRECT] toetsen (7 t/m 12) op het
scherm te laten verschijnen.

Raak de [DIRECT] toets (7 t/m 12) aan om de
gewenste CD te selecteren.

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

Druk op de [BND] toets.

Met elke druk op de [BND] toets springt u naar
de volgende disc.

Selecteren van fragmenten via het
KEY PAD schermtoetsenblok
∗ Bij deze functie verschijnt het KEY PAD toetsen-

blok op het scherm zodat u de fragmenten waar u
naar wilt luisteren kunt kiezen en, zo u dat wilt,
herhalen.

Druk op de [KEY PAD ] toets om het KEY PAD
toetsenblok op het scherm te laten verschijnen.

3. Raak de [ENT] toets aan.
Het fragment met het ingevoerde nummer
wordt geselecteerd en zal worden weergege-
ven.

●Om fragmenten te herhalen,
dient u de [T.RPT] toets aan te raken.

●Om discs te herhalen,
dient u de [D.RPT] toets aan te raken.

●Om de intro-weergave van fragmenten te
beginnen,

dient u de [T.SCN] toets aan te raken.

●Om de intro-weergave van discs te begin-
nen,

dient u de [D.SCN] toets aan te raken.

●Om fragmenten in willekeurige volgorde
weer te laten geven,

dient u de [T.RDM] toets aan te raken.

●Om discs in willekeurige volgorde weer te
laten geven,

dient u de [D.RDM] toets aan te raken.

Selecteren van een fragment
●Volgende fragment
1. Druk op de [d] toets om vooruit te springen

naar het begin van het volgende fragment.

2. Met elke druk op de [d] toets springt de
weergave vooruit naar het begin van het vol-
gende fragment.
∗ Wanneer het paneel open staat, kunt u het-

zelfde bereiken met de [d] toets op het pa-
neel.

●Vorige fragment
1. Druk op de [a] toets om terug te springen

naar het begin van het huidige fragment.

2. Druk twee keer op de [a] toets om terug te
springen naar het begin van het vorige frag-
ment.
∗ Wanneer het paneel open staat, kunt u het-

zelfde bereiken met de [a] toets op het pa-
neel.

Snel vooruit/snel terug
●Snel vooruit
Houd de [d] toets tenminste 1 seconde inge-
drukt.
∗ Wanneer het paneel open staat, kunt u hetzelfde

bereiken met de [d] toets op het paneel.

●Direct selecteren van fragmenten
1. Raak de [SRCH] toets aan om het KEY PAD

toetsenblok op het scherm te laten verschij-
nen.

2. Raak de cijfertoetsen [0] - [9] aan voor het
gewenste fragmentnummer. Gebruik de
[DEL] toets om een van de cijfers te wissen
wanneer u zich vergist heeft.
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●Snel terug
Houd de [a] toets tenminste 1 seconde inge-
drukt.
* Wanneer het paneel open staat, kunt u hetzelfde

bereiken met de [a] toets op het paneel.

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

●Wanneer u een disc van 1 t/m 6 afspeelt
Druk op de directe [DIRECT] (1 t/m 6) met het-
zelfde nummer als de CD die op dit moment
weergegeven wordt.

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

Druk op de directe [DIRECT] (1 t/m 6) met het-
zelfde nummer als de CD die op dit moment af-
gespeeld wordt.

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

Druk op de directe [DIRECT] (1 t/m 6) met het-
zelfde nummer als de MD die op dit moment
weergegeven wordt.
∗ Als er geen MD in de MD-wisselaar zit op die

pleats, heeft het drukken op de corresponderende
[DIRECT] geen effect.

Overige weergavefuncties
1. Raak het scherm aan zodat het MENU

scherm verschijnt.

2. Raak de [SUB MODE] toets op het MENU
scherm aan om het SUB MODE scherm te
openen.

3. Raak de schermtoets voor de gewenste
functie aan.

● [TRACK SCAN] (Intro-weergave fragmenten)

De eerste 10 seconden van alle fragmenten op
de disc zullen worden weergegeven.

Tijdens de weergave wordt de aanduiding
“TRACK SCN” op het scherm getoond.

● [DISC SCAN] (Intro-weergave discs)

De eerste 10 seconden van de eerste fragmen-
ten op alle discs in de geselecteerde CD- (MD-)
wisselaar zullen worden weergegeven.

Tijdens de weergave wordt de aanduiding “DISC
SCN” op het scherm getoond.

● [TRACK REPEAT] (Herhaalde weergave frag-
ment)

Het geselecteerde fragment zal herhaaldelijk
worden weergegeven.

Tijdens de weergave wordt de aanduiding
“TRACK RPT ” op het scherm getoond.

● [DISC REPEAT] (Herhaalde weergave disc)

Nadat alle fragmenten op de huidige disc zijn
weergegeven, zal deze disc automatisch vanaf
het eerste fragment opnieuw worden weergege-
ven.

Tijdens de weergave wordt de aanduiding “DISC
RPT” op het scherm getoond.

● [TRACK RANDOM] (Willekeurige weergave
fragmenten)

Alle fragmenten op de disc zullen in willekeurige
volgorde worden weergegeven.

Tijdens de weergave wordt de aanduiding
“TRACK RDM ” op het scherm getoond.

● [DISC RANDOM] (Willekeurige weergave
discs)

Individuele fragmenten of discs zullen in wille-
keurige volgorde worden weergegeven.

Tijdens de weergave wordt de aanduiding “DISC
RDM” op het scherm getoond.

4. Raak de schermtoets opnieuw aan om de
weergave te annuleren.

• Raak de [RTN] toets aan om terug te keren
naar het oorspronkelijke scherm.
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TV-functies
Wanneer een facultatieve TV-tuner via de
CeNET-kabel is aangesloten, controleert dit
toestel alle TV-tunerfuncties. Om TV te kijken
hebt u een TV-tuner nodig.

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

TV kijken
Opmerkingen:
• De VRX928RVD heeft een beschermingsfunctie

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

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

1. Druk op de [FUNC] toets en selecteer de TV-
functie.

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

3. Druk op de [d] of [a] toets om af te
stemmen op de gewenste TV zender.
∗ Wanneer het paneel open staat, kunt u

hetzelfde bereiken met de [d] en [a]
toetsen op het paneel.

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

1. Raak het scherm aan of druk op de [LIST]
toets om het MENU scherm te openen.

2. Raak de [EXTRA SELECT ] toets op het
MENU scherm aan en selecteer te [VTR]
toets.

3. Om terug te keren naar de TV uitzending,
dient u het scherm nog een keer aan te
raken, [EXTRA SELECT ] ook nog eens aan
te raken en vervolgens de [TELEVISION]
toets te selecteren.

DVD-wisselaar bediening
Deze functie stelt u in staat een op dit toestel
aangesloten DVD-wisselaar op dezelfde manier
te bedienen als de DVD-speler.

Voor details omtrent andere handelingen dan
die hieronder beschreven worden, verwijzen we
u daarom naar de beschrijving van de bediening
van de DVD-speler. Voor details omtrent
voorzorgen voor het gebruik van de DVD-
wisselaar dient u de daarbij behorende
handleiding te raadplegen.

Selecteren van een disc
Wanneer het paneel dicht is:
Elk van de [DIRECT] toetsen (1 t/m 6) corres-
pondeert met een disc in de DVD-wisselaar.

Druk op de bijbehorende [DIRECT] toets (1 t/m
6) om de gewenste disc te selecteren.

Wanneer het paneel open staat:
Druk op de [LIST] toets, of anders op de [DISC
SEL] toets op de afstandsbediening.

Raak een van de [DIRECT] toetsen (1 t/m 6) op
het scherm aan of gebruik de cijfertoetsen (1 t/
m 6) op de afstandsbediening om de gewenste
disc te selecteren.

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

Druk op de [BAND ] toets.

Met elke druk op de [BAND ] toets springt u naar
de volgende disc.

Herhaalde weergave van een disc
Via deze weergavefunctie kunt u alle fragmen-
ten op een disc laten herhalen. (Alleen bij
muziek CD’s.)

U kunt dit op 3 manieren bereiken:
• Druk op de [KEY PAD ] toets en raak de

[D.RPT] schermtoets aan.

• Raak het scherm aan en raak vervolgens de
[SUB MODE] toets aan. Raak dan de [DISC
REPEAT] toets aan en tenslotte de [RTN] toets.

• Houd de [RPT] toets op de afstandsbediening
tenminste 1 seconde ingedrukt.

∗ Om de herhaalde weergave van de disc te
annuleren, dient u de [D.RPT]/[DISC REPEAT]
toets in te drukken of aan te raken, of op de [RPT]
toets op de afstandsbediening te drukken.
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∗ Als de aanduiding “MANU” niet oplicht op het
display, dient u de [BND] toets tenminste 1
seconde ingedrukt te houden. De aanduiding
“MANU” zal nu op het display verschijnen en u
zult handmatig kunnen afstemmen.

2. Stem af op een zender.

●Snelzoeken:
Houd de [d] of [a] toets tenminste 1 seconde
ingedrukt om een zender in de aangegeven
richting op te zoeken.

●Getrapt afstemmen:
Druk op de [d] of [a] toets om geheel met de
hand een zender op te zoeken.
Opmerking:
• Handmatig afstemmen zal worden geannuleerd

als u het toestel 7 seconden of langer niet
bedient.

Oproepen van een voorkeuzezender
Dit toestel heeft in totaal 12 voorkeuzeposities
(6-TV1, 6-TV2) waaronder u individuele TV
zenders kunt opslaan. Op deze manier kunt u
uw favoriete TV zenders in het geheugen
opslaan en ze later gemakkelijk weer oproepen.

Er zijn 2 manieren waarop u een voorkeuze-
zender kunt oproepen.

●Met de [DIRECT] toetsen op het toestel .
1. Druk op de [BND] toets en kies de gewenste

band. (TV1 of TV2)

2. Druk op de corresponderende [DIRECT]
toets om af te stemmen op de daaronder
opgeslagen TV zender.
∗ Houd een van de [DIRECT] toetsen tenminste

2 seconden ingedrukt om de zender waarop is
afgestemd daaronder op te slaan.

●Met de [DIRECT] schermtoetsen.
1. Druk op de [LIST] toets of raak het

standaardscherm aan en raak vervolgens de
[P.CH SELECT] toets aan.

2. Raak de corresponderende [DIRECT]
schermtoets aan om af te stemmen op de
daaronder opgeslagen zender.
∗ Door de [BAND ] toets aan te raken kunt u de

gewenste band kiezen.

3. Raak de [RTN] toets aan of druk op de
[LIST] toets om terug te keren naar de vorige
functie.

Handmatig geheugen
1. Gebruik snelzoeken, handmatig afstemmen

of kies een voorkeuzezender om af te
stemmen op de gewenste zender.

Automatisch afstemmen
1. Druk op de [BND] toets en selecteer de

gewenste TV band (TV1 of TV2).
∗ Als de aanduiding “MANU” brandt op het

display, dient u de [BND] toets tenminste 1
seconde ingedrukt te houden. De aanduiding
“MANU” zal verdwijnen van het display en u
kunt nu automatisch afstemmen.

2. Druk op de [a] of [d] toets om automa-
tisch af te stemmen op een zender. Druk op
de [d] toets om in hogere frequenties te
zoeken naar de volgende zender, of op de
[a] toets om in lagere frequenties te
zoeken.
∗ Wanneer het paneel open staat, kunt u

hetzelfde bereiken met de [a] en [d]
toetsen op het paneel.

Selecteren van zenders via het KEY
PAD schermtoetsenblok
∗ Via deze functie kunt u het KEY PAD scherm-

toetsenblok laten verschijnen zodat u de
automatische opslagfunctie kunt gebruiken en de
voorkeuzezenders kunt laten scannen.

Druk op de [KEY PAD ] toets om het KEY PAD
schermtoetsenblok te laten verschijnen.

●Om zenders automatisch op te laten slaan,
dient u de [AS] toets ongeveer 2 seconden lang
te blijven aanraken.

●Om de voorkeuzezenders af te tasten,
dient u de [PS] toets aan te raken.

●Om het KEY PAD schermtoetsenblok te
annuleren,

dient u de [KEY PAD ] toets in te drukken of de
[OFF] toets aan te raken.

Handmatig afstemmen
U kunt kiezen uit 2 manieren: snelzoeken of
getrapt afstemmen.

Bij getrapt afstemmen zal de frequentie in
stappen veranderen. Bij snelzoeken kunt u snel
afstemmen op de gewenste frequentie.

1. Druk op de [BND] toets en kies de gewenste
band. (TV1 of TV2).
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∗ Normaal gesproken kunt u deze instelling gewoon
aan (ON) laten staan.

U kunt de instelling voor de op de TV ontvanger
aangesloten antenne wijzigen.

1. Druk op de [ADJ ] toets om het ADJUST
MODE instelmenu te openen.

2. Raak de [TV] toets aan en selecteer “TV
DIVER”.
Raak de [TV DIVER] toets aan zodat de
[ON]/[OFF] toetsen verschijnen.

3. Raak de [ON] of [OFF] toets aan om de
gewenste instelling te kiezen.

●ON:
Het visuele signaal wordt benadrukt.

●OFF:
De antenne instelling staat uit.

4. Druk op de [ADJ ] toets of raak de [RTN]
schermtoets aan om terug te keren naar de
vorige functie.

Instellen van het TV ontvangstgebied
∗ Deze functie werkt alleen wanneer het paneel

open staat.

Wanneer u een bepaald TV ontvangstgebied
instelt, worden de bijbehorende instellingen van
de TV ontvanger aangepast.

1. Druk op de [ADJ ] toets om het ADJUST
MODE instelmenu te openen.

2. Raak de [TV] toets aan en selecteer “TV
AREA ”.
Raak de [TV AREA ] toets aan om een lijst
met landennamen op het scherm te laten
verschijnen.

3. Raak de schermtoets met de naam van het
gewenste land aan.

4. Raak als u klaar bent de [RTN] toets op het
TV AREA instelscherm aan om terug te
keren naar de vorige functie.
∗ Om direct vanaf het TV AREA instelscherm

terug te keren naar het standaardscherm,
dient u nog een keer op de [ADJ ] toets te
drukken.

2. Houd een van de [DIRECT] toetsen
tenminste 2 seconden ingedrukt om de
huidige zender daaronder in het geheugen
op te slaan.

Automatisch opslaan
Met de functie voor het automatisch opslaan
van zenders kunnen maximaal 6 TV zenders
automatisch één voor één worden opgeslagen.
Als er geen 6 zenders kunnen worden ontvan-
gen, zullen alleen de sterkste zenders worden
opgeslagen en zullen eerder opgeslagen
zenders in het geheugen blijven staan.

1. Druk op de [BAND ] toets en kies de
gewenste band. (TV1 of TV2).

2. Raak het standaardscherm aan of druk op
de [LIST] toets zodat het MENU scherm
verschijnt.

3. Raak de [SUB MODE] toets aan op het
MENU scherm zodat de [AUTO STORE]
toets op het display verschijnt.

4. Raak de [AUTO STORE] toets tenminste 2
seconden lang aan.
De zenders met een goede ontvangst zullen
automatisch als voorkeuzezenders worden
opgeslagen.

Scannen van de voorkeuzezenders
U kunt de in het geheugen opgeslagen
voorkeuzezenders één voor één kort laten
weergeven. Dit is handig wanneer u een
bepaalde TV zender probeert te vinden.

1. Raak op het scherm aan of druk op de
[LIST] toets om het MENU scherm te
openen.

2. Raak de [SUB MODE] toets op het MENU
scherm aan zodat de [PRESET SCAN] toets
op het display verschijnt.

3. Raak de [PRESET SCAN] toets aan om het
aftasten van de voorkeuzezenders te laten
beginnen. Het toestel zal achtereenvolgens
elke voorkeuzezender 7 seconden lang
weergeven.

4. Wanneer u de gewenste zender gevonden
heeft, kunt u de [PRESET SCAN] toets weer
aanraken om naar die zender te blijven
kijken.

TV antenne instelling
∗ Deze functie werkt alleen wanneer het paneel

open staat.
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Zenders selecteren met het KEY
PAD schermtoetsenblok
∗ Via deze functie kunt u het KEY PAD scherm-

toetsenblok laten verschijnen zodat u een service
scan kunt laten uitvoeren.

Druk op de [KEY PAD ] toets om het KEY PAD
schermtoetsenblok te laten verschijnen.

●Om de beschikbare services te scannen,
dient u op de [S.SCN] toets te drukken.

●Om het KEY PAD schermtoetsenblok te
annuleren,

dient u de [KEY PAD ] toets in te drukken of de
[OFF] toets aan te raken.

Manueel afstemmen
1. Druk op de [FUNC] toets om de DAB-modus

te kiezen.

2. Druk minstens 1 seconde op de [BAND ] toets.

3. Druk op de [a] of [d] toets om op een
zender af te stemmen.

Opmerking:
• Het manuele afstemmen wordt opgeheven als u

niet binnen de 7 seconden op een toets drukt.

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

1. Druk op de [FUNC] toets om de DAB-modus
te kiezen.

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

[MEM1] ➜ [MEM2] ➜ [MEM3] ➜ [MEM1]...

3. Druk op de overeenkomstige [DIRECT] toets
om het bewaarde station op te roepen.

Opmerking:
• Als u een [DIRECT] minstens 2 seconden indrukt,

wordt het gekozen station opgeslagen in het
geheugen.

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

frequentie wordt uitgezonden, heet een
“ensemble ”.

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

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

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

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

●Programma’s hebben hun eigen namen, net
zoals PS-programma’s op RDS.

Opmerking:
• Voor een superieure audiokwaliteit moet de

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

DAB beluisteren
1. Druk op de [FUNC] toets en kies de DAB-

modus.

2. Houd de [a] of [d] toets 1 seconde of
langer ingedrukt om op een station af te
stemmen.

Automatisch afstemmen
1. Druk op de [FUNC] toets om de DAB-modus

te kiezen.

2. Houd de [a] of [d] toets langer dan 1
seconde ingedrukt.
∗ Als het geen DAB-station vindt, stopt het

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

Digital radio/DAB-functies
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Manueel geheugen
1. Druk op de [FUNC] toets om de DAB-modus

te kiezen.

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

3. Gebruik snelzoeken, handmatig afstemmen
of kies een voorkeuzezender om af te
stemmen op de gewenste zender.

4. Als u een [DIRECT] minstens 2 seconden
indrukt, wordt het huidige station opgeslagen
in het geheugen.

Tussen programma’s schakelen
1. Druk op de [FUNC] toets om een DAB-

station te ontvangen.

2. Druk op de [a] of [d] toets voor het kiezen
van de programma’s van de DAB zender.

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

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

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

1. Druk op de [FUNC] -toets om een DAB-
station te ontvangen.

2. Druk op de [SUB MODE] toets op het MENU
scherm en druk vervolgens op de [SERVICE
SCAN] toets.

3. Druk op de [DIRECT] toets wanneer er is
afgestemd op het programma waar u naar
wilt luisteren.

AF-functie
De AF-functie schakelt naar een andere
frequentie op hetzelfde netwerk, om een
optimale ontvangst te krijgen.
∗ De fabrieksinstelling is “ON”.

●De AF-functie uitschakelen
Raak de [DAB MODE ] toets op het MENU
scherm aan zodat de [AF] toets op het scherm
verschijnt.

Raak de [AF] toets aan zodat “AF ON” wordt
omgeschakeld naar “AF OFF”. De “AF”
aanduiding gaat uit.

●De AF-functie inschakelen
Raak de [DAB MODE ] toets op het MENU
scherm aan zodat de [AF] toets op het scherm
verschijnt.

Digital radio/DAB-functies

Raak de [AF] toets aan zodat “AF OFF” wordt
omgeschakeld naar “AF ON”. De “AF” aandui-
ding licht op.
∗ Als de ontvangst van het huidige station

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

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

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

verkrijgbare DAB-eenheid DAH913 is aangeslo-
ten.

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

2. Raak de [DAB ] toets aan en selecteer “LINK
ACT”.

3. Raak de [LINK ACT ] toets aan om de [LINK
ACT ON/OFF] toets te laten verschijnen.
Raak de [ON] of [OFF] toets aan om deze
functie aan, respectievelijk uit te zetten.

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

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

4. Druk op de [ADJ ] toets om terug te keren
naar de vorige functie.

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

functies.
∗ Deze functie kan alleen gebruikt worden wanneer

“TP” brandt in het display. Wanneer “TP” brandt
betekent dit dat het RDS-station dat op dit
moment ontvangen wordt verkeersinformatie-
programma’s uitzendt.
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2. Om de standbyfunctie voor inkomende
informatie te annuleren, dient u de [TA] toets
nog een keer tenminste 1 seconde ingedrukt
te houden.

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

RDS-tunermodus gebeuren.

• U kunt hetzelfde bereiken met de schermtoets in
plaats van de [TA] toets op het toestel.

Raak het standaardscherm aan of druk op de
[LIST] toets om het MENU scherm te openen.

Raak op het MENU scherm de [DAB MODE ]
toets aan zodat de [TA] toets op het scherm
verschijnt.

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

TRAFFIC, WARNING, NEWS, WEATHER,
EVENTS, SPECIAL
∗ Deze functie werkt alleen met het paneel open.

1. Raak op het standaardscherm de [ADJ ]
toets aan en raak vervolgens de [DAB] toets
aan zodat de [INFO SELECT] toets op het
scherm verschijnt.

2. Raak de [INFO SELECT] toets aan en
selecteer de gewenste informatie.

3. Raak de [ON] of [OFF] toets aan om uw
selectie aan of uit te zetten.

4. Als u klaar bent, kunt u met de [RTN] toets
terugkeren naar het STANDARD display.

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

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

beschikbaar.
∗ In informatie-standby hebben informatiestations

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

PTY-stations.

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

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

[TA] toets een TP-station op doen zoeken.

● Instellen van de automatische afstem-
functie voor TP zenders

Als “TP” niet oplicht, drukt u op de [TA] toets.
“TA” licht op en de radio zoekt automatisch een
TP-station.

• U kunt hetzelfde bereiken met de schermtoets
in plaats van de [TA] toets op het toestel.

Raak het standaardscherm aan of druk op de
[LIST] toets om het MENU scherm te openen.

Raak op het MENU scherm de [DAB MODE ]
toets aan zodat de [TA] toets op het scherm
verschijnt.

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

hieronder.
∗ Raadpleeg de paragraaf “Informatie selecteren ”

voor meer details.

1. Houd de [TA] toets tenminste 1 seconde
ingedrukt zodat “INFO” oplicht op het display
en het toestel standby staat voor inkomende
informatie.
∗ Als u op de [TA] toets drukt terwijl het

INFORMATION programma wordt uitgezon-
den, zal het programma worden geannuleerd
en zal het toestel standby gaan voor
inkomende informatie.

Digital radio/DAB-functies
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PTY kiezen
1. Raak op het MENU scherm de [PTY

SELECT] toets aan zodat de [PRESET] toets
op het scherm verschijnt.

2. Druk op gelijk welke [DIRECT] om het
gewenste PTY te kiezen.
∗ Hieronder staan de fabrieksinstellingen voor

de [DIRECT] toetsen.

1
2
3
4
5
6

Nieuws
Informatie
Pop
Sport
Klassiek
Melodie: ontspanningsmuziek

Voorkeuze-
nummer

PTY-item
InhoudENGELS

News
Info
Pop M
Sport
Classics
Easy M

Digital radio/DAB-functies

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

●PTY-standby opheffen
Raak op het MENU display de [DAB MODE ]
toets aan zodat de [PTY] toets verschijnt.

Raak de [PTY] toets aan zodat “PTY ON” wordt
omgeschakeld naar “PTY OFF” en de PTY
standbystand wordt geannuleerd.

PTY zoeken
1. Raak op het MENU scherm de [PTY

SELECT] toets aan en raak vervolgens de
[ITEM SELECT] toets aan. De PTY
zoekfunctie is nu ingeschakeld.

2. Selecteer het gewenste programmatype.

3. Druk op de [d] of [a] toets. Als u op de
[d] toets drukt, zal het toestel naar het
gewenste programmatype zoenen in hogere
frequenties; als u op de [a] toets drukt in
lagere frequenties.
∗ Als er geen zender met het gewenste

programmatype kan worden gevonden, zal het
toestel terugkeren naar de PTY keuzefunctie.

Voorgeprogrammeerd geheugen PTY
1. Raak op het MENU scherm de [PTY

SELECT] toets aan en raak vervolgens de
[ITEM SELECT] toets aan. De PTY
zoekfunctie is nu ingeschakeld.

2. Kies een PTY.

3. Als u gelijk welke [DIRECT] minstens 2

seconden indrukt, wordt het gekozen PTY
opgeslagen in het overeenkomstige
voorkeuzegeheugen.
∗ De programmatypes komen overeen met die

in de RDS functie.

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

functies.

●Annuleren van een nooduitzending
Raak op het MENU scherm de [DAB MODE ]
toets aan zodat de [AF] toets op het scherm
verschijnt. Als u de [AF] toets aanraakt, zal de
ontvangst van de nooduitzending worden
geannuleerd.

Regelen van het volume van
verkeersinformatie (TA), noodberichten
(ALARM) informatie en PTY
Het volume voor TA-, ALARM-, informatie- en
PTY-onderbrekingen kunt u tijdens deze
onderbrekingen instellen.
∗ De fabrieksinstelling is “15”.

Beweeg tijdens een TA-, ALARM- of PTY-
onderbreking de [VOL] toets op of neer om het
volume te regelen (00 tot 33).
∗ Na de onderbreking door TA, ALARM, Informatie

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

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

DLS displayfunctie
Raak op het MENU scherm de [DLS MODE]
toets aan om naar de DLS displayfunctie te
gaan. Om de DLS displayfunctie te annuleren
en terug te keren naar de vorige functie, dient u
de [RTN] toets aan te raken. DLS tekst wordt
weergegeven in het voor tekstgegevens
bedoelde gedeelte van het scherm.
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NAVI-functies
Wanneer Clarion Navigation (hierna “NAVI”)
aangesloten is, beschikt u over de volgende
functies:

• Het NAVI-display tonen;

• De bediening kan worden uitgevoerd met de
toetsen aan de zijkant van het paneel.

• NAVI-geluidsonderbreking;

• Bediening op afstand van de navigatiefuncties
door middel van de afstandsbediening en de
optische sensor.

∗ Als de werking van dit toestel wordt onderbroken
door het navigatiesysteem, zal de geluids-
weergave worden uitgeschakeld.

∗ Als de werking van dit toestel wordt onderbroken
door het navigatiesysteem wanneer het paneel
gesloten is, zal het sub-LCD display overschake-
len naar “NVG”.

Instellen van het Clarion
navigatiesysteem als externe apparatuur
U moet de volgende instellingen verrichten
nadat u het Clarion navigatiesysteem heeft
aangesloten.
∗ De fabrieksinstelling is “CLARION ”.

1. Druk op de [ADJ ] toets terwijl het paneel
open staat om het ADJUST MODE instel-
menu te openen.

2. Raak de [z] toets aan.
Raak de [CONNECT] toets aan en kies uit
de volgende mogelijkheden:

●“CLARION” : Wanneer u een Clarion
navigatiesysteem aansluit op NAVI en RGB.

●“RGB” :  Wanneer u een RGB signaal van
apparatuur van een andere fabrikant aansluit
op RGB.

●“COMPOSITE” :  Wanneer u een composiet
signaal van apparatuur van een andere
fabrikant aansluit op NAVI.

●“OTHERS” : Wanneer u iets anders dan een
navigatiesysteem aansluit op VISUAL 2.

3. Raak de [CLARION ] toets aan om aan te
geven dat er een Clarion navigatiesysteem is
aangesloten.

Opmerking:
• U moet “CLARION ” instellen wanneer u een

Clarion navigatiesysteem op dit toestel heeft
aangesloten. Doet u dit niet, dan zullen er
storingen optreden.

NAVI gebruikenDigital radio/DAB-functies

DLS geheugen
Maximaal 6 DLS berichten die op dit moment
ontvangen worden kunnen worden opgeslagen.
Raak op het MENU scherm de [DLS MODE]
toets aan. Raak de [P.SET] toets aan en blijf
vervolgens een van de [DLS MEMO1] t/m [DLS
MEMO6] toetsen tenminste 2 seconden lang
aanraken om het op dit moment ontvangen DLS
bericht te bewaren.

DLS oproepen
Om de in het geheugen opgeslagen DLS-
berichten op te roepen, drukt u op de [DIRECT]
toets. Het DLS-bericht in het geheugen
verschijnt met intervallen van 5 seconden
(automatisch oproepen) op het display, op 2
regels van 16 tekens. Om de berichten met
kortere intervallen te tonen, drukt u op de
[DIRECT] terwijl u op een DLS-regel wacht . De
volgende DLS-regel wordt nu getoond (manueel
oproepen).
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NAVI gebruiken
Schakelen tussen het NAVI-display en het audio/
visueel-display (hierna “AV”). Wanneer het
paneel open is, heeft de [N/A] toets dezelfde
functie als de [N/A] toets van de NAVI-afstands-
bediening, om de schermmodus en de NAVI-
onderbreking in te stellen. Gebruik deze toets om
te schakelen tussen het NAVI- en het AV-display.
∗ Wanneer de instelling voor het NAVI display/NAVI

stem-begeleiding (NAVI bediening) op dit toestel
op de NAVI/NAVI functie wordt ingesteld, zal de
weergave van de audio worden uitgeschakeld.

Wanneer de [N/A] toets wordt ingedrukt, zullen de
scherm- en audiofuncties als volgt veranderen:

NVG ➜ NVG + BGM ➜ AV ➜ NVG.

Na een routeberekening echter zal deze reeks
als volgt gewijzigd worden:

NVG ➜ NVG-INT ➜ NVG + BGM ➜ AV ➜ NVG.

NVG: Scherm voor het navigatiesysteem,
geluidsweergave voor het navigatiesysteem

NVG-INT: Scherm voor het audiosysteem,
geluidsweergave voor het audiosysteem

Vergeet niet dat bij een onderbreking door het
navigatiesysteem zowel scherm als geluidsweergave
door het navigatiesysteem verzorgd worden.

NVG + BGM: Scherm voor het navigatie-
systeem, geluidsweergave voor het
audiosysteem

Vergeet niet dat bij een onderbreking door het
navigatiesysteem, de geluidsweergave ook door
het navigatiesysteem zal worden verzorgd.

AV: Scherm voor het audiosysteem, geluids-
weergave voor het audiosysteem

Zie hoofdstuk “4. BENAMINGEN ” voor de
functies van de toetsen bij bediening van het
navigatiesysteem wanneer het NAVI display
wordt getoond terwijl het paneel open staat.
Opmerking:
• Wanneer u met de [N/A] toets naar het AV-display

schakelt, worden deze toetsen normale toetsen
voor de audiofuncties.

• Als u de ontvanger voor de afstandsbediening
van het Clarion navigatiesysteem gebruikt, kan
alleen de bij het navigatiesysteem geleverde
afstandsbediening worden gebruikt voor de
bediening daarvan en kan het navigatiesysteem
niet bediend worden via de toetsen op het paneel
van dit toestel. (Voor de bedieningstoetsen voor
het navigatiesysteem op dit toestel dient u
paragraaf “4 BENAMINGEN” te raadplegen.)

• Zet de instelling voor het audioniveau op het
navigatiesysteem op een waarde die kleiner is
dan 2.

NAVI gebruiken Beeldapparatuur van een
andere fabrikant aansluiten
RGB- of samengestelde beelden van apparaten
van ander fabrikanten kunnen op dit toestel
worden getoond. Zorg dat u deze instelling uitvoert
nadat de apparatuur voor RGB- of samengestelde
beelden op de RGB-ingang aangesloten is.

1. Druk, met het paneel open, op de [ADJ ]
toets om het regeldisplay op te roepen.

2. Raak de [z] toets aan.
Raak de [CONNECT] toets aan om de
volgende mogelijkheden te kunnen selecte-
ren:

3. Raak de [RGB] of [COMPOSITE] toets aan
om “RGB” of “COMPOSITE” te selecteren.

Het display overschakelen
Wanneer het paneel open is, kunt u met behulp
van de [N/A] toets schakelen tussen het AV-
display en het display van externe apparatuur.
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1. Druk op de [FUNC] toets om de functie te
kiezen waarvoor u een titel wilt invoeren (CD,
CD-wisselaar of TV).

2. Laat de gewenste CD uit de CD-wisselaar
afspelen of stem af op de TV zender
waarvoor u een titel of naam wilt invoeren.

3. Raak het scherm aan of druk op de [LIST]
toets om het MENU scherm te openen.

4. Raak op het MENU scherm de [TITLE
INPUT] toets aan.
Het titel invoerscherm zal verschijnen.

5. Gebruik de tekens, symbolen enz op het
scherm om de titel samen te stellen.

“ ” : Centreren

“BS” : Positie terug wissen

“  ” : Spatie

“MEMO” : Geheugen

“z(w)” : Scrollen
OPMERKING:
• U kunt maximaal 10 tekens invoeren.
• Raak de scroll-toets links onder in het display aan

om over te schakelen naar een andere teken-
soort.

6. Houd de [MEMO] toets tenminste 2 secon-
den ingedrukt om de titel in het geheugen op
te slaan en de invoerfunctie te annuleren.

7. Herhaal stap 4 tot u de volledige titel heeft
ingevoerd.

De titellijst weergeven
U kunt een lijst met titels tonen en vervolgens de disc
of uitzending selecteren waarnaar u wilt luisteren.
∗ U kunt geen titellijst bekijken terwijl het toestel in

de functie voor automatisch afstemmen, afzoeken
van voorkeuzezenders of automatisch opslaan
(TV) staat. Annuleer eerst deze functies voor u
een titellijst gaat bekijken.

1. Raak, met het toestel in de DVD-/CD-/MD-
wisselaar of TV functie, de [DISC SELECT],
[P.CH SELECT] toets aan. Er zal nu een lijst
met titels verschijnen. Op dit scherm kunt u
de volgende functies gebruiken.

●DVD / CD / MD-wisselaar: De DISC-titels
van discs 1 tot 6 worden getoond (bij een 12-
CD-wisselaar kunt u disc 7 tot 12 tonen door
naar de volgende displaypagina te gaan). Als
zich geen enkele disc in de wisselaar
bevindt, toont het display “NO DISC”.

●TV: Een titel van een kanaal dat onder
voorkeuzen 1 tot 6 of een kanaalnummer
wordt getoond.

De toetsverlichting van het
bedieningspaneel permanent
inschakelen
Opmerking:
• De volgende handelingen zijn mogelijk wanneer

het paneel geopend is.
• Door deze handelingen wordt alleen de

verlichting van de VOL [+] en [–], [DISP] en
[OPEN] aan of uit gezet.

De toetsverlichting op het bedieningspaneel met
het scherm naar boven gekeerd kan aan of uit
gezet worden.

●“OFF”: De toetsverlichting op het bedienings-
paneel gaat na 5 seconden uit.

●“ON”:  De toetsverlichting blijft aan zolang het
toestel aan staat.

1. Druk op de [ADJ ] toets wanneer het paneel
geopend is om het instel keuzescherm te
openen.

2. Raak de [ ]toets aan en selecteer “UPPER
ILLUMI ”.

3. Raak de [UPPER ILLUMI ] toets aan en kies
“ON” of “OFF”.

4. Raak de [ON] toets of de [OFF] toets aan om
uw keuze definitief te maken.

5. Druk op de [ADJ ] toets om terug te keren
naar het vorige scherm.
∗ Als u opnieuw “ON” wilt instellen, dient u met de

hand terug te schakelen van “OFF” naar “ON”.

Titels invoeren
In het geheugen kunnen titels of namen van
maximaal 10 tekens lang worden opgeslagen
voor TV zenders en CD-wisselaars. Het aantal
titels of namen dat in elk van de functies kan
worden opgeslagen is als volgt.

∗ U kunt geen titels opslaan terwijl het toestel in de
functie voor automatisch afstemmen, afzoeken van
voorkeuzezenders of automatisch opslaan (TV)
staat. Annuleer eerst deze functies voor u een titel
in gaat voeren.

Overige functies

Functie
TV

Aantal titels
15 titels

CD-wisselaar
DCZ628 aangesloten

CDC655z aangesloten

CDC655Tz aangesloten

CDC1255z aangesloten

Aantal titels
100 titels

60 titels

100 titels

50 titels
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2. Raak een van de [DIRECT] toetsen (1 t/m 6)
aan om een van de onderdelen 1 t/m 6 te
selecteren en de geselecteerde zender of
disc te laten weergeven.
∗ Als u een 12 CD-wisselaar heeft, dient u de

[DISC SELECT] toets aan te raken als u een
van de discs 7 t/m 12 wilt selecteren.

3. Raak de [RTN] toets nog een keer aan om
terug te keren naar de vorige functie.

Instellen van de automatische
dimmer
De helderheid van de kleuren LCD wordt
automatisch aangepast aan de omgeving. U
kunt de automatische dimmer aan of uit zetten.

ON : De automatische dimmer is ingeschakeld.

OFF : De automatische dimmer is uitgeschakeld.
∗ De fabrieksinstelling is “ON”.

1. Druk op de [ADJ ] toets om het ADJUST
MODE instelmenu te openen.

2. Raak de [AUTO DIMMER] toets aan zodat
de [ON] en [OFF] toetsen verschijnen.

3. Raak naar keuze [ON] of [OFF] aan.

4. Druk op de [ADJ ] toets of raak de [RTN]
toets aan om terug te keren naar de vorige
functie.

Instellen van het dimmerniveau
U kunt met de dimmer een verminderd
verlichtingsniveau instellen. Wanneer u in het
donker rijdt, kan de automatische dimmer er
door een verbinding met de “stroom-
voorziening voor de verlichting van het
voertuig ” voor zorgen dat de verlichting van het
display verminderd wordt zodat het u er niet
door gehinderd wordt tijdens het rijden.
∗ Deze functie werkt alleen wanneer de automati-

sche dimmer uit “OFF” staat.

● De fabrieksinstelling:
Wanneer de autoverlichting uitgeschakeld is:
Helderste instelling

Wanneer de autoverlichting ingeschakeld is:
Gemiddelde helderheid

1. Druk op de [ADJ ] toets wanneer het paneel
open staat om het instel keuzedisplay te
openen.

2. Raak de [DIMMER LEVEL ] toets aan om de
dimmer in te stellen.

3. Raak de [+] of [–] toets aan om de gewenste
instelling te kiezen.

Overige functies

4. Druk nog eens op de [ADJ ] toets of raak de
[RTN] toets twee keer aan. Het toestel keert
terug naar de vorige functie.

Instellen van de toetsverlichting
∗ De fabrieksinstelling is “RED” (rood).

1. Druk op de [ADJ ] toets wanneer het paneel open
staat om het instel keuzedisplay te openen.

2. Raak de [ ]toets aan en selecteer “KEY
ILLUMI ”.

3. Raak de [KEY ILLUMI ] toets aan en kies
tussen “RED” (rood) en “GREEN” (groen).

4. Raak de [RED] of [GREEN] toets aan om de
gewenste instelling te kiezen en definitief te
maken.

5. Druk nog eens op de [ADJ ] toets of raak de
[RTN] toets aan. Het toestel keert terug naar
de vorige functie.

Instellen van de pieptoon
∗ Er kan een “pieptoon ” worden weergegeven

wanneer u bepaalde handelingen uitvoert. Deze
pieptoon kan ook worden uitgeschakeld.

∗ De fabrieksinstelling is “BEEP ON”.

1. Druk op de [ADJ ] toets wanneer het paneel
open staat om het ADJUST MODE instel-
menu te openen.

2. Raak de [ ] toets aan en selecteer “BEEP”.
Raak de [BEEP] toets aan zodat [ON] en
[OFF] op het scherm verschijnen.

3. Raak de [ON] toets of de [OFF] toets aan om
de gewenste instelling te kiezen.

4. Druk nog een keer op de [ADJ ] toets of raak
de [RTN] toets aan om het toestel terug te
laten keren naar de vorige functie.

Instellen van de snelheid voor de
sprite en bewegende patroon
achtergronden
∗ De fabrieksinstelling is “HIGH”.

1. Druk op de [ADJ ] toets wanneer het paneel
open staat om het ADJUST MODE instel-
menu te openen.

2. Raak de [MOTION SENS] toets aan zodat de
[HIGH], [MID] en [LOW] toetsen op het
scherm verschijnen.

3. Raak de [HIGH] (hoog), [MID] (gemiddeld) of
[LOW] (laag) toets aan om de gewenste
instelling te kiezen.
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Overige functies

4. Druk nog een keer op de [ADJ ] toets of raak
de [RTN] toets aan om het toestel terug te
laten keren naar de vorige functie.

Instellen van het geluidsniveau
voor een externe video-signaalbron
U kunt het niveau instellen van het audio
ingangssignaal van de Visual 1/2 ingang.
∗ De fabrieksinstelling is “HIGH”.

1. Druk op de [ADJ ] toets om het ADJUST
MODE instelmenu te openen.

2. Raak de [ ] toets aan en selecteer
“VISUAL AUX SENS ”.

3. Raak de [VISUAL AUX SENS ] toets aan
zodat de [HIGH], [MID] en [LOW] toetsen op
het scherm verschijnen.

4. Raak de [HIGH] (hoog), [MID] (gemiddeld) of
[LOW] (laag) toets aan om de gewenste
instelling te kiezen.

5. Druk nog een keer op de [ADJ ] toets of raak
de [RTN] toets aan om het toestel terug te
laten keren naar de vorige functie.

Anti-diefstal indicator
De rode anti-diefstal indicator is bedoeld om
eventuele criminelen te ontmoedigen. Wanneer
het DCP van het toestel gehaald is, zal deze
indicator gaan knipperen.
∗ De fabrieksinstelling is “OFF”.

1. Druk op de [ADJ ] toets wanneer het paneel
open staat om het ADJUST MODE instel-
menu te openen.

2. Raak de [ ] toets aan en selecteer
“BLINKING LED ”.
Raak de [BLINKING LED ] toets aan zodat
[ON] en [OFF] op het scherm verschijnen.

3. Raak de [ON] toets of de [OFF] toets aan om
de gewenste instelling te kiezen.

4. Druk nog een keer op de [ADJ ] toets of raak
de [RTN] toets aan om het toestel terug te
laten keren naar de vorige functie.

Kalibreren van de automatische
volumeregeling
1. Druk op de [ADJ ] toets wanneer het paneel

open staat om het ADJUST MODE instel-
menu te openen.

2. Raak de [ ] toets aan en selecteer “AUTO
VOL CALIBRATE ”.

Raak de [AUTO VOL CALIBRATE ] toets aan
zodat de [START] toets op het scherm
verschijnt.

3. Blijf met ongeveer 50 km/u rijden en druk op
de [START] toets.

4. De melding [EXECUTING…] zal 2 seconden
lang op het display blijven knipperen.

5. Als de automatische instelling met succes
verlopen is, zal op het display de melding
[SUCCESS] verschijnen en zal er een lang
piepsignaal klinken.
Als de automatische instelling mislukt is, zal
de melding [FAILED ] verschijnen en zal er 2
keer een kort piepsignaal klinken. Raak in dit
geval de [OK] toets aan.

Opmerkingen:
• Installatie of overbrengen van dit toestel naar een

ander voertuig dient u om veiligheidsredenen
over te laten aan de winkel waar u het toestel
gekocht heeft of aan uw Clarion dealer. Voor de
installatie zijn speciale technieken en bovenal
ervaring vereist.

• Deze functie werkt niet wanneer de signaaldraad
voor de snelheidspuls niet is aangesloten tussen
dit toestel en het voertuig.

Instellen van de gevoeligheid van
de automatische volumeregeling
Deze functie is alleen mogelijk als de kalibrering
van de automatische volumeregeling zoals
hierboven beschreven gelukt is.
∗ De fabrieksinstelling is “LOW”.

1.  Raak de [ADJ ] toets aan om het ADJUST
MODE instelmenu te openen.

2. Raak de [ ] toets aan en selecteer “AUTO
VOL SENS”.
Raak de [AUTO VOL SENS ] toets aan.

3. Raak de [w] of [z] toets aan om de
gewenste gevoeligheid in te stellen.

OFF (uit)  LOW (laag) ➜ MID-L (laag-
gemiddeld) ➜ MID (gemiddeld) ➜ MID-H
(gemiddeld-hoog) ➜ HIGH (hoog)

4. Druk nog een keer op de [ADJ ] toets of raak
de [RTN] toets aan om terug te keren naar
de vorige functie.

Automatisch openen en sluiten van
het paneel
Wanneer u de stroom in- of uitschakelt, kunt u
het LCD paneel automatisch tevoorschijn laten
komen, respectievelijk laten verdwijnen.
∗ De fabrieksinstelling is “OFF”.
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Overige functies

1. Druk op de [ADJ ] toets wanneer het paneel
open staat om het ADJUST MODE instel-
menu te openen.

2. Raak de [ ] toets aan en selecteer “AUTO
PANEL”.
Raak de [AUTO PANEL ] toets aan.

3. Raak de [ON] , [OFF] of [CLOSE] toets aan
om de gewenste instelling te kiezen.

ON: Het LCD paneel trekt zich
automatisch in de behuizing terug
wanneer u de stroom uitschakelt,
het DCP verwijdert.
Het LCD paneel zal automatisch
tevoorschijn komen wanneer u de
stroom inschakelt, het DCP bevestigt.

OFF: Normale bediening.

CLOSE: Het LCD paneel trekt zich
automatisch in de behuizing terug
wanneer u de stroom uitschakelt,
het DCP verwijdert.

4. Druk nog een keer op de [ADJ ] toets of raak
de [RTN] toets aan om het toestel terug te
laten keren naar de vorige functie.

Instellen van de onderbreking voor
mobiele telefoongesprekken
als u dit toestel en uw mobiele telefoon op
elkaar aansluit via een los verkrijgbare kabel,
kunt u uw telefoongesprekken beluisteren via de
luidsprekers in uw auto.
∗ De fabrieksinstelling is “OFF”.

1. Druk op de [ADJ ] toets om het ADJUST
MODE instelmenu te openen.

2. Raak de [TEL] toets aan en selecteer “TEL
SWITCH”.
Raak de [TEL SWITCH] toets aan zodat “ON”,
“OFF” en “MUTE” op het scherm verschijnen.

●OFF:
Dit toestel blijft op dezelfde manier werken,
ook wanneer de mobiele telefoon wordt
gebruikt.

Opmerking:
• Wanneer u deze functie uitschakelt (OFF), kunt u

de mobiele telefoon losmaken van de kabel of uit
zetten.

●ON:
U kunt uw telefoongesprekken beluisteren via
de op dit toestel aangesloten luidsprekers.
∗ Wanneer u uw telefoongesprekken beluistert

via de luidsprekers, kunt u het volume regelen
met de [VOL] toetsen.

●MUTE:
De geluidsweergave van dit to]estel wordt
tijdelijk uitgeschakeld tijdens telefoonge-
sprekken.

3. Raak de [ON] , [OFF] of [MUTE] toets aan
om de gewenste instelling te kiezen.

4. Druk nog een keer op de [ADJ ] toets of raak
de [RTN] toets aan om het toestel terug te
laten keren naar de vorige functie.
∗ Deze functie kan niet met alle mobiele

telefoons gebruikt worden. Neem contact op
met uw erkende Clarion dealer voor informatie
over de juiste installatie en geschikte
modellen.

Instellen van het uitgangsniveau
van de autoluidsprekers bij
weergave van telefoongesprekken
∗ De fabrieksinstelling is “OFF”.
∗ Om telefoongesprekken via de luidsprekers te

kunnen beluisteren, moet de onderbreking voor
telefoongesprekken zijn ingeschakeld.

1. Druk op de [ADJ ] toets om het ADJUST
MODE instelmenu te openen.

2. Raak de [TEL] toets aan en selecteer “TEL
SP”.
Raak de [TEL SP] toets aan zodat “LEFT” en
“RIGHT” op het scherm verschijnen.

●LEFT:
De telefoongesprekken zullen worden
weergegeven via de op dit toestel aangeslo-
ten linker luidspreker.

●RIGHT:
De telefoongesprekken zullen worden
weergegeven via de op dit toestel aangeslo-
ten rechter luidspreker.

3. Raak de [LEFT] of [RIGHT] toets aan om de
gewenste instelling te kiezen.

4. Druk nog een keer op de [ADJ ] toets of raak
de [RTN] toets aan om het toestel terug te
laten keren naar de vorige functie.

Opmerking:
• tijdens een onderbreking door een telefoonge-

sprek kunnen de luidsprekers niet worden
ingesteld.
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• De fabrieksinstelling is “ON”.

• De fase van de subwoofer is tegenge-
steld bij de “ON-” instelling. De fabriek-
sinstelling is “ON+”.

●PL II bediening
∗ Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de

MUSIC MODE is ingesteld voor Dolby PL II
weergave. Voor details omtrent deze instellingen
dient u “Selecteren van het Dolby PL II (Dolby
Pro Logic II) type ” te raadplegen.

3-1. Raak de [PL II CONTROL] toets aan om
het submenu te openen.

3-2. Raak de [PANORAMA ], [DIMENSION] of
[CENTER WIDTH] toets aan om de
gewenste instelling te bepalen.

[PANORAMA ]:

Raak de [ON] of [OFF] toets aan. “OFF” is
de fabrieksinstelling.

[DIMENSION]:

Raak de [w] of [z] toets aan en kies een
waarde tussen 0 en 6. De fabrieksin-
stelling is “3”.

[CENTER WIDTH]:

Raak de [w] of [z] toets aan en kies een
waarde tussen 0 en 7. De fabrieksin-
stelling is “3”.

●Filter
Deze functie wordt gebruikt om filterfrequenties
te selecteren die passen bij de aangesloten
luidsprekers.
∗ Deze functie is niet beschikbaar voor luidsprekers

waarvoor de SPEAKERS SEL  instelling op “OFF”
staat.

3-1 Raak de [FILTER] toets aan om het
submenu te openen.

3-2 Raak de [FRONT HPF], [CENTER HPF],
[SURROUND HPF] of [SUB WOOFER
LPF] toets aan en stel de gewenste
waarde in.

3-3 Raak de [w] of [z] toets aan om de
gewenste waarde in te stellen.

[FRONT HPF]:
U kunt kiezen uit vier instellingen: 50 Hz,
80 Hz, 120 Hz of THROUGH. De
fabrieksinstelling is “THROUGH”.

[CENTER HPF]:
U kunt kiezen uit drie instellingen: 50 Hz,
80 Hz of 120 Hz. De fabrieksinstelling is
“120 Hz”.

5.1 Kanaals surround decoder bediening

5.1 kanaals surround decoder
bediening
Deze functie is beschikbaar wanneer er een 5.1
kanaals surround decoder (DVH923) is aangesloten.

Wanneer de 5.1 kanaals surround decoder
(DVH923) via CeNET is aangesloten, kan de 5.1
kanaals surround decoder bedieningseenheid
(DVC923, los verkrijgbaar) net worden gebruikt.

In dit hoofdstuk wordt alleen de bediening
besproken. Voor overige details dient u de
handleiding van de 5.1 kanaals surround
decoder te raadplegen.
∗ Voor details omtrent de diverse bedienings-

functies dient u de bij de DVH923 behorende
handleiding te raadplegen.

1. Druk op de [ADJ ] toets om het ADJUST
MODE instelmenu te openen.

2. Raak de [SOUND] toets aan.

3. Raak de met de vereiste instellingen
corresponderende toetsen aan.

●SPEAKER SEL (luidspreker selectie)
Deze instelling bepaalt of en hoe de eventuele
midden en surround luidsprekers en subwoofer
zijn aangesloten.

3-1 Raak de [SPEAKER SEL ] toets aan om
het submenu te openen.

3-2 Raak de [CENTER SP], [SURROUND SP]
of [SUB WOOFER] toets aan en vervol-
gens de [ON] of [OFF] toets om de
gewenste instelling daarvoor te bepalen,
afhankelijk van het feit of de luidspreker in
kwestie wel of niet is aangesloten.
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[SURROUND HPF]:
U kunt kiezen uit vier instellingen: 50 Hz,
80 Hz, 120 Hz of THROUGH. De
fabrieksinstelling is “THROUGH”.

[SUB WOOFER LPF]:
U kunt kiezen uit drie instellingen: 50 Hz,
80 Hz en 120 Hz . De fabrieksinstelling is
“120 Hz”.

●SPEAKER GAIN
Dit is de instelling voor het uitgangsniveau van
de luidsprekers.
∗ Deze functie is niet beschikbaar voor luidsprekers

waarvoor de SPEAKERS SEL  instelling op “OFF”
staat.

3-1 Raak de [SPEAKER GAIN ] toets aan om
het submenu te openen.

3-2 Raak de [FRONT L], [CENTER], [FRONT
R], [SURROUND R], [SURROUND L] of
[SUB WOOFER] toets aan om de
gewenste instelling daarvoor te bepalen.

3-3 Raak de [w] of [z] toets aan en stel een
waarde in tussen -10 dB en +10 dB in
stappen van 1 dB. De fabrieksinstelling is
“0 dB ”.

●DELAY
Met deze instelling kunt u de weergave van de
andere luidsprekers synchroniseren met die van
de voor-luidsprekers.
∗ Deze functie is niet beschikbaar voor luidsprekers

waarvoor de SPEAKERS SEL instelling op “OFF”
staat.

3-1 Raak de [DELAY ] toets aan om het
submenu te openen.

3-2 Raak de [CENTER SP] of [SURROUND
SP] toets aan om de gewenste instelling
daarvoor te bepalen.

3-3 Raak de [w] of [z] toets aan om de
gewenste waarde in te stellen.

[CENTER SP]:
U kunt een waarde instellen tussen 0 ms
en 5 ms. De fabrieksinstelling is “0 ms”.

[SURROUND SP]:
U kunt een waarde instellen tussen 0 ms
en 15 ms. De fabrieksinstelling is “0 ms ”.

●DOLBY D
Deze instelling bepaalt de mate waarin het
dynamisch bereik gecomprimeerd moet worden.
∗ Deze functie is niet beschikbaar voor luidsprekers

waarvoor de SPEAKERS SEL instelling op “OFF”
staat.

5.1 Kanaals surround decoder bediening

3-1 Raak de [DOLBY D ] toets aan om het
submenu te openen.

3-2 Raak de [MAX], [STD] of [MIN] toets aan
om de gewenste instelling te kiezen.
∗ De fabrieksinstelling is “MAX”.

4. Wanneer u klaar bent, kunt u de [ADJ ]
toets indrukken of de [RTN] toets
aanraken om terug te keren naar de vorige
functie.

Instelling van het uitgangsvolume
van de subwoofer, midden-
luidspreker en de voor-achter/links-
rechts balans
1. Druk op de [A-M] toets en raak vervolgens

de [DETAIL ] toets aan.

2. Instellingen:

●Subwoofer volume
2-1 Raak de [SUB WOOFER] toets aan en

gebruik vervolgens de [w] en [z] toetsen
om het gewenste niveau in te stellen.

∗ De fabrieksinstelling is “0”. (Instelbereik: -
6 t/m 3)

●Midden volume
2-1 Raak de [CENTER VOL] toets aan en

gebruik vervolgens de [w] en [z] toetsen
om het gewenste niveau in te stellen.

∗ De fabrieksinstelling is “0”. (Instelbereik: -
6 t/m 0)

●Voor-achter/links-rechts balans
2-1 Raak de [BAL/FAD ] toets aan.

Gebruik de [w] en [z] toetsen om de
voor-achter balans in te stellen.

[w] toets: legt de nadruk op de voor-
luidsprekers.

[z] toets: legt de nadruk op de achter-
luidsprekers.

2-1 Gebruik de [Å]en [Î] toetsen om de
links-rechts balans in te stellen.

[Å] toets: legt de nadruk op de linker
luidspreker.

[Î] toets: legt de nadruk op de rechter
luidspreker.

3. Wanneer u klaar bent, kunt u de [RTN] toets
aanraken of op de [A-M] toets drukken om
terug te keren naar het standaardscherm.
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5.1 Kanaals surround decoder bediening

DSF stand
DSF effect aan/uit
∗ De fabrieksinstelling is “OFF”.

1. Druk op de [A-M] toets.

2. Raak de [STATUS] toets aan zodat u “ON” of
“OFF” kunt instellen.

3. Elke keer dat u de [ON/OFF] toets aanraakt
wordt er heen en weer geschakeld tussen
aan en uit.

4. Wanneer u klaar bent, kunt u nog een keer
op de [A-M] toets drukken, of kunt u de
[RTN] toets aanraken om terug te keren naar
het standaardscherm.

Opmerking:
• Als DSF is uitgeschakeld, hebben de onder “DSF”

gemaakte instellingen geen effect op de
geluidsweergave.

Selecteren van het type DSF
1. Druk op de [A-M] toets en raak vervolgens

de [DSF] toets aan.

2. Raak de toets voor de gewenste instelling
aan om deze te selecteren.

3. Wanneer u klaar bent, kunt u nog een keer
op de [A-M] toets drukken, of kunt u de
[RTN] toets aanraken om terug te keren naar
het standaardscherm.

P.EQ stand

P.EQ effect aan/uit
∗ De fabrieksinstelling is “OFF”.

1. Druk op de [A-M] toets.

2. Raak de [STATUS] toets aan zodat u “ON” of
“OFF” kunt instellen.

3. Elke keer dat u de [ON/OFF] toets aanraakt
wordt er heen en weer geschakeld tussen
aan en uit.

4. Wanneer u klaar bent, kunt u nog een keer
op de [A-M] toets drukken, of kunt u de
[RTN] toets aanraken om terug te keren naar
het standaardscherm.

Opmerking:
• Als P.EQ is uitgeschakeld, hebben de onder

“P.EQ” gemaakte instellingen geen effect op de
geluidsweergave.

Wijzigen en opslaan van P.EQ instellingen
1. Druk op de [A-M] toets om het AUDIO

MODE instelmenu te openen.

2. Raak de [P.EQ] toets aan om het P.EQ
instelscherm te openen.

3. Raak de toets voor de gewenste instelling
aan om deze te selecteren.
De inhoud van de P.EQ instellingen:

●SIGNAL
∗ De fabrieksinstelling is “P.NOISE”.

U kunt kiezen tussen [P.NOISE] of [MUSIC].

●SPEAKER SELECT
∗ De fabrieksinstelling is “FRONT”.

U kunt kiezen uit [FRONT], [CENTER] of
[SURROUND].

●BAND
∗ De fabrieksinstelling is “BAND1”.

U kunt kiezen welk kanaal gecompenseerd
moet worden [BAND1 ], [BAND2 ] of
[BAND3 ].

●FREQUENCY
∗ De fabrieksinstelling is “1 kHz”.

Kies de middenfrequentie van de band die u
wilt instellen. U kunt frequenties kiezen
tussen 20 Hz en 20 kHz (stappen van 1/3
octaaf, 31 punten).

●Q
∗ De fabrieksinstelling is “1”.

Hiermee stelt u de steilheid van de Q-curve
in. U kunt kiezen uit: 1, 3, 5, 7 en 20.

●GAIN
∗ De fabrieksinstelling is “0”.

Hiermee kunt u de versterking (uitgangs-
niveau) instellen tussen -12 dB en +12 dB
(stappen van 1 dB, 25 punten).

4. Wanneer u klaar bent met het aanpassen
van de instellingen voor een bepaald patroon
door de handelingen onder 3. te herhalen,
kunt u de [RTN] toets aanraken of op de [A-
M] toets drukken om terug te keren naar de
vorige functie.

Selecteren van het Dolby PL II
(Dolby Pro Logic II) type
1. Druk op de [A-M] toets en raak de [Dolby PL

II] toets aan.

2. Raak de toets voor de gewenste instelling
aan om deze te selecteren.

3. Wanneer u klaar bent, kunt u de [RTN] toets
aanraken of op de [A-M] toets drukken om
terug te keren naar de vorige functie.
∗ De fabrieksinstelling is “OFF”.
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11. BIJ PROBLEMEN
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Probleem Oorzaak Oplossing
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Het apparaat gaat
niet aan.
(Geen weergave.)

Er gebeurt niks als u
op de toetsen drukt.

Het display is niet
accuraat.

De afstandsbedie-
ning werkt niet.

Er kan geen
Compact Disc
geladen worden.

Het geluid slaat over
of heeft veel ruis.

Slecht geluid direct
nadat de stroom
wordt ingeschakeld.

De melding “PAREN-
TAL VIOLATION ”
verschijnt en de disc
kan niet worden
afgespeeld.

Zekering doorgebrand.

Verkeerde verbindingen.

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

Er valt rechtstreeks zonlicht
op het infraroodvenster van
de afstandsbediening.

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

Er zit al een Compact Disc in
het apparaat.

Er is al een disc die geen
CD is, of een ander vreemd
voorwerp aanwezig.

De Compact Disc is vuil.

De Compact Disc is zwaar
bekrast of vervormd.

Wanneer de auto op een
vochtige plek geparkeerd
wordt kunnen zich
waterdruppeltjes vormen op
de interne lens.

Er gelden restricties voor het
bekijken van de inhoud van
deze disc.

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

Raadpleeg de winkel waar u het product gekocht
heeft.

Schakel de stroom uit, druk de ontgrendelhendel
en verwijder het DCP-bedieningspaneel.
Houd het resetknopje ongeveer 2 seconden
ingedrukt met een dun voorwerp.
Opmerking: Wanneer het reset knopje is ingedrukt,

moet u de stroomvoorziening via het
ACC contact uit zetten.

∗ Wanneer het reset knopje wordt ingedrukt, zullen
de in het geheugen opgeslagen frequenties voor
TV/radiozenders, titels enz. worden gewist.

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

Controleer de batterijen van de afstandsbedie-
ning.

Laat de Compact Disc uitwerpen voor u probeert
er een nieuwe in te doen.

Het vreemde voorwerp zal geforceerd worden
uitgeworpen.

Maak de Compact Disc schoon met een zachte doek.

Vervang met een Compact Disc zonder krassen.

Ongeveer een uur laten drogen terwijl de stroom
ingeschakeld staat.

Verlaag het kinderslotniveau of hef de restricties
geheel op. Zie de paragraaf “Instellen van het
kinderslotniveau ”.

Tuner-versterker Hoofdtoestel

Resetknopje Resetknopje
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T
V

Probleem Oorzaak Oplossing

Het beeld wordt
niet weergegeven.

Het display is
donker.

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

Wanneer de VTR
aangesloten is, is
het beeld
gestoord.

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

De TV-tuner geeft
een dubbel of
driedubbel beeld.

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

Het beeld
vertoont rode,
groene en
blauwe stippen.

De parkeerrem is niet
aangetrokken.

De regeling van de
helderheid is te laag.

De werkings-
omstandigheden zijn slecht.

De koplampen van de
wagen branden.

De kleur is niet juist
ingesteld.

Verkeerde NTSC/PAL-
instelling.

Slechte ontvangst.

Slechte ontvangst.

De ontvangst wordt
gestoord.

Controleer of de parkeerrem aangetrokken is.

Regelt de helderheid van het display.

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

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

Controleer of COL en HUE goed zijn ingesteld.

Stel NTSC/PAL juist in voor de VTR.

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

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

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

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

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

ERROR H

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 6

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

Een CD kan niet afgespeeld worden
vanwege krassen enz.

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

Een CD in de CD-wisselaar wordt niet
geladen.

Een CD kan niet afgespeeld worden
vanwege krassen enz.

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

Wanneer de temperatuur in de MD-
wisselaar te hoog is geworden en het
afspelen automatisch is stopgezet.

Een MD in de MD-wisselaar wordt niet
geladen.

Een MD kan niet afgespeeld worden
vanwege krassen enz.

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

Wanneer een lege MD in de MD-wisselaar
geladen wordt.

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

Vervang door een andere gave disc.

Haal de CD eruit en doe hem er goed in.

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

Vervang door een andere gave disc.

Haal de CD eruit en doe hem er goed in.

Verlaag de omgevingstemperatuur en
wacht even om de MD-wisselaar te laten
afkoelen.

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

Vervang door een andere gave disc.

Haal de MD eruit en doe hem er goed in.

Laad een opgenomen MD in de MD-
wisselaar.
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Wat betreft de DVD-wisselaar dient u de daarbij behorende handleiding te raadplegen.

Als er een andere foutmelding dan de hierboven beschreven meldingen verschijnt, dient u het RESET
knopje in te drukken. Als het probleem daardoor nog niet wordt opgelost, dient u de stroom uit te
schakelen en de winkel waar u het toestel gekocht heeft te raadplegen.
∗ Wanneer het reset knopje wordt ingedrukt, zullen de in het geheugen opgeslagen frequenties voor TV/

radiozenders, titels enz. worden gewist.
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13. TECHNISCHE GEGEVENS
FM-tuner (UKW)
Frequentiebereik:

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

AM-tuner
Frequentiebereik:

MW: 531 kHz tot 1602 kHz (stappen van 9 kHz)
LW: 153 kHz tot 279 kHz (stappen van 3 kHz)

DVD-speler
Systeem:

Digital Versatile Disc met CDDA capaciteiten

Bruikbare discs: DVD video, Compact Disc

Frequentierespons:
20 Hz t/m 22 kHz (48 kHz) (±1 dB)

20 Hz t/m 20 kHz (CD) (±1 dB)

Signaal-ruisverhouding: 100 dB (1 kHz) IHF-A

Dynamisch bereik: 100 dB (1 kHz)

Vervorming: 0,01%

Audioversterker
Nominaal uitgangsvermogen:

18 W × 4 (20 Hz tot 20 kHz, 1%, 4 Ω)

Maximaal uitgangsvermogen:
200 W (50 W × 4 • JEITA)

Impedantie luidsprekers: 4 Ω (4 tot 8 Ω)

Ingangsaansluitingen
Audio ingangsaansluitingen:

130 ±60 mVrms (Hoog)

600 ±80 mVrms (Midden)

840 ±100 mVrms (Laag)

(ingangsimpedantie 10 kΩ of meer)

Video ingangsaansluiting:

1,0 ±0,2 Vp-p (ingangsimpedantie 75 kΩ)

RGB ingangsaansluiting
Video: 0,7 ±0,2 Vp-p (ingangsimpedantie 75 kΩ)

Synchronisatie: 0,3 V (+0,9 / -0,1) Vp-p
(ingangsimpedantie 75 kΩ)

Video uitgangsaansluiting
Video uitgangsaansluiting:

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

LCD-monitor
Schermgrootte:

7 inch (152 mm breed × 85 mm hoog)

Displaymethode:
TN-vloeibare kristallen, transmissietype

Aansturing:
TFT (thin-film transistor) active matrix

Pixels:  336960 (1440 × 234)

Algemeen
Spanningsvereiste:

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

Negatief geaard

Stroomverbruik:  4,0 A (1 W)

Nominaal vermogen autoantenne:
500 mA of minder

Afmetingen van het hoofdtoestel:
178 mm breed × 50 mm hoog × 165 mm diep

Afmetingen van de tuner-versterker:
178 mm breed × 37,5 mm hoog × 209,5 mm diep

Gewicht van het hoofdtoestel:  2,3 kg

Gewicht van de tuner-versterker:  1,1 kg

Afmetingen van de afstandsbediening:
54 mm breed × 28,8 mm hoog × 155 mm diep

Gewicht van de afstandsbediening:
70 g (inclusief batterij)

Opmerkingen:
• De technische gegevens voldoen aan de JEITA-

normen.
• Technische gegevens en ontwerp kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter
verbetering van het product.
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