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 1. INNAN DU BÖRJAR

 2. INNEHÅLLET I FÖRPACKNINGEN

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

2. Läs igenom dessa anvisningar noggrant.

3. Var noga med att koppla loss batteriets ne-
gativa kontakt ”-” innan du börjar med
själva installationen. Detta är för att förhindra
kortslutning under installationens gång. (Fi-
gur 1)

Bilbatteri

Figur 1

1 Huvudenhet
2 Radio/förstärkardel
3 Manualer

Bruksanvisning och installations anvisning
Garantikort

4 Strömförsörjningskabel (för huvudenheten)
5 Strömförsörjningskabel (för radio/

förstärkardelen)
6 Anslutningskabel (huvudenheten ↔ radio/

förstärkardelen)
7 Antennförlängningskabel
8 RGB-anslutningskabel
9 Påse med tillbehör till huvudenheten (Nr. 1)

Skruvar med platt huvud (M5 × 8) ............... 4
Sexkantsbultar (M5× 8) ............................... 5
Grenuttag
Maskinskruvar (M4× 3) ............................... 4

0 Påse med tillbehör till huvudenheten (Nr. 2)
Hakplattor .................................................... 2
Kabelklämma
Gummihylsa
Specialskruv

! Påsar med tillbehör till radio/förstärkardelen
Monteringsfästen ........................................ 2
Kanotklips ................................................... 4
Maskinskruvar (M4 × 8) .............................. 4

@ Universalmonteringsfäste
# Fjärrkontroll
$ Batteri

(för fjärrkontrollen)

% Yttre ramlist
¥ Fodral för kontrollpanelen
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 3. ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

 4. ATT OBSERVERA VID INSTALLATIONEN

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

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

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

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

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

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

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

6. Huvudenheten är försedd med skruv-
monteringshål för fordon från NISSAN (mar-
kerade med N) och TOYOTA (markerade
med T).

Instrumentpanel

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

Figur 2

Max. de 30˚

Figur 3

Chassi Chassi

Skador

Max. de 8 mm

Figur 4

Figur 5

T

NN T

NT
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 5. HUR MAN INSTALLERAR HUVUDENHETEN

■ Universalmontering
1. Placera universalmonteringsfästet i

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

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

3. Stick in huvudenheten i universalmonterings-
fästet tills den låses fast.

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

Observera:
1) För somliga bilmodeller krävs det en speciell

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

2) Fäst de främre flikarna ordentligt för att förhin-
dra att huvudenheten skakar loss.

Figur 6

Hål

Huvudenhet

182 mm

53
 m

m

Skruvmejsel

Flikar

Hål

Specialskruv

Inre fäste (i bilen)

Instrumentpanel

Gummihylsa

Universalmonteringsfäste

Flikar
2 st. fjädrar

Ytterram

Observera:
Sätt fast ytterramen så att 
metalldelen på baksidan 
passar i överkanten på huvu-
denheten.

• Mått för öppningen i konsolen
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Denna bilstereo är avsedd för fast installation i
instrumentpanelen.

Om fordonet redan är utrustat med en fabriks-
monterad bilradio, så installera huvudenheten
med hjälp av de delar och skruvar som är mar-
kerade med en asterisk (∗). (Figur 8)

Om fordonet inte är utrustat med en fabriks-
monterad bilradio, så skaffa en installationssats
för att installera huvudenheten med hjälp av föl-
jande procedur.

1. Skruva loss skruvarna på båda sidorna av
huvudenheten. Lyft sedan bladfjädern på
respektive sida tills gripklorna frigörs från hå-
len, och skjut fjädern i pilens riktning för att

■ Fast montering (TOYOTA, NISSAN och andra ISO/DIN-utrustade fordon)
ta loss den. Upprepa proceduren på den an-
dra sidan för att ta av bladfjädrarna på båda
sidorna. (Figur 7)

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

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

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

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

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

2 st. skruva

2 st. fjädrar

4 st. sexkantsskruvar ∗
 (M5 × 8)

Huvudenhet

Figur 7

Huvudenhet

Instrumentpanel

Skruvmejsel

Gripklo

Monteringsfäste ∗ 
(1 par för vänster och höger sida)

Fack

Mittpanel 
(se Anmärkning 1)

Anmärkning 2

Figur 8

∗: De delar och skruvar som är märkta med 
en asterisk används för att installera 
bilradion eller finns med i 
installationenssatsen.

★: Skruvarna som är märkta med en stjärna 
sitter från början fastskruvade i bilen.
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 7. ATT OBSERVERA ANGÅENDE LEDNINGSDRAGNINGEN
1. Var noga med att stänga av strömmen innan

du börjar med ledningsdragningen.

2. Var mycket noga med var du drar ledningarna.

Håll undan dem från motorn, avgasröret osv.

Ledningarna kan skadas om de utsätts för värme.

3. Om säkringen går så kontrollera att lednings-
dragningen är korrekt.

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

4. Om säkringen behöver bytas så ta bort den
gamla säkringen från strömkabeln och sätt i
en ny. (Figur 10)
∗ Säkring för strömkabeln till radio/

förstärkardelen: 15 A
∗ Säkring för strömkabeln till huvudenheten: 3 A

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

OBSERVERA

Figur 10

1. Om huvudenheten är fastsatt på det sätt som
visas i figur 6, så lossa specialskruven.

2. Ta av ytterramen.

3. Stick in hakplattan mellan fjädern och
universalmonteringsfästet, passa in tapp B
på fjädern i hål A  på hakplattan, och dra
sedan ut huvudenheten med hjälp av hak-

 6. HUR MAN TAR BORT HUVUDENHETEN
plattorna. (Stick in en hakplatta både på hö-
ger och vänster sida.) (Figur 9)

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

Universalmonteringsfäste

2 st. hakplattor

Ytterram

Instrumentpanel

Fjäder

Huvudenhet

A B

Figur 9

Säkring

Säkringshållare

Observera: Det finns olika sorters säkringshållare.
Var noga med att inte låta batterisidan
komma i kontakt med några andra
metalldelar.
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Fäst denna del ordentligt i 
någon metalldel i bilen, t.ex. 
genom att skruva fast den.

CeNET-kabel (vendido aparte)

Huvudenhet

Radio/förstärkard
elen sedd 
ovanifrån

Strömkabel

Choke-spole
Huvudströmkabel

JordkabelSvart

Gul

Sakring

Återställningsknapp

Främre ljudutgångar (-ingångar)
Vänster + höger (phono) ∗6

Bakre ljudutgångar (-ingångar)
Vänster + höger (phono) ∗6

VIDEO-utgång (phono) ∗7

VISUAL 1-ljudingångar,
vänster + höger (phono)

Strömkabel

Anslutningskabel
(medföljer den här apparaten)

RGB-anslutningskabel
(medföljer den här 
apparaten)

Videoingång (VISUAL 1, phono)
DVD-växlaringång (phono)

TV-tuneringång (phono)

Radioantenningång ∗4

NAVI-ingång ∗9

RGBI-ingång

CeNET
I-ingång

CCD/VISUAL 2-ingång ∗8

Omkopplare för 5,1-kanals 
surround-dekoder ∗5

Icke-fader-utgångar (vänster + höger, phono)

 8. KOPPLINGSSCHEMA
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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

(LINE IN) D N (LINE OUT)

Nr. Beskrivning
HÖGER BAK+
HÖGER BAK-
HÖGER FRAM+
HÖGER FRAM-
VANSTER FRAM+
VANSTER FRAM-
VANSTER BAK+
VANSTER BAK-
HATIGHETSPULS
+12 V HUVUDSTRÖM (∗2)
MOTORANTENN (∗1)
BELYSNING
+12 V VIA TÄNDNINGSLAS (∗2)
JORD

1 Reservuttag (Svart)
2 Telemute-kabel (Brun)
3 Extrauttag (Gul)
4 ISO-KONTAKT
5 Handbroms (Ljusgrön)

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

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

∗3: Anslutning till PHONE MUTE-uttaget
Kabeln som medföljer den här apparaten måste anslutas på den angivna platsen på kontakten
på fordonet för att funktionen för dämpning av ljudet från bilstereon när telefonen används ska
fungera.

∗4: Använd den påsatta förlängningskabeln om det behövs (medföljer den här apparaten).
Observera : Koppla loss (-)-kabeln från bilens batteri innan installationen påbörjas.
∗5: Om en 5,1-kanals surround-dekoder (DVH923, säljs separat) är ansluten och förstärkaren i den

här apparaten ska användas så ställ in omkopplaren på ”LINE IN”. Då fungerar AUDIO OUT
(IN)-uttagen på radio/förstärkardelen bara som ljudingångar, inte som ljudutgångar.

∗6: Anslut till en annan förstärkare som säljs separat via en kabel med phonokontakter (för vänster
och höger kanal) som också säljs separat.

Observera : När en 5,1-kanals surround-dekoder är ansluten fungerar dessa uttag bara som ljudingångar.
∗7: Anslut till en bakre bildskärm för baksätet.
∗8: Anslut till en videobandspelare eller liknande som säljs separat via en anslutningskabel som

också säljs separat, eller till en CCD-kamera (säljs separat).
∗9: Anslut till en navigationsapparat som säljs separat.
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■ Inkoppling av ytterligare komponenter
• Inkoppling av en separat förstärkare

Det går att ansluta en separat förstärkare om ingen 5,1-kanals surround-dekoder är ansluten. Se
bruksanvisningen till den 5,1-kanaliga surround-dekodern för närmare detaljer.

• Anslutning av en CCD-kamera för fordon
Det går att ansluta en CCD-kamera för fordon till CCD/VISUAL 2-ingången för radio/
förstärkardelen. Se instruktionsbladet eller bruksanvisningen som medföljer CCD-kameran för
närmare detaljer.
Observera:
• Det behövs en särskild strömförsörjningsdosa (säljs separat) för att ansluta back-kameran till

huvudenheten.
• Navigeringssystemet kan inte slås på när CCD-kameran används.
• Det går inte att använda kamera-strömförsörjningsdosan CCA 147. Använd CCA 188 i stället.

• Om den specificerade ledningen på mobiltelefonen kopplas till
huvudenhetens telefonljuddämpningsledning går det att automatiskt
dämpa ljudet från bilstereon när mobiltelefonen används.
Se sidan 555 om hur man ställer in ljuddämpningen för mobiltelefonen.

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

Det går bara att använda DAH913 för DAB-anslutningen. Det går inte att ansluta DAH9500z.

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

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

Observera:
• När handbromskabeln är ansluten till lampans

jord går det att titta på TV/video/DVD-skivor när
handbromsen är åtdragen.

• Om handbromskabeln inte är ansluten tänds
inte bildskärmen.

Handbroms

Handbromslampa
+-kabel till batteriet

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

Handbromskabel 
(ljusgrön)
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 9. SYSTEMEXEMPEL

VRX928RVD

Tuner IN

VISUAL 2 IN

VISUAL 1 IN

VTR

(TTX7502z/

TTX7503z)

(VCZ628)
(DCZ628)

(NAX9500E) 

CeNET STAND
ALONE

TV-tuner

CeNET-kabel
(medföljer TV-tuner)

RCA-videokabel
(medföljer TV-tuner)

Backmonitor

RCA-videokabel (säljs separat)

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

DVD-växlare
CD-växlare

CeNET Y-adapter
(CCA-519-500, 
säljs separat)

Ferritklämma 
(medföljer DVD-växlare)

R
C

A
-videokabel (m

edföljer V
C

Z
628)

CeNET-kabel
(medföljer växlare)

R
G

B
-kabel *1 (m

edföljer N
A

X
9500E

)

Navigeringssystem

Kabel Mini DIN (8-polig)*1

(medföljer 
      NAX9500E)

Främre
Högtalare

Bakre
Högtalare

Radio/förstärkardel

Sätt 5.1CH surroundljudsdekoderns omkopplare 
[CeNET/STAND ALONE] i läge [CeNET].

∗1.Om en källa med videokompositsignal används, 
skall den anslutas till den 8-poliga mini-DIN-ans-
lutningen. Om en RGB-källa används, skall den 
anslutas till den 8-poliga RGB-anslutningen. Om 
ett Clarion navigeringssystem används, skall det 
anslutas till båda anslutningarna.

∗2.Välj rätt anslutning enligt konfigurationssanvisnin-
garna för VRX928RVD på sid 551.

■ Exempel 1
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■ Exempel 2

VRX925VD

CeNET STAND
ALONE

������
������
������
������
������

Tuner IN

VISUAL 2 IN

VISUAL 1 IN

SLAVE
STAND
ALONE

Ferritklämma 
(medföljer DVD-växlare)

(VCZ628)

VTR

CeNET-TV-tuner

CeNET
   -kabel
(medföljer
TV-tuner)

RCA-videokabel
(medföljer TV-tuner)

CeNET DVD-växlare

CeNET-kabel
(medföljer VCZ628)

CeNET-kabel
(medföljer 
 DVH923)

4-kanals
Effektförstärkare

(Svart)

D
igital optisk fiber-kabel (m

edföljer D
V

H
923)

Kabel med RCA-kontakt
(medföljer SRK601)

Kabel med RCA-kontakt 
(säljs separat)

Kabel med RCA-kontakt (säljs separat)

Digital optisk fiber-kabel
(DCA-005/008, säljs separat)

(Grå)

(Grå)

R
C

A
-videokabel (m

edföljer V
C

Z
628)

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

Främre
Högtalare

Bakre
Högtalare

Radio/förstärkardel

5,1-kanals
surround-dekoder
(DVH923) Driven Mitthögtalare

Inbyggd förstärkare

Driven Subwoofer
Inbyggd förstärkare
(SRK601)

Sätt 5.1CH surroundljudsdekoderns omkopplare 
[CeNET/STAND ALONE] i läge [CeNET].

Sätt 5.1CH surroundljudsdekoderns 
omkopplare [SLAVE/STAND ALONE] 
i läge [SLAVE].

∗ I figuren visas en 5,1-kanalig surround-
uppsättning med en separat förstärkare.
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■ Exempel 3

������
������
������
������
������

(LINE IN)D N(LINE OUT)

Radio/förstärkardel

5,1-kanals
surround-dekoder
(DVH923)

(Svart)

Kabel med RCA-kontakt
(medföljer SRK601)

Kabel med RCA-kontakt 
(säljs separat)

Kabel med RCA-kontakt (säljs separat)

Främre
Högtalare

Bakre
Högtalare

Driven Mitthögtalare
Inbyggd förstärkare

Driven Subwoofer
Inbyggd förstärkare
(SRK601)

Sätt 5.1CH surroundljudsdekoderns 
omkopplare [(LINE IN)D/N(LINE OUT)] 
i läge [(LINE IN)D].

En 5,1-kanalig surround-uppsättning som använder den inbyggda förstärkaren i radio/förstärkardelen.

I nedanstående figur visas den del som är annorlunda jämfört med Systemexempel 2.
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