
 

DVD SPELARE TILL BILEN 

 

    BRUKSANVISNING 

 
 

 

Laddaren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innan du ansluter, justerar eller använder denna produkt, var vänlig läs igenom hela 
bruksanvisningen. Var vänlig behåll denna bruksanvisning till senare bruk. 
 
Varning: Risk för allvarlig mekanisk sammanbrott, använd vänligen inte 8 cm skivor. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ser annorlunda ut beroende på var du bor. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              1.  Strömindikator            8.   Play/Pause- knapp 
              2.   Föregående- knapp     9.    Nästa- knapp 
              3.  Meny                   10.   Stopp- knapp 
              4.  Skivingång              11.  Ned- knapp 
              5.  Upp- knapp           12.  Höger- knapp 
              6.  Vänster- knapp         13.  Enter- knapp 
              7.  Eject- knapp               

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. S-video uttag     5. Audio FV 
2. DC 12V Ingång     6. VIDEO UTTAG 
3. DC 12V Uttag     7.Audio FH 
4. Fjärruttag                8.Digital Audio uttag (Koaxial) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             1. Pilknapp               13. Volym- 
             2. Eject                      14. GÅ TILL 
             3. Meny                      15. Power 
             4. OSD                       16. OSD 
             5. Pilknapp                17. Textning 
             6.  Play/Pause              18. Pilknapp 
             7. Pilknapp               19. Enter 
             8.  FR                     20. Stopp 
             9.  FF                      21.  Nästa 
            10. Ljud                       22.  Föregående 
            11. Mute                       23. Nummerknappar 
            12.Volym+ 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 



SVENSK BRUKSANVISING 
 
 

 

 
 
Enheten ger dig högupplösnings bilder, 
högkvalitets ljud och surround effkt. Förutom 
olika versioner av DVD skivor kan enheten 
avspela olika skivtyper såsom VCD, Super-
VCD, CD, HDCD, MP3, JPEG-CD, o.s.v. 
 
Funktioner: 
1. Elektronisk stötskydds- funktion inuti. 
Extra 64Mbit SDRAM cache minne som 
stödjer buffertid för spår (CD 36 sek�VCD 7 
sek�DVD 4 sek�MP3 100 sek ). 
2. Låg strömförbrukning. 
Standby ström: 4 mA eller mindre.  
Användningsström: 0.8 A eller mindre. 
3. Dammsäkert design. Det dammsäkra 
metallhöljet är till för att skydda den optiska 
mekanismen och de elektriska delarna 
(Speciellt den optiska pick- upen) I enheten 
från möjlig skada förvållat av damm eller 
statisk elektricitet. 
4. Intelligens. En högkvalitets CPU används 
till styrning av alla maskinens delar. 
5. Intelligent Skivingång: När en skiva 
registreras I skivingången avbryts standby- 
funktionen och skivan avspelas automatiskt 
utan ytterligare åtgärder. 
6. Dolby AC-3 och DTS audio avkodare inuti 
enheten. 
7. Avancerad intilligent DVD navigator inuti. 
Enheten tillpassas vilken som helst DVD 
program skiva. 
8. Alla sorters CD skivor och DVD skivor är 
kompatibla. Inklusive ljud CD / HDCD / DTS-
CD / MP3 CD / JPEG CD / Video CD / Super 
VCD / DVD-5 / DVD-9 / CD-R / DVD-R / 
DVD+RW   
9. PAL / NTSC /MULTI system kan väljas. 
 
 
 
 
 
Picture A 
Var vänlig kontrollera att följande tillbehör 
finns med när du köpt denna enhet.  

 Fjärrkontroll   1st. 
 Batteri (AAA, till fjärrkontroll) 2st. 
 Bruksanvisning  5st. 
 Ljudsladd   1st. 
 Videosladd   1st. 
 Fjärrsensor   1st. 
 Fästen   2st. 
 Skruvar   ett antal 
 Plattform   1st.  

 
 
 
 
 
Picture B 
Front panel 
 
Picture C 
Bak panel 
 
Picture D 
Fjärrkontroll 
 
 
 
 
 
Med denna enhet följer en infraröd 
fjärrkontroll som fungerar perfekt som 
fjärrkontroll funktion.  
Sätta I batterier: 
� Öppna batterifacket, sätt I 2 AAA batterier, 
enligt markeringarna inuti facket mhp 
batteriernas “+” och “-” pol. 
� När du använder fjärrkontrollen, var vänlig 
att rikta denna mot DVD spelarens frontpanel. 
 
 
 
 
 
För att undvika att fel uppstår, elektrisk stöt, 
brand eller personskada, var vänlig 
observera följande: 
�  Var vänlig, byt ut batterierna I den 
infraröda fjärrkontrollen när avståndet för 
användning reduceras. 
�  Skada kan uppstå om du utsätter 
fjärrkontrollen för direkt solljus eller starkt ljus. 
Var vänlig, förvara fjärrkontrollen på ett kallt 
ställe. 
�  Var vänlig, ta ut batterierna ur 
fjärrkontrollen om du inte ska använda den 
under en längre period för att undvika 
batteriläckage. 
� Var vänlig, ta ut alla batterier om du inte 
ska använda enheten under en längre period. 
� Skala inte av batteriernas plasthölje och 
använd inte batterier som inte har något 
hölje. 

�  Batterier som förstörs kan orsaka 
elektrolytiskt läckage som kan förstöra andra 
saker och vätskan kan även orsaka brand. 

DVD Funktioner 

�  Om vätska läcker från batterierna, 
kontakta din lokala förhandlare.  
�  Tvätta ordentligt med vatten om du får 
batteri- vätska på kroppen. 
 
 Anslutningar  
 
Picture E 
Var vänlig se bild F ovan (hemanvändning) 
Picture F 
Var vänlig se bild G ovan (bilanvändning) 
 
 

Generell användning  
 
Om du vill ansluta enheten till en TV, 
tillkoppla alla sladdar mellan TV och enhet, 
sätt I batterier I fjärrkontrollen, sätt på TV’n 
och du kan härmed njuta av enhetens 
avspelning. 
 
Om du vill ansluta enheten till en förstärkare, 
aktiverar du enheten och väljer korrekt 
förstärkar- funktion enligt de skivor du vill 
avspela. 
 
 
 Aktivera och avspela 
 
1). Tryck på enhetens POWER knapp. 
2). Använd TV’ns fjärrkontroll för att välja 
korrekt video kanal (VIDEO IN). 
3). Sätt I en skiva I enhetens skivingång med 
den märkta sidan upp. 
4). Enheten tar emot skivan automatiskt och 
börjar att läsa av skivan. Enheten kan 
identifiera olika skivformat och visar formatet 
på TV skärmen. Om en meny visas på 
skärmen kan du använda pilknapparna , , 

 och  på fjärrkontrollen för att flytta 
menymarkeringen till önskad titel för att 
härefter trycka på [ENTER] knappen för att 
bekräfta ditt val. Du kan även använda 
nummerknapparna för att välja titel direkt. 

Tillbehör 

 
 
 
 

Paus 

Tryck på  för att avbryta avspelningen 
temporärt.  Tryck på samma knapp fen 
gång till för att återgå till normal avspelning. 
 
 
 
 

Mute 

Namn på delar  (Endast användbar vid analog signal) 
Tryck på MUTE knappen för att avbryta 
enhetens ljudfunktion. Tryck på knappen en 
gång till för att återgå till normalt ljudläge. 
 
 
 
 

Ta ut skivan 

Tryck på EJECT knappen för att avbryta 
avspelningen varefter skivan kan tas ut ur 
skivingången. 
 
 
 
 

Stänga av enheten 

Infraröd fjärrkontroll Tryck på POWER knappen. 
Stäng av all ansluten utrustning. 
 
 Använda fjärrsensorn 
 
 
Om du vill placera DVD enheten där du inte 
kan se den, var vänlig anslut fjärrsensorn I 
tillhörande uttag på enheten. Placera härefter 
fjärrsensorn på ett ställe I bilen där du kan se 
denna. Härmed kan du manövrera enheten, 
bara du riktar fjärrkontrollen mot fjärrsensorn. 
Anmärkning: 
1.Om bilden under avspelning inte visas på 
hela skärmen eller om vissa delar är gömda 
eller om svart/vit bild visas ska du inställa 
systemet. Var vänlig att välja korrekt (PAL 
eller NTSC), vänligen se instruktioner i 
kapitel 6, systeminställning. 

Fjärrkontroll- varningar 

2.Om du ser denna symbol  på TV 
skärmen betyder det att funktionen är 
ogiltig. 
 
 
 
 

Normal användning 

Vi presenterar här olika sorters funktioner 
som vanligtvis används vissa vanliga 
funktioner och som du kan utföra på ett eller 
flera sätt enligt dina önskemål. 
 
Använd menyn för att välja ämne  
Om DVD skivan har en meny kan su se 
denna genom att trycka på MENU knappen 
varefter du kan välja ämne som ska avspelas 



enligt följande procedurer. 
1). Tryck på MENU 
Skärmen visar menybilden, innehållet I 
menyn varierar från skiva till skiva. 
2). Använd pilknapparna , ,  eller  för 
att markera önskat ämne. 
3). Tryck på ENTER för att bekräfta önskat 
val. 
4). Om skärmen visar en undermeny kan du 
även välja och bekräfta enligt punkt (1)-(3) 
ovan. 
Spola framåt 
Under avspelning kan du trycka på  
knappen för att spola framåt. Det finns fyra 
spolningshastigheter (FF1x, FF2x, FF3x och 
FF4x) för framåtspolning. För varje tryck på 
knappen ökar spolningshastigheten en grad. 
När du spolar vid högsta hastigheten (FF4x), 
trycker du på  knappen en gång till för att 
återgå till normal avspelningshastighet. 
Bakåtspolning 
Under avspelning kan du trycka på  
knappen för att spola bakåt.  Det finns fyra 
spolningshastigheter (FF1x, FF2x, FF3x och 
FF4x) för bakåtspolning. För varje tryck på 
knappen ökar spolningshastigheten en grad. 
När du spolar vid högsta hastigheten (FF4x), 
trycker du på  knappen en gång till för att 
återgå till normal avspelningshastighet. 
Stega till nästa kapitel/spår 
Tryck på  knappen.   
Stega till föregående kapitel/spår 
Tryck på  knappen  
Välja spår 
Det finns olika sätt att göra detta på. 
A. Tryck på  eller  för att stega till nästa 
eller föregående spår och avspela.    
B. Om du avspelar en skiva med 
spårnummer kan du trycka in numret med 
nummerknapparna. Om följande symbol  
ses på skärmen kan det vara en av följande 
orsaker till detta: (1) Spåret på skivan är inte 
numrerat; (2)numret finns inte på skivan; (3) 
skivan har ingen nummervals- funktion. 
C. Välj spår via spår lista (såsom mp3 o.s.v. 
menylista) 
Välja textspråk 
Med DVD skivor kan du använda SUBTITLE 
knappen för att välja textspråk såsom 
engelska o.s.v. Håll knappen nede varefter 
tillgängliga språk visas på skärmen. 
Välja ljudspråk 
For DVD discs, you can push AUDIO to 
switch the audio channel.  
And for other discs, press this button to 
switch L/R channel. 
Tid och status- visning. 
Tryck på OSD knappen varefter aktuell 
avspelningstid och status t.ex. förbrukad 
avspelningstid, återstående avspelningstid, 
kapitel/spårinformation ses på TV skärmen. 
Tryck på OSD flera gånger för att se de olika 
informationerna på skärmen. 
 
 

 
 

 
Tryck på SETUP knappen varefter följande 
inställningsmeny ses på skärmen. När denna 
ser inställningsmenyn, tryck på eller  
knappen för att markera ett önskat ämne. 
Tryck härefter på ENTER knappen för att 
bekräfta ditt val. I en huvudmeny, använd  
knappen för att gå till dennes undermeny till 
höger på skärmen.  
Anmärkning: I varje meny kan du använda 

eller  knappen för att markera ett ämne 
för att härefter trycka ENTER för att bekräfta 
ditt val. Tryck på  knappen för att gå från 
menyn till höger på skärmen. Du kan när 
som helst trycka på SETUP knappen för att 
lämna systeminställningsmenyn. 
INSTÄLLNINGSMENY 
GENERELL INSTÄLLNING 
HÖGTALARINSTÄLLNING 
LJUDINSTÄLLNING 
FAVORITINSTÄLLNING 
 
LÄMNA INSTÄLLNINGEN 
Anmärkning: Favoritinställningarna görs 
när avspelningen är avbruten. 
Det finns vissa vanliga inställningar som 
beskrivs I det följande. Du kan inställa andra 
ämnen på detta sätt.  
Till exempel: Inställning av bildfunktion 
(PIC MODE). 
1. Tryck på SETUP, varefter 
inställningsbilden ses på skärmen. Gå direkt 
till `GENERAL SETUP`, och tryck på ENTER. 
Följande ses på skärmen. 

GENERAL PAGE 
PIC MODE (bild) 
ANGLE MARK (vinkel) 
OSD LANG (skärmspråk) 
CAPTIONS 
SCREEN SAVER (skärmsläckare) 
 

MAIN PAGE (huvudmeny) 
2. Tryck på  knappen för att gå in I menyn 
till höger på skärmen Om den önskade PIC 
MODE ska vara inställd till FILM, tryck på 
 knappen för att markera film och tryck 

härefter på ENTER. 
3. Tryck på SETUP för att lämna 
systeminställningen.  
 
Anmärkning: Det finns tre typer TV format. 
Dessa är NORMAL/PS, NORMAL/LB och 
WIDE. Dessa kan tillpassas olika behov för 
DVD skivor och TV typer. 
 
Till exempel: Inställning av ljudeffekt. 
 
1. Tryck på SETUP, varefter 
inställningsbilden ses på skärmen. Tryck på 
 knappen för att markera SPEAKER 

SETUP . 
Tryck på ENTER knappen. Följande ses på 
skärmen. 
     SPEAKER SETUP 
DOWNMIX >>  
CENTER            
REAR               

LT/RT 
STEREO 
5.1CH 

SUBWOOFER 
CNTR DELAY 
REAR DELAY 
TEST TONE 
MAIN PAGE 
2.Tryck på  knappen för att gå in I menyn 
till höger på skärmen. Om du önskar att 
inställa ljudet till STEREO, använd 
 knappen för att markera STEREO och 

tryck på ENTER. 
3.Tryck på SETUP för att lämna inställningen. 
 
Till exempel: Inställning av koaxial 
signal  
 
Om du använder koaxial signal ska 
ljudeffekten inställas till ’DATA STREAM’ eller 
‘PCM`. 
Detaljerad beskrivning nedan: 
1.Tryck på SETUP varefter inställningsbilden 
kommer fram på skärmen. Gå in i GENERAL 
SETUP menyn. Välj härefter `AUDIO 
SETUP`. Tryck på ENTER knappen varefter 
följande meny ses på skärmen. 
2. Tryck på  knappen för att gå in I menyn 
till höger på skärmen. Använd  knappen för 
att välja `SPDIF/RAW` eller `SPDIF/PCM`, 
och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val. 

         AUDIO SETUP 
SPDIF OUTPUT 

 COMPRESSION 
LPCM OUTPUT 
MAIN PAGE 

Systeminställning 3. Tryck på SETUP
inställningen. 
Notera: När du inte 
uttaget ska ljudinställn
`OFF`. 
 
Till exempel: I
föräldrakontroll 
 
Med en original skiva k
barnen från att se b
Detaljerad beskrivning o
föräldrakontrollen enligt f
1. Tryck på STOP för att 
2. Tryck på 
inställningsmenyn ses på

 knappen för 
`PREFERENCES` och 
Använd härefter  knap
`PARENTAL`, följande m
3. Tryck på  knappen 
till höger på skärmen. O
nivå 3, använd  knap
`3 PG`. Tryck härefter p
ber enheten om ett lösen
från tillverkaren inte ä
3,3,0,8 knapparna på f
på ENTER för att bekräf
för att lämna inställningsm
 

REFERENCES 
TV DISPLAY 
TV TYPE 
AUDIO 
SUBTITLE 
DISC MENU 
PARENTAL 
PASSWORD 
DEFAULTS  
MAIN PAGE 
 
 
 

 
Fjärrkontrollens kna
>>OFF 
SPDIF/RAW
SPDIF/PCM
 för att lämna 

använder koaxial 
ingen inställas till 

nställning av 

an föräldrar skydda 
arnförbjudna filmer. 
m hur du inställer 

öljande: 
avbryta avspelning. 
SETUP varefter 
 skärmen. Tryck på 

att markera  
tryck på ENTER. 

pen för att markera 
eny ses på skärmen: 
för att gå till menyn 
m du vill ändra till 
pen för att markera 
å ENTER. Härefter 
ord. Om lösenordet 

r ändrat, tryck på 
järrkontrollen. Tryck 
ta. Tryck på SETUP 

enyn. 

ppar 



 
 

 
Denna del beskriver funktioner och 
användningsmöjligheter för alla knappar på 
fjärrkontrollen.  
 
POWER 
Aktiverar eller stänger av enheten. 
EJECT 
Genom att trycka på denna knapp kommer 
skivan ut ur enheten. Om du trycker en gång 
till laddas skivan igen. 
OSD 
Visar enhetens status såsom avspelningstid 
och spåravspelnings- information. 
MENU 
Under avspelning av DVD skiva kan du 
trycka på denna knapp för att se menyn för 
skivan (funktionen är beroende av om skivan 
innehåller en meny).  
Pilknapparna , ,  och  
När en DVD skiva’s meny ses på skärmen 
används dessa knappar till att markera 
ämnen I menyn. 
ENTER 
Använd denna knapp för att bekräfta dina 
markeringar I menyn. 

 
Avspelning eller paus I avspelning. 

 
Tryck på denna knapp för att avbryta 
avspelning.  

 
Spola framåt. 

 
Spola bakåt. 

 
Gå till föregående kapitel eller spår under 
avspelning. 

 
Gå till nästa kapitel eller spår under 
avspelning. 
SETUP 
Inställning av enheten, se avsnittet 
omhandlande systeminställning. 
SUBTITLE 
Ändrar textningskanal. 
AUDIO 
Ändrar DVD ljudkanal. 
VOL+, VOL- 
Volymknappar. 
MUTE 
Aktiverar/inaktiverar ljudet. 
NUMMERKNAPPAR:  
[0],[1],…[9] nummerknpaparna används för 
att skriva in nummer t.ex. spårnummer, DVD- 
kapitel nummer, tid o.s.v. 
10+ 
När ett spårnummer överstiger 9, tryck först 
på [10+] och härefter passsande nummer. 
Knappen används för att skriva in tio- tal. 
Använd denna genom att trycka på den flera 
gånger beroende på vilket nummer du ska 
ha. Numret ökar med 1 för varje gång. 
GOTO 
Med denna kan du leta efter en 
avspelningstidpunkt genom att skriva in 
tidpunkten direkt. Under avspelning trycker 
su på denna knapp varefter en sökmeny ses 
på skärmen, härefter skriver du in änskad 
tidpunkt. 

 
 
 
 
TITLE(titel): 
En lång definerad sekvens för bild, musik 
eller film. Varje titel har ett nummer som gör 
att den är lätt att hitta. 
TRACK(spår): 
En CD består av musikspår och en VCD av 
filmspår. Varje spår har ett nummer till 
sökning. 
CHAPTER(kapitel): 
Ett kapitel är mindre än en titel och defineras 
som en lång definerad sekvens för bild, 
musik eller film. En titel är uppdelad I flera 
kapitel och varje kapitel har ett nummer. 
SUBTITLE(textning): 
Texten längst ner på skärmen som oftast är 
en översättning av dialogen I en film är 
också inspelad på skivan. 
 
 
 

 
 
Varning: Risk för allvarligt mekansikt 
sammanbrott, använd vänligen inte skivor 
på 8 cm. Varning: Använd inte skadade 
eller förstörda skivor. 
� Var försiktig så att du inte repar skivans 
yta. Sätt i skivan ordentligt i enheten  
� Vänligen ta ut skivan ur enheten när du 
inte använder den och placera den I fodralet 
vertikalt eller horisontalt. Luta inte något 
emot dem eller stapla dem då de kan böjas. 
� Utsätt inte skivor för direkt solljus, höga 
temperaturer eller fukt. 
� Det är farligt att använda trasiga skivor då 
skivan kan snurra runt med stor hastighet. 

Försök aldrig att reparera skivor med 
plasttape eller klister för att försöka avspela 
skivan igen då enheten kan gå sönder och 
personskada kan uppstå. 
� Om du hör konstiga ljud under avspelning 
eller om skakningar uppstår, tryck på  
knappen på en gång. 
 
 

 
 

 

Kondens inuti enheten 

�  När temperatur eller fuktighet ändras 
plötsligt och om enhetens kalla delar utsätts 
för värme bildas kondens. (Det kallas 
för ”svettning”) I så fall fungerar inte enheten 
optimalt. När kondensen försvinner fungerar 
enheten normalt igen. 
� Om kondens har bildats inuti enheten och 
denna inte fungerar normalt, var vänlig 
placera enheten I rumstemperatur tills den 
fungerar normalt igen Detta tar beroende på 
omständigheterna 1 till 2 timmar. 
� Likaså kan skivan som laddas I enheten 
orsaka kondens. Torka därför vänligen av 
skivan med en torr, mjuk trasa innan du 
använder den. 
 
 
 
 

 

 
�
v
v
d
�
s
e
�
b
�
e
�
e
e
e
�
v
f
a
�
e
s
�
t
 
 
 
 
 
·
m
·
u
s
·
i
a
e
a
k
v
 
E
s
A
s

Tekniska termer 

·
s
·
s
 
 
 
 
 
�
a
e
�
a
A
a
�
l
e
e

Skivanmärkningar 

�
p
�
b
t
�
k
i
�
i
�
d
p
 
L
 

Varningar:
Håll enheten borta från vatten eller annan 
ätska. Om enheten kommer i kontakt med 
atten stäng av den omdelbart annars kan 
enna kortslutas och orsaka brand. 
För att förebygga elektriskt läckage eller 

kda spill inte vätska såsom alkohol på 
nheten. 
 Var vänlig att inte ansluta enheten med 
löta händer då detta kan orsaka kortslutning. 
 Vänligen placera inte enheten nära öppen 
ld eller vid höga temperaturer. 

 Placera ej heller enheten nära 
lektromagnetiska källor. Om du utsätter 
nheten för elektromagnetiska källor kan 
nheten gå sönder och orsaka dokumentfel. 

 Tappa inget I enhetens 
entilationsöppningar eller andra öppningar 
ör att förebygga elektriska problem eller 
nnan skada; 
 Vänligen ta ut kontakten ur vägguttaget 

ftersom enheten fortfarande är ansluten till 
trömmen även om enheten är avstängd; 
 Torka av enhetens hölje med en mjuk, torr 

rasa när enheten är avstängd. 

Användningsvarningar 

Placera eneheten horisontalt i dammfri miljö 
ed god ventilationsmöjlighet. 
Se till att enehten och fjärrkontroll inte 
tsätts för fukt, värme, vibrationer eller direkt 
olljus; 
Kondens orsakad av fukt kan påverka linsen 
nuti produkten och påverkar härmed 
vspelningen I så fall stäng vänligen av 
nheten (och ta ut skivan) och vänta med 
vspelning till efter 1 till 2 timmar då 
ondensen borda ha försvunnit p.g.a. 
ärmen inomhus; 
·Stäng inte på och av enheten hela tiden. 
fter att du har stängt av enheten vänta i 10 
ekunder innan du sätter på den igen. 
vspela inte repiga, böjda eller smutsiga 
kivor; 
Vänligen stoppa inte in annat i enheten än 
kivor. 
När skivan sitter I fel, vänligen pressa inte in 
kivan I enheten. 

Skötsel 

 Ta ut skivan ur enhetenom du inte ska 
nvända denna på ett tag. Stäng också av 
nheten. 
 Ta ut kontakten ur uttaget om du inte ska 
nvända enheten under en längre period. 
ktivera enheten med jämna mellanrum för 
tt underhålla enhetens alla delar . 
 Var vänlig välj en serviceverkstad som du 

itar på till rengöring av linsen om dennes  
genskap att avläsa skivor tydligt minskar 
ller linsen blir smutsig. 
 Var vänlig torka av enhetens hölje och 

anel med en mjuk trasa. 
 Var vänlig torka bort fläckar som inte går 
ort bara med vatten med len trasa doppad I 

vål och vatten. 
 Om du använder en kemiskt vävd trasa, 

ontrollera trasans användningsmöjligheter 
nnan. 

 Var vänlig håll enheten borta från 
nsektsmedel och kemiska upplösningsmedel. 
 Vänligen ta ut batterierna ur enheten om 
u inte ska använda den under en längre 
eriod. Stäng även av enheten för att . 

ämna inte enheten på följande ställen: 



  
  
� Där enheten utsätts för direkt solljus under 
längre tid.  

�  Var vänlig torka bort fingeravtryck eller 
smuts på skivor med en mjuk trasa.  

� Rökig eller fuktig miljö. �  Om skivans yta är väldigt smutsig, var 
vänlig torka med en mjuk, fuktig trasa.  � Dammig miljö eller höga temperaturer.  

 � Vänligen torka skivan från mitten och rakt 
ut mot skivans kant. (Om du torkar I cirklar 
kan du repa skivan och förstör härmed 
avspelningen). 

� Nära värmekällor. 
� Nära starka magnetiska källor. 
 

� Klistra inte märken på skivan. 
�  Använd inte bensin, thinner, kassett- 
rengöringsmedel eller anti- statiskt 
rengöringsmedel när du torkar av skivan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viktig information 

 
 
 
 

 
Säkerhetsanvisningar: 
Farlig spänning inuti enheten- för att förebygga elektrisk stöt öppna inte höljet själv. Om du 
behöver reparera enheten, var vänlig att kontakta en tekniker. Använd endast reservdelar som 
rekommenderas av tillverkaren. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Varningar: 
Enheten använder sig av laser vilket kan orsaka radioaktiv personskada. Säkra dig att du 
använder enheten enligt denna bruksanvisning. Öppna inte enhetens hölje och försök inte att 
reparera enheten själv. Var vänlig att reparera enheten hos kvalificerad servicepersonal. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Spänningsväljare: 
Var vänlig kontrollera om enhetens spänning stämmer överens med extern spänning. Om den 
externa spänningen är högre än enhetens användarspänning fungerar inte enheten normalt 
och kan även kan denna förstöras. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Varning: 
Risk för allvarlig mekanisk skada, var vänlig att inte använda 8 cm’s skivor 
 

 



Vanliga frågor  

 
 

Problem Åtgärder 
Knapparna fungerar inte 1. Kontrollera batterierna I fjärrkontrollen  

2. Tryck på POWER för att aktivera enhetens standby 
funktion. Tryck på POWER en gång till lite senare för att 
aktivera enheten. 
Om POWER knappen inte fungerar,  
3. Tryck på RESET knappen I hålet längst ner I vänstra 
hörnet med ett spetsigt föremål. Tryck härefter på POWER 
knappen för att aktivera enheten. 
4. Stäng av enheten och aktivera den efter 5 minuter. 

Kan inte avläsa skivan 1. Det finns ingen skiva inuti enheten. 
2. Skivan ligger I upp och ned.  
3. Skivan kan inte avspelas. 
4.Skivan är smutsig eller skadad. 
5. Laserlinsen är smutsig eller dammig. 
6. Kondens har bildats. Var vänlig ta ut skivan och stäng av 

enheten. Låt enheten vara i ungefär en timme. 
7. Linsen är utsliten. 

Enheten fungerar inte (När du trycker på knapparna på enheten eller på 
fjärrkontrollen) 
1. Kontrollera om strömsladden sitter I ordentligt och om 
strömindikatorn lyser  
2. Var vänlig, tryck på POWER knappen på frontpanelen 
när enheten befinner sig I standbyläge  
3. Kontrollera om batterierna är urladdade eller sätt I 
batterierna åt rätt håll. 
4. Det finns en nästan gömd knapp längst ned till vänster 
på enhetens frontpanel (RESET BUTTON, återställ) 
Använd ett spetsigt föremål för att aktivera denna knapp. 

Ingen bild 1. Kontrollera om bilbatterietspänning är för låg 
2. Kontrollera om enheten kan aktiveras och härmed om 
strömindikatorn lyser.  
3. Kontrollera om videosladden sitter I ordentligt.  
4. Kontrollera om skärmen är aktiverad och inställd till AV 
funktion.  

Inget ljud 1. Kontrollera om ljudsladd sitter I ordentligt.  
2. Kontrollera om förstärkaren är aktiverad.  
3. Kontrollera om MUTE knappen är aktiverad. 
4. Använd volymknappen för att skruva upp volymen.  
5. Kontrollera om skivan innehåller ljudfunktion.  

Ingen avspelning 1. Kontrollera om det finns en skiva I enheten. 
2. Kontrollera att skivan Inte ligger I upp och ner 
3. Skivan är smutsig eller repig 
4. Fel skivformat (såsom tex. CDROM skiva) 
5. Kontrollera om områdeskoden för skivan är korrekt. Var 

vänlig använd skivor med korrekt områdeskod 
6. Kontrollera om föräldrakontrollen är inställd. 
7. Kontrollera om bilbatterietspänning är för låg 

“Mosaik”- bild eller 
ljudstörningar 

1. Säkra dig att enheten inte utsätts för skakningar när 
problemet uppstår 

2. Kondens I enheten. Ta ut skivan och försök avspelning 
en timme senare. 

3. Damm på linsen, var vänlig använd rena skivor så att 
detta inte sker. 

4. Linsen är utsliten 
5. Skivan är repig eller smutsig 

 
 
 
 
 

Specifikationer 
 

Strömförsörjning DC 12V 
Strömförbrukning Mindre än 10 Watt. 
Nettovikt Ca. 1kg 
Dimensioner L160 x B160 x H50 mm 
Temperaturgrad 0�~40� 

Generellt 

Fuktighetsgrad 20% ~ 75% 
Skivtyp 12 cm CD/CDR 

12 cm DVD/DVDR/DVD+RW 
Skivor Avspelbara CD-Audio/HDCD/MP3/WMA 

/VCD/SVCD/KodakPicture CD 
/DVD video 

Komposit Video 1.0 Vp-p (75 ohm) 
Ljus Signal: 
1.0 Vp-p (75 ohm ) Video  

S-Video 

Färg Signal: 
0.286 Vp-p (75 ohm) 

Analog Audio 2 kanaler (1V/2H) 
Dolby AC-3 eller DTS downmix 
0.8 Vrms (@1KHz) 

Digital Audio Koaxial 
1.15 Vp-p 

S/N Grad ≥80 dB 

Audio 

Dynamisk ≥80 dB 
 

 
 
 
 
 
 
 

Specifikationer kan ändras utan ytterligare varsel 
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