
BRUKERHÅNDBOK 

In-Car Audio Visual Navigation

Vi setter pris på at du kjøpte denne mottakeren.
Vennligst les gjennom denne håndboken for riktig bruk.
Vi anbefaler at du etter å ha lest brukerhåndboken oppbevarer denne håndboken på 
en sikker plass for fremtidig referanse.



Symbolene som beskrives nedenfor finner du i denne instruksjonshåndboken, 
samt på selve innretningen for å sikre riktig og sikker bruk og unngå skader på 
personer eller eiendom. Vær sikker på at du forstår betydningen av disse 
symbolene før du leser resten av denne håndboken.

Forholdsregler for bruk
De følgende symbolene vil komme forut for informasjon som er nyttig for å forebygge 
skade på hovedenheten, samt for å sikre problemfri drift.

ADVARSEL

Dette skiltet indikerer en situasjon der feil håndtering ved å ikke ta 
hensyn til skiltet kan føre til døden eller alvorlig personskade.

FORSIKTIG

Dette skiltet indikerer en situasjon der feil håndtering ved å ikke ta 
hensyn til skiltet kan føre til personskade eller kun skade på eiendom.

Følg dette rådet for å forhindre feilfunksjoner eller skade på hoveden-
heten.
Utfør den indikerte handlingen i tilfelle feilfunksjon.

OBS

Nyttig informasjon for problemfri drift av hovedenheten.

Fakta som må huskes på ved betjening av hovedenheten.
KONTROLLER

Endringer på produktspesifikasjonene kan føre til forskjeller mellom innholdet i 
denne brukerhåndboken og produktets funksjoner.

Vennligst les alle materialer, slik som håndbøker og garantier, som medfølger 
produktet. ECLIPSE vil ikke være ansvarlig for utilfredsstillende produktytelse 
på grunn av at disse instruksjonene ikke ble fulgt.

VIKTIG
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Før bruk

Sikkerhetsregler

ADVARSEL
● Dette systemet skal ikke modifiseres for noen annen bruk enn slik som spesifisert i dette 

dokumentet. Det må heller ikke gjøres avvik fra installasjonsprosedyrene som er beskrevet i 
dette dokumentet; Eclipse skal ikke holdes ansvarlig for skader som omfatter, men som ikke er 
begrenset til, alvorlig personskade, døden eller skade på eiendom som følger av installasjoner 
som gjør det mulig med utilsiktet betjening.

● Denne hovedenheten krever 12 V likestrøm og skal kun installeres i et kjøretøy med et elektrisk 
system på 12 V negativ jording. Enhver annen installasjonsbruk enn den tilsiktede kan 
forårsake alvorlig skade på hovedenheten, samt elektrisk sjokk eller personlig skade.

● Denne hovedenheten skal aldri installeres der den vil forstyrre sikker drift av kjøretøyet.
Blokker aldri førerens sikt. Hovedenheten skal ikke installeres der den kan forstyrre betjeningen 
av bremsene, styringen eller noen sikkerhetssystemer, inkludert sikkerhetsbelter og 
kollisjonsputer.

● Før det drilles hull i kjøretøyet for installering, må du bekrefte plasseringene på rør, tanker, 
elektrisk kabling og andre systemer og komponenter i kjøretøyet for å unngå at det ikke oppstår 
noen forstyrrelse eller kontakt. I tillegg må du også ta rustforebyggende og 
lekkasjeforebyggende tiltak i området som drilles. Ellers kan det føre til brann eller elektrisk 
sjokk.

● Ved installering av hovedenheten, ikke fjern eller endre eksisterende festeinnretninger på 
kjøretøyet, inkludert mutre, bolter, skruer, klemmer og monteringer. Eksisterende kabling på 
kjøretøyet, inkludert elektriske jordinger og reimer, skal aldri løsnes, flyttes eller endres. 
Endring av eksisterende kjøretøyskomponenter kan gjøre kjøretøyet utrygt å betjene.

● Før installasjon skal den negative (-) batteriterminalen fjernes for å forhindre elektriske sjokk, 
elektrisk overslag, branner og skade på kjøretøyets kabling og hovedenheten du installerer.

● Sikre kablingen med ikke-strømførende tape eller plastforbindelser, slik at kablene ikke 
forstyrrer kjøretøyets betjening, inkludert bremsepedalen, girspaken og styringen. Plasser 
kablene slik at de ikke vil gnis mot, skures eller skades av bevegelige kjøretøyskomponenter, 
inkludert elektriske seter.

● For å unngå skade på hovedenheten og kjøretøyet, inkludert brann, skal det aldri forsynes 
strøm til en installert hovedenhet på en måte som vil overbelaste kapasiteten på en 
eksisterende kjøretøyskrets. La aldri en strømledning eller -kobling være uisolert. Installer alltid 
medfølgende sikringer, kretsbrytere og releer.

● Kollisjonsputer er en avgjørende del av et sikkerhetssystem. Installer aldri hovedenheten på en 
måte som vil endre kablingen til kollisjonsputene eller forstyrre kollisjonsputeutløsningen. 
Kollisjonsputene må fungere riktig i tilfelle en ulykke.

● Når installeringen er fullført, skal alle kjøretøyets elektriske systemer kontrolleres for å sikre at 
de virker riktig, inkludert lys, horn, bremselys og nødblink.

● For din egen beskyttelse skal du aldri bruke en elektrisk drill uten å bruke sikkerhetsbriller.
Avfall eller ødelagte drillbiter kan forårsake alvorlige øyeskader, inkludert blindhet.

● Bruk elektrisk tape til å isolere endene på alle kabler, selv om de ikke brukes. Riktig isolering 
forhindrer lysbuer, sjokk og brann.

● Noen innretninger krever bruk av batterier. Installer aldri hovedenheten på steder der små barn 
har tilgang til batterier. Hvis et batteri svelges, søk umiddelbar legehjelp.

● Når kjøretøyet er i bevegelse, skal du aldri ta øynene av veien for å foreta justeringer på 
hovedenheten. Du må vie oppmerksomheten til veien til enhver tid for å unngå ulykker; ikke la 
betjening eller justering av hovedenheten distrahere deg fra å betjene kjøretøyet på en 
ansvarlig måte.
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● Føreren skal ikke se på skjermen ved kjøring. Hvis du gjør dette, kan det føre til en ulykke.

● Ikke plasser fremmedlegemer i innsettingsåpningen for disker eller USB-inngangsterminalen. 
Dette kan føre til brann eller elektrisk sjokk.

● Ikke demonter eller endre denne hovedenheten. Hvis du gjør dette, kan det føre til en ulykke, 
brann eller elektrisk sjokk.

● Ikke la vann eller fremmedlegemer komme inn i de indre delene av denne hovedenheten. Hvis 
du gjør dette, kan det føre til røyk, brann eller elektrisk sjokk.

● Skal ikke brukes når hovedenheten ikke fungerer riktig (skjermen er ikke tent, eller det kommer 
ingen lyd). Hvis du gjør dette, kan det føre til en ulykke, brann eller elektrisk sjokk.

● Skift alltid ut sikringer med sikringer som har identisk kapasitet og egenskaper. Bruk aldri en 
sikring som har høyere kapasitet enn den opprinnelige sikringen. Hvis det brukes feil 
sikringstype, kan dette føre til brann eller alvorlig skade.

● Hvis fremmedlegemer eller vann kommer inn i hovedenheten, kan det komme ut røyk eller en 
merkelig lukt. Hvis dette skjer, stopp bruken av hovedenheten umiddelbart, og ta kontakt med 
forhandleren. Hvis du fortsetter å bruke hovedenheten under disse betingelsene, kan det føre til 
ulykker, brann eller elektrisk sjokk.

● Føreren skal ikke skifte disk eller USB-minne under ved kjøring. Hvis du gjør dette, kan det føre 
til en ulykke. Du må først stoppe eller parkere bilen på et trygt sted, og deretter kan du gå videre 
med å fjerne eller sette inn en disk og/eller en USB-enhet.

● Plastposer og emballasje kan forårsake kvelning og død. Oppbevar disse gjenstandene 
utilgjengelig for spedbarn og barn. Plasser aldri poser eller emballasje over noen persons hode 
eller munn.

● Se til å parkere kjøretøyet på et trygt sted, og aktiver parkeringsbremsen før du ser på DVD 
eller video. Av sikkerhetsmessige årsaker vil kun lyden på DVDer eller videoer være aktivert når 
kjøretøyet er i bevegelse.
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FORSIKTIG
● Kabling og installering av denne hovedenheten krever ekspertise og erfaring. Profesjonell 

installasjon anbefales. Forhør deg med forhandleren din eller en profesjonell 
installasjonsekspert. Feil kabling kan skade hovedenheten eller forstyrre sikker drift av 
kjøretøyet.

● Bruk kun spesifiserte tilbehørsdeler. Bruk av andre deler kan forårsake skade på hovedenheten 
og medføre at deler løsner eller faller av eller flyr av hovedenheten.

● Ikke installer hovedenheten på steder der den kan bli utsatt for duggkondens (rundt 
klimanleggets slange osv.) eller på steder der den kan komme i kontakt med vann, høye 
fuktighetsnivåer, støv eller oljet røyk. Hvis vann, fuktighet, støv eller oljet røyk kommer inn i 
denne hovedenheten, kan det føre til røykutvikling, branner eller feilfunksjoner.

● Skal ikke installeres på steder som er utsatt for direkte sollys eller der den kan treffes direkte av 
varm luft fra varmeapparatet. Dette kan øke den indre temperaturen på denne hovedenheten, 
noe som kan føre til branner og feilfunksjoner.

● Ikke forhindre luftstrømningen til varmeutslippet eller lufteåpningene på denne hovedenheten. 
Hvis luftstrømmen forhindres, vil dette føre til at innsiden av hovedenhetens overopphetes, slik 
at det kan føre til branner.

● Tilkoble som spesifisert i installasjonsanvisningen. Hvis tilkoblingen ikke er riktig, kan det føre til 
branner eller ulykker.

● Installer kablingen på en slik måte at kabler ikke vil klemmes av bevegelige deler, slik som 
f.eks. seteskinner og skrudeler i kjøretøyets karosseri. Ulykker, branner og sjokk kan være 
resultatet ved frakobling og elektriske kortslutninger.

● Installer kablingen på en måte at kablene ikke kommer i berøring med metalldeler. Kablingen 
kan skades ved berøring av metalldeler, noe som fører til brann og sjokk.

● Unngå all kontakt med varme overflater ved kabling av hovedenheten. Høye temperaturer kan 
skade kabling, forårsake kortslutninger, elektriske overslag og branner.

● Når plasseringen av installasjonen endres for denne hovedenheten, vennligst forhør deg med 
forhandleren der du kjøpte den av sikkerhetsmessige årsaker. Ekspertise er nødvendig ved 
fjerning og installering.

● Hold volumet på et fornuftig nivå, slik at du kan høre lydene utenfra kjøretøyet, inkludert 
varsellyder, stemmer og sirener. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå en ulykke.

● Vær forsiktig, slik at hendene og fingrene dine ikke klemmes når du justerer hellingsvinkelen 
eller lukker displayet. Dette kan føre til skader.

● Ikke plasser hendene eller fingrene dine i innsettingsåpningen for disker eller USB-
inngangsterminalen.
Dette kan føre til skader.

● Ikke berør varmespredende deler av enheten, da du kan få forbrenninger.

● Volumet skal stilles til et moderat nivå for å unngå hørselskade når hovedenheten slås på.

● Ikke bruk når lyden som avgis er forvrengt.

● Denne hovedenheten bruker usynlig laserlys. Ikke demonter eller endre denne hovedenheten. 
Hvis det oppstår problemer, ta kontakt med forhandleren der du kjøpte hovedenheten.
Endring på denne hovedenheten kan føre til eksponering overfor laserutstråling (som kan 
skade synet), eller føre til en ulykke, brann eller elektriske sjokk.
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● Hvis hovedenheten faller ned eller de ytre overflatene ser ut til å være ødelagte, slå av 
strømmen til hovedenheten og ta kontakt med forhandleren. Hvis enheten brukes i denne 
tilstanden, kan det føre til branner eller elekrisk sjokk.

● Ved bruk av kjøretøyets hastighetspulssignal kan du bruke ruteveiledningsfunksjonen selv på 
plasser der ingen veiledning vanligvis gis (f.eks. i en tunnel). Men nøyaktigheten til veiledningen 
garanteres ikke, siden veiledningen utføres ved bruk av informasjonen om veioverflateforhold 
og kjøretøyets hastighet.

● Et “LASERPRODUKT KLASSE 1”-merke er festet oppå denne enheten.

● I overensstemmelse med det europeiske direktivet 2002/96/EC (= WEEE, vedrørende 
avfallshåndtering av elektrisk og elektronisk utstyr), må dette produktet, som er merket med en 
søppelkasse med et kryss over, ikke kastes sammen med husholdningsavfall i EUs 
medlemsstater.
WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment
Ved avhending av dette produktet i en EU-medlemsstat, skal det bortskaffes på riktig måte 
ifølge lovene i dette landet, for eksempel ved å returnere det til distributøren.
WEEE har potensielle virkninger på miljøet og menneskelig helse som en følge av 
tilstedeværelsen av farlige stoffer. Du kan hjelpe til med å eliminere disse virkningene og 
forbedre gjenbruk/resirkulering/andre former for gjenbruk gjennom ditt samarbeid.
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Sikkerhetsregler
Før bruk

VIKTIG
● Når det er mye vibrasjon - for eksempel ved kjøring på dårlig vei - kan hovedenheten bli 

ubrukelig, idet den ikke er i stand til å lese data fra disken.
● Kondens kan samle seg på linsen, med funksjonen som krever avlesing av CDer og DVDer, 

umiddelbart etter å ha slått PÅ varmeapparatet i kalde temperaturer. Vent i omtrent 1 time for å 
la kondensen fordampe, slik at enheten kan fungere som normalt.
Ta kontakt med butikken der du kjøpte enheten hvis normal drift ikke gjenopprettes etter flere 
timer.

● Hvis denne mottakeren brukes umiddelbart etter kjøp eller etter den er oppbevart frakoblet fra 
kjøretøyets batteri, kan det hende at den aktuelle plasseringen ikke vises nøyaktig. Vent en kort 
stund, og GPS-posisjoneringen vil korrigere vist posisjon.

● Denne innretningen er et presisjonsteknikkutstyr, og informasjonen som du tar opp på den etter 
kjøp kan gå tapt som følge av statisk elektrisitet, elektrisk støy, vibrasjon og andre påvirkninger. 
Det anbefales at du oppbevarer et separat arkiv med informasjonen du lagrer i hovedenheten.

● Merk at følgende hendelser ikke er dekket av garantien.
a Korrupsjon eller tap av data som lagres i hovedenheten ved kjøperen, som følge av svikt eller 

ukorrekt bruk av hovedenheten, eller alle tilknyttede problemer, eller på grunn av virkningene 
av elektrisk støy eller andre påvirkninger.

b Korrupsjon eller tap av data som lagres i hovedenheten ved kjøperen som følge av kjøperens 
eller en tredjeparts feilbruk av hovedenheten.

c Korrupsjon eller tap av data som lagres i hovedenheten ved kjøperen som følge av svikt/
reparasjon av hovedenheten.

* Vennligst merk at du ved å installere eller bruke hovedenheten anses som å ha godtatt 
punktene ovenfor.
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Før bruk

FORSIKTIG
● Vær svært forsiktig, og gi fullstendig oppmerksomhet til 

sikkerheten ved bruk av lydkontrollene under kjøring. Ellers kan 
det oppstå ulykker. Og pass på at du stiller volumet slik at du 
fortsatt kan høre tilstrekkelig med lyder utenfra kjøretøyet.
Feil bruk kan føre til en trafikkulykke.

● Fortsett aldri å bruke systemet hvis det ikke fungerer riktig på 
noen måte. Hvis det merkes røyk, unormal støy eller unormal 
lukt, slå straks av enheten. Slå umiddelbart av lyden i slike 
situasjoner.
Vær forsiktig når det gjelder temperaturen på innsiden av 
kjøretøyet.

● Temperaturen inne i kjøretøyet kan øke ved varmt vær.
Vent til temperaturen inne i kjøretøyet faller før bruk av denne 
mottakeren.
Ellers kan det oppstå skade.

● Ikke demonter eller foreta endringer på denne mottakeren.
Hovedenheten har en nøyaktig utformet konstruksjon, så forhør 
deg med forhandleren i tilfelle det oppdages utilfredsstillende 
ytelse.

● Bruk ikke makt på skjermen.
Ellers kan det oppstå skade.
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Før bruk
Før bruk

● Ikke la skjermen stå skråstilt når den ikke er i bruk.
Dette kan føre til skade.

● Ikke sett inn andre gjenstander enn disker i diskåpningen.
Ellers kan det oppstå skade.

● Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene eller andre 
gjenstander bak skjermen når den trekkes inn på plass.
Forstyrrelse kan forårsake skade eller ødelegge hovedenheten.

● Når du tar ut en disk fra hovedenheten, skal den tas ut i 
horisontal retning.
Ikke trekk den opp eller skyv den ned med makt når du tar den 
ut.
Feil fjerning kan føre til at disken ripes opp, at mottakeren avgir 
uvanlige lyder eller annen skade.
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OBS!

● I kaldt eller regnfullt vær, kan det - akkurat som dugg setter seg på indre glassoverflater, kan det
også oppstå dugg (vannkondens) på hovedenheten. (Kondensering) Når dette skjer, kan
diskavspilling bli oppdelt eller umulig. Avfukt luften i kjøretøyet i en stund før du fortsetter
avspillingen.

● Hvis det oppstår et problem, slutter spilleren automatisk avspillingen for å beskytte de indre
delene. Hvis spilleren ikke fungerer selv når du følger meldingene på skjermen, kan spilleren ha
sviktet. Forhør deg med forhandleren du kjøpte den fra.

● Avspillingen kan være usammenhengende når spilleren utsettes for alvorlige vibrasjoner mens
du kjører over ujevne overflater.

● Vennligst ikke bruk en kommersielt tilgjengelig linserenser, da dette kan forårsake skade på
spillerens pickup.

■ Diskformater
● En lyddisk eller DVD-videodisk som har et av merkene nedenfor kan avspilles.

Ved bruk av en DVD±R/RW-(DVD±Recordable/ReWritable) disk, vær oppmerksom på at
kun en disk der innholdet ble tatt opp i videomodus kan avspilles. Disker med innhold som
ble tatt opp i videoopptaksmodus (VR) og lydmodus kan ikke spilles av.

● Dolby Digital-formatet støttes, og disker med logoen som vises nedenfor kan avspilles.

Dette produktet ble produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel D-
symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories.

● Det er mulig at en CD-R (CD-Recordable) eller CD-RW (CD-ReWritable) ikke vil spilles
på hovedenheten på grunn av egenskapene på opptaket eller den spesielle disken, riper,
smuss eller forringelse som er forårsaket av langsiktig oppbevaring i kjøretøyet. Og en
CD-R- eller CD-RW-disk som fortsatt ikke er fullført og en CD-R- eller CD-RW-disk som
er tatt opp i UDF-format kan ikke avspilles.

● Det er mulig at en DVD±R/RW- (DVD±Recordable/ReWritable) eller CD-RW- (CD-
ReWritable) disk ikke vil spilles på denne mottakeren på grunn av egenskapene på
opptaket eller den spesielle disken, riper, smuss eller forringelse som er forårsaket av
langsiktig oppbevaring i kjøretøyet. Og en DVD±R/RW-disk som ikke har blitt fullført
ennå, kan ikke avspilles. Det er kanskje ikke mulig å avspille en disk som har blitt tatt opp
på en PC, avhengig av applikasjonsinnstillingen og miljøet.

● CD-TEXT-funksjonen kan kun brukes for CDer med CD-tekst som er tilgjengelig på
markedet. Tegn som er skrevet på en CD-R- og CD-RW-disk vises kanskje ikke riktig.

Disker
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Før bruk

● Ikke bruk en CD og en gjennomsiktig disk med transparent eller halvtransparent
opptaksområde, da de kanskje ikke laster eller laster av eller spiller innholdet.

● En Copy Control CD (CCCD) kan ikke avspilles, da denne ikke oppfyller den offisielle CD-
standarden.

■ Håndtere disker

● Ikke plasser en disk i direkte sollys; lagre hver disk i de beskyttende 
dekslene. Ellers kan diskene bøyes og ikke kunne avspilles.

● Ikke påfør papirbasert tape på opptakssiden eller merkesiden av en 
disk. Dette kan føre til skade.

● Hold disker med sprekker eller bøyninger på avstand fra spilleren for å 
unngå å skade hovedenheten.

● Ikke berør siden for opptaksområdet (det regnbuefargede området) på 
disken. Dette kan føre til at disken blir tilsmusset, og avspillingen kan 
være periodevis.

● Hvis du spiller en tilsmusset disk, kan diskoverflaten være oppripet, og 
avspillingen kan forløpe periodevis. Bruk en kommersielt tilgjengelig 
CD-renser til å rense en CD, tørk forsiktig fra midten ut mot kanten.
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■ Splitter nye CDer

■ Leiedisker

■ CDer med uregelmessig form

■ Disktilbehør

● Det kan hende at du merker at noen splitter nye disker er ru 
rundt hullet i midten eller ytterkanten. I dette tilfellet, fjern ru 
kanter eller flak rundt kanten ved bruk av siden av en kulepenn 
før en ny disk brukes. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til at 
de ru kantene eller flakene setter seg fast på opptakssiden og 
forhindrer avspilling.

● Ikke bruk leiedisker med lim eller rester av tape eller etiketter. 
Dette kan gjøre at disken setter seg fast inne i enheten eller 
ødelegger den.

Spesialformede eller oktagonale CDer, slik som hjerteform, kan 
ikke avspilles. Ikke gjør forsøk på å avspille slike disker, selv med 
en adapter. Ellers kan spilleren bli skadet.

● Ikke bruk tilbehør (stabilisatorer, beskyttende tetninger, 
laserlinserensere osv.) som selges for “å forbedre lydytelsen” 
eller “beskytte CDene.” Endringene i CD-tykkelse eller ytre mål 
som gjøres av dette tilbehøret kan forårsake problemer i 
spilleren.

●  Se til at du IKKE fester noen ringformet beskyttelse (eller annet 
tilbehør) til diskene dine. Disse beskytterne er kommersielt 
tilgjengelige og påstås å beskytte disker og forbedre 
lydkvaliteteren (og antivibrasjonsvirkningen), men de kan gjøre 
mer skade enn nytte ved vanlig bruk. De mest vanlige 
problemene er problemer relatert til innsetting/utstøtning og til 
“ingen avspilling” på grunn av beskyttelsesringen som kan ha 
falt av i diskmekanismen.

Ru kanter

Ru kanter

Kulepenn

Cellofantape

Opptaksoverflate

CD-ring
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Bruk

Om denne mottakeren

Du kan betjene denne mottakeren ved å trykke på knappene på panelet (panelbryterne) eller
ved å berøre bryterne som vises på skjermen (berøringsbrytere).

■ Panelbrytere

Trykk på hver panelbryter for å bruke den.

Kontrollnavn og operasjoner

a [SRC]-knapp
Kort trykk: Bytter SOURCE (kilde).
Langt trykk (mer enn ett sekund): Slår lydmodus OFF (av). 
Langt trykk (mer enn 5 sekunder): Slår strømmen helt AV.

b [MUTE]-knappen
Kort trykk: Slår MUTE ON (lydutkobling på) eller OFF (av).
Langt trykk: Slår PND-displayet OFF (av).

c [CTRL]-knappen

Kort trykk: Bytter lydkontrollene.
Langt trykk: Bytter til skjermen Adjustment (justering) mens du befinner 
deg i videomodus. Du kan bytte til innstillingsmodus når PND er tilkoblet 
og PWR-bryteren er AV.

d [VOL]-dreiebryter Justerer volumet.

e
[SCREEN AV/NAV]-
knappen

Kort trykk: Bytter mellom NAVI-skjermen og AV-skjermen. Slår PND-
displayet ON (på) når det er OFF (av).
Langt trykk: Viser CAMERA (kamera)-skjermen når et kamera er 
tilkoblet.

f [BAND]-knappe (AF/REG)
Kort trykk: Skifter bånd, eller bytter avspillingsformat blant CD-DA, MP3 
(WMA) og DivX.
Langt trykk: Skifter AF- og REG-innstillinger.

g
[SELECT (Right/Left)]-
knappen

Kort trykk: Stiller inn radiostasjoner, velger CD/MP3/WMA-, iPod- og 
USB-spor, velger DVD-kapitler eller velger DivX-filer.
Langt trykk: Stiller inn forhåndsinnstilte radiostasjoner, spoler hurtig 
frem eller tilbake på en CD/MP3/WMA, iPod- og USB-spor, eller spoler 
hurtig frem eller tilbake på en DVD/DivX.

PND-display

Subdisplay

Mikrofon Lyssensor
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Når strømmen slås på, vil tilstanden som ble
brukt da strømmen ble slått av, slik som f.eks.
CD og radio, bli gjenopprettet. Når kjøretøyet
ikke har noen ACC-posisjon på
tenningsbryteren, er det nødvendig å være
forsiktig når hovedenheten slås av. Følg trinn
2 eller trinn 3 når strømmen slås av.

ADVARSEL

VIKTIG

● Strømmen vil slås PÅ.

● Alle lydkilder vil slås AV.

● Strømmen vil slås helt AV.

t
[SELECT (Upper/Lower)]-
knappen

Kort trykk: Stiller inn radiostasjoner med SEEK UP/DOWN. Velger 
mapper i CD (MP3/WMA)- eller DivX-modus.
Langt trykk: Fortsetter SEEK UP/DOWN etter radiostasjoner.
Langt trykk på DOWN-knappen (ned): Går tilbake til rotkatalogen i MP3/
WMA- eller DivX-modus.

i [TP]-knapp (TEXT)
Kort trykk: Endrer TP- og TA-modus.
Langt trykk: Endrer titler eller displaydetaljer når PND er tilknyttet. Den 
aktuelle innstillingsmodusen vises når PND fjernes.

j [ (OPEN/EJECT)]-knapp
Kort trykk: Støter ut disken eller åpner og lukker frontpanelet.
Langt trykk: Vipper frontpanelet trinn for trinn eller støter ut disken når 
frontpanelet er åpent.

k [Release] (Frigi)-knappen Fjerner høyre side av PND fra hovedenheten.

Slå strømmen PÅ eller AV

● Når hovedenhetens strøm slås på for 
første gang, eller hvis batteriterminalene 
har blitt frakoblet, f.eks. for vedlikehold av 
kjøretøyet, og strømmen deretter slås på 
igjen, vil hovedenheten starte i FM-modus. 
Etter dette vil sendestasjonene søkes etter 
automatisk (ASM - automatisk 
søkemodus) og registreres til 
forhåndsinnstilt nummer [1] til [6].

● Hvis “ACC”-posisjonen ikke finnes i 
kjøretøyet, trykk lenge på [SRC]-knappen 
for å slå av strømmen fullstendig.

Når lydkilden slås av, vises 
navigasjonsskjermen kontinuerlig så lenge 
den er valgt.

1 Når strømmen er AV, trykk på  [SRC].

2 Når strømmen er PÅ, hold nede 
[SRC]-knappen i 1 eller flere 
sekunder.

3 Når strømmen er PÅ, hold nede 
[SRC]-knappen i 5 eller flere 
sekunder.
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Om denne mottakeren
Bruk

● PND-displayet vil slås AV.

● PND-displayet vil komme PÅ.

■ Bruke PND

Navigasjonsfunksjonen kan også brukes selv
om PND er koblet fra hovedenheten.

OBS!

For detaljer om bruk av PND, se
brukerhåndboken for PND.

■ Slik kobles PND fra
hovedenheten

VIKTIG

Bytte mellom lyd- og 
navigasjonsskjermen

1 Hver gang du trykker på [SCREEN 
AV/NAV]-knappen, bytter visningen 
mellom skjermene AUDIO og 
NAVIGATION.

Slå PND-displayet PÅ og 
AV

1 Når PND-displayet er PÅ, hold nede 
[MUTE]-knappen i 1 eller flere 
sekunder.

2 Når PND-displayet er AV, trykk på 
[SCREEN AV/NAV]-knappen.

Koble fra PND

● Når PND kobles fra, se til at du IKKE 
berører baksiden.

● Etter at PND kobles fra, monter 
kontaktdekselet på PNDs bakside.

● Se til å ikke koble PND til denne 
mottakeren uten å fjerne kontaktdekselet 
fra baksiden.

● Ved tilkobling av PND, ikke trykk på 
skjermdisplayet.

● Hvis PND blir vått, ikke tilknytt det til 
hovedenheten.
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● Høyre side av PND vil løsnes fra denne
mottakeren.

● Hold PND på høyre side, løft opp og trekk
det mot deg til å fjerne det.

■ Koble til PND

● Hekt venstre ende av PND til låsen på
hovedenheten.

● Trykk på høyre side av PND inntil det
klikker på plass.

■ Bruke Audio Cover

Vi anbefaler at du bruker lyddekselet for
denne mottakeren etter å ha fjernet PND.
Lyddekselet er ekstrautstyr.

■ Montere Audio Cover

● Hekt venstre ende av Audio Cover til låsen
på hovedenheten.

● Trykk på høyre side av Audio Cover inntil
det passer og klikker på plass.

■ Slik kobles Audio Cover fra
hovedenheten

● Dette fjerner høyre kant av lyddekselet fra
hovedenheten.

● Hold lyddekselet på høyre side, løft opp og
trekk det mot deg til å fjerne det.

1 Trykk på [Release] (Frigi)-knappen.

2 Fjerne PND.

1 Fest venstre side av PND til denne 
mottakeren.

2 Fest PND til denne mottakeren.

Bruke Audio Cover

1 Monter venstre ende av lyddekselet på 
denne mottakeren.

2 Monter hele lyddekselet på denne 
mottakeren.

1 Trykk på [Release] (Frigi)-knappen.

2 Fjern lyddekselet.
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Om denne mottakeren
Bruk

PND er utstyrt med en innebygd handsfree
mikrofon og en lyssensor. For detaljer om
hvordan du bruker handsfree ringefunksjon
eller konfigurerer lyssensorinnstillingene, se
brukerhåndboken for PND.

VIKTIG

Når skjermen skinner på grunn av utendørs
sollys, kan du justere vinkelen på displayet.

FORSIKTIG

VIKTIG

● Du kan endre skråvinkelen i et trinn hver
gang du trykker på knappen.

● Vinkelen kan skiftes i 5° og kan skråstilles
inntil 30°.

Handsfree mikrofon og 
lyssensor

● Hvis det trykkes en skarp gjenstand mot 
den handsfree mikrofonen eller 
lyssensoren, kan de skades.

● Hvis det er vanskelig å høre stemmen din 
ved handsfree-samtaler, juster 
frontpanelets skråningsvinkel, og prøv å 
rette mikrofonen mot deg.

Innebygd handsfreemikrofon
Lyssensor

Justere displayvinkelen

Ved justering av vinkelen, se til at du ikke 
klemmer fingrene dine. Ellers kan du skade 
deg selv , eller displayet kan svikte.

● Ikke sett inn en disk gjennom øvre åpning 
når displayet er skråstilt. Ellers kan disken 
eller denne mottakeren ripes opp eller 
skades.

● Ved justering av displayvinkelen, bruk 
følgende merknader.
Bil med automatisk girkasse (AT):
Juster displayvinkelen slik at føreren ikke 
begrenses til å skifte AT-spaken til “P-”, 
“r-” eller “N-” posisjon. (Hvis girspaken 
brukes, ikke skråstill displayet.)
Bil med manuell girkasse (MT):
Juster displayvinkelen slik at føreren ikke 
begrenses til å skifte MT-spaken til “1.”, 
“3.”, “5.” eller “r-”posisjon. (Hvis 
girspaken brukes, ikke skråstill displayet.)

1 Hold nede knappen [  (OPEN/
EJECT)] i 1 eller flere sekunder.
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OBS!

● Du kan åpne displayet selv når det er
skråstilt. Når du lukker displayet, går det
tilbake til forhåndsinnstilt vinkel.

● Hvis du skråstiller displayet og vrir
tenningsnøkkelen AV, vil displayet gå tilbake
til oppreist posisjon. Men når du vrir
tenningsnøkkelen til ACC- eller ON-
posisjon, går displayet tilbake til
forhåndsinnstilt vinkel.

Hvis du ønsker å lytte til musikk, sett inn en
musikk-CD i stasjonsåpningen. På samme
måte, sett inn en DVD-disk i
stasjonsåpningen hvis du ønsker å spille en
DVD, eller en disk som inneholder en DivX-fil
dersom du ønsker å spille en DivX-fil.

■ Trinn for innsetting

FORSIKTIG

VIKTIG

Sette inn/ta ut en disk

● Det kan hende at du ikke er i stand til å 
åpne eller lukke displayet når girspaken 
står på P i en bil med automatisk girkasse, 
1/3/5 eller R i en bil med manuell girkasse, 
eller en flaske eller en lignende gjenstand 
er plassert i koppholderen. For å åpne eller 
lukke displayet på en sikker måte, still 
girspaken til N (bil med automatisk 
girkasse) eller til nøytral posisjon (bil med 
manuell girkasse) på forhånd, eller tøm 
koppholderen. Se til at bilen ikke er i 
bevegelse ved å aktivere 
parkeringsbremsen og tråkke ned 
fotbremsen tilstrekkelig for å forhindre 
ødeleggelse eller skade.

● Ikke plasser en kopp eller boks på 
displayet når displayet er åpent. Dette kan 
i så fall skade displayet.

● Ikke trykk på knappen [  (OPEN/EJECT)] 
mens du setter inn en disk i åpningen.

Denne mottakeren kan spille 8 cm CDer og 8 
cm DVDer. For å unngå diskproblemer, sett 
inn en disk uten å bruke en adapter.
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Om denne mottakeren
Bruk

● Displayet vil åpnes, og
diskinnsettingsåpningen vil åpnes.

● Displayet vil lukkes automatisk når disken
settes inn.

● Hold en disk riktig (ved å sette inn fingeren
i hullet i midten og holde diskens kant med
en annen finger), vend diskens etikett
oppover, og sett disken inn i åpningen.

● Når du setter en DVD inn i åpningen, vil
filmen avspilles i DVD-modus.

● Når en CD settes inn i åpningen, vil
musikk-CD, DivX eller MP3/WMA begynne
avspillingen.

1 Hold nede [  (OPEN/EJECT)]-
knappen.

2 Sett inn en disk i åpningen.

CD-,MP3-/WMA-,DVD-,DivX-disk
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■ Trinn for å ta ut CD/DVD

VIKTIG

● Dette åpner displayet og støter ut disken.

● Når du tar ut en disk, bruk følgende 
bemerkninger.
Bil med automatisk girkasse (AT):
Det er vanskelig å ta ut en disk med 
girspaken i P-posisjonen, skift den til N-
posisjonen. (Hvis bilen har en girspake på 
søylen, skift til P- eller N-posisjon.)
Bil med manuell girkasse (MT):
Det er vanskelig å ta ut disken når 
girspaken er i “1.”, “3.”, “5.” eller “r”-
posisjon, skift den til nøytral stilling.

● Se til at du IKKE lukker displayet når den 
utstøtte disken fortsatt er i åpningen. Ellers 
kan denne mottakeren eller disken ripes 
opp.

● Ikke forsøk å lukke displayet for hånd. 
Dette kan i så fall skade displayet.

● Tørk av og rengjør displayet umiddelbart 
hvis juice eller noen annen type væske 
søles på det. Hvis et ikke rengjøres, kan 
displayet skades.

● For å beskytte displayet mot varme og 
støv, hold displayet lukket unntatt når du 
legger inn eller tar ut en disk.

● Hvis disken ikke støtes ut (for eksempel 
hvis den setter seg fast), hold nede [  
(OPEN/EJECT)]-knappen i mer enn 5 
sekunder..

1 Hold nede [  (OPEN/EJECT)]-
knappen.

2 Etter at disken har blitt støtt ut, trykk på 
[  (OPEN/EJECT)]-knappen.
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Om denne mottakeren
Bruk

Du kan eller kan ikke bruke denne mottakeren i følgende tilstander (tenningsnøkkelposisjoner).

FORSIKTIG

: Driftsdyktig; ×: Ikke driftsdyktig

* DVD, iPod-video, DivX eller VTR-bilder vil IKKE vises under kjøring.

Bruksbetingelser for denne mottakeren

Når du installerer denne innretningen til biler, vennligst se til at du tilkobler 
parkeringsbremsesignalet. Hvis parkeringsbremsesignalet ikke er tilkoblet, vil denne innretningen 
ikke fungere normalt.

Motorbryter

OFF
 (LOCK)

ACC/ON Med 
parkeringsbremse 

på

ACC/ON Med 
parkeringsbremse av Display åpnet

Lydfunksjon ×

Enkelte funksjoner er 
uvirksomme av 
sikkerhetsmessige 
årsaker.

×
Taleveiledning 
fortsetter.

Videofunksjon ×

For din sikkerhet er kun 
taleveiledning og 
musikkavspilling 
aktive.*

×
Taleveiledning 
fortsetter.



27

Bruk

27

Oppsett av denne mottakeren

Du kan velge veiledningstone, belysning og
andre nyttige funksjoner for denne
mottakeren.

■ Aktiver veiledningstone

Slå “Guide tone” (veiledningstone) PÅ eller
AV. Hvis slått PÅ, kan en veiledningstone
høres når du bruker en knapp.

● Den slås PÅ og AV hver gang du berører
.

OBS!

Veiledningstonen vil kun høres når audio
(annen enn den for iPod/USB) betjenes.

■ Aktiver AUX

Slå “AUX-innstilling” PÅ eller AV. Hvis den er
PÅ, kan du velge AUX-inngang.

● Den slås PÅ og AV hver gang du berører
.

Oppsett av denne 
mottakeren

Innstillinger for 
hovedenheten

1 Hold nede [SRC]-knappen i 1 eller 
flere sekunder for å slå lydmodus AV.

2 Trykk på [SCREEN AV/NAV]-knappen 
for å hente frem skjermen Audio (lyd).

3 Hold nede [CTRL]-knappen i 1 eller 
flere sekunder.

1 Berør .

2 Berør .

3 Berør .

1 Berør .

2 Berør .

3 Berør .

Enable guide tone 

Enable guide tone 

Next

Done

Enable AUX 

Enable AUX 

Next

Done



2828

Oppsett av denne mottakeren
Bruk

■ Aktiver VTR

Slå VTR PÅ eller AV. Hvis den er PÅ, kan du
velge VTR-inngangen.

● Den slås PÅ og AV hver gang du berører
.

■ Dim sub-display

Hvis “Enabled” (aktivert), endres lysstyrken
på sub-displayet når du slår billysene
(sidemarkørlys, baklys og
registreringsskiltlys) PÅ.

● Den slås PÅ og AV hver gang du berører
.

■ Link nattvisning til frontlysene

Hvis “Enabled” (Aktivert), vil PND-displayet
byttes til nattvisningsmodus når du slår på
billysene.

● Den slås PÅ og AV hver gang du berører
.

■ DivX VOD-kode

Du kan vise en DivX® Video On Demand
registreringskode.

● DivX® Video On Demand
registreringskoden vises.

1 Berør .

2 Berør .

3 Berør .

1 Berør .

2 Berør .

3 Berør .

Enable VTR

Enable VTR

Next

Done

Dim sub-display

Dim sub-display

Next

Done

1 Berør 
.

2 Berør .

3 Berør .

1 Berør .

2 Berør .

Link night view to headlight 

Link night view to headlight 

Next

Done

DivX VOD code

Done
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■ Belysning

Belysningsfargene kan byttes.

● Belysningsfargen byttes mellom blå og rød
hver gang du berører .

■ Taleveiledning

Velg høyre eller venstre
navigasjonstalekanal.

● Høyre og venstre navigasjonstalekanaler
byttes hver gang du berører .

■ Kamerainnstilling

Still kameraet til AUTO eller MANUELL
driftsmodus.
I AUTO-modus vises kameravisningen på
PND når du skifter giret til reversposisjon
eller når du trykker lenge på [SCREEN AV/
NAV]-knappen. I manuell modus vises
kameravisningen når du trykker lenge på
[SCREEN AV/NAV]-knappen.

● AUTO og MANUELL drift byttes hver gang
du berører .

Når du har stoppet bilen, kan du bytte fra
DVD, VTR, DivX eller iPod-video-bilde til
justeringsskjermen, og du kan justere
visningskontrast og -lysstyrke.

1 Berør .

2 Berør .

3 Berør .

1 Berør .

2 Berør .

3 Berør .

Next

Change

Change

Done

Next

Change

Change

Done

1 Berør .

2 Berør .

3 Berør .

Skjermjustering og -
innstilling

Next

Change

Change

Done
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■ Kontrast

■ Lysstyrke

■ Farge

■ Fargetone (kun for NTSC)

OBS!

Hvis det ikke gjøres noen justeringer i løpet av
6 sekunder, vil justeringsskjermen for
bildekvalitet avbrytes.

Justering av bildekvalitet

1 Hold nede [CTRL]-knappen ved DVD- 
eller VTR-bildevisning.

1 Juster bildets kontrast ved å skyve 
 fra venstre endeposisjon (0 %) til 

høyre endeposisjon (100 %).

1 Juster bildets lysstyrke ved å skyve 
 fra venstre endeposisjon (0 %) til 

høyre endeposisjon (100 %).

1 Berør .

2 Juster bildets farge ved å skyve  
fra venstre endeposisjon (0 %) til 
høyre endeposisjon (100 %).

1 Berør .

2 Juster bildets fargetone ved å skyve 
 fra venstre endeposisjon (0 %) til 

høyre endeposisjon (100 %).
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KONTROLLER

Du kan bytte skjermmodus fra DVD, iPod-
video, DivX eller VTR-innstillingsskjerm.

● Du kan vise byttingen som følger.
DVD:
Berør  på betjeningsskjermen, og
berør .
iPod-video/DivX/VTR:
Berør  på betjeningsskjermen.

● 4:3-modus

Skjermen vises med bildesideforholdet 3
(vertikalt) til 4 (horisontalt) (normal TV-
skjermstørrelse), og sidekantene er svarte.

● 16:9-modus

Skjermen med bildesideforholdet 9 (vertikalt)
til 16 (horisontalt) (normal TV-
skjermstørrelse) er jevnt utvidet i venstre og
høyre retning.

● Zoom-modus

Skjermen med bildesideforholdet 3 (vertikalt)
til 4 (horisontalt) (normal TV-skjermstørrelse)
er jevnt utvidet oppover, nedover, i venstre
og høyre retning.

OBS!

Brukeren skal ikke oppleve noen problemer
ved visning av en video på widescreen på
personlig basis. Hvis du komprimerer eller
forstørrer skjermen for kommersielle formål
eller for å vise den offentlig, kan den overtre en
copyright som er beskyttet av
opphavsrettighetslover.

Bytte widescreen-modus

1 Berør ,  eller .16:9 4:3 Zoom

Next
Display

Display



3232

Bruk

Bytte lydkilde

● Lydkilden byttes på følgende måte hver
gang du trykker på [SRC]-knappen.
FM/AM  DISC (DVD, CD eller DivX) *1 
USB*2*3  AUX*4  iPod*2*3  VTR*5 
FM/AM  ...
*1 Du kan ikke velge dette hvis ingen disk

er lastet.
*2 Kan ikke velges hvis korresponerende

innretning ikke er tilkoblet hoveden-
heten.

*3 Hvis PND ikke er tilkoblet hoveden-
heten, kan du ikke velge USB-modus
eller iPod-modus.

*4 Kan ikke velges hvis AUX-innstillingen
er satt på OFF (AV)

*5 Kan ikke velges hvis VTR-innstillingen
er satt på OFF (AV).

Bytte lydkilde

1 Trykk på [SRC]-knappen.
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Volumjustering

● Drei mot høyre for å øke volumet.
Drei mot venstre for å senke volumet.

OBS!

● Juster volumnivået slik at det ikke påvirker
sikker kjøring.

● Du kan kontrollere nivået på volumet fra 0 til
80.

● Det faktiske lydnivået kan variere når du
bytter lydkilde. Juster lydnivået riktig etter
lydkilden du velger. For volumkontroll, se
“Juster SVC (kildevolumkontroll)” på side
35.

● Lyden kobles ut.

● Trykk [MUTE]-knappen igjen for å vende
tilbake til forrige lydnivå.

● Bare øk volumet for å avbryte
lydutkoblingen. Volumet vil øke (for de
trinnene du valgte) fra det nivået som
lyden ble koblet ut fra.

● Navigasjonstaleveiledningen kan høres
selv når du har koblet ut lydinnstillingene til
lydsystemet.

Justere volumet

1 Vri [VOL]-dreiebryteren.

Koble ut volumet

1 Trykk på [MUTE]-knappen.
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Justere lydkvaliteten
Du kan fininnstille lyden i lydkontrollmodusen.

VIKTIG

BASS  MID  TREB  BAL  FAD 
NON-F  NF-P  LPF  LOUD  SVC ...

■ Justere BASS

Du kan justere bassen (de lave lydene).

● Til høyre:
Øker de lave lydene.
Til venstre:
Mykner de lave lydene.

■ Justere til MIDDLE

Du kan justere lydene i midtre område.

● Til høyre:
Øker de midtre lydene.
Til venstre:
Gjør de midtre lydene mykere.

■ Justere TREBLE

Du kan justere treble (de lyse lydene,
diskanten).

● Til høyre:
Øker de lyse lydene.
Til venstre:
Mykner de lyse lydene.

■ Balansere høyre og venstre
høyttalere (BALANCE)

Du kan justere balansen på høyre og venstre
høyttalere.

● Til høyre:
Øker de høyre høyttalerne.
Til venstre:
Øker de venstre høyttalerne.

■ Balansere fremre og bakre
høyttalere (FADER)

Du kan justere balansen (fading) på fremre
og bakre høyttalere.

● Til høyre:
Fremhver fronthøyttalerne.
Til venstre:
Fremhever bakre høyttalere.

■ Justere ikke-fadernivå (NON-
FADER LEVEL)

Ikke-fadernivå (for tilkoblet subwoofer) kan
justeres.

● Til høyre:
Øker subwoofernivået.
Til venstre:
Reduserer subwoofernivået.

Bytte lydkontrollmodus

● Lydkontrollmodusen avbrytes hvis du ikke 
trykker på noen knapp i løpet av 6 
sekunder.

● Du kan kontrollere innstillingene dine på 
PND-skjermen når den er tilknyttet. Når 
den er tatt av, kan du kontrollere 
innstillingene på sub-displayet.

1 Lydkontrollmodusen byttes på 
følgende måte hver gang du trykker på 
[CTRL]-knappen.

2 Du kan justere nivået for hver modus 
ved å vri på [VOL]-bryteren.
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■ Velge fase (NON-FADER PHASE)

Sammenslåingen av lyd mellom fremre og
bakre høyttalere og wooferen kan forbedres
ved å velge fasen. Ved å bytte fase kan
høyttalerne kombineres uten disharmoni.

● Til høyre:
NORMAL
Foreta effekttiming på fremre/bakre
høyttalere og wooferen på lik måte.
Til venstre:
REVERSE
Endre fasen på effekttimingen på fremre/
bakre høyttalere og wooferen.

■ Justere
frekvensfiltreringsinnstillingene
(Low Pass-filter for
subwoofereffekt)

Frekvensfiltreringsinnstillinger kan justeres.

● Til høyre:
LPF ON
Tillater kun lave frekvenser (lavt område) å
komme gjennom.
Til venstre:
LPF OFF
Tillater alle frekvenser gjennom utansett
om frekvensen er lav eller høy.

■ Stille inn lydstyrkemodus
(LOUDNESS)

Fremheve lave og høye frekvenser når
volumet er lavt.
Når lydstyrken er PÅ, kompenseres det for
underskuddet av høye lyder.

● Til høyre:
Slår den PÅ.
Til venstre:
Slår den AV.

■ Juster SVC (kildevolumkontroll)

I denne modusen kan du stille inn
volumnivået for hver lydkilde ved å ta FM
radiovolumnivået som referansenivå.
(Volumnivået på lydkilden du lytter til i
øyeblikket justeres.)

VIKTIG

● Til høyre:
Øker lydnivået på aktuell lydkilde.
Til venstre:
Reduserer lydnivået på aktuell lydkilde.

Hvis DVD-lydnivået er for lavt, juster SVC for 
dette.
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Bruke radioen

FORSIKTIG

VIKTIG

■ Manuell innstilling

● Til høyre:
Stiller opp et trinn.
Til venstre:
Stiller ned et trinn.
Et trinn (AM):
9 kHz
Et trinn (FM):
0,05 MHz 

■ Automatisk innstillling

● Når en stasjon med en frekvens i
nærheten av den som vises på skjermen
stilles inn, stopper automatisk innstilling.
For å avbryte automatisk innstilling, trykk
på knappen enda en gang.

SRC

Knapp for innstilling opp/ned (manuell innstilling)
Knapp for søking opp/ned (automatisk innstilling)

Velgerknapp for BAND

Lytte på radioen

1 Trykk på [SRC]-knappen gjentatte 
ganger inntil “FM” eller “AM” vises på 
subdisplayet.

Still inn en ønsket 
stasjon.

Hvis bilbatteriet er frakoblet (for reparasjoner 
på kjøretøyet eller for fjerning av 
hovedenheten), vil alle stasjonene i minnet 
gå tapt. I så fall, still inn stasjonene i minnet 
på nytt.

Til tider kan det være vanskelig å 
opprettholde optimalt mottak, fordi antennen 
som er festet på kjøretøyet kontinuerlig i er i 
bevegelse (i forhold til sendeantennen), og 
dermed stadig møter variasjon i styrken på 
mottatte radiosignaler. Andre faktorer som 
påvirker mottaket omfatter interferens fra 
naturlige hindringer, skiltstolper osv.

1 Trykk på [SELECT (Right)]- eller 
[SELECT (Left)]-knappen.

1 Trykk på [SELECT (Up)]- eller 
[SELECT (Down)]-knappen.
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OBS!

Automatisk innstilling kan mislykkes hvis det
mottatte signalet er svakt.

■ Velge en forhåndsinnstilt kanal

● Til høyre:
Bytter til neste større forhåndsinnstilte
kanal.
Til venstre:
Bytter til neste mindre forhåndsinnstilte
kanal.

■ Berøre en forhåndsinnstilt bryter.

● Den registrerte forhåndsinnstilte kanalen
vil velges, og tilhørende stasjon vil mottas.

● Mottakerbåndet byttes på følgende måte
hver gang du trykker på [BAND]-knappen.
FM1  FM2  FM3  AM  FM1  ...

Du kan lagre en radiostasjon i minnet i
automatisk eller manuell modus.

■ Manuell lagring

● Den valgte stasjonen vil lagres, og det
forhåndsinnstilte kanalnummeret eller PS-
navnet vil vises på displayet.
For å manuelt stille inn ekstra valgte
stasjoner for de resterende
forhåndsinnstilte kanalene, gjenta denne
prosedyren for hver kanal.
Seks stasjoner kan stilles inn i minnet for
hver FM 1, 2 og 3, og seks stasjoner kan
stilles inn i minnet for AM, slik at det er
totalt 24 stasjoner.
Hvis stasjonene har blitt lagret i minnet,
kan en stasjon velges ved å berøre en
forhåndsinnstilt bryter, og stasjonen kan
mottas.

1 Hold nede [SELECT (Right)]- eller 
[SELECT (Left)]-knappen i 1 sekund 
eller mer.

1 Berør en forhåndsinnstilt bryter med 
minne.

Velge et radiobånd

1 Trykk på [BAND]-knappen.

Lagre en stasjon i minnet

1 Velg en stasjon du ønsker å lagre ved 
manuell eller automatisk innstilling.

2 Berør forhåndsinnstillingsbryteren for 
stasjonen du ønsker å lagre inntil du 
hører en pipelyd.
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Lydoperasjoner

■ Automatisk stasjonsminne (ASM)

VIKTIG

● Det automatiske stasjonsvalget vil
begynne med en pipelyd. Et søk vil
gjennomføres fra laveste frekvens
gjennom stadig høyere frekvens, og
stasjoner med sterkt mottakssignal vil
stilles inn i minnet for forhåndsregistrert
nummer [1] til [6]. Registreringsprosedyren
er fullført, det høres en pipelyd to ganger,
og stasjonen som sist ble lagret i minnet
(dvs. den som ble stilt inn i minnet for P6)
vil bli mottatt. Etter dette vil du når du lytter
til radio være i stand til å velge stasjoner
ved å trykke på de forhåndsinnstilte
numrene.
For å stoppe ASM, berør .

● Du kan velge en stasjon enkelt ved å 
berøre en forhåndsinnstilt bryter (hvilken 
som helst fra [1] til [6]). Frekvensen til den 
valgte stasjonen vises på den 
forhåndsinnstilte bryteren.

● Når du lagrer en ny stasjon i minnet, 
slettes den eksisterende stasjonen i 
stedet.

● Hvis du kan stille inn mindre enn seks 
stasjoner, beholdes de resterende 
stasjonene i minnet.

1 Berør .Preferences

2 Berør .ASM

Stop ASM
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Denne funksjonen gjør det mulig å avspille
alle stasjonene i de forhåndsinnstilte bryterne
i fem sekunder hver.

● Stasjonene med forhåndsinnstilte brytere
P1 til P6 vil søkes etter hverandre. Hver
stasjon høres i fem sekunder.
For å avbryte søkingen av
forhåndsinnstillingene, berør

.

Vis PND er tilknyttet, kan du vise den aktuelle
frekvensen eller RDS-statusen (indikator) på
LCD-panelet.

Forhåndsinnstillingssøk

1 Berør .

2 Berør .

Vise informasjonen

1 Hold nede [TP/TEXT]-knappen i 1 eller 
flere sekunder.

Preferences

Preset SCAN

Stop SCAN
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Lydoperasjoner

Betjene RDS (Radio Data system)
RDS (Radio Data System) kan motta signaler slik som trafikkinformasjon via FM-radiobølger. I
tillegg kan systemet, hvis signalmottaket blir dårlig, automatisk bytte til en annen stasjon med
godt mottak, slik at brukeren kan lytte til samme program kontinuerlig. En radiotekst fra den
aktuelt innstilte stasjonen vises.

Når AF-funksjonen er PÅ, bytter enheten
automatisk til den frekvensen der
mottaksstatus for stasjonen du lytter til i
øyeblikket blir den beste. Som standard er
AF-funksjonen PÅ.
Avhengig av området kan noen stasjoner
sende ulike programmer ved bruk av ulike
frekvenser.
Når REG-funksjonen er PÅ, kan du fortsette
å lytte til samme program.

● Hver gang du trykker på [BAND]-knappen,
vil innstillingene endres slik som vist
nedenfor.
AF-ON/REG-OFF  AF-ON/REG-ON 
AF-OFF/REG-OFF  AF-ON/REG-OFF ...

● Når AF-funksjonen er PÅ:
“AF” lyser på PND-displayet.

● Når REG-funksjonen er PÅ:
“REG” lyser på PND-displayet.

● Du kan også kontrollere disse
statusindikatorene på sub-displayet, selv
når du har frakoblet PND.

Innstillingsknapp for AF/REG
Roterende bryter for VOL

Innstillingsknapp for TP/TA

Innstilling av AF 
(Alternative Frequency)/
REG (Regional)

1 Hold nede [BAND]-knappen i 1 eller 
flere sekunder.



41 41

Med TP/TA-funksjonen kan du motta
trafikkinformasjon manuelt eller automatisk.

● Hver gang du trykker på [TP/TEXT]-
knappen, vil innstillingene endres slik som
vist nedenfor.

● I FM-radiomodus:
TP OFF/TA OFF  TP ON/TA OFF  TP
ON/TA ON  TP OFF/TA OFF ...

● Utenom AM/FM-radiomodus:
TP OFF/TA OFF  TP ON/TA ON  TP
OFF/TA OFF ...

Når TP eller både TP og TA er stilt til ON (på),
vil trafikkinformasjon mottas som følger:

■ Motta trafikkinformasjon når TP
er stilt PÅ

Still TP på ON, og “TP” vises. Hvis det er en
tilgjengelig TP-stasjon i AF-listen, stilles TP-
stajonen inn. Hvis en TP-stajson ikke kan
stilles inn, vil “TP”-displayet blinke. Når dette
skjer, trykk på [Seek (Up/Down)]-knappen
(Søk (opp/ned))for å stille inn en TP-stasjon.
Hvis signalmottaket blir dårlig etter at en TP-
stasjon har blitt mottatt, trykk på [Seek (Up/
Down)]-knappen for å velge en TP-stasjon
med bra mottak.
Hvis ingen TP-stasjon kan stilles inn, vises
“NOTHING” (ingen ting), og den opprinnelige
FM-sendingen mottas.
“TP SEEK” (Søk) vises fortsatt på displayet
mens det søkes etter en TP-stasjon.

Innstilling av TP (Traffic 
Program)/TA (Traffic 
Announcement) for å 
motta trafikkinformasjon

1 Trykk på [TP/TEXT]-knappen.

Motta trafikkinformasjon
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Betjene RDS (Radio Data system)
Lydoperasjoner

■ Motta trafikkinformasjon når
både TP og TA er stilt PÅ

[When the AUDIO SOURCE is FM radio]
(Når lydkilden er FM-radio)
Still TP og TA på ON, og “TA” vises. Hvis det
er en tilgjengelig TP-stasjon i AF-listen, stilles
TP-stajonen inn. Hvis en TP-stajson ikke kan
stilles inn, vil “TA”-displayet blinke, og det
automatiske TP-stasjonssøket begynner. “TP
SEEK” vises mens en TP-stasjon velges.
Hvis ingen TP-stasjon kan stilles inn, vises
“NOTHING” (ingen ting), og den opprinnelige
FM-sendingen mottas.
Lyden kobles ut inntil en TP-stasjon stilles inn
og trafikkinformasjonen vises.
[When the AUDIO SOURCE is something
other than AM/FM radio] (Når lydkilden er
noe annet enn AM/FM-radio)
“TA” vises. Hvis det finnes en tilgjengelig TP-
stasjon i AF-listen, stilles TP-stasjonen inn.
Hvis innstillingen mislykkes, søkes det
automatisk etter en annen TP-stasjon. Når
TA-informasjonen mottas, stoppes den
aktuelle lydavspillingen og byttes automatisk
til trafikkinformasjonen. Mens TA-
informasjonen mottas, bytter systemet til
avbrytelsesmodus for trafikkinformasjon.

● Hvis du har valgt en annen moduskilde
enn radio, kan du kontrollere om TA er
slått PÅ eller AV på sub-displayet ved å
trykke på [TP/TEXT]-knappen i 1 eller flere
sekunder.

Hvis den aktuelle TP-stasjonen ikke sender
trafikkinformasjon, eller hvis signalet blir
svakt når TP eller TA stilles på ON, vil
systemet automatisk søke etter en annen
egnet TP-stasjon som sender
trafikkinformasjon. “EON” vises mens denne
funksjonen brukes.
Når den aktuelle
trafikkinformasjonssendingen er ferdig, går
systemet tilbake til forrige TP-stasjon.

Hvis det mottas en PTY31 (nødsending),
vises “ALARM”, og PTY31 (nødsending)
begynner. Hvis FM-radio ikke er valgt, vil alle
andre operasjoner enn å bytte KILDE og
bytte radiobånd deaktiveres.

EON (Enhanced Other 
Network)-system

Mottak av nødsendinger
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Volumet for TA og PTY31 (nødsendinger)
kan justeres.

● Volumnivået kan justeres fra 0 til 80.
Drei til høyre: Volum OPP (høyere)
Drei til venstre: Volum NED (lavere)

● Det justerte volumnivået tas opp, og
volumeffekten justeres til det nivået neste
gang en TA- ELler PTY31-sending mottas.
Et volumnivå som ligger mellom 40 og 65
vil lagres i minnet for TA.

Med RDS-stajsoner overføres navnet på
sendeprogramtjenesten (PS) og
programtypeinformasjon (PTY) og kan vises
på enhetens subdisplay.

● Hver gang du berører , vil
sjanger byttes i rekkefølgen som vises
nedenfor.
NO-PTY  NEWS  SPORTS  TALK 
POP  CLASSICS  ...

● Når sjangeren stilles på TALK, begynner
bytterekkefølgen fra TALK.

● Hvis stasjonen ikke støtter programtyper,
vises “NO PTY”.

● Innretningen vil begynne å søke etter en
stasjon som sender et program som
tilsvarer valgt PTY.

● Hvis ingen tilsvarende programmering kan
finnes, vises “NOTHING”.

Volumkontroll for 
trafikkveiledning

1 Vri [VOL]-dreiebryteren mens TA eller 
PTY31 mottas.

Stille inn PTY 
(programtype)

1 Berør  på 
FMbetjeningsskjermen.

Show PTY

2 Berør .

3 Mens valgt PTY vises, trykk på og hold 
[Seek (Up/Down)]-knappen inntil du 
hører et pipesignal.

Select PTY

Select PTY



4444

Lydoperasjoner

Bruke CD-spilleren

Sett inn en CD i diskåpningen, og den vil
begynne å spille.

FORSIKTIG

VIKTIG

● Disken begynner å spille.

OBS!

● Hvis sporfiler og annen data er tatt opp i CD-
Text, kan du vise disse.

● Merk at CD-Text for en CD-R/RW-disk
kanskje ikke vises.

Du kan søke etter et ønsket spor.

● Høyre: Fortsetter til neste spor.
Venstre (med ett trykk): Går tilbake til
begynnelsen av sporet som avspilles.
Venstre (ved mer enn to ganger): Går
tilbake til forrige spor.

Knapp for sporvalg (startpunkt)/hurtig frem-/tilbakespoling
Veksleknapp for sanginformasjon

SRC

Lytte på en CD

● Ikke trykk på knappen [  (OPEN/EJECT)] 
mens du setter inn en CD i diskåpningen. 
Dette kan forårsake personskade og 
skade frontpanelet.

● Ikke kjør bilen mens frontpanelet på denne 
mottakeren holdes åpent. Panelet kan 
forårsake uventet personskade i tilfelle en 
plutselig stopp eller lignende hendelse.

● Ikke forsøk å lukke frontpanelet for hånd. 
Det kan skade panelet.

Avspillingen kan være periodevis når det er 
en ripe på en CD eller når opptakssiden er 
tilsmusset.

1 Trykk på [SRC]-knappen gjentatte 
ganger inntil “CD” vises på 
subdisplayet.

Velge ønsket spor

1 Trykk på [SELECT (Right)]- eller 
[SELECT (Left)]-knappen.
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Du kan hoppe hurtig frem eller tilbake i sporet
som avspilles i øyeblikket.

● Til høyre:
Går hurtig fremover i et spor.
Til venstre:
Går hurtig bakover i et spor.
Når det høres en pipelyd, starter modus for
hurtig frem (eller tilbake), og sangen
spoles hurtig frem (eller tilbake) inntil du
fjerner fingeren fra bryteren.

● Hovedenheten vil spille av de første 10
sekundene av hvert spor. Når du berører

, vil det sporet som spilles av
i øyeblikket fortsette avspillingen.

● Sporet vil repeteres.

● Når du berører , vil
sporet gjenta avspillingen inntil du avbryter
repetisjonen.
Berør  igjen for å avbryte
repetisjonsavspillingen.

Hurtig fremover/bakover

1 Hold nede [SELECT (Right)]- eller 
[SELECT (Left)]-knappen i 1 sekund 
eller mer.

Finne ønsket tittel

1 Berør .SCAN

Stop SCAN

Gjenta samme spor

1 Berør .

2 Berør .

Preferences

Repeat song 

Repeat song 

Repeat song 
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Bruke CD-spilleren
Lydoperasjoner

● Alle titlene på CDen vil avspilles i tilfeldig
rekkefølge.

● Når du berører , vil
den tilfeldige avspillingen fortsette inntil du
avbryter den.
Når du berører  igjen,
vil den tilfeldige avspillingen avbrytes.

Det aktuelle spornummeret og tiden som er
gått, kan vises på subdisplayet.

● Displayet endres på følgende måte hver
gang du trykker på [TP/TEXT]-knappen.
Spornr.  Gått tid  Spornr.  ...

Spille av i tilfeldig 
rekkefølge

1 Berør .

2 Berør .

Vise sanginformasjonen 
på subdisplayet

1 Hold nede [TP/TEXT]-knappen i 1 eller 
flere sekunder.

Preferences

Random songs   

Random songs   

Random songs   
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Bruke MP3/WMA-spiller

Når du setter inn en CD-R/RW- eller DVD±R/
RW-disk som har en MP3/WMA-fil inn i
diskåpningen, avspilles filen.

FORSIKTIG

VIKTIG

● Disken begynner å spille.

● Filene avspilles vanligvis i følgende
rekkefølge:            
“[MP3/WMA-konfigurasjonseksempel]” på
side 54.

● Hvis flere MP3/WMA-filer og mapper
finnes i samme hierarki, avspilles de i
stigende rekkefølge stigende rekkefølge
for fil og mappenavn.

● Hvis du prøver å opprette en MP3/WMA-
formatfil, vises advarselen “NO
SUPPORT” (ingen støtte).

Knapp for sporvalg (startpunkt)/
hurtig frem-/tilbakespoling/filvalg

Velgerknapp for mappe

Veksleknapp for sanginformasjon

SRC

Spille en MP3/WMA-fil

● Ikke trykk på knappen [  (OPEN/EJECT)] 
(ÅPNE/STØT UT) mens du setter inn 
disken i diskåpningen. Dette kan forårsake 
personskade og skade frontpanelet.

● Ikke kjør bilen mens frontpanelet på denne 
mottakeren holdes åpent. Panelet kan 
forårsake uventet personskade i tilfelle en 
plutselig stopp eller lignende hendelse.

● Ikke forsøk å lukke frontpanelet for hånd. 
Det kan skade panelet.

● Hvis en annen fil enn en MP3/WMA-fil har 
filforlengelsen “.mp3” eller “.wma”, kan den 
ved en feiltakelse gjenkjennes som en 
MP3/WMA-fil. Når en slik fil avspille, høres 
en svært høy lyd, og høyttalerne kan 
ødelegges. Sørg for at du ikke tildeler 
“.mp3”- og “.wma”-forlengelsene til andre 
filer enn MP3/WMA-filer. 

● Avspillingen kan være periodevis når det 
er en ripe på en disk eller når opptakssiden 
er tilsmusset.

● Denne mottakeren har en mappe- eller 
filutvalgsfunksjon.

1 Trykk på [SRC]-knappen gjentatte 
ganger inntil ±ROM“ vises mens en 
CD-R/RW- eller DVD±R-RW-disk 
befinner seg i stasjonsåpningen.
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Du kan velge en ønsket mappe fra disken.

● Opp: Går til neste høyere mappe og
avspiller det første sporet i denne mappen.
Ned: Går til neste lavere mappe og
avspiller det første sporet i denne mappen.

Du kan velge en ønsket musikkfil fra mappen.

VIKTIG

● Høyre: Fortsetter til neste fil.
Venstre (med ett trykk): Går tilbake til
begynnelsen av filen som avspilles.
Venstre (trykk to ganger eller mer): Går
tilbake til forrige filer.

Du kan hoppe hurtig frem eller tilbake i sporet
som avspilles i øyeblikket.

● Til høyre:
Går hurtig fremover i et spor.
Til venstre:
Går hurtig bakover i et spor.
Når det høres en pipelyd, starter modus for
hurtig frem (eller tilbake), og sporet spoles
hurtig frem (eller tilbake) inntil du fjerner
fingeren fra bryteren.

Du kan gå tilbake til rotkatalogen og avspille
filen.

VIKTIG

● Du kan gå tilbake til rotkatalogen og
avspille filen.

● For et MP3/WMA-filopprettelseseksempel
se “[MP3/WMA-konfigurasjonseksempel]”
på side 54.

Velge ønsket mappe

1 Trykk på [SELECT (Up)]- eller 
[SELECT (Down)]-knappen.

Velge en ønsket musikkfil

Hvis musikkdata (CD-DA) og MP3/WMA-
data er blandet på samme disk, kan du bytte 
avspillingsfilformatet ved å trykke på 
[BAND]-knappen.

1 Trykk på [SELECT (Right)]- eller 
[SELECT (Left)]-knappen.

Hurtig fremover/bakover

1 Hold nede [SELECT (Right)]- eller 
[SELECT (Left)]-knappen i 1 sekund 
eller mer.

Gå direkte tilbake til roten

Hvis det ikke finnes noe fil i rotkatalogen, 
avspilles en fil i den første mappen.

1 Hold nede [SELECT (Down)]-knappen 
i 1 eller flere sekunder.
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VIKTIG

● Berør  for å gå tilbake til forrige
side.

● Aktuell mappe: Avspiller de første 10
sekundene av hvert spor som finnes i
samme mappelag.
Første sang i hver mappe: Avspiller de
første 10 sekundene av sporene i hver
mappe.
Når du berører , vil det
sporet som spilles av i øyeblikket fortsette
avspillingen.

VIKTIG

Finne en ønsket musikkfil

● For å fortsette avspillingen av et ønsket 
spor eller fil, slå AV søkefunksjonen. 

● Hele disken søkes gjennom én gang, og 
den normale avspillingen starter fra den 
posisjonen der du startet søkingen.

● Når du velger “Playing the Start of Tracks/
Files (Avspille begynnelsen på spor/filer)”, 
“Repeated Playing (Repetert avspilling)” 
eller “Playing the Tracks/Files in Random 
Order (Avspille spor/filer i tilfeldig 
rekkefølge)”, vises funksjonen som 
“SCAN”, “ALL”, “RPT” eller “RAND” på 
displayet.

1 Berør .SCAN

2 Berør  eller 
.

Gjenta en musikkfil

Når du velger “Playing the Start of Tracks/
Files (Avspille begynnelsen på spor/filer)”, 
“Repeated Playing (Repetert avspilling)” 
eller “Playing the Tracks/Files in Random 
Order (Avspille spor/filer i tilfeldig 
rekkefølge)”, vises funksjonen som “SCAN”, 
“ALL”, “RPT” eller “RAND” på displayet.

1 Berør .

Current folder   
First song of each folder ○

Cancel

Stop SCAN

Preferences
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● Aktuell sang: Gjentar aktuell fil.
Aktuell mappe: Gjentar filene i aktuell
mappe.

● Berør  igjen for å avbryte
repetisjonen.

VIKTIG

2 Berør .

3 Berør  eller 
.

Repeat □

Current song 
Current folder   

 Repeat 

Spille av i tilfeldig 
rekkefølge

Når du velger “Playing the Start of Tracks/
Files (Avspille begynnelsen på spor/filer)”, 
“Repeated Playing (Repetert avspilling)” 
eller “Playing the Tracks/Files in Random 
Order (Avspille spor/filer i tilfeldig 
rekkefølge)”, vises funksjonen som “SCAN”, 
“ALL”, “RPT” eller “RAND” på displayet.

1 Berør .

2 Berør .

Preferences

Random □
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● Aktuell mappe: Spiller filer i tilfeldig
rekkefølge som finnes i samme lag i
aktuell mappe.
Alle sanger: Spiller filer i alle mappene i
tilfeldig rekkefølge.
Når du berører , vil den
tilfeldige avspillingen fortsette inntil du
avbryter den. Når du berører 
igjen, vil den tilfeldige avspillingen
avbrytes.
Når du berører  under tilfeldig
avspilling, vil det sporet som spilles av i
øyeblikket repeteres. Når du berører

 igjen, vil den tilfeldige
avspillingen begynne på nytt.

Det aktuelle spornummeret og tiden som er
gått, kan vises på subdisplayet.

● Displayet endres på følgende måte hver
gang du trykker på [TP/TEXT]-knappen.
Filnr.  Gått tid  Filnr.  ...

Hvis en disk inneholder lyddata (CD-DA),
MP3/WMA-musikkfiler og DivX-filer, kan du
bytte mellom disse.

VIKTIG

● Displayet endres på følgende måte hver
gang du trykker på [BAND]-knappen.
CD-DA  MP3(WMA)  DivX  CD-DA

 …

3 Berør  eller 
.

Vise informasjonen på 
subdisplayet

1 Hold nede [TP/TEXT]-knappen i 1 eller 
flere sekunder.

Current folder   
All songs 

Random □

Random 

Repeat □

 Repeat 

Bytte mellom CD-DA, 
MP3/WMA og DivX

For DivX-betjening, se “Bruke DivX-
spilleren” på side 79.

1 Trykk på [BAND]-knappen.
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MP3 (MPEG Audio Layer 3) er et standardformat for lydkomprimeringsteknologi. Ved å bruke
MP3, kan en fil komprimeres til en tiendedel av størrelsen på originalen.
WMA (Windows Media™ Audio) er Microsofts talekomprimeringsteknologi. WMA-filer kan
komprimeres til en størrelse som er mindre enn MP3-filer.
Denne mottakeren godtar visse MP3/WMA-filstandarder, innspilt media og formater. Bruk
følgende merknader når du skriver MP3/WMA-filer på en disk.

■ MP3 filstandarder som kan spilles

● Støttede standarder:
MPEG Audio Layer 3 (=MPEG1 Audio Layer III, MPEG2 Audio Layer III, MPEG2.5 Audio
Layer III)

● Støttede samplingfrekvenser:
8, 11,025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44,1, 48 (kHz)

● Støttede bithastigheter:
8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 320 (K bps)
* Støtter VBR.
* Støtter ikke fritt format.
* MPEG-1- og MPEG-2-standarden definerer ulike bithastigheter.

● Støttede kanalmodi:
Stereo, Joint Stereo, Dual channels, Monaural

■ WMA filstandarder som kan spilles

● Støttede standarder:
WMA Ver. 9 standard dekoderklasse 3 tilfredsstilt

● Støttede samplingfrekvenser:
22,05, 32, 44,1, 48 (kHz)

● Støttede bithastigheter:
20, 22, 32, 36, 40, 44, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 (K bps)
* Støtter VBR. (5 til 320K bps)
* Støtter ikke tapsfri komprimering.

MP3/WMA
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■ ID3/WMA-merker

Du kan lagre ID3/WMA-merketegninformasjon, slik som sportitler og artistnavn i en MP3- og en
WMA-fil.
Denne mottakeren støtter ID3v.1.0- og ID3v.1.1-merker. Denne mottakeren støtter kun ISO-
8859-1-kodene. Bruk kun ISO-8859-1-kodene for å registrere merker. Hvis tegn som ikke er
inkludert i ISO-8859-1-kodene registreres, kan visningen av disse være uleselig.
Denne mottakeren støtter WMA-merkets ASF-revisjon (v1.20.02). WMA-merker med kun
Unicode støttes. Bruk alltid Unicode-tegn til å skrive inn informasjonen.

■ Støttede medietyper

Du kan spille av MP3/WMA-filer som er tatt opp på en CD-ROM-, CD-R-, CD-RW-, DVD±R
eller DVD±RW-disk. Sammenlignet med CD-ROM-media som vanligvis brukes til
musikkdisker, er CD-R- og CD-RW-disker sensitive i miljøer med høy temperatur/høy fuktighet,
og en del av CD-R/CD-RW kan være uegnet til avspilling. Fingeravtrykk og riper på disken kan
forhindre avspilling eller forårsake hopping under avspilling.
Deler av CD-R/CD-RW kan forringes hvis de blir liggende inne i en bil over lang tid.
Vi anbefaler at du lagrer UV-sensitive CD-R- og CD-RW-disker i skjermede deksler.

■ Diskformater

Du kan bruke følgende formatdisker på spilleren.

● CD-ROM-formater:
CD-ROM Mode 1, CD-ROM XA Mode 2 (Form 1)

● Filformat:
ISO 9660 nivå 1 eller nivå 2 (for både CD- og DVD-disker)
ROMEO-system, JOLIET-system
MP3/WMA-filer som er spilt inn i et annet format enn det som ble forklart over, kan føre til
filer som ikke kan avspilles normalt og i filnavn og mappenavn som ikke vises riktig.
Begrensninger i tillegg til standardene er som følger.

● Maksimum kataloglag:
8 lag

● Maksimum tegn for mappe- og filnavn:
30 tegn (inkludert grensesetter “.” og 3 tegn til filforlengelse) for MP3, men 15 tegn (inkludert
grensesetter “.” og 3 tegn filforlengelse) for WMA.

● Støttede tegn for mappe- og filnavn:
A til Z, 0 til 9 og understrek (_)
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● Antall filer som kan lagres på en enkelt disk:
999 filer

● Antall mapper som kan lagres på en enkelt disk:
255 filer

[MP3/WMA-konfigurasjonseksempel]

■ Filnavn

Kun en fil med forlengelsen “mp3” eller “wma” gjenkjennes som en MP3- eller WMA-fil. Lagre
alltid en MP3/WMA-fil med forlengelsen “mp3”/“wma”.
Filforlengelsen “mp3” eller “wma” må være enkeltbytes store bokstaver.

OBS!

Hvis en annen fil enn en MP3/WMA-fil har filforlengelsen “mp3” eller “wma”, kan den ved en
feiltakelse gjenkjennes som en MP3/WMA-fil. Når en slik fil avspille, høres en svært høy lyd, og
høyttalerne kan ødelegges. Ikke lagre en annen fil enn MP3/WMA-fil med forlengelsen “mp3” eller
“wma”.

■ Multisesjoner

Multisesjoner er støttet og CD-R/RW med innspilte MP3/WMA-filer kan spilles.
Når de er skrevet med “Track at once”, men fullfør disken med sesjonsslutt eller
skrivebeskyttelse.

Mappe

MP3/WMA-lydfil eller tekstfil

1. nivå 2. nivå 3. nivå 4. nivå 

Rotkatalog (           )

2

2

1

3

3

4

4

5

5

6

6

1

Totalt 999 filer kan opprettes innenfor en enkelt disk.
Andre filer enn MP3/WMA-filer (f.eks. 004.txt) 
teller også som enkle filer.
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■ Spille MP3/WMA

Når du laster en disk med MP3/WMA-filer kontrollerer systemet først alle filer som er spilt inn
på disken. Hvis disken har mange filer og mapper, kan systemet ta en bestemt tid til å
kontrollere dem.
Mens systemet kontrollerer disken, fortsetter musikken som ble spilt avspillingen.
For å kontrollere filene hurtig, anbefaler vi at du ikke lagrer andre filer enn MP3/WMA-filer og
ikke oppretter unødvendige mapper på disken.
Og vi anbefaler også at du skriver all data i én enkelt sesjon, da systemet tar lenger tid til å lese
CD-kontrollinformasjon for en multisesjonsdisk.

■ MP3/WMA avspillingstidvisning

Det er mulig at avspillingstiden ikke vil være riktig, avhengig av skriveforholdene tiil MP3/WMA-
filen.
* Det er mulig at avspillingstiden ikke vil være riktig når VBR Fast Up/Down brukes.

Opprettingen av MP3/WMA-filer ved opptak fra kilder, slik som sendinger, plater, opptak,
viodeoer og live opptredener uten tillatelse fra opphavsrettslig eier for annen bruk enn
personlig nytelse, er forbudt.

■ Nedlasting fra MP3/WMA musikknettsider på Internett

Du kan finne ulike typer MP3/WMA musikkdistribusjonsnettsider, inkludert online shopping,
testlytting og gratis nedlastingsnettsider på Internett. Du kan laste ned musikkfiler fra disse
sidene ved å følge betalings- og andre nelastingsregler.

■ Omdanne en musikk-CD til MP3/WMA-filer

Klargjøre en PC og en markedstilgjengelig MP3/WMA-koder- (konverterings-) programvare.
(Noen av disse er gratis.) Last en musikk-CD i PCens CD-ROM-stasjon, og komprimer musikk-
CDen ved å følge prosedyren for MP2/WMA-koderprogramvare. Musikkdatafiler i MP3/WMA-
format opprettes. En 12 cm musikk-CD (har maksimalt 74 minutter opptak/650 MB data) kan
komprimeres til 65 MB (omtrent 1/10 av opprinnelig størrelse).

Opprette og avspille MP3/WMA-filer
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■ Skrive filer på en CD-R/RW- eller DVD±R/RW-disk

MP3/WMA-filer kan spilles inn på CD-R/RW ved bruk av en CD-R/RW-stasjon som er tilkoblet
en PC. Gjør opptak ved å stille inn opptaksformat på opptaksprogramvarn etter ISO9660 nivå
1 eller nivå 2 (ikke inkludert forlengelsesformat).
Velg CD-ROM (mode1) eller CD-ROM XA (mode2) for diskformatet.

■ Spille en CD-R/RW- eller DVD±R/RW-disk som har MP3/WMA- eller DivX-
filer

Når du legger inn en CD i åpningen, bestemmer mottakeren om det er en musikk-CD, en CD-
R/RW-disk som har MP3/WMA-filer, eller en CD-R/RW-disk med DivX-filer. Og når du legger
inn en DVD i åpningen, bestemmer mottakeren om det er en DVD-videodisk, en DVD±R/RW-
disk med MP3/WMA-filer, eller en DVD±R/RW-disk med DivX-filer. Mottakeren velger riktig
kildemodus basert på diskens innhold og begynner avspillingen av disken. Hvis du legger inn
en disk som inneholder blandet musikk-CD-data (CDDA), MP3/WMA-filer og DivX-filer, byttes
kildemodus i rekkefølgen CDDA, MP3/WMA-filer og DivX-filer, og de avspilles i denne
rekkefølgen. For å bytte den aktuelle modusen, trykker du bare på [BAND]-knappen.

FORSIKTIG
● 128K bps fast bithastighet og 44,1-kHz samplingfrekvens anbefales å bruke og har en høy 

kvalitet på avspillingslyden.
● Merk at noen CD-R- og CD-RW-disker ikke kan leses på grunn av egenskapene.
● Da det finnes mange typer tilgjengelig av MP3/WMA-kodingsprogramvare, inkludert 

kommersielle programmer og freeware, kan lydkvaliteten forringes, støy kan skapes når 
avspillingen starter, og noen opptak kan kanskje ikke avspilles, avhengig av tilstanden på 
koderen og filformatet.

● Når andre filer enn MP3/WMA-filer tas opp på en disk, kan systemet bruke litt tid til å gjenkjenne 
disken og kan kanskje ikke spille den.
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Bruke USB musikkfilspilleren
Denne mottakeren kan spille en musikkfil som er lagret i et USB-minne. Denne mottakeren kan
spille kun MP3-filer.

VIKTIG

FORSIKTIG

VIKTIG

● Avspillingen vil begynne.

Det er mulig å gå hurtig fremover/tilbake i
sporet som avspilles i øyeblikket.

● Til høyre:
Går hurtig fremover i et spor.
Til venstre:
Går hurtig bakover i et spor.
Dette bytter til modus for hurtig frem eller
tilbake og fortsetter hurtig frem eller tilbake
inntil du fjerner fingeren fra knappen.

Du kan spille en musikkfil fra USB-minnet kun når PND er tilknyttet denne mottakeren.

Knapp for sporvalg/hurtig frem-/tilbakespoling

SRC

Avspille USB-musikkfiler

● Tilkoble USB-kabelen riktig, slik at den 
ikke forstyrrer deg når du kjører.

● Etter tilkobling av USB-minnet (mens 
meldingen “Don’t remove the storage 
device until scanning is finished (Ikke fjern 
lagringsenheten inntil skanningen er 
fullført)” vises), ikke slå av strømmen eller 
fjern PND/USB-minnet. Før fjerning av 
USB-minnet, bytt visningen til lydskjermen, 
og berør .

Når USB-minneinnretningen er tilknyttet, kan 
det ta mottakeren tid å skanne og lese 
filmerkeinformasjonen. For å forkorte denne 
skanningstiden, prøv å lagre kun MP3-filer i 
USB-minnet og redusere antall mapper i 
USB-minnet.

1 Koble USB-minnet til USB-kontakten.

2 Trykk på [SRC]-knappen gjentatte 
ganger inntil “USB” vises på 
subdisplayet.

Hurtig fremover/bakover

1 Hold nede [SELECT (Right)]- eller 
[SELECT (Left)]-knappen i 1 sekund 
eller mer.
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Bruke USB musikkfilspilleren
Lydoperasjoner

Du kan velge et spor du ønsker å avspille.

● Til høyre:
Fortsetter til neste fil.

● Til venstre:
Går tilbake til forrige fil.

● Det valgte sporet (filen) vil bli spilt.

FORSIKTIG

● Dette viser listen over valgt modus.

● Dette spiller den valgte musikkfilen.

● Når  eller  vises, berør dem for å
skifte side på musikkfillisten.

● Du kan søke etter en fil eller et artistnavn
ved å berøre .

● Du kan søke etter en musikkfil ved å oppgi
alfanumeriske tegn.

Velge en ønsket musikkfil

1 Trykk på [SELECT (Right)]- eller 
[SELECT (Left)]-knappen.

Finne en ønsket musikkfil

● Til tross for en CD-ROM-disk støttes ikke 
et mappevalg av lydknapper i USB-
modusen.

● Før frakobling av USB-minnet fra denne 
mottakeren, bytt alltid visningen til 
lysmoduskjermen, og berør . Det kan 
føre til datatap hvis denne prosedyren ikke 
følges.

● Hvis du frakobler USB-minnet eller PND 
fra denne mottakeren når en musikkfil fra 
USB-minnet avspilles, går mottakeren 
tilbake til forrige driftsmodus.

● Du kan ikke betjene knappene , 
 og  når bilen kjører.

1 Berør .

Find

Select

2 For å velge et spor til avspilling, berør 
, , ,  

eller .

3 Berør navnet på musikkfilen som skal 
spilles.

Playlist Artist Album Song
Genre

Find
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● Dette spiller den aktuelle musikkfilen
gjentatte ganger.

● Når du berører , vil den
valgte musikkfilen repeteres inntil
repetisjonsfunksjonen frigis. Berør

 igjen for å avbryte
repetisjonsavspillingen.

● Når du berører , vil den
tilfeldige avspillingen fortsette inntil du
avbryter den. Berør 
igjen for å avbryte tilfeldig avspilling.

■ USB-minnestandarder som kan
spilles

● Støttede USB-innretninger:
Maks. lagringsstørrelse: 4 GB

● Støttet filformat:
FAT 16/32

● Støttet lydformat:
MP3

● Maksimal strøm:
500 mA

● Kompatibilitet:
USB 1.0/1.1 (MAKS. overføringshastighet
er 12 M bps for USB1.1.)

● Masseminnestøtte:
USB masselagring (slik som en eksternt
tilknyttet HHD) støttes ikke.

■ MP3 filstandarder som kan
spilles

● Støttede standarder:
MPEG-1, MPEG-2 og MPEG-2.5

● Støttede samplingfrekvenser:
MPEG-1: 32, 44,1, 48
MPEG-2: 16, 22,05, 24
MPEG-2.5: 8, 11,025, 12

● Støttede bithastigheter:
8 til 320K bps
* Støttet VBR (64 til 320K bps)
* Støtter ikke fritt format.

● Støttede kanalmodi:
Monaural, Stereo, Joint Stereo, Dual-
Channel

■ ID3-merker

MP3-filer har et “ID3-merke” som gjør det
mulig å legge inn informasjon, slik at data
som f.eks. en sportittel og artisk kan lagres.
Denne mottakeren støtter ID3v. 1.0, 1.1, 2.2,
2.3 og 2.4.

Repetisjon av den 
samme musikkfilen

1 Berør .

2 Berør .

Tilfeldig avspilling av 
musikkfiler

1 Berør .

2 Berør .

Om USB-innretninger

Preferences

Repeat song 

Repeat song 

Repeat song 

Preferences

Shuffle songs 

Shuffle songs 

Shuffle songs 
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Bruke USB musikkfilspilleren
Lydoperasjoner

■ Format på USB-minnet

Følgende forklarer definisjonene på disse standardene.

● Maksimum kataloglag:
8 lag

● Maksimum tegn for filnavn:
Inntil 254 tegn (for mappenavn, filnavn, “.” og 3-tegns filforlengelse)

● Filnavntegn som du kan bruke:
A til Z, 0 til 9 og understrek (_)

● Maks. antall filer som kan lagres i et enkelt minne:
2000 filer

Totalt 2000 filer kan opprettes innenfor 
et enkelt USB-minne.
Andre filer enn MP3-filer (f.eks. 004.txt) 
er inkludert i de 2000.

001.mp3

005.mp3
004.txt
003.mp3
002.mp3

1498.mp3

2000.mp3

1499.mp3
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Før bruk av DVD-spilleren
Denne mottakeren kan spille høykvalitets bilder og høykvalitets digital lyd fra DVD-videoer. Og
du kan velge et av språkene (slik som dubbing og teksting) som er tatt opp på DVDen ved å
bytte video- og lydkanaler. Hvis den samme scenen er tatt opp i flere vinkler, kan du velge en
vinkel og spille videoen i ønsket vinkel.

■ Multilydfunksjon

Noen DVDer støtter multilydfunksjonen som
gjør det mulig for deg å bruke flere språk og
endre lydspråket til det ønskede språket.
* Brukerens evne til å bytte lydspråket

avhenger av DVDen.

■ Multivinkelfunksjon

Noen DVDer støtter multivinkelfunksjonen
som gjør det mulig for deg å spille den
samme videoscenen med flere vinkler og
bytte til den ønskede vinkelen under
avspilling.
* Brukerens evne til å vise flere videovinkler

avhenger av DVDen.

● Videovinkelen endres.

■ Displayfunksjoner for teksting

Noen DVDer støtter funksjonen for visning av
multiteksting som gjør det mulig for deg å
bytte tekstingsspråket til det ønskede språket
under avspilling. Ved behov kan du
deaktivere tekstingsfunksjonen for å spille en
video.
* Brukerens evne til å vise teksting avhenger

av DVDen.

Fordeler ved Digital 
Versatile Disc (DVD)
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Før bruk av DVD-spilleren
Visuelle operasjoner

■ Typer disker som kan spilles

Dette utstyret oppfyller NTSC farge-TV-metoder, så vennligst bruk disker som viser “NTSC” på
disken eller pakningen. Dette utstyret kan ikke avspille disker ved bruk av andre
fargefjernsynsmetoder enn NTSC (slik som PAL, SECAN).

OBS!

Avspillingsstatusen kan bestemmes etter DVDens eller programvarelagerens hensikt. Denne
mottakeren spiller diskinnhold etter programvarelagerens hensikt, og derfor kan funksjonene ikke
virke slik du har til formål. Se til å lese brukerveiledningen som medfølger disken som skal
avspilles.

■ Regionskode for disker som kan spilles

 (regionskode), som indikeres på noen DVDer, representerer områder der de kan avspilles.
Denne mottakeren kan ikke avspille disker som ikke har “2” eller “ALL”(alle) indikert på dette
merket. Hvis du prøver å spille en slik disk, vil meldingen ”you cannot play this disc.“ (du kan
ikke spille denne disken) vises. Merk også at noen disker kan være underlagt regionale
begresninger, noe som betyr at denne mottakeren ikke vil spille dem, selv om de opplister eller
uttrykker en regionskode.

Disker

Type og merke på disker som 
kan spilles

Størrelse/spilleside Maks. spilletid

12 cm/1 side
1 lag
2 lag

<MPEG 2-system>
133 min.
242 min.

12 cm/2 sider
1 lag
2 lag

<MPEG 2-system>
266 min.
484 min.
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■ Merke som finnes på disken

Følgende tabell viser merkene som finnes på DVDer eller pakninger.

■ Diskkonfigurasjon

Videoer og spor som er tatt opp på en DVD er delt inn i seksjoner.
En stor seksjon henvises til som en tittel som har et tilknyttet tittelnummer. En tittel er delt inn i
kapitler, som har tildelte kapittelnumre.

Merke Beskrivelse
Indikerer antallet lydspor.

Indikerer antall versjoner av teksting.

Indikerer antall vinkler.

 
Indikerer bildesideforhold (forhold mellom høyde og bredde på TV-
skjermen) som kan velges.
● “16:9” indikerer en widescreen, og “4:3” indikerer en standard 

skjerm.

 

Indikerer regionene der disken kan spilles ved bruk av tall.
● “ALL” (alle) indikerer at disken kan spilles av hvor som helst i 

verden, og nummeret indikerer en regionskode. “2” er 
regionskoden for Europa.

DVD-Video Tittel 2

Tittel 3

Tittelnummer

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittelnummer

Tittel 1
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Før bruk av DVD-spilleren
Visuelle operasjoner

Denne mottakeren er utstyrt med opphavsrettbeskyttet teknologi som er beskyttet under USA-
patenter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter som eies av Macrovision Corporation eller
andre rettighetsinnehavere. Bruk av denne opphavsrettbeskyttede teknologien krever fullmakt
fra Macrovision Corporation, og teknologien er ment kun til hjemmebruk og anndre begrensede
visningsmiljøer, med mindre det er gitt uttrykkelig tillatelse til annet fra Macrovision
Corporation. Remodellering eller demontering av denne maskinen er forbudt.

Avsnittet forklarer betjeningen av DVD-spilleren eller søk etter bilder eller standardinnstillinger.

● Berøring av berøringsbryterne viser betjeningsskjermene som vises nedenfor.

Produkter som er utstyrt med Macrovision

Driftsflyt

Tittelskjerm

Back

Back

NumberBackNext

Set up Done

Skjerm for menynummersøk

Search

Done

Betjeningsskjerm for DVD-spiller Menybetjeningsskjerm

BackDone

Berør skjermen
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Bruke DVD-spilleren

VIKTIG

KONTROLLER

Du kan se en video på en DVD kun når du har stoppet kjøretøyet og satt på parkeringsbremsen av
sikkerhetsmessige årsaker, mens motorbryteren eller ACC er slått på. (Hvis kilden byttes til DVD-
spilleren når bilen er i bevegelse, er det kun lydfunksjonen som blir aktiv.)

Sett inn en DVD i diskåpningen, og den vil
begynne å spille.

● Disken begynner å spille.

● Hvis betjeningsbryterne
(berøringsbryterne) ikke vises, berør
skjermen.

● Hvis du prøver å spille en ustøttet DVD,
vises “Cannot read disc. Please check
disk.“ (“Kan ikke lese disken. Vennligst
sjekk disken.”).

● Hvis kjøring er regulert eller PND ikke er
installert, vil en DVD automatisk spilles på
bakre skjerm etter 5 sekunder har gått i
DVD-modus.

VIKTIG

For å sikre kjøresikkerheten kan du ikke se på en video mens du kjører.

Knapp for valg av kapittel/hurtig frem-/tilbakespoling

SRC

Se en DVD-video

1 Trykk på [SRC]-knappen gjentatte 
ganger inntil “DVD” vises på 
subdisplayet.

Videooperasjoner

● Berøringsknappen og andre 
betjeningsikoner vises i omtrent 6 
sekunder. Hvis du berører skjermen, vil de 
vises igjen.

● Avhengig av disken kan det hende at 
automatisk avspilling ikke fungerer, eller 
avspilling virker kanskje ikke, med mindre 
en meny som er tatt opp på disken velges. 
Se “Diskmenyoperasjoner” på side 67
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Bruke DVD-spilleren
Visuelle operasjoner

■ Spille av en video

■ Hurtig fremover/bakover

Det er mulig å gå hurtig fremover eller tilbake
gjennom videoen avspilles.

Gå hurtig fremover eller bakover ved
bruk av panelbryter

● Til høyre:
Går hurtig fremover i en video.
Til venstre:
Går hurtig bakover i en video.
Når det høres en pipelyd, starter modus for
hurtig frem (eller tilbake), og videoen
spoles hurtig frem (eller tilbake) inntil du
fjerner fingeren fra bryteren.

Gå hurtig fremover eller bakover ved
bruk av berøringsbrytere

● Når det høres en pipelyd, starter modus for
hurtig frem (eller tilbake), og videoen
spoles hurtig frem (eller tilbake) inntil du
fjerner fingeren fra bryteren.

■ Sette en video på pause

● Når videoen stilles på pause ( ) og når
du berører  kort, begynner sakte
avspilling. Når du berører , begynner
bilde-for-bilde-avspillingen.

1 Berør .

1 Hold nede [SELECT (Right)]- eller 
[SELECT (Left)]-knappen i 1 sekund 
eller mer.

1 Hold nede  eller  i 1 eller 
flere sekunder.

1 Berør .
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■ Stoppe en video

Du kan betjene menyen som er tatt opp på
disken.

OBS!

De innspilte menyelementene varierer
avhengig av disken. Denne maskinen spiller
det som er spilt inn på disken som er satt inn;
dermed kan det hende at funksjoner ikke
virker etter hensikt.

Du kan søke etter ønsket video med tittel,
kapittel eller menynummer (nummer tildelt
hvert innhold).

■ Finne etter kapittel

● Til høyre:
Når du velger neste kapittel
Til venstre:
Når du velger søk eller forrige kapittel

■ Finne med tittelnummer

1 Berør .

Diskmenyoperasjoner

1 Berør  eller .

2 Berør .

3    Berør , og velg 
avspillingsmenyen.

4 Berør .

Menu Top Menu

Enter

Finne ønsket video

1 Trykk på [SELECT (Right)]- eller 
[SELECT (Left)]-knappen.

1 Berør .Search
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Bruke DVD-spilleren
Visuelle operasjoner

● Hvis du berører  eller , vil
tittelnummeret reduseres eller økes med
1.

● Hvis du berører  eller , vil
tittelnummeret reduseres eller økes med
10.

■ Finne etter kapittelnummer

● Hvis du berører  eller , vil
menynummeret reduseres eller økes med
1.

● Hvis du berører  eller , vil
menynummeret reduseres eller økes med
10.

Du kan endre eller skjule
berøringsbryterdisplayet under avspilling.

■ Skjule berøringsbryter

● Hvis du berører skjermen, vil
berøringsbryterne vises igjen.

2 Berør , ,  eller 
, og oppgi tittelnummer.

3 Berør .

1 Berør .

2 Berør .

－ ＋ －10
＋10

－ ＋

－10 ＋10

Enter

Number

3 Berør , ,  eller 
, og oppgi menynummer.

4 Berør .

Endre 
berøringsbryterdisplay

1 Berør .

－ ＋ －10
＋10

－ ＋

－10 ＋10

Enter

Done
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■ Flytte berøringsbryterdisplay

● Berøringsbryterdisplayet flyttes opp eller
ned hver gang du berører det.

Du kan endre språk på teksting, lydspråk
eller visningsvinkel på en video som skal
avspilles.

■ Endre vinkelen

Hvis måldisken støtter flere vinkler, kan du
endre disse for å vise en video.

KONTROLLER

Mens flervinkelmerket vises på skjermen, kan
du endre den aktuelt viste vinkelen.

● Hver gang du berører ,
endres vinkelnummeret, og vinklene som
tas opp på disken skiftes i sekvens.

1 Berør .

2 Berør  eller .

Endre skjermvisning og 
lydmodus

Up Down

1 Berør .

2 Berør .

3 Berør .

Multivinkelmerke

Next

Angle

Change angle

Change angle
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Bruke DVD-spilleren
Visuelle operasjoner

■ Endre språk på teksting

Hvis måldisken støtter flere språk på teksting,
kan du endre disse for å vise en video.

VIKTIG

● Hver gang du berører ,
endres tekstingsnummeret, og
tekstingsspråkene som tas opp på disken
skiftes i sekvens.

■ Endre lydspråk

Hvis måldisken støtter flere lydspråk, kan du
endre disse under avspilling.

VIKTIG

● Hver gang du berører ,
endres lydnummeret, og lydspråkene som
tas opp på disken skiftes i sekvens.

Avhengig av disken kan det hende at det kun 
er mulig å endre språket på tekstingen fra 
toppmenyen.

1 Berør .

2 Berør .

3 Berør .

Next

Sub title

Change subtitle

Change subtitle

● Avhengig av disken kan det hende at det 
kun er mulig å endre lydspråket fra 
toppmenyen.

● Denne mottakeren støtter ikke dts-
formatet (digital theater system); derfor vil 
ingen lyd høres når “dts audio” velges for 
en disk som inneholder dts audio. Hvis 
audio er sikkert spilt inn på DVD-videoen 
uten noen lyd som høres, velg “Dolby 
Digital audio”.

● dts er et registrert varemerke for det 
amerikanske selskapet Digital Theater 
Systems, Inc.

1 Berør .

2 Berør .

3 Berør .

Next

Audio

Change audio

Change audio



71 71

Du kan forhåndsspesifisere avspillingens
lydmodus eller brukt språk til å vise teksting
eller menyer. Du kan også konfigurere
innstillinger for å vise eller skjule
flervinkelmerket eller spesifisere
foreldrekontrollnivå.

■ Spesifisere lydspråk

Du kan se på avspillingsvideoen på ønsket
språk.

● Hvis du berører , kan du
spesifisere et annet språk enn det som
vises på skjermen.

DVD-spillerinnstilling

1 Berør .

2 Berør .

3 Hvis du berører berøringsskjermen, 
kan du konfigurere følgende innstilling.

Berøringsbryter Funksjon Side
Spesifiserer 
lydspråket til en 
video som skal 
spilles.

71

Spesifiserer 
tekstingsspråket 
til en video som 
skal spilles.

72

Spesifiserer 
språket som 
brukes til å vise 
menyen.

73

Next

Set up

Audio language

Sub title

Menu language

Begrenser DVD-
videoer som kan 
spilles.

73

Spesifiserer 
skjermstørrelsen. 74

4 Berør .

1 Berør  på den 
innledende innstillingsskjermen.

2 Berør ønsket språk.

3 Berør .

Berøringsbryter Funksjon Side

Parental setting

Video out

Done

Audio language

Other

Done
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Bruke DVD-spilleren
Visuelle operasjoner

Oppgi koden

● For språkkode,se “Språkkodeliste” på side
76.

● Berør  for å gå tilbake til forrige
side.

OBS!

Hvis det valgte språket ikke er kompatibelt
med disken, vil du ikke være i stand til å endre
til dette språket.

■ Spesifisere språk på teksting

Du kan se på avspillingsvideoen med ønsket
teksting.

● Hvis du berører , kan du
spesifisere et annet språk enn det som
vises på skjermen.

● Hvis du berører , kan du spille en
video uten å se tekstingen på skjermen.

Oppgi koden

● For språkkode,se “Språkkodeliste” på side
76.

1 Berør  på innstillingsskjermen 
for foretrukket lydspråk.

2 Oppgi ønsket språkkode.

3 Berør .

1 Berør  på den innledende 
innstillingsskjermen.

Other

Select

Back

Sub title

2 Berør ønsket språk.

3 Berør .

1 Berør  på innstillingsskjermen 
for foretrukket tekstingsspråk.

2 Oppgi ønsket språkkode.

Other

OFF

Done

Other
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● Berør  for å gå tilbake til forrige
side.

OBS!

Hvis det valgte språket ikke er kompatibelt
med disken, vil du ikke være i stand til å endre
til dette språket.

■ Spesifisere menyspråket

Du kan spesifisere språket for
displaymenyene som er tatt opp på disken.

● Hvis du berører , kan du
spesifisere et annet språk enn det som
vises på skjermen.

Oppgi koden

● For språkkode,se “Språkkodeliste” på side
76.

● Berør  for å gå tilbake til forrige
side.

OBS!

Hvis det valgte språket ikke er kompatibelt
med disken, vil du ikke være i stand til å endre
til dette språket.

■ Spesifisere foreldrekontrollnivået

Du kan begrense visningen av scener som er
upassende for barn, for eksempel med
voksent innhold eller voldsscener.
Foreldrekontrollnivåene kan spesifiseres i
trinn, avhengig av nivåer.

KONTROLLER

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for disker
som ikke støtter foreldrekontrollfunksjonen.

3 Berør .

1 Berør  på den 
innledende innstillingsskjermen.

2 Berør ønsket språk.

3 Berør .

Select

Back

Menu language

Other

Done

1 Berør  på innstillingsskjermen 
for menyspråk.

2 Oppgi ønsket språkkode.

3 Berør .

Other

Select

Back
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Bruke DVD-spilleren
Visuelle operasjoner

● Hvis kodenummeret utelates, vises “----” i
det øverste feltet.

● Berør  for å gå tilbake til forrige
side.

● Hvis du har oppgitt feil kodenummer, støt
ut disken én gang, og spesifiser
foreldrekontrollnivået på nytt.

OBS!

● Kodenummeret er nødvendig. Hvis et
nummer ikke oppgis, vil det ikke være mulig
å stille inn noen visningsbegrensning.

● Når et kodenummer er spesifisert, må du
oppgi dette ved bruk av dette elementet
neste gang og etter det. Se til at du ikke
glemmer kodenummeret. Hvis du glemmer
kodenummeret, berør  10 ganger
mens kodenummerfeltet er tomt; du kan
slette det aktuelle kodenummeret.

● Foreldrekontrollnivåene er klassifisert i
følgende tre typer.
Nivå 1
Spiller kun DVD-programvare som er laget
spesielt for barn. (Forbyr spilling av DVD-
programvare med generell og voksen
karakter.)
Nivå 2 til 7
Spiller kun DVD-programvare med generell
og barnevennlig karakter. (Forbyr spilling av
DVD-programvare med voksen karakter.)
Nivå 8
Spiller all DVD-programvare. (Standard)

■ Bytte videoutgang

16:9   4:3 (LETTER BOX) 4:3
(PAN&SCAN)  16:9  ...

● 16:9
Vises med en svart stripe i øvre og nedre
kant. DVDer som er spilt inn med 4:3-
sideforhold vises i det opprinnelige
sideforholdet, som passer perfekt på
skjermen.

1 Berør  på den 
innledende innstillingsskjermen.

2 Berør tallet siffer for siffer for å oppgi 
kodenummeret.

3 Berør .

4 Berør ønsket foreldrekontrollnivå.

5 Berør .

Parental setting

Select

Back

Select

1 Berør  på innstillingsskjermen.

2 Berør .

3 Skjermstørrelsen endres på følgende 
måte hver gang du berører 

.

Next

Video out

Video out
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● 4:3 (LETTER BOX)
Vises i den vanlige vidstørrelsesmodusen.
DVDer som er spilt inn med 4:3-
sideforhold vises med en svart stripe på
venstre og høyre kant eller i en horisontalt
spredt proporsjon.

● 4:3 (PAN&SCAN)
Venstre og høyre kant av videobildet er
tilkuttet. DVDer som er spilt inn med 4:3-
sideforhold vises i det opprinnelige
sideforholdet, som passer perfekt på
skjermen.

● Video ut-bildet stilles vanligvis til
utmatingsdisplayraten. Bruk vanligvis
standard innstilling på 16:9-sideforhold,
unntatt når du bruker et bakmonitordisplay
på 4:3-sideforhold.

● Disse innstillingene er virksomme i DivX-
modus.

OBS!

Brukeren skal ikke oppleve noen problemer
ved visning av en video på widescreen på
personlig basis. Hvis du komprimerer eller
forstørrer skjermen for kommersielle formål
eller for å vise den offentlig, kan den overtre en
copyright som er beskyttet av
opphavsrettighetslover.
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Bruke DVD-spilleren
Visuelle operasjoner

Disse kodene brukes til å spesifisere språk for lydspor, teksting og menyvisninger på skjermen.

Språkkodeliste

Japansk
Engelsk
Fransk
Tysk
Italiensk
Spansk
Nederlandsk
Russisk
Kinesisk
Koreansk
Gresk
Afar
Abkhasisk
Afrikaans
Amharisk
Arabisk
Assamisk
Aymara
Aserbajdsjansk
Basjkirsk
Hviterussisk
Bulgarsk
Bihari
Bislama
Bengalsk
Tibetansk
Bretonsk
Katalansk
Korsikansk
Tsjekkisk
Walisisk
Dansk
Bhutansk
Esperanto
Estlandsk
Baskisk
Persisk
Finsk
Fiji
Færøysk
Frisisk
Irsk
Skotsk-gallisk
Gælisk
Guarani
Gujara

Hausa
Hindi
Kroatisk
Ungarsk
Armensk
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesisk
Islandsk
Hebraisk
Yiddish
Javanesisk
Georgisk
Kasakhstansk
Grønlandsk
Kambodsjansk
Kannada
Kasjmiri
Kurdisk
Kirgisisk
Latinsk
Lingala
Laotisk
Litauisk
Latvisk
Malagasisk
Maori
Makedonisk
Malayalam
Mongolsk
Moldovsk
Marathi
Malaysisk
Maltesisk
Burmesisk
Nauru
Nepalsk
Norsk
Oksitansk
Oromo
Oriya
Panjabi
Polsk
Pashto
Portugisisk

Quechua
Retoromansk
Kirundi
Rumensk
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindi
Sangho
Serbokroatisk
Sinhalesisk
Slovakisk
Slovensk
Samoansk
Shona
Somali
Albansk
Serbisk
Siswati
Sesotho
Sundanesisk
Svensk
Swahili
Tamilsk
Telugu
Tadsjikisk
Thai
Tigrinsk
Turkmensk
Tagalog
Setswana
Tonga
Tyrkisk
Tsonga
Tatarisk
Twi
Ukrainsk
Urdu
Usbekisk
Vietnamesisk
Volapyk
Wolof
Xhosa
Yoruba
Zulu

Kode Språk Kode Språk Kode Språk
1001
0514
0618
0405
0920
0519
1412
1821
2608
1115
0512
0101
0102
0106
0113
0118
0119
0125
0126
0201
0205
0207
0208
0209
0214
0215
0218
0301
0315
0319
0325
0401
0426
0515
0520
0521
0601
0609
0610
0615
0625
0701
0704
0712
0714
0721

0801 
0809
0818
0821
0825
0901
0905
0911
0914
0919
0923
1009
1023
1101
1111
1112
1113
1114
1119
1121
1125
1201
1214
1215
1220
1222
1307
1309
1311
1312
1314
1315
1318
1319
1320
1325
1401
1405
1415
1503
1513
1518
1601
1612
1619
1620

1721
1813
1814
1815
1823
1901
1904
1907
1908
1909
1911
1912
1913
1914
1915
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
2001
2005
2007
2008
2009
2011
2012
2014
2015
2018
2019
2020
2023
2111
2118
2126
2209
2215
2315
2408
2515
2621
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Bruke VTR
Du kan se en video ved å tilkoble en kommersielt tilgjengelig VTR. Men du kan ikke tilkoble
iPod-kabelen (videolinje) og VTR sammen.

VIKTIG

KONTROLLER

Du kan se en video kun når du har stoppet kjøretøyet og satt på parkeringsbremsen av
sikkerhetsmessige årsaker, mens motorbryteren eller ACC er slått på. (Hvis kilden byttes til VTR
når bilen er i bevegelse, er det kun lydfunksjonen som blir aktiv.)

● Utkrysset:
VTR-innstilling er PÅ.
Ikke utkrysset:
VTR-innstilling er AV.

For å sikre kjøresikkerheten kan du ikke se på en video mens du kjører.

SRC

Slå VTR-modus PÅ og AV

1 Hold nede [SRC]-knappen i 1 eller 
flere sekunder for å slå lydmodus AV.

2 Hold nede [CTRL]-knappen i 1 eller 
flere sekunder.

3 Berør  som vises på 
PND-displayet.

4 Berør .

5 Berør .

Enable VTR

Next

Done
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Bruke VTR
Visuelle operasjoner

● VTR-skjermen vises.

● Berør skjermen for å endre VTR-
betjeningsskjermen.

● Ved å endre til VTR-betjeningsskjermen
vises hver berøringsbryter i omtrent 6
sekunder.

● Hvis du berører  på VTR-
betjeningsskjermen, vises videoen igjen.

OBS!

● Om videoen vises riktig eller ikke, avhenger
av tilkoblet utstyr.

● Hvis du har tilkoblet din iPod ved bruk av
iPod-kabelen (iPC-409), har denne iPod-
tilkoblingen prioritet, og du kan ikke bruke
VTR-modusen. For å bruke VTR, trekk først
ut iPod-kabelen.

● Da går skjermen tilbake til VTR-
betjeningsskjermen.

Spille VTR

1 Trykk på [SRC]-knappen gjentatte 
ganger inntil “VTR” vises på 
subdisplayet.

Endre VTR-
innstillingsskjermen

1 Berør .

2 Berør ,  eller .

Slå av VTR

1 Hold nede [SRC]-knappen i 1 eller 
flere sekunder.

Done

Display

16:9 4:3 Zoom
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Bruke DivX-spilleren

VIKTIG

■ Om DivX
● DivX er en svært evaluert medieteknologi som er utviklet av DivX Inc. DivX kan

komprimere mediedata ved høy komprimeringsrate for å opprette kompakte filer, mens
en høy kvalitet opprettholdes. DivX-filen kan lagre en meny, teksting og sub-audio-spor.
Du kan finne ulike DivX mediefiler på nettsidene DivX.com. Filene, samt DivX-verktøyene
kan lastes ned, noe som vil hjelpe deg til å opprette originalt innhold.

■ Om DivX-sertifisering
● Produkter som er “DivX Certified” har blitt testet av DivX-skaperne og sertifisert til å spille

filer fra enhver DivX-versjon (inkludert DivX 6). En bærbar video eller HD-video med DivX
Certified-logo påfestet er kompatible med DivX Profiles-sertifisering.

● DivX, DivX Certified og tilhørende logoer er varemerker fra DviX, Inc og brukes på lisens fra
DivX, Inc.

● Denne mottakeren kan spille en fildisk i DivX-format.Men den kan ikke spille en videofil som
er lagret i et USB-minne.

● Av sikkerhetsmessige årsaker kan kun lyden fra DivX avspilles når kjøretøyet er i bevegelse.

KONTROLLER

Du kan se en DivX-video kun når du har stoppet kjøretøyet og satt på parkeringsbremsen av
sikkerhetsmessige årsaker, mens motorbryteren eller ACC er slått på. (Hvis kilden byttes til DivX-
spilleren når bilen er i bevegelse, er det kun lydfunksjonen som blir aktiv.)

For å sikre kjøresikkerheten kan du ikke se på en video mens du kjører.

Knapp for sporvalg (startpunkt)/hurtig frem-/tilbakespoling
Velgerknapp for mappe

SRC
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Bruke DivX-spilleren
Visuelle operasjoner

Sett inn en disk som inneholder en DivX-fil i
diskåpningen, og den vil begynne å spille.

● Disken begynner å spille.

● Hvis betjeningsbryterne
(berøringsbryterne) ikke vises, berør
skjermen.

VIKTIG

■ Spille av en video

■ Hurtig fremover/bakover

Du kan hoppe hurtig frem eller tilbake i filen
som avspilles.

● Til høyre:
Går hurtig fremover i en video.
Til venstre:
Går hurtig bakover i en video.
Når det høres en pipelyd, starter modus for
hurtig frem (eller tilbake), og videoen
spoles hurtig frem (eller tilbake) inntil du
fjerner fingeren fra bryteren.

■ Sette en video på pause

Se en DivX-video

1 Trykk på [SRC]-knappen gjentatte 
ganger inntil “DivX” vises på 
subdisplayet.

Videooperasjoner

Berøringsknappen og andre 
betjeningsikoner vises i omtrent 6 sekunder. 
Hvis du berører skjermen, vil de vises igjen.

1 Berør .

1 Hold nede [SELECT (Right)]- eller 
[SELECT (Left)]-knappen i 1 sekund 
eller mer.

1 Berør .
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■ Velge en fil.

● Til høyre:
Velger det neste sporet.
Til venstre:
Søker eller velger det forrige sporet.

■ Velge en mappe.

● Opp:
Velger neste mappe
Ned:
Velger forrige mappe

● Hvis du berører skjermen, vil
berøringsbryterne vises igjen.

Hvis måldisken støtter flere språk på teksting,
kan du endre disse for å vise en video.

● Hver gang du berører ,
endres tekstingsnummeret, og
tekstingsspråkene som tas opp på disken
skiftes i sekvens.

Velge ønsket video

1 Trykk på [SELECT (Right)]- eller 
[SELECT (Left)]-knappen.

1 Trykk på [SELECT (Up)]- eller 
[SELECT (Down)]-knappen.

Skjule berøringsbryter

1 Berør .Done

Endre språk på teksting

1 Berør .

2 Berør .

Sub title

Change Subtitle

Change Subtitle
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Bruke DivX-spilleren
Visuelle operasjoner

Hvis måldisken støtter flere lydspråk, kan du
endre disse under avspilling.

● Hver gang du berører ,
endres lydnummeret, og lydspråkene som
tas opp på disken skiftes i sekvens.

Før du spiller DivX VOD (Video On-
Demand)-innhold, må du kontakte
innholdsleverandøren og registrere
mottakeren din. Denne “DivX VOD-
registreringskoden” kreves for registreringen.
Du kan vise en DivX® Video On Demand
registreringskode.

● En DivX® Video On Demand
registreringskode vises.

Endre lydspråk

1 Berør .

2 Berør .

Audio

Change Audio

Change Audio

Vise en DivX VOD-kode

1 Hold nede [SRC]-knappen i 1 eller 
flere sekunder for å slå lydmodus AV.

2 Hold nede [CTRL]-knappen i 1 eller 
flere sekunder.

3 Berør .

4 Berør .

DivX VOD code

Done
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Når du spiller en DivX VOD leiefil, vises en
forsiktigmelding på skjermen. Les forsiktig
meldingen som vises på skjermen, og berør
deretter enten [Yes] eller [No].

● 4:3
Skjermen vises med bildesideforholdet 3
(vertikalt) til 4 (horisontalt) (normal TV-
skjermstørrelse), og sidekantene er
svarte.

● 16:9
Skjermen med bildesideforholdet 9
(vertikalt) til 16 (horisontalt) (normal TV-
skjermstørrelse) er jevnt utvidet i venstre
og høyre retning.

● Zoom
Skjermen med bildesideforholdet 3
(vertikalt) til 4 (horisontalt) (normal TV-
skjermstørrelse) er jevnt utvidet oppover,
nedover, i venstre og høyre retning.

OBS!

Brukeren skal ikke oppleve noen problemer
ved visning av en video på widescreen på
personlig basis. Hvis du komprimerer eller
forstørrer skjermen for kommersielle formål
eller for å vise den offentlig, kan den overtre en
copyright som er beskyttet av
opphavsrettighetslover.

■ DivX filstandarder som kan
spilles

Diskformater

● CD-ROM-formater:
CD-ROM MODE1, CD-ROM XA MODE2
(Form1)

● Filformat:
ISO 9660 nivå 1 eller nivå 2 (for både CD-
og DVD-disker)
ROMEO-system, JULIET-system
Opptak av DivX-filer i et annet format enn
de(t) som ble forklart (opplistet) ovenfor,
kan føre til filer som ikke kan avspilles
normalt og i filnavn og mappenavn som
ikke vises riktig.

Begrensninger i tillegg til standardene er som
følger.

● Navnelengde på mappe/fil:
64 bytes

● Filforlengelser som kan spilles:
DivX, Div, AVI (kun én-bytestegn, uansett
om de er store eller små bokstaver)

● Filstruktur:
8 lag maks.

● Volum på mapper i disk (inkludert rot):
maks. 256

● Volum på mapper og filer i diskmappen
(inkludert rot):
maks. 999

Forsiktig-melding under 
avspilling av en VOD 
leiefil

Bytte videoutgang

1 Berør .

2 Berør ,  eller .

Display

16:9 4:3 Zoom

Om DivX-filer
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Bruke DivX-spilleren
Visuelle operasjoner

● Standardnivå:
DivX-sertifisert *1

● Codec-støtte:
DivX 3.x, 4.x, 5.x, 6.x

● Profiler:
Hjemmekino *2

● Maks. oppløsning:
720×480 (30 fps), 720×576 (25 fps)

● Audio-codec som støttes:
MP3, AC3, MPEG, LPCM

*1 Med DivX Media Format, kan kun tittel 1
avspilles. Meny kan ikke avspilles.

*2 Med høy bitratestrøm innspilt på en CD, er
det mulig at dataoverføringshastigheten er
utilstrekkelig. Derfor er opptak på en DVD
anbefalt i slike tilfeller.
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Bruke iPod-spilleren
Når en iPod er tilkoblet, kan du spille iPod-musikk- eller videofiler. Ved å bruke denne
mottakeren kan du utføre operasjoner, f.eks. å velge en fil fra listen eller endre til tilfeldig
avspillingsmodus. Men du kan ikke tilkoble iPod-kabelen (videolinje) og VTR sammen.

VIKTIG

● iPod er et varemerke for Apple Inc. og er registrert i USA og andre land.

FORSIKTIG

VIKTIG

● Avspillingen vil begynne.

● For detaljer om iPod-funksjonene, se brukerhåndboken for iPod.
● Det antas her at iPod allerede har blitt tilkoblet denne hovedenheten med en ekstra iPod 

grensesnittkabel (iPC-409).
● Se ECLIPSEs nettsider (http://www.eclipse-web.com/eu/en/ipodcompatibility/index.html) for 

mer informasjon om kompatible iPod-modeller (generasjoner).
● For å sikre kjøresikkerheten kan du ikke se på en video mens du kjører.
● Du kan spille en musikkfil fra iPod kun når PND er tilknyttet denne mottakeren.

Knapp for sporvalg/hurtig frem-/tilbakespoling

SRC

Lytte til iPod

● Koble høretelefonene og annet tilbehør fra 
iPod før tilkobling til denne mottakeren. 
Hvis dette ikke gjøres, kan det bli umulig å 
bruke iPod fra denne mottakeren.

● Hvis iPods equaliser har blitt 
forhåndsinnstilt, kan lydeffekten være 
forvrengt når den tilkobles den ekstra 
spesialtilkoblingskabelen.

● Når du kobler til din iPod, starter musikken 
på nytt fra den stoppede posisjonen. Hvis 
du slo av med ON/OFF, eller hvis du koblet 
fra PND, starter musikken på nytt fra den 
stoppede posisjonen.

● iPod vil begynne å spille av musikkfilen 
som ble spilt før den ble tilkoblet. Hvis 
mottakeren ikke kan oppdage musikkfilen 
som tidligere ble spilt, vil den begynne 
avspillingen fra første musikkfil.

1 Trykk på [SRC]-knappen gjentatte 
ganger inntil “IPOD” vises på 
subdisplayet.
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Bruke iPod-spilleren
Slik betjenes bærbare lydinnretninger

Du kan hoppe hurtig frem eller tilbake i sporet
eller videoen som avspilles i øyeblikket.

● Til høyre:
Spoler et spor eller en videofil fremover.
Til venstre:
Spoler et spor eller en videofil bakover.
Dette bytter til modus for hurtig frem eller
tilbake og fortsetter hurtig frem eller tilbake
inntil du fjerner fingeren fra knappen.

Du kan velge en ønsket sang eller video.

● Til høyre:
Fortsetter til neste fil.
Til venstre:
Går tilbake til begynnelsen av filen som
avspilles.
Venstre (trykk mer enn to ganger):
Går tilbake til forrige fil.
Den valgte sangen eller videoen (filen) vil
bli spilt.

FORSIKTIG

● Dette viser listen over valgt modus.

● Dette spiller den valgte musikkfilen.

● Når  eller  vises, berør dem for å
skifte side på musikkfillisten.

● Du kan søke etter en fil eller et artistnavn
ved å berøre .

Hurtig fremover/bakover

1 Hold nede [SELECT (Right)]- eller 
[SELECT (Left)]-knappen i 1 sekund 
eller mer.

Velge en ønsket musikk- 
eller videofil

1 Trykk på [SELECT (Right)]- eller 
[SELECT (Left)]-knappen.

Finne en ønsket musikkfil

Hvis iPod eller PND er koblet fra denne 
mottakeren under avspilling av en musikkfil 
på iPod, vil du gå tilbake til forrige valgte 
modus.

1 Berør .

2 For å velge et spor eller et program til 
avspilling, berør , , 

, ,  eller 
.

3 Berør navnet på musikkfilen som skal 
spilles.

Select

Playlist Artist
Album Song Genre
Audio books

Find
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● Du kan ikke betjene knappene , 
og  når bilen kjører.

● Du kan søke etter en musikkfil ved å oppgi
alfanumeriske tegn.

Du kan velge og spille en ønsket videofil fra
iPod-minnet.

FORSIKTIG

● iPods videovalgskjerm vises.

● Dette spiller den valgte videofilen.

● Når  eller  vises, berør dem for å
skifte side på videofillisten.

● Du kan søke etter en fil eller et artistnavn
ved å berøre .

● Du kan ikke betjene knappene , 
og  når bilen kjører.

● Du kan søke etter en videofil ved å oppgi
alfanumeriske tegn.

Innstilling til iPod 
videomodus

● Du kan spille en videofil fra iPod kun når 
PND er tilkoblet denne mottakeren.

● Hvis iPod eller PND er koblet fra denne 
mottakeren under avspilling av en videofil 
på iPod, vil du gå tilbake til forrige valgte 
modus.

1 Berør .

2 Berør .

Find

Select

Video

3 Berør videoen som skal spilles.

4 Berør navnet på filen som skal spilles.

Find

Find
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Bruke iPod-spilleren
Slik betjenes bærbare lydinnretninger

● Berør  for å stille displayet på pause.
Berør  for å gjenoppta avspillingen.

● Dette spiller den aktuelle musikkfilen
gjentatte ganger.

● Når du berører , vil den
valgte musikkfilen repeteres inntil
repetisjonsfunksjonen frigis. Berør

 igjen for å avbryte
repetisjonsavspillingen.

● Når du berører , vil den
tilfeldige avspillingen fortsette inntil du
avbryter den. Berør 
igjen for å avbryte tilfeldig avspilling.

Spiller av

1 Berør .

Sette på pause

1 Berør .

Repetisjon av den 
samme musikkfilen

1 Berør .

2 Berør .

Tilfeldig avspilling av 
musikkfiler

1 Berør .

2 Berør .

Preferences

Repeat song 

Repeat song 

Repeat song 

Preferences

Shuffle songs 

Shuffle songs 

Shuffle songs 
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Bruke AUX
Den bærbare lydspilleren kan betjenes ved å koble den til denne mottakeren ved bruk av Ei-
LAN.

VIKTIG

● Utkrysset: AUX-innstilling PÅ
Ikke utkrysset: AUX-innstilling AV

● Mens AUX-modus er aktivert, kan handlinger slik som å slå av lydspilleren eller å trekke ut 
tilkoblingsledningen forårsake brå og høy støy som kan skade systemets høyttalere. Se til å 
unngå denne muligheten ved å slå av systemet eller bytte fra AUX-modus til en annen modus 
før du slår av eller frakobler den bærbare lydspilleren.

● Lydeffektsnivåene vil være ulike for de ulike innretningene som kan tilkobles på denne måten. 
Juster volumet forsiktig inntil effektnivået for den tilkoblede spilleren er kjent.

● Før det brukes en bærbar lydspiller inne i en bil, les spillerens brukerhåndbok nøye, og bekreft 
at du vil være i stand til å enkelt bruke innretningen i kjøretøyet før du fortsetter.

● Når du tilkobler en alternativ kabel (AUX105) til denne mottakeren, vil annet ekstrautstyr som 
bruker Ei-LAN ikke kunne tilkobles.

SRC

Slå AUX-modus PÅ og 
AV

1 Hold nede [SRC]-knappen i 1 eller 
flere sekunder for å slå lydmodus AV.

2 Hold nede [CTRL]-knappen i 1 eller 
flere sekunder.

3 Berør  som vises på 
PND-displayet.

4 Berør .

5 Berør .

Enable AUX 

Next

Done
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Bruke AUX
Slik betjenes bærbare lydinnretninger

For detaljer om hvordan den bærebare
lydspilleren betjenes, se brukerhåndboken
som medfølger den bærbare lydspilleren.

FORSIKTIG

● Lyden fra den tilkoblede bærbare
lydspilleren vil høres.

● Hvis innstillingen Enable AUX (Aktiver
AUX) er AV, vil “AUX” ikke vises, selv om
[SRC]-knappen trykkes. Still Enable AUX
(Aktiver AUX) til ON (på). For mer
informasjon, se “Aktiver AUX” på side 27.

OBS!

Når det gjelder strømforsyningen til den
bærbare lydspilleren, bruk batteriene som
medfølger den bærbare lydspilleren. Hvis du
spiller den bærbare lydspilleren mens du lader
med kjøretøyets strømlader eller
tilbehørskontakten, kan det høres ekstra støy.

Lytte på den bærbare 
lydspilleren

● Ikke betjen den bærbare lydspilleren mens 
du kjører.

● Lydeffektsnivåene for de ulike 
innretningene som kan tilkobles på denne 
måten vil være forskjellige. Du kan justere 
SVC-innstillingsnivået. For mer 
informasjon, se “Juster SVC 
(kildevolumkontroll)” på side 35.

1 Slå på den tilkoblede bærbare 
lydspilleren for å begynne 
avspillingen.

2 Trykk på [SRC]-knappen gjentatte 
ganger inntil “AUX” vises på 
subdisplayet.
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Om rattbryterne
På kjøretøy som har rattbrytere, kan disse lettilgjengelige bryterne brukes til å betjene
hovedlyden eller andre operasjoner.

● For mer informasjon om rattbryteren, vennligst ta kontakt med din lokale forhandler.

● Denne funksjonen er kanskjer ikke tilgjengelig, avhengig av type kjøretøy.

Du kan manuelt tildele de ønskede
funksjonene til hver rattbryterknapp.
For å gjøre dette, slå av strømforsyningen og
still den på standbytilstand. For mer
informasjon, se “Slå strømmen PÅ eller AV”
på side 19.

VIKTIG

● Tilstand uten signal leses.

● En funksjon velges i følgende rekkefølge
hver gang du trykker på knappen.
TRACK UP  TRACK DOWN  VOL UP

 VOL DOWN  MODE  MUTE  PWR
 OTHERS ...

● Når funksjonen er riktig innstilt, vises “OK”.

OBS!

Hvis “NG” vises på displayet, velg igjen en
ønsket funksjon som skal stilles inn.

Manuell innstilling av 
rattbryterfunksjonene

Den manuelle innstillingen kan mislykkes på 
grunn av omgivelsesmiljøet, inkludert 
utendørstemperatur.

1 Når strømbryteren er av, hold nede 
både [CTRL]- og [TP/TEXT]-knappen i 
3 eller flere sekunder.

2 Velg “CSTM” ved bruk av knappen 
[SELECT (Up)] (VELG (opp)) eller 
[SELECT (Down)] (VELG (ned)).

3 Trykk på [BAND]-knappen.

4 Hold nede [CTRL]-knappen.

5 Velg en ønsket funksjon ved bruk av 
knappen [SELECT (Up)] (VELG (opp)) 
eller [SELECT (Down)] (VELG (ned)).

6 Trykk på [BAND]-knappen.

7 Hold nede rattbryterknappen du 
ønsker å lagre i minnet, og trykk 
samtidig på [CTRL]-knappen i mer enn 
to sekunder.

8 Tildel de ønskede funksjonene til 
rattbryterknappene ved å gjenta trinn 5 
til og med 7.

9 Når du har stilt inn alle funksjonene, 
hold nede [BAND]-knappen.



9292

Om rattbryterne
Andre

Tabellen nedenfor viser kompatibiliteten mellom rattbryterne og denne mottakeren.

Kompatibilitet med rattbryterne

Bruk Bryter Navn Funksjon Forklaring av 
operasjon

Vanlige 
operasjoner

(+)
(–)

Volumbryter Hver kort aktivering 
av disse bryterne 
endrer volumet ett 
trinn. Hold nede en 
bryter for kontinuerlig 
volumendring.

(+): Volum OPP
(–): Volum NED

(MODUS) Modusvalgbryter ● Når denne 
bryteren trykkes 
mens strømmen er 
avslått, slås 
strømmen på.

● Modusen endres i 
følgende 
rekkefølge: FM/AM 

 DISC (CD, DivX 
eller DVD)  USB* 

 AUX*  IPOD* 
 VTR*  Går 

tilbake til FM/AM.

Når strømmen er 
på, endres modus 
hver gang (MODE) 
trykkes.

(POWER) Strømbryter Trykk lett på denne 
bryteren for å slå 
strømmen av.

Slår av strømmen.

Radiooperasjoner (u)
(d)

Kanalvalgbryter ● Henter frem de 
forhåndsinnstilte 
senderne i 
rekkefølge.

● Starter automatisk 
kanalvalg.

Trykk kort på (u) 
eller (d) for å velge 
neste eller forrige 
forhåndsinnstilte 
kanal.
Trykk og hold nede 
(u) eller (d) lenger 
for å startte det 
automatiske 
kanalvalget.

CD-
spilleroperasjoner

(u)
(d)

Sporvalgbrytere ● Velger neste spor 
eller forrige spor 
eller begynnelsen 
av aktuelt spor.

● Hurtig fremover 
eller bakover

Trykk kort på (u) 
eller (d) for å velge 
neste eller forrige 
spor.
Trykk og hold på (u) 
eller (d) for å spole 
fremover eller spole 
bakover.



93 93

* Alternativ

MP3/WMA-
spilleroperasjoner

(u)
(d)

Sporvalgbrytere ● Velger neste eller 
forrige fil.

● Går til neste eller 
forrige mappe.

Trykk kort på (u) 
eller (d) for å velge 
neste eller forrige fil.
Trykk og hold nede 
(u) eller (d) for å 
velge neste eller 
forrige mappe.

USB-operasjoner (u)
(d)

Brytere for fil- eller 
mappevalg

● Velger neste eller 
forrige fil.

● Går til neste eller 
forrige mappe.

Trykk kort på (u) 
eller (d) for å velge 
neste eller forrige fil.
Trykk og hold nede 
(u) eller (d) for å 
velge neste eller 
forrige mappe.

iPod-operasjoner (u)
(d)

Sporvalgbrytere Velger neste spor 
eller forrige spor eller 
begynnelsen av 
aktuelt spor.

Trykk kort på (u) 
eller (d) for å velge 
neste eller forrige 
spor.
Trykk og hold på (u) 
eller (d) for å spole 
fremover eller spole 
bakover.

Funksjon DVD-
operasjoner

(u)
(d)

Kapittelvalg og 
bryter for spoling 
fremover eller 
bakover

● Velger neste eller 
forrige kapittel.

● Hurtig fremover 
eller bakover

Trykk kort på (u) 
eller (d) for å velge 
neste eller forrige 
kapittel.
Trykk og hold på (u) 
eller (d) for å spole 
en video fremover 
eller bakover.

DivX-
spilleroperasjoner

(u)
(d)

Sporvalgbrytere Velger neste spor 
eller forrige spor eller 
begynnelsen av 
aktuelt spor.

Trykk kort på (u) 
eller (d) for å velge 
neste eller forrige 
spor.
Trykk og hold på (u) 
eller (d) for å spole 
fremover eller spole 
bakover.

Bruk Bryter Navn Funksjon Forklaring av 
operasjon
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Andre

Ryggekameraoperasjoner
Hvis et separat ryggekamera er installert, kan du spille ryggestatus på displayet når du skifter
til reversgir. Med ECLIPSE ryggespeilkamera tilkoblet, kan du velge visningspunkt for
kameravisningen.

FORSIKTIG

VIKTIG

OBS!

● Ikke stol for mye på ryggekameraet.
● Bruk kun ryggekameraet som et ekstra middel til å kontrollere for hindringer.
● Regndråper på kameraenheten kan føre til dårlig videobilde.
● Ikke rygg bilen mens du kun ser på skjermen. Sørg for å se gjennom bak- og sidespeilene, og

kontroller at forholdene er sikre rundt og bak kjøretøyet.
● Ikke bruk denne maskinen under følgende forhold.

• Ved kjøring på frosne, glatte eller snødekte veier
• Ujevne overflater, slik som skråninger.
• Når bakdøren ikke er fullstendig lukket.
• Når dekkjettinger eller midlertidige dekk brukes.

● Når displayet er kaldt, kan det være vanskelig å gjenkjenne innholdet på videoen på grunn av
skjerming av et mørkere bilde eller bildeforsinkelse. Sørg for å kontrollere visuelt at forholdene er
trygge rundt kjøretøyet når du kjører.

● Personen eller hindringen som vises på skjermen er forskjellig fra den faktiske posisjonen eller er
annerledes på grunn av egenskapene til kameralinsen.

● Ikke utsett kameraenheten for store støt, for eksempel ved å slå kameraenheten eller støte
kameraenheten mot en hard gjenstand. Hvis du gjør dette, kan kameraposisjonen eller
installasjonsvinkelen forskyves, slik at ryggekameraet svikter.

● Kameraenheten har en vannfast konstruksjon. Ikke ta av, demonter eller remodeller
kameraenheten. Hvis du gjør dette, kan det føre til at ryggekameraet svikter.

● Hvis du tørker av eller polerer kameradekselet hardt med en skrubb eller hard børste, kan det
føre til at dekselet skades, noe som kan påvirke videoen.

● Kameradekselet er laget av harpiks. Ikke la noen organiske løsemidler, lakkvoks, oljefilmfjerner
eller glasslakkløsemiddel komme i kontakt med kameradekselet. Hvis det søles, tørk straks av.

● Hvis temperaturen endres hurtig, for eksempel hvis det søles varmt vann på kameraenheten når
den er kald, kan ryggekameraet svikte.

Ryggekameraet viser et speilvendt videobilde på samme måte som bak- eller sidespeilene 
reflekterer en scene. Vær oppmerksom på at visningsvinklene varierer på de ulike 
kjøretøysmodellene.

Ved bruk av en høytrykksspyler til bilvask, se til at dysene ikke rettes direkte mot eller rundt 
kameraet. Hvis du gjør dette, kan det føre til at kameraet faller av.
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● Hvis det slås på kameraenheten, kan det føre til at ryggekameraet svikter på grunn av kamerafeil.
Få den autoriserte forhandleren til å kontrollere problemet snarest.

● Ikke rett kameralinsen mot en gjenstand i sterkt sollys i lengre perioder om gangen. Hvis du gjør
dette, kan det føre til at et bakefenomen oppstår.

● Bildet viser et eksempel. Området som vises på skjermen varierer på de ulike
kjøretøysmodellene.

● Når du skifter til reversgir, vil skjermen bli hvit, og deretter vil bildet hurtig komme tilbake til
skjermen.

● Hvis kameraenheten utsettes for sterkt lys, slik som sollys eller frontlys, kan det oppstå en vertikal
hvit sone.

● Hvis kameraet brukes over lang tid, vises hviter riper eller vertikale linjer etter som temperaturen
øker. Merk at disse fenomenene oppstår som følge av CCD-egenskapene.

● Ryggekameraet er utstyrt med en spesiallinse; derfor kan avstandene som oppfattes gjennom
visningen på videoskjermen være annerledes enn de faktiske avstandene.

■ Når kameraet er stilt på MANUAL
(manuell) eller AUTO
(automatisk)

● Dette endres til ryggekameraskjermen.

■ Når kameraet er stilt på AUTO

● Dette endres til ryggekameraskjermen.

Spille en video gjennom 
ryggekameraet

1 Hold nede [SCREEN AV/NAV]-
knappen.

1 Skift gir til revers.
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Ryggekameraoperasjoner
Andre

OBS!

● Bildeområdet som vises på skjermen kan
variere avhengig av kjøretøyet eller av
veioverflateforholdene.

● Bildeområdet som vises på skjermen er
begrenset, derfor kan du ikke vise noe som
befinner seg i nærheten av begge ender av
støtfangeren eller under støtfangeren.

● Fargene som vises på det speilvendte bildet
kan være forskjellig fra de faktiske fargene
som vises.

● I de følgende tilfellene kan det være
vanskelig å se på skjermen, men det er ikke
en feil.
• På mørke steder (om natten osv.)
• Temperaturen i nærheten av linsen er

høy eller lav.
• Når det er vanndråper på kameraet, eller

når fuktigheten er høy (ved regnskyll
osv.)

• Fremmede stoffer (gjørme osv.) har festet
seg på plasser i nærheten av kameraet.

• Kameralinsen har blitt utsatt for direkte
sollys eller stråler fra frontlys.

• Hvis et høyintensitetspunkt (sollys
reflektert på kjøretøyets ramme osv.)
reflekteres på kameraet, kan det føre til et
smørefenomen* som er spesielt for CCD-
kameraet.

* Smørefenomen: Henviser til en
bildeforsinkelse som forårsakes i vertikal
retning av et høyintensitetspunkt (sollys
reflektert på kjøretøyets ramme osv.) som
reflekteres på kameraet.

<Skjermutseende>

Punkt for lysstyrke 
med høy intensitet
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Referanse
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Nødvendig informasjon

Hvis følgende meldinger vises, kontroller statusen igjen, se årsak og handling.
(PND): Display på PND-skjermen.
(LCD): Display på subdisplayet.

Hvis følgende meldinger vises

Melding Årsak Handling
I CD/MP3 WMA/DVD-modus

DISC CHECK (PND)
INF3 (LCD)

DISKER ER TILSMUSSET 
ELLER SKADET

Den lastede disken er skitten eller 
oppned. Kontroller den for riktig 
retning, og påse at den er ren.

DISC CHECK (PND)
INF5 (LCD)

CD-SPILLER SVIKTER 
MEKANISK

CD-spilleren er ubrukelig av en 
eller annen grunn.

DISC ERROR (PND)
INF6 (LCD)

NÅR CD-SPILLERENS INDRE 
TEMPERATUR ER HØY (FOR Å 
BESKYTTE PICKUP-ENHETEN)

● Temperaturen i CD-spilleren 
er for høy til at bruken kan 
fortsette. Vent til den kjøles 
ned.

● Gjenoppta avspillingen etter at 
meldingen “High temperature 
sensed and CD stopped” (Høy 
temperatur oppdaget, og CD 
stoppet) forsvinner. Hvis CDen 
fortsatt ikke kan spilles, få 
forhandleren til å reparere den.

DISC ERROR (PND)
INF7 (LCD)

EN INDRE 
STRØMFORSYNINGSFEIL 
OPPSTÅR

● Slå av ACC én gang før du slår 
på igjen for å gjenoppta bruk.

● Hvis problemet fortsetter, ta 
kontakt med din forhandler.

NO SUPPORT (PND)
ERR (LCD)

INGEN KORREKT FIL PÅ CD Bekreft filen.

DISC CHECK (PND)
INF3 (LCD)

CD/MP3 WMA/DVD er skitten, 
oppripet, bøyd eller oppned.

Rengjør disken hvis den er 
skitten. Sett inn disken riktig hvis 
den er oppned. Ikke bruk den 
oppripede eller bøyde disken.

DISC ERROR (PND)
CD/MP3-WMA eller DVD-
spilleren er ubrukelig av en eller 
annen grunn.

Støt ut disken.

DISC ERROR (PND)
INF6 (LCD)

Temperaturen på CD/MP3·WMA- 
eller DVD-spilleren har blitt 
uvanlig høy.

Uten å utføre noen andre 
operasjoner, vent til temperaturen 
synker *.

Pass code incorrect (PND)
- - - - (LCD)

Denne meldingen vises når 
passkoden som har blitt tastet inn 
ikke er riktig.

Angi riktig passkode.

Parental lock enabled (PND)
ERR (LCD)

Visningsbegrensninger er 
aktiverte.

Endre instillingen for 
visningsbegrensninger, og start 
igjen.(Se side 73)
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Nødvendig informasjon
Referanse

Currently this function is disabled. 
(PND)
- - - - (LCD)

En funksjon som har blitt 
deaktivert ble valgt med menyen.

Følg anvisningene på skjermen, 
og start på nytt.

Currently this function is disabled. 
(PND)
- - - - (LCD)

En funksjon som ikke kan brukes 
mens kjøretøyet er i bevegelse 
ble valgt.

Stopp kjøretøyet, og sett på nød-/
parkeringsbremsen.

Invalid code (PND)
- - - - (LCD)

Et tall som ikke støttes ble lagt inn 
for å velge en språkkode. Oppgi en gyldig språkkode.

Region code error (PND)
ERR (LCD)

Regionkoden (kontrollert region 
for avspilling) på disken er ikke 
godkjent.

Kontroller at DVDen har en 
regionkode som kan spilles av på 
dette utstyret.(Se side 62)

Requested chapter or title not 
found. (PND)
- - - - (LCD)

Valgt kapittel/tittel eksisterer ikke. Velg et kapittel/en tittel som er på 
disken.

I DivX-modus
Authorization Error
This player is not authorized to 
play this video.(PND)
ERR (LCD)

Du prøvde å spille en uautorisert 
fil. Vent til feilstatusen forsvinner.

This file exceeds the resolution 
allowed by the HOME THEATER 
profile.(PND)
ERR (LCD)

Du prøvde å spille en fil med 
ustøttet oppløsning. Vent til feilstatusen forsvinner.

Rental Expired(PND)
- - - - (LCD)

Du prøvde å spille en fil som har 
overskredet antall tillatte 
avspillinger.

Vent til feilstatusen forsvinner.

Currently this function is 
disabled.(PND)
- - - - (LCD)

På grunn av en driftsbegrensning 
(diskavhengig). Vent en liten stund.

I USB-modus

NO DATA INGEN KORREKT FIL I USB-
MINNET Bekreft filen.

USB READ ERROR PROBLEM MED 
DATAOVERFØRING

Bekreft tilkobling til USB-minnet 
eller USB-minnestandardene.

Don’t remove the storage device 
until scanning is finished. (PND)
- (LCD)

Denne maskinen leser for tiden 
USB-data. Vent en liten stund.

No songs found (PND)
ERR (LCD)

USB-enheten inkluderer ingen 
spor.

Importer spor til USB-enheten for 
å spille dem.

External USB device is not 
supported. (PND)
ERR (LCD)

Kommunikasjons- eller 
avspillingsfeil

Vent inntil feilen er korrigert, eller 
skift modus.

I iPod-modus

Melding Årsak Handling
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* Hvis dette skjer, vent en liten stund. Når temperaturen på innsiden av utstyret går tilbake til
normalt, vil meldingen forsvinne, og avspillingen vil starte. Hvis meldingen ikke forsvinner etter en
lang ventetid, ta kontakt med kjøpsstedet.

This device cannot be connected 
in this way - use a different cable. 
(PND)
ERR (LCD)

iPod har er koblet til USB-porten. Vent inntil feilen er korrigert, eller 
skift modus.

READING (PND)
- (LCD)

Denne maskinen oppdager for 
tiden iPod-data. Vent en liten stund.

No songs found (PND)
ERR (LCD)

iPod-enheten inkluderer ingen 
spor.

Importer spor til iPod-enheten for 
å spille dem.

No videos found (PND)
ERR (LCD)

iPod-enheten inneholder ingen 
video.

Importer en videofil til iPod-
enheten for avspilling.

No songs or videos found (PND)
ERR (LCD)

iPod-enheten inneholder verken 
spor eller video.

Importer et spor eller en videofil til 
iPod-enheten for avspilling.

Unable connect to iPod (PND)
ERR (LCD)

En kommuniksjonsfeil, 
avspillingsfeil, iPod-programvare 
ikke kompatibel eller kontrollfeil 
oppstått.

Tilkoble en iPod som kan 
avspilles.

Melding Årsak Handling
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Nødvendig informasjon
Referanse

En lett driftsforskjell kan forveksles med en feilfunksjon. Vennligst kontroller først elementene i
følgende tabell først.
Hvis enheten ikke virker, selv etter at passende tiltak har blitt tatt, vennligst ta kontakt med
forhandleren.

FORSIKTIG

Når du tror det finnes en feilfunksjon

Hvis et problem oppstår, for eksempel når hovedenheten ikke reagerer på noen knapp som 
trykkes, eller hvis displayet ikke virker riktig, trykk på [Reset]-knappen ved bruk av en binders eller 
lignende.
Ved å trykke på [Reset]-knappen vil alle oppføringene slettes fra minnet. Innstillingene vil gå 
tilbake til de som ble opprettet ved fabrikken før forsendelsen.

Fenomen Mulig årsak Handling
Skjermen er mørk for i en kort 
stund når strømmen slås på ved 
lave temperaturer.

Dette er en egenskap ved LCD-
skjermer.

Dette er ikke en feil. Vent en liten 
stund.

Displayet er forvrengt en kort 
stund etter at strømmen slås på.

Dette er en egenskap ved LCD 
bakgrunnsbelysning.

Dette er ikke en feil. Displayet vil 
stabiliseres etter en kort stund.

Ingen lyd kommer ut.

Volumet er dårlig justert, eller 
MUTE er på.

Kontroller volumet ved å vri på 
[VOL]-dreiebryteren. Eller avbryt 
MUTE-funksjonen.

Musikken er utkoblet når PND er 
tilkoblet hovedenheten og når:
● taleveiledningen er PÅ.
● samtale pågår i 

handsfreemodus*

Dette er ikke en feil. Musikken 
kan høres igjen når 
taleveiledningen fullføres eller 
handsfreemodus slås av. 

Lyd kommer kun ut på én side 
(venstre eller høyre, foran eller 
bak).

En høyttalerkabel er frakoblet. Kontroller tilkoblingene til 
høyttalerledningene.

Volumet er dårlig justert. Kontroller balansen og fader-
justeringene.

Lydkvaliteten endres ikke selv 
etter det er foretatt justeringer.

Den justerte lydkvaliteten er ikke 
inkludert i radiosendingen eller 
disken.

Kontroller ved å endre 
radiostasjon eller disk.

En CD/DVD vil ikke gå inn i 
åpningen.

Strømmen er ikke på. Vri kjøretøyets tenningsbryter til 
[ACC]- eller [ON]-stilling.

En disk er allerede satt inn, og du 
prøver å sette inn enda en disk.

Støt ut den CD/DVD-disken som 
allerede er satt inn, og sett inn 
den ønskede CD/DVD-disken.

[Reset]-knapp
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* Anhengig av din mobiltelefon kan det hende at lydutkoblingen (mute-funksjonen) ikke virker riktig.
Hvis den ikke virker riktig, trykk på [MUTE]-knappen på hovedenheten Se ECLIPSEs nettsider
(http://www.eclipse-web.com) for mer informasjon om gjeldende telefonmodeller.

En CD/DVD kan ikke avspilles.

Det er ikke noen vannkondens 
inne i utstyret.

Stopp bruken av utstyret i kort tid, 
og prøv deretter å bruke det 
igjen.(Se side 15)

Det er en stor ripe eller bøyning 
på CD/DVD-disken. Sett inn en annen CD/DVD,

CD/DVD-disken er svært skitten. Rengjør CD/DVD-disken.(Se side 
15)

CD/DVD-disken er oppned. Sett inn CD/DVD-disken rett vei.
En ikke-støttet type CD/DVD har 
blitt satt inn.

Set inn en CD/DVD som støttes 
av dekket.(Se side 15)

Lyd mates ut, men ikke bilde. Skjermen har blitt slått av med 
skjerm AV-knappen.

Trykk på [SCREEN AV/NAV]-
knappen.(Se side 20)

Lyd mates ut, men ikke DVD-
bilde. (Med kjøretøyet stoppet.)

Nød-/parkeringsbremsen har ikke 
blitt satt på. Sett på nød-/parkeringsbremsen.

Verken bilde eller lyd mates ut.

Kjøretøyets tenningsbryter har 
ikke blitt slått på.

Vri kjøretøyets tenningsbryter til 
[ACC]- eller [ON]-stilling.

Tilkoblingsledningene og kablene 
er ikke helt tilkoblet.

Kontroller tilkoblingene til hver 
tilkoblingsledning og -kabel.

Det er et lyspunkt på displayet.

Minst 99,99 % av pikslene på 
LCD-panelet er effektive, men det 
er mulig at 0,01 % av pikslene 
ikke lyser eller forblir lysende.

Dette er ikke en defekt, så 
vennligst bruk utstyret i denne 
tilstanden.

Fenomen Mulig årsak Handling
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Referanse

Spesifikasjoner
<GENERELT>

* Ikke la denne maskinen være inne i et kjøretøy over lang tid, hvis det er mulig at den garanterte
PND lagringstemperaturen kan overskrides. Hvis du gjør dette, kan det føre til svikt.

<DISPLAY>

<FM TUNER>

<AM TUNER>

<CD/DVD-SEKSJON>

Strømtilførsel 13,2 V DC (11 til 16 V)
Strømtømming 3A
Størrelser (hel enhet) (B × H × D) 7″ × 4″ × 6-1/2″ (180 × 100 × 165 mm) 
Vekt (hel enhet) 2,5 kg (5,5 lbs)
Mål (kun PND) (B × H × D) 5″ × 3″ × 1″ (130 × 82,5 × 24,5 mm)
Vekt (kun PND) 0.2 kg (0,4 lbs)
Driftstemperaturområde (hel enhet) -4°F til 149°F (-20°C til +65°C)
Driftstemperaturområde (kun PND) 14°F til 131°F (-10°C til +55°C)

PND lagringsgarantitemperatur* -4°F til 140°F (-20°C til +60°C)

Lagringstemperaturområde (kun lyd) -20°F til +185°F (-40°C til +85°C)
Egnet lastimpedans 4Ω

VISNING 4.3″ WQVGA 
Oppløsning 480 × 272 piksler

Frekvensområde FM: 87,5 til 108,0 MHz (50 kHz trinn)
RDS: 87,5 til 108,0 MHz (100 kHz trinn)

Effektiv følsomhet 15 dBf
50 dB dempende følsomhet 24 dBf
Stereoseparering 40 dB (1 kHz)

Frekvensområde LW: 153 til 279 kHz (3 kHz trinn)
MW: 522 til 1611 kHz (9 kHz trinn)

Brukbar følsomhet 27 dB (1 kHz)

Frekvensområde 20 Hz til 20.000 Hz ±3 dB
Wow & Flutter Under målbare grenser
Kanalseparering 65 dB
S/N-forhold (A-vektet) CD: 75 dB

DVD: 70 dB
Dynamisk område 95 dB
THD (Total Harmonic Distortion) 0,008%
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<USB-MINNESEKSJON>

<EQUALIZER-SEKSJON>

<LYDFORSTERKER>

Informasjonen som finnes i denne håndboken er kanskje ikke fullstendig nøyaktig for denne
mottakeren på grunn av endringer i produktspesifikasjoner, eksternt utseende osv.

USB-grensesnitt 1.1
Frekvensområde 20 Hz til 20.000 Hz ±3 dB 
S/N-forhold (A-vektet) 75 dB

Bass/Mid/Treble-kontroll ±11 dB ved 80 Hz, ±11 dB ved 700 Hz, ±11 dB ved 10 kHz 

Utgangseffekt 15 W × 4
Maks. 50 W × 4 MOS-FET

Effektnivå/Impedans 3 V/1 k Ω linje ut-impedans
Lydstyrke +9 dB ved 100 Hz, +6 dB ved 10 kHz 
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Referanse

Slik kontakter du ECLIPSE
FUJITSU TEN LIMITED
Kontakt: FUJITSU TEN (EUROPE) GmbH
Mündelheimer Weg 39, 40472 Düsseldorf F.R. Tyskland
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