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 1. ALVORENS TE STARTEN

 2. INHOUD VAN DE VERPAKKING

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

2. Lees deze aanwijzingen goed door.

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

Afb. 1

1 Hoofdtoestel
2 Tuner-versterker (Voor de tuner-versterker)
3 Aanwijzingen

Gebruiksaanwijzing en installatie-aanwijzingen

Garantiebewijs

4 Spanningsdraad  (Voor het hoofdtoestel)
5 Spanningsdraad (For the tuner amp unit)
6 Aansluitingssnoer (Hoofdtoestel ↔ tuner-ver-

sterker)
7 Antenne-verlengsnoer
8 RGB kabel
9 Zak met accessoires van hoofdtoestel

(nummer 1)
Schroef met platte kop (M5 × 8) .................. 4
Zeshoekige bout (M5 × 8) ........................... 5
Elektro-splitter
Machineschroef (M4 × 3) ............................ 4

0 Zak met accessoires van hoofdtoestel
(nummer 2)
Haakplaat .................................................... 2
Draadklem
Rubber dop
Speciale schroef

! Zakje met toebehoren voor de tuner-ver-
sterker
Bevestigingsbeugel ..................................... 2
Kabelklem ................................................... 4
Machineschroef (M4 × 8) ............................ 4

@ Universele bevestigingsbeugel
# Afstandsbediening
$ Batterij

(voor afstandsbediening)

% Buitenplaatje
¥ Houder voor DCP-bedieningspaneel



402 VRX928RVD

Nederlands
Aanwijzingen voor

installatie en aansluiten

 3. ALGEMENE VOORZORGEN

 4. VOORZORGEN VOOR INSTALLEREN

1. Open de behuizing (ombouw) van het toestel
beslist niet. Er bevinden zich geen door de ge-
bruiker te repareren of te onderhouden onder-
delen achter de panelen. Raadpleeg uw han-
delaar of een erkend CLARION-onderhouds-
centrum indien u per ongeluk tijdens het in-
stalleren iets in het toestel heeft laten vallen.

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

1. Zorg dat u alle benodigdheden voor het in-
stalleren van het hoofdtoestel gereed heeft.

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

Chassis Chassis

Beschadiging

Max. 8 mm

Afb. 4
Dashboard

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

Afb. 2

Max. 30˚

Afb. 3

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

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

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

6. Het hoofdtoestel heeft schroefgaten voor be-
vestiging in NISSAN (gemarkeerd met een
N) en TOYOTA (gemarkeerd met een T) voer-
tuigen.

Afb. 5

T

NN T

NT
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 5. INSTALLEREN VAN HET HOOFDTOESTEL

■ Universele bevestiging
1. Plaats de universele bevestigingsbeugel in

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

2. Sluit aan zoals in hoofdstuk 8 wordt beschreven.

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

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

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

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

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

Afb. 6

Opening

Hoofdtoestel

182 mm

53
 m

m

Schroevendraaier

Lipjes

Opening

Speciale schroef

Gat voor bevestiging (in auto)

Instrumentenpaneel

Rubber dop

Universele bevestigingsbeugel

Lipjes (aanslag)
2–Veer

Buitenste afwerklijst

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

• Vereiste afmetingen in dashboard
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Dit toestel is ontworpen voor installatie en be-
vestiging in het dashboard van de auto.

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

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

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

■ Bevestiging (in TOYOTA, NISSAN en andere auto’s voorzien van ISO/DIN)
verwijderen. Herhaal de procedure voor de
andere kant zodat de veren aan beide kan-
ten worden verwijderd. (Afb. 7)

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

3. Sluit aan zoals in hoofdstuk 8 wordt beschreven.

4. Zet het toestel in het dashboard vast en
plaats vervolgens het gedeelte van het dash-
board en het middenpaneel weer terug.

2–Schroef

2–Veer

4–Zeshoekige schroef  ∗ 
(M5 × 8)

Hoofdtoestel

Afb. 7

Hoofdtoestel

Dashboard

Schroevendraaier

Klauw van klem

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

Vak

Middenpaneel
 (opmerking 1)

Opmerking 2

Afb. 8

∗:

★:

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

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

Opmerking 2: Indien een haak op de installatie-
beugel het toestel hindert, moet u
het met een tang of dergelijk ge-
reedschap buigen en plat drukken.
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 7. VOORZORGEN VOOR AANSLUITEN
1. Schakel de spanning beslist uit alvorens ver-

bindingen te maken.

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

3. Controleer de bedrading indien de zekering
doorbrandt.

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

4. Om de zekering te vervangen, dient u de
oude zekering uit de stroomdraad te verwij-
deren en voor deze de nieuwe in de plaats te
doen.(Afbeelding 10)
∗ Stroomdraad voor de tuner-versterker: 15A

ZEKERING
∗ Stroomdraad voor het hoofdtoestel: 3A

ZEKERING

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

LET OP:

Afb. 10

1. Los de speciale schroef indien de achterkant
van het hoofdtoestel met de in Afb. 6 ge-
toonde methode is vastgezet.

2. Verwijder de buitenste afwerklijst.

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

 6. VERWIJDEREN VAN HET HOOFDTOESTEL
trek dan met de haakplaat het hoofdtoestel
naar voren. (Steek de linker- en rechter-
randen van de haakplaat in.) (Afb. 9)

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

Universele bevestigingsbeugel

2–Haakplaat

Buitenste afwerklijst

Instrumentenpaneel

Veer

Hoofdtoestel

A B

Afb. 9

Zekering

Zekeringhouder

Opmerking: Er zijn verschillende typen
zekeringhouders. Let op dat de hou-
der geen kontakt met de accu of an-
dere metalen delen maakt.
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Stevig verbinden met een metalen 
onderdeel van de auto door middel 
van een schroef enz.

CeNET kabel 
(los verkrijgbaar)

Bovenaanzicht 
van de tuner-
versterker

Stroomdraad

Dempingsspoel
Hoofd stroomsnoer

AarddraadZwart

Geel

Zekering

Reset knopje

Voor audio (uit-) ingangs-
aansluiting L+R (RCA) ∗6

Achter audio (uit-) ingangs-
aansluiting L+R (RCA) ∗6

VIDEO uitgangsaansluiting
(RCA) ∗7

VISUAL 1 uitgangsaansluiting
L+R

RGB kabel
(meegeleverd met
dit toestel)

Verbindingssnoer 
(meegeleverd met dit toestel)

VISUAL 1 video ingangsaansluiting (RCA) / 
DVD-wisselaar ingangsaansluiting (RCA)

TV TUNER
ingangsaansluiting (RCA)

Radio-antenne aansluiting ∗4
NAVI aansluiting ∗9

RGB aansluiting

CeNET
aansluiting

CCD/VISUAL 2 aansluiting ∗8

5.1 kanaals surround decoder 
keuzeschakelaar ∗5

Non-fader uitgangsaansluiting L+R (RCA)

Hoofdtoestel Stroomdraad

 8. AANSLUITEN
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Nr. Beschrijving
ACHTERAAN RECHTS+
ACHTERAAN RECHTS-
VOORAAN RECHTS+
VOORAAN RECHTS-
VOORAAN LINKS+
VOORAAN LINKS-
ACHTERAAN LINKS+
ACHTERAAN LINKS-
SNELHEIDSPULS
+12 V HOOFDSTROOMVOORZIENING (∗2)
AUTOMATISCHE ANTENNE (∗1)
VERLICHTING
+12 V ACCESSOIRE (∗2)
AARDING

1 Reserve aansluiting (zwart)
2 Stroomdraad telefoondemping (Bruin)
3 Reserve aansluiting (Geel)
4 ISO STEKKER
5 Handrem (Licht groen)

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

B-6

B-7

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

B-8
A-1

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

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

∗3: PHONE MUTE aansluiting
Het met dit toestel meegeleverde snoer moet worden aangesloten op de opgegeven positie van
de stekker van het voertuig om de “onderbreking van de geluidsweergave voor mobiele
telefoons ” functie te kunnen gebruiken.

∗4: Gebruik het meegeleverde verlengsnoer indien nodig (meegeleverd met dit toestel).
Opmerking: Maak de negatieve kabel van de accu van de auto los voor u iets gaat aansluiten of installeren.
∗5: Als er een 5.1 kanaals surround decoder (DVH923, los verkrijgbaar) is aangesloten en de

versterker van dit toestel wordt gebruikt, dient u de keuzeschakelaar op “LINE IN” te zetten. De
AUDIO OUT (IN) aansluiting van de tuner-versterker is dan alleen beschikbaar voor audio
ingangssignalen, niet voor het produceren van uitgangssignalen.

∗6: Sluit aan op een los verkrijgbare externe versterker via een los verkrijgbaar RCA (tulpstekker)
snoer (L, R).

Opmerking: Wanneer de 5.1 kanaals surround decoder is aangesloten, zijn deze aansluitingen alleen be-
schikbaar voor audio ingangssignalen.

∗7: Sluit aan op een achter-monitor (los verkrijgbaar) voor de achterbank.
∗8: Sluit aan op los verkrijgbare video apparatuur via los verkrijgbare snoeren, of op een CCD

camera (eveneens los verkrijgbaar).
∗9: Sluit aan op een los verkrijgbaar navigatiesysteem.

(LINE IN) D N (LINE OUT)

5

2
∗2

3

B-1 B-6
B-5

B-7

B-8

B-4
B-3B-2

A-4

A-6

A-8

A-7

4

A-5

∗2

∗2

∗2

1

A-1
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■ Aansluiten van accessoires
• Aansluiten op een externe versterker

Er kan een externe versterker worden aangesloten, behalve wanneer de 5.1 kanaals surround
decoder reeds is aangesloten. Voor meer details hieromtrent dient u de handleiding van de 5.1
kanaals surround decoder te raadplegen.

• Aansluiting op de CCD camera
Er kan een CCD camera voor het voertuig worden aangesloten op de CCD/VISUAL 2 aansluiting
van de tuner-versterker. Voor meer details hieromtrent dient u de handleiding van de CCD camera
te raadplegen.
Opmerking:
• U heeft een extra spanningstoevoerbox (los verkrijgbaar) nodig bij het aansluiten van een

veiligheidscamera op het hoofdtoestel.
• De navigatie kan niet worden ingeschakeld wanneer de CCD-camera in gebruik is.
• Het stroomkastje voor de CCA147 camera kan niet worden gebruikt. Gebruik in plaats daarvan de

CCA188.

• Indien de speciale draad van de mobiele telefoon is verbonden met de
telefoondempingsdraad van het hoofdtoestel, kan het geluid automatisch
worden gedempt wanneer de mobiele telefoon wordt gebruikt.
Zie blz. 393 voor details aangaande het dempen van het geluid bij gebruik van de mobiele telefoon.

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

Voor DAB aansluitingen kan alleen de DAH913 worden gebruikt. De DAH9500Z kan niet worden
aangesloten.

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

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

Opmerkingen:
• Door de draad voor de handrem aan te sluiten

op de aarding van de lamp kunt u naar uw TV/
videospeler/DVD video/Video CD kijken wan-
neer de handrem is aangetrokken.

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

Tuner-versterker

Handremlampje
+ draad naar accu

Sluit deze drie draden 
op elkaar aan.- draad

handrem-
signaal-
draad

Handremdraad 
(helder groen)
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 9. SYSTEEMVOORBEELDEN

VRX928RVD

Tuner IN

VISUAL 2 IN

VISUAL 1 IN

VTR

(TTX7502z/

TTX7503z)

(VCZ628)
(DCZ628)

(NAX9500E) 

CeNET STAND
ALONE

Zet de [CeNET/STAND ALONE] schakelaar van de 
5.1-kanaals surround-decoder in de [CeNET] stand.

TV tuner

CeNET kabel
(meegeleverd 
met de TV tuner)

RCA videokabel
(meegeleverd met de TV tuner)

RCA videokabel (los verkrijgbaar)

AV adapterkabel
(CCA-389,
los verkrijgbaar)

DVD-wisselaar
CD-wisselaar

CeNET Y-adapter
(CCA-519-500, 
los verkrijgbaar)

Ferriet kernfilter 
(meegeleverd met de DVD-wisselaar)

R
C

A
 videokabel (m

eegeleverd m
et de V

C
Z

628)

CeNET kabel
(meegeleverd met de Wisselaar)

R
G

B
 kabel *1 (m

eegeleverd m
et de N

A
X

9500E
)

Navigatiesysteem

Mini-DIN (8P) kabel*1

(meegeleverd met de 
      NAX9500E)

Tuner-versterker
(Voor de tuner-versterker)

Voor
   -Luidsprekers

Achter
   -Luidsprekers

Achtermonitor

*1.Wanneer een bron van een video-composietbeeld wordt 
gebruikt, sluit u ze aan op de 8-pin Mini-DIN videostekker. 
Wanneer een RGB-bron wordt gebruikt, sluit u ze aan op 
de 8-pin DIN RGB-stekker.
Wanneer een CLARION-navigatiesysteem wordt gebruikt, 
sluit u het aan op beide stekkers.

*2.Om de juiste input in te schakelen, moet u de 
VRX928RVD configureren zoals beschreven wordt op 
pagina 388.

■ Systeemvoorbeeld 1
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■ Systeemvoorbeeld 2

VRX925VD

CeNET STAND
ALONE

������
������
������
������
������

Tuner IN

VISUAL 2 IN

VISUAL 1 IN

SLAVE
STAND
ALONE

Ferriet kernfilter
(meegeleverd met de DVD-wisselaar)

(VCZ628)

VTR

CeNET 
TV tuner

CeNET 
kabel
(meegeleverd 
met de TV tuner)

RCA videokabel

CeNET DVD-wisselaar

CeNET kabel
(meegeleverd met de VCZ628)

CeNET kabel
(meegeleverd met de 
 DVH923)

4-Kanaals
Eindversterker

(Zwart)

D
igitale optische glasvezelkabel (m

eegeleverd m
et de DVH

923)

RCA tulpstekkerkabel
(meegeleverd met de SRK601)

RCA tulpstekkerkabel 
(meegeleverd met de TV tuner)

RCA tulpstekkerkabel
(los verkrijgbaar)

Digitale optische glasvezelkabel
(DCA-005/008, los verkrijgbaar)

(Grijs)

(Grijs)

R
C

A
 videokabel (m

eegeleverd m
et de V

C
Z

628)

AV adapterkabel
(CCA-389,
 los verkrijgbaar)

Tuner-versterker
(Voor de tuner-versterker)

Voor
   -Luidsprekers

Achter
   -Luidsprekers

5.1 kanaals surround
decoder (DVH923)

Actieve Centerluidspreker
Ingebouwde Eindversterker
(SRK601)

Actieve Subwoofer
IngebouwdeEindversterker

Zet de [CeNET/STAND ALONE] schakelaar 
van de 5.1-kanaals surround-decoder in de 
[CeNET] stand.

Zet de [SLAVE/STAND ALONE] 
schakelaar van de 5.1-kanaals 
surround-decoder in de [SLAVE] stand.

∗ The diagram shows a 5.1 ch 
surround system configuration using 
an external amplifier.
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■ Systeemvoorbeeld 3

������
������
������
������
������

(LINE IN)D N(LINE OUT)

Tuner-versterker
(Voor de tuner-versterker)

5.1 kanaals surround
decoder (DVH923)

Actieve Centerluidspreker
Ingebouwde Eindversterker
(SRK601)

Actieve Subwoofer
IngebouwdeEindversterker

(Zwart)

RCA tulpstekkerkabel
(meegeleverd met de SRK601)

RCA tulpstekkerkabel 
(los verkrijgbaar)

RCA tulpstekkerkabel (los verkrijgbaar)

Voor
   -Luidsprekers

Achter
   -Luidsprekers

Zet de [(LINE IN)D/N(LINE OUT)] 
schakelaar van de 5.1-kanaals 
surround-decoder in de [(LINE IN)D] 
stand.

Een configuratie voor 5.1 kanaals surroundweergave kan worden verwezenlijkt met de ingebouwde
versterker van de tuner-versterker.

Het schema hieronder toont de diverse onderdelen voor Systeemvoorbeeld 2.
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