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Inhoud
Bedankt voor de aankoop van dit Clarion-product.
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• 6.2” Wide-VGA-kleuren LCD-aanraakpaneel
• Extra ingang op het voorpaneel en 2ch RCA-uitgang met subwooferregeling
• BEAT-EQ met 3-bands parametrische equalizer en MAGNA BASS EX voor
verbeterde lage tonen
• Steeds de meest recente kaarten

Nederlands

1. FUNCTIES

Systemen uitbreiden
Uitbreiding van audiofuncties

Uitbreiding van visuele functies

Monitor
achterste
zone

Achteruitzichtcamera

2-kanaals versterker

iPod® / iPhone®
(Aansluiting via CCA-750)

USB-geheugen

Draagbare speler
(Aansluiting via AUX IN)

Bluetooth®
mobiele telefoon

Opmerkingen:
• De items buiten het kader zijn gangbare, commercieel verkrijgbare producten.
• CCA-750: Afzonderlijk verkrijgbaar.

NX302E

3

Nederlands

2. VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING
Voor uw veiligheid dient de bestuurder tijdens het rijden nooit bedieningen uit te voeren.
Zorg er ook voor dat het geluidsniveau tijdens het rijden laag genoeg is om omgevingsgeluiden te kunnen
horen.
1.	Deze eenheid maakt gebruik van precisieonderdelen en componenten voor zijn bediening.
Wanneer zich problemen voordoen, mag u de behuizing niet openen, de eenheid niet
demonteren en de roterende delen niet smeren. Neem contact op met de Clarion-dealer of
het servicecentrum.
2.	“ Made for iPod,” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been
designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by
the developer to meet Apple performance standards.
	Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may
affect wireless performance.
	iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
3.	Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Alle
gebruik van zulke merken door Clarion Co. Ltd is in het kader van een licentie.
NX302E
AM
FM

531-1602kHz
87.5-108MHz

03 2234

This product includes technology owned by Microsoft Corporation and
cannot be used or distributed without a license from MSLGP.

TX-1092E-A
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3. VOORZORGSMAATREGELEN BIJ
GEBRUIK
Voorpaneel / Algemeen
Neem om de levensduur te verlengen de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.
•	Vermijd contact met vloeistoffen uit drankjes, paraplu's enzovoort. Dit kan het interne
schakelsysteem beschadigen.
• Demonteer of bewerk de installatie niet. Dit kan schade veroorzaken.
•	Laat de display niet in aanraking komen met brandende sigaretten. Dit kan de behuizing
beschadigen of vervormen.
•	Als zich een probleem voordoet, laat u de installatie inspecteren bij de winkel waar u deze
hebt aangeschaft.
•	De afstandsbediening werkt mogelijk niet als de sensor daarvan wordt blootgesteld aan direct
zonlicht.

De behuizing reinigen
• Gebruik een zachte, droge doek om voorzichtig vuil en/of stof weg te vegen.
•	Breng voor hardnekkig vuil wat verdund, neutraal schoonmaakmiddel op een zachte doek
aan en veeg het vuil voorzichtig weg. Veeg nogmaals met een droge doek.
•	Gebruik geen benzeen, verdunningsmiddel, autoreinigingsmiddel enzovoort. Deze middelen
kunnen de behuizing beschadigen of de verf doen loslaten. Daarnaast kan langdurig contact
met rubberen of plastic producten vlekken veroorzaken.

USB-poort
•	De USB-geheugenstick moet worden herkend als "USB massa-opslagklasse" om naar
behoren te kunnen werken. Bepaalde modellen werken mogelijk niet naar behoren.
A ls het opgeslagen geheugen verloren gaat of beschadigd raakt, is Clarion niet
aansprakelijk voor enige schade.
	Wanneer u een USB-geheugenstick gebruikt, raden wij u aan een reservekopie van gegevens
daarop te maken, bijvoorbeeld op een pc.
•	Gegevensbestanden kunnen in de volgende situaties beschadigd raken bij het gebruik van
een USB-geheugenstick: Wanneer u de USB-geheugenstick verwijdert of de stroom afsluit
tijdens het lezen van gegevens.
	Bij statische elektriciteit of elektrische ruis.
	Plaats of verwijder de USB-geheugenstick wanneer deze niet wordt gelezen.
•	Aansluiting op de computer wordt niet behandeld.

NX302E
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4. BEDIENINGSELEMENTEN
Bedieningspaneel
[

[

ALL ] ALL MENU

OPNIEUW INSTELLEN

[MIC]

] NAVI/AV

[POWER/VOL]

Micro SDkaartsleuf

Alleen
navigatiekaartitem
is beschikbaar; niet
verwijderen wanneer de
stroom van de eenheid
is ingeschakeld.

AUX-aansluiting

Namen van knoppen
Knop [POWER/VOL]
•	Druk op deze knop om het systeem in te schakelen als de motor is gestart.
• Druk als de stroom is ingeschakeld op deze knop om het volume te dempen.
•	Draai aan de knop om het volume te verhogen of te verlagen.
•	Houd deze toets meer dan 1 seconde ingedrukt om het systeem uit te schakelen.
[ ALL ] knop ALL MENU
• Kort indrukken om het menu met snelkoppelingen weer te geven/af te sluiten
• Lang indrukken om het hoofdmenu weer te geven/af te sluiten
[
] knop NAVI/AV
•	Druk om de navigatiemodus te openen;
•	Druk nogmaals om terug te gaan naar de huidige bron.
[ MIC ] opening
• Interne microfoon
Knop [RESET]
• Drukken om oorspronkelijke instellingen te laden.
	Opmerking: Wanneer de knop [RESET] wordt ingedrukt, worden de frequenties van
radiostations, titels enzovoort uit het geheugen verwijderd.
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5. BEWERKINGEN MET HET
HOOFDMENU
Druk lang op de knop [ ALL ] op PANEL
om het hoofdmenu weer te geven.
Druk kort op de knop [
snelmenu weer te geven.

ALL ] om het

Afspeelbron

￼

Raak de knop [ - ] onder in het scherm aan
om bronnen van de voorste zone weer te
geven.
[Settings]: Raak het pictogram aan om het
systeeminstellingenmenu te openen. (zie
“System Setup”)
￼

Wijzig pagina door naar links of rechts te
slepen of door de andere twee knoppen [ - ]
aan te raken.

￼

Raak de pictogrammen op het scherm aan
om de bijbehorende werkmodus zoals USBmodus, afstemmodus (Tuner), telefoonmodus
(Telephone) enz. te openen.
Raak [Audio Off] aan om het volume te
dempen.

[Beat EQ]: Raak het pictogram aan om het
equalizerinstellingenmenu te openen. (zie
“System Setup”)
[Short Cut]: Raak het pictogram aan om het
instellingenmenu voor snelkoppelingen te
openen. Houd het gewenste pictogram langer
dan 2 seconden vast totdat het is geactiveerd
en sleep het dan omlaag. De naam wordt
onderin weergegeven.
•	Houd het midden van het scherm vast
en sleep naar links of rechts om meer
pictogrammen weer te geven.
•	U kunt in totaal 5 snelkoppelingen maken.
•	U kunt de lijst met snelkoppelingen openen
door de knop [ ALL ] in te drukken.
[Wallpaper]: Raak het pictogram aan om
het instellingenmenu voor achtergrond te
openen. (zie “System Setup”)
[Monitor Off]: Raak het pictogram aan om
de monitor uit te schakelen.
Raak de monitor nogmaals aan om de
monitor in te schakelen.

Aangepaste instelling
Raak [Custom] onder in het scherm aan om
het menu voor aangepaste instelling weer te
geven.

NX302E
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6. SYSTEEMINSTALLATIE
Druk in alle modi lang op de knop [ ALL ]
om het hoofdmenu te openen. Raak
[Custom] aan linksonder in het scherm;
selecteer dan op het scherm [Settings] om
het instellingenmenu te openen. Raak de
pictogrammen aan de linkerkant van het
scherm aan om een categorie te selecteren:
General (Algemeen), Time (Tijd), Sound
(Geluid), Display (Weergave) of Setup
(Installatie). Raak [
] linksonder in het
scherm aan om het instellingenmenu af te
sluiten.

Selecteer een mobiel opslagapparaat in de
lijst, selecteer dan de gewenste afbeeldingen
en raak [Import] aan. Druk op [Cancel] om
af te sluiten.
Beep (Pieptoon)
Raak [On] of [Off] aan om de pieptoon van
de toets in of uit te schakelen.
Blinking LED (Knipperen)
Raak [On] of [Off] aan om de knipperende
led in of uit te schakelen.
Bij de modus knipperende led [On], zal de
led, wanneer ACC uit is, linksboven in het
paneel knipperen.
Versterker annuleren
Raak [On] of [Off] aan om de interne
versterker in of uit te schakelen.

Algemeen

System language (Systeemtaal)
Raak de knop rechts van "System language"
aan om de taallijst weer te geven. Selecteer
de gewenste taal, raak [OK] aan om te
bevestigen of [Cancel] om af te sluiten
zonder op te slaan.
Close operation bar (De bedieningsbalk
sluiten)
Wanneer [Auto] wordt geselecteerd, sluit de
bedieningsbalk automatisch na 10 seconden.
Wanneer [Manual] wordt geselecteerd, sluit
de bedieningsbalk niet tenzij u het blanco
gebied op het scherm aanraakt.
Wallpaper images
(Achtergrondafbeeldingen)
Raak [Set] aan rechts van “Wallpaper
images” om het instellingenmenu voor
achtergronden weer te geven.
Raak de knop [
] of [
] aan om
de scène te selecteren en raak de
afbeeldingsbestandsnaam aan om een
voorbeeld ervan te zien, raak dan [Set] aan
om de instelling te bevestigen.
Raak [Import] aan om afbeeldingen te
importeren.
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System software (Systeemsoftware)
Raak [Version] aan om de huidige
softwareversie weer te geven.
Factory default (Fabrieksinstellingen
herstellen)
Raak [Restore] aan om de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen te laden.

Time (Tijd)

GPS sync (GPS-synchronisatie)
Raak [On] aan om de tijd te synchroniseren
met GPS en om de volgende instellingen uit
te schakelen: “Time”.
Time (Tijd)
Raak de knop rechts van “Time” aan om het
instellingenmenu voor tijd weer te geven.
Raak [
] of [
] aan om uur of minuut te
selecteren. Raak [Set] aan om te bevestigen
of [Back] om af te sluiten zonder op te slaan.
24-Hour format (24-uurs indeling)
Raak [On] aan om de 24-uurs indeling te
selecteren.
Raak [Off] aan om de 12-uurs indeling te
selecteren.

Beat EQ
Raak de knop rechts van “Beat EQ” aan om
het instellingenmenu voor EQ weer te geven.
U kunt selecteren: "Bass Boost" (Lage tonen
versterken), "Impact", "Excite" (Opwekken),
"Custom" (Instelbaar) en "Off" (Uit).
Raak de knop [-] of [+] op het scherm aan om
de waarde bij te stellen.
Druk op [Back] om af te sluiten.
Balance/Fader (Balans/Fader)
Raak [Set] aan rechts van “Balance/Fader”
om het instellingenmenu voor Balans/Fader
weer te geven.
Raak de knop [ ] of [ ] aan om Fader bij
te stellen en raak de knop [ ] of [ ] aan om
Balans bij te stellen.
Druk op [Center] om de waarde opnieuw in
te stellen.
Druk op [Back] om af te sluiten.
Sub Woofer control (Versterking
subwoofer)
Raak de knop [-] of [+] rechts van “Sub
woofer control” aan om het niveau van de
subwoofer bij te stellen.
Sub Woofer Phase (Fase subwoofer)
Raak deze aan om de subwooferfase
normaal of omgekeerd te kiezen.
High Pass Filter (Hoogdoorlaatfilter)
Raak de knop rechts van “High pass
filter” aan om het submenu weer te geven
en selecteer dan de filter: “Through”
(ononderbroken), “55Hz”, “85Hz” of “120Hz”.
Druk op [Cancel] om af te sluiten.
Low Pass Filter (Laagdoorlaatfilter)
Raak de knop rechts van “Low pass filter” aan
om het submenu weer te geven en selecteer
dan de filter. “Through” (ononderbroken),
“62Hz”, “95Hz” of “135Hz”.
Druk op [Cancel] om af te sluiten.
Line Out
Raak [SW] aan om Subwoofer te kiezen.
Raak [Rear] aan om lijnuitgang achter te
kiezen.

Beeldscherm

Dimmer Mode (Dimmermodus)
Raak [Auto], [Day] of [Night] aan om de
dimmermodus te kiezen.
Auto: De dimmer wordt geregeld door uw
autoverlichting.

Nederlands

Sound (Geluid)

Dimmer
Raak de knop [-] of [+] rechts van 'Dimmer'
aan om de dimmer bij te stellen.
De instelling is alleen voor Day (Dag) of Night
(Nacht).

Setup (Installatie)
Raak [Setup] aan de rechterkant van het
scherm aan om de instellingenlijst uit te
vouwen. Raak dan de knop rechts van de
gewenste optie aan om bij te stellen of het
submenu weer te geven. Raak [Close] aan
om de lijst te sluiten.

AUX
• Invoer Aux-niveau
	kies “Low” (Laag), “Middle“ (Midden) of
“High” (Hoog) als invoerniveau van een
extra apparaat.

Bluetooth

• Bluetooth
Kies om de Bluetooth-functie in of uit te
schakelen.
• Telephone Speaker (Luidspreker)
	Kies de speaker voor links of voor rechts
in de telefoonmodus.
• Tone Select (Toon kiezen)
	Raak [Auto] aan om beltonen van uw
mobiele telefoon te gebruiken.
	R a a k [ I n t e r n a l ] a a n o m d e v o o r a f
ingestelde beltonen van de unit te
gebruiken.
• Software Update (Software bijwerken)
De software bijwerken.

Magna Bass EX
Raak [On] aan om de versterking aan te
zetten.
NX302E
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Camera

• Camera Interrupt (Camera onderbreken)
	K i e s [ O n ] ; h e t s c h e r m s c h a k e l t
automatisch naar achtercameramenu bij
het achteruit gaan.

Navigation (Navigatie)

•	Navigation Interrupt (Onderbreking
navigatie)
	Selecteer navigatie-onderbreking On, PopUp of Off.
•	Voice Guidance (Gesproken
aanwijzingen)
	ON: Onderbrekingsfunctie voor gesproken
aanwijzingen is ingeschakeld. Bij
onderbreking geen dempingsfunctie van
AV-geluid.
	MUTE (Dempen): Onderbrekingsfunctie
voor gesproken aanwijzingen is
ingeschakeld. Bij onderbreking wel
dempingsfunctie van AV-geluid.
	O F F : O n d e r b r e k i n g s f u n c t i e v o o r
gesproken aanwijzingen is uitgeschakeld.
Bij onderbreking geen dempingsfunctie
van AV-geluid.

Anti-Theft (Antidiefstal)

• Anti-theft code (Antidiefstalcode)
U kunt een antidiefstalcode instellen. Na
deze instelling moet u, wanneer de accu
weer wordt aangesloten, de antidiefstalcode
invoeren.
1.	Druk lang op de knop [General] totdat een
dialoogvak wordt weergegeven. Raak [Yes]
om een persoonlijke code voor antidiefstal in
te schakelen.
2.	Voer een 4-cijferige code in. Druk op de
knop [OK] om te bevestigen. Voer dan
nogmaals in ter bevestiging.
3.	Als u de code wilt verwijderen, drukt u de
knop [General] lang in en voert u het oude
wachtwoord in.
Opmerking:
Noteer de antidiefstalcode. Als een onjuiste
code wordt ingevoerd, kan deze unit niet
meer worden bediend.
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7. USB -BEWERKINGEN
Een USB openen
1.	Koppel een USB-apparaat aan de USBkabel.
	W a n n e e r e e n U S B - a p p a r a a t w o r d t
aangesloten, zal de unit automatisch de
bestanden lezen.
2.	Als u het USB-apparaat wilt verwijderen,
moet u eerst een andere bron kiezen of
de stroom uitschakelen om beschadiging
van het USB-apparaat te voorkomen. Haal
daarna het USB-apparaat weg.
3.	Als u een USB-apparaat wilt openen dat
al op de unit is aangesloten, drukt u lang
op de knop [ ALL ] om het hoofdmenu te
openen en daarna selecteert u [USB] om
de USB-modus te openen.
	Als [USB] niet in het huidige hoofdmenu

aanwezig is, drukt u op de knoppen [ - ]
onder in het scherm of u houdt het midden
van het scherm vast en sleept naar links/
rechts om meer pictogrammen weer te
geven.

Bewerkingen met USB-audio
Dit systeem kan op een USB-geheugen
opgeslagen audiobestanden (MP3/WMA)
afspelen. U kunt dit eenvoudig gebruiken
als audio-apparaat door de gewenste
audiobestanden naar het geheugen te
kopiëren.

Opmerkingen:

• D
 it systeem werkt niet of niet naar behoren
met bepaalde types USB.
• Bestanden die zijn beschermd met DRM,
kunnen niet worden afgespeeld.

De USB-audiomodus selecteren
Raak de linkerbovenhoek van het scherm
aan totdat USB-audio wordt weergegeven.

MP3/WMA afspelen
Deze eenheid is compatibel met ID3-labels.
Deze eenheid ondersteunt ID3-labels versie
2.4, 2.3, 1.1 en 1.0.
In de weergave geeft deze eenheid voorrang
aan labels versie 2.3 en 2.4.

Wat is mp3/WMA?
Mp3 is een audiocompressiemethode die
is geclassificeerd als audiolaag 3 van de
MPEG-norm.
WMA is een audiocompressiemethode die is
ontwikkeld door Microsoft Corporation.
Deze audiocompressiemethoden zijn
standaardindelingen voor pc-gebruikers
geworden.

Labeltitels van mp3-/WMAbestanden weergeven
Labelinformatie als titel, artiest en album
kan worden weergegeven voor mp3-/WMAbestanden die zulke gegevens bevatten.

Voorzorgsmaatregelen voor het
maken van een mp3/
WMA-bestand

Bruikbare samplefrequenties en
bitsnelheden
1.	MP3: Samplingfrequenties 8 kHz-48 kHz,
bitsnelheid 8 kbps-320 kbps / VBR
2. WMA: Bitsnelheid 8 kbps-320 kbps

NX302E
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Bestandsextensies
1.	V oeg altijd een bestandsextensie met
tekens met een enkele byte toe: ".MP3"
voor een MP3-bestand en ".WMA" voor
een WMA-bestand. Als u een andere
bestandsextensie dan deze opgeeft of
geen bestandsextensie toevoegt, kan het
bestand niet worden afgespeeld.
2.	A ndere bestanden dan mp3-/WMAbestanden kunnen niet worden afgespeeld.
De bestanden worden zonder geluid
afgespeeld als u bestanden zonder MP3/
WMA-gegevens probeert af te spelen.
*	W a n n e e r V B R - b e s t a n d e n w o r d e n
afgespeeld kan de afspeeltijdweergave
afwijken van de afspeellocatie.
*	Wanneer MP3/WMA-bestanden worden
afgespeeld, ontstaat tussen de tunes
een klein gedeelte zonder geluid.
Mapstructuur
Een opslag met een map kan niet meer dan
8 hiërarchische niveaus bevatten.
Aantal bestanden of mappen
1.	Per map kunnen maximaal 999 bestanden
worden herkend.
	Maximaal 6000 bestanden kunnen worden
afgespeeld.
2.	Tracks worden afgespeeld in de volgorde
waarop ze zijn opgeslagen. (Tracks
worden mogelijk niet altijd afgespeeld
in de volgorde die op de pc wordt
weergegeven.)
3.	E r k a n e e n s t o r i n g h o o r b a a r z i j n ,
afhankelijk van het type coderingssoftware
dat bij het opnemen is gebruikt.
Mp3-mappen afspelen
Bij het selecteren voor afspelen (Map
zoeken, Bestand zoeken of Map selecteren)
worden bestanden en mappen geopend in
de volgorde waarin deze naar de media zijn
geschreven.
De verwachte afspeelvolgorde kan daarom
afwijken van de werkelijke afspeelvolgorde.
U kunt de volgorde waarin mp3-/WMAbestanden worden afgespeeld, instellen
door bestandsnamen te laten beginnen met
nummers op volgorde, zoals "01" tot "99".
Hier volgt een voorbeeld van de map-/
bestandshiërarchie van een medium voor
map zoeken, bestand zoeken of map
selecteren.
Zie het onderstaande diagram.
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De speler herkent slechts drie mapniveaus
en geeft geen mappen weer die uitsluitend
andere mappen bevatten. In het
bovenstaande voorbeeld geeft de eenheid
map 2, 3, 5 en 7 weer, maar niet map 1 en
6, aangezien die uitsluitend andere mappen
bevatten.

Menu Afspelen
Raak de knop halverwege het scherm aan
om de bedieningsbalk weer te geven.
￼￼￼

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Map/bestandslijst weergeven (bladeren)
Map/Titel/Artiest/Albuminformatie
Afspelen/Onderbreken
Afspelen herhalen
Vorige track
Terugspoelen (lang indrukken)
Voortgangsbalk
Volgende track
Vooruitspoelen (lang indrukken)
Weergeven in willekeurige volgorde
Andere opties weergeven

Nederlands

￼

10. Scannen/afspelen
11. Terug naar hoofdbedieningsbalk

Bladermodus

Raak de knop [
] aan om de tracklijst
weer te geven.
Sleep omhoog/omlaag om door de tracks te
bladeren en raak de gewenste track aan om
deze te selecteren.

Zoekfunctie
1.	Raak de knop [
] aan om de mappen/
bestandslijst weer te geven. Druk op de
knop [ ] om het zoekmenu te openen.
2	Nummers worden ingevoerd door de
knoppen voor cijfers aan te raken, raak
daarna [Search] aan om te beginnen met
zoeken.
R aak de knop [
] aan om nummers te
verwijderen.

Afspelen onderbreken
1.	Raak de knop [ ] linksonder in het scherm
aan om het afspelen te onderbreken.
	I n h e t d i s p l a y w o r d t “ P A U S E ”
weergegeven en de knop [ ] wordt [ ] .
2.	Raak de knop [ ] aan om het afspelen te
hervatten.

Een track selecteren

Track omhoog
] aan om naar het
1.	R aak de knop [
begin van de volgende track te gaan.
Track omlaag
1.	R aak de knop [
] aan om naar het
begin van de huidige track te gaan.
2.	R aak de knop [
] tweemaal aan om
naar het begin van de vorige track te
gaan.

Doorspoelen/Terugspoelen

Doorspoelen
Houd knop [
] vast.
Terugspoelen
Houd knop [
] vast.

Map selecteren
Met deze functie kunt u een map selecteren
met MP3/WMA-bestanden en beginnen met
afspelen vanaf de eerste track in de map.
Raak de knop [
] linksboven in het
scherm aan om de mappen/bestandslijst
weer te geven. U kunt een map of bestand
selecteren door deze aan te raken.

Andere afspeelfuncties

Scannen/afspelen
Met deze functie kunt u de eerste 10
seconden van alle tracks afspelen.
] aan en daarna [Scan] om
Raak de knop [
te scannen/afspelen.
Afspelen herhalen
Met deze functie kunt u het afspelen van
de huidige track herhalen of een track die
momenteel wordt afgespeeld in de map MP3/
WMA blijven herhalen.
] aan om Track Repeat
Raak de knop [
(Track herhalen), Folder Repeat (Map
herhalen) of All Repeat (Alles herhalen) te
selecteren.
Weergeven in willekeurige volgorde
Met deze functie kunt u alle tracks in
willekeurige volgorde afspelen.
Raak de knop [
] aan om willekeurig
afspelen te starten.

NX302E

13

Nederlands

Bewerkingen met USB-video
Dit systeem kan op een USB-geheugen
opgeslagen videobestanden (MP4 enz.)
afspelen. U kunt dit eenvoudig gebruiken
als videoapparaat door de gewenste
videobestanden naar het geheugen te
kopiëren.

￼

Opmerkingen:

• D
 it systeem werkt niet of niet naar behoren
met bepaalde types USB.
• Bestanden die zijn beschermd met DRM,
kunnen niet worden afgespeeld.
• Terwijl de stembegeleiding is, dan staat
USB-video afspelen onderbroken.

De USB-videomodus selecteren
Raak de linkerbovenhoek van het scherm
aan totdat USB-video wordt weergegeven.
] aan om de mappen/
Raak de knop [
bestandslijst weer te geven. Selecteer een
bestand dat u wilt afspelen.

Menu Afspelen
Raak tijdens het afspelen de knop
halverwege het scherm aan om de
bedieningsbalk weer te geven.

8. Afspeelinformatie weergeven
9. Terug naar hoofdbedieningsbalk

Bladermodus

Raak de knop [
] aan om de mappen/
bestandslijst weer te geven.
Sleep omhoog/omlaag om te bladeren en
raak de gewenste optie aan om deze te
selecteren.

Afspelen onderbreken
1.	Raak de knop [ ] aan om het afspelen te
onderbreken.
	“
In het display wordt PAUSE”
weergegeven.
2.	Raak de knop [ ] aan om het afspelen te
hervatten.

Een bestand selecteren

￼

1. Afspelen/Onderbreken
2. Afspelen herhalen
3. Vorig bestand
Terugspoelen (lang indrukken)
4. Voortgangsbalk
5. Volgend bestand
Vooruitspoelen (lang indrukken)
6. Lijstmenu weergeven (bladeren)
7. Andere opties weergeven
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Bestand omhoog
Raak de knop [
] aan om naar het begin
van het volgende bestand te gaan.
Bestand omlaag
Raak de knop [
] aan om naar het begin
van het huidige of vorige bestand te gaan.

Doorspoelen/Terugspoelen
Doorspoelen
Houd de knop [

] vast.

Terugspoelen
Houd de knop [

] vast.

Nederlands

Afspelen herhalen
Met deze functie kunt u het afspelen van de
huidige bestand herhalen of een bestanden
die momenteel worden afgespeeld in de map
blijven herhalen.
Raak de knop [
] aan en raak [Repeat]
aan om File Repeat (Bestand herhalen),
Folder Repeat (Map herhalen), All Repeat
(Alles herhalen) of Repeat Off (Herhalen uit)
te selecteren.

Zoekfunctie
1.	Raak in het hoofdmenu van video de knop
[ ] aan om de mappen/bestandslijst weer
te geven.
2.	Druk op de knop [
] om het zoekmenu
te openen.
3	Nummers worden ingevoerd door de
knoppen voor cijfers aan te raken, raak
daarna [Search] aan om te beginnen met
zoeken.
	Raak de knop [
] aan om nummers te
verwijderen.

NX302E
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8. BEWERKINGEN MET BLUETOOTH
Met Bluetooth kunt u het audiosysteem van de auto gebruiken voor de mobiele telefoon of
handsfree muziek. Bepaalde mobiele Bluetooth-telefoons bevatten audiofuncties en bepaalde
draagbare audiospelers ondersteunen de Bluetooth-functie. Dit systeem kan audiogegevens
afspelen die op een Bluetooth-audiospeler zijn opgeslagen. De auto-stereoapparatuur met
Bluetooth kan contactpersonen uit het telefoonboek, ontvangen oproepen, gekozen nummers,
gemiste oproepen, inkomende oproepen, uitgaande oproepen ophalen en muziek afspelen,

Opmerkingen:
•

•
•
•
•

 et de microfoon of de Bluetooth handsfree niet op plaatsen waar wind komt zoals een luchtuitlaat van de
Z
airco enz. Hierdoor kan een storing ontstaan.
Bij plaatsing in direct zonlicht kunnen hoge temperaturen leiden tot vervorming en verkleuring waardoor
een storing kan ontstaan.
Dit systeem werkt niet of niet naar behoren met bepaalde types Bluetooth-audiospelers.
Clarion kan de compatibiliteit van alle mobiele telefoons met de unit niet garanderen.
Het afspelen van audio wordt op hetzelfde volume ingesteld als die voor een telefoonoproep is ingesteld.
Dit kan problemen veroorzaken als tijdens een telefoongesprek een extreem volume is ingesteld.

Bluetooth-telefoonbewerkingen
Koppeling
1.	Schakel de Bluetooth-functie van de unit
in.(zie <System Setup>, <Bluetooth>)
2.	S chakel de Bluetooth-functie van uw
mobiele telefoon in.
3.	Open het Bluetooth-installatiemenu van
de mobiele telefoon.
4. Zoek naar nieuwe Bluetooth-apparaten.
5.	Selecteer NX302E uitde koppelingslijst op
de mobiele telefoon.
6. Voer “0000” in als het wachtwoord.
7.	Als het koppelen is geslaagd, wordt de
indicator rechtsonder in het scherm blauw.

Zoeken vanaf de unit
U kunt zoeken naar een Bluetooth-apparaat
vanaf de unit.
1.	Raak [Add] aan de rechterkant van het
scherm aan; de unit zal nu zoeken naar
Bluetooth-apparaten en een lijst ervan op
het scherm weergeven.
2.	Als het gewenste apparaat niet in de lijst
voorkomt, raakt u de knop linksonder in
het scherm aan om te vernieuwen.
	Raak [Cancel] aan op te stoppen met
zoeken.
3.	R aak de apparaatnaam op het scherm
aan om het apparaat te selecteren en voer
dan de pincode in op het submenu.
4.	Nadat het koppelen is gelukt, selecteert u
de apparaatafbeelding en daarna raakt u
[OK] aan om te bevestigen.
16

NX302E

5.	Als het verbinden niet is gelukt, selecteert
u [Retry] op opnieuw te verbinden of u
selecteert [Cancel] om terug te gaan naar
het lijstmenu.

Het gekoppelde apparaat kiezen
Na de koppeling worden de gegevens van
het mobiele apparaat, zoals modelnummer,
signaal, accu aan de rechterkant van het
scherm worden weergegeven.
1.	Als u een ander gekoppeld apparaat wilt
selecteren, houd u het midden van het
scherm vast en sleept u naar links of
rechts om controleknoppen weer te geven.
2.	R aak [Connect] aan om het Bluetoothapparaat aan te sluiten. Druk op [Cut] om
af te sluiten.
3.	R a a k [
] aan om het gekoppelde
apparaat uit de lijst met gekoppelde
apparaten te verwijderen.

Telefoonmenu

Druk lang op de knop [ ALL ] om het
hoofdmenu te openen en selecteer daarna
[Telephone] om de telefoonmodus te
openen.
Als [Telephone] niet in het huidige
hoofdmenu is, raakt u de knoppen [ - ] onder
in het scherm aan of u houdt het midden van
het scherm vast en sleept naar link/rechts om
meer pictogrammen weer te geven.

] om tekens te
] om een gesprek

• G eschiedenis Gekozen/Ontvangen/
Gemiste oproep
U kunt Geschiedenis Gekozen/Ontvangen/
Gemiste oproep doorzoeken.

1.
2.
3.
4.
5.

Nederlands

	Druk op de knop [
wissen.
3.	Druk op de knop [
te beëindigen.

Geschiedeniscategorieën weergeven
Backspace
Informatie gekoppeld apparaat
Numeriek toetsenblok
Bellen/ophangen

￼

6. Auto-verbindingsfunctie in/uitschakelen
7.	Auto-beantwoordingsfunctie in/
uitschakelen
8. Pincode instellen
9. Interne of externe microfoon selecteren
10. Volgende pagina weergeven
11. Terug naar hoofdbedieningsbalk

￼

12.
13.
14.
15.

Vorige pagina weergeven
Microfoonversterking bijstellen
Bluetooth-informatie weergeven
Bluetooth-indicator

Bellen

• Nummer kiezen
1.	Voer nummers in met de cijfertoetsen op
het scherm.
2. Druk op de knop [
] om te bellen.

1.	Raak de knop [ ] aan om de volgende
geschiedeniscategorieën weer te
geven: Gekozen, Ontvangen, Gemist en
Contacten.
	Raak [Dialer] aan om een nummer
handmatig te kiezen.
2.	Raak aan om een categorie te selecteren;
de nummers van de categorie worden
weergegeven.
3.	Selecteer een nummer en raak de knop
[
] aan om te bellen.
	Raak [
] aan om terug te keren naar het
vorige menu.
• Bellen vanaf het telefoonboek
U kunt de contactnaam in het telefoonboek
zoeken en dan bellen.
] aan en selecteer
1.	R aak de knop [
[Contacts].
	D e e e r s t e k e e r k a n h e t e n k e l e
minuten voordat het telefoonboek is
gesynchroniseerd.
2.	Selecteer een nummer en raak de knop
[
] aan om te bellen.
	Raak [
] aan om terug te keren naar het
vorige menu.

Opmerking:

B e p a a l d e m o b i e l e t e l e fo o n s k u n n e n
de telefoonboekgegevens mogelijk niet
overzetten.
• Een oproep beantwoorden
U kunt een binnenkomende oproep
] te
beantwoorden door op de knop [
drukken.
*	R a a k d e k n o p [
] aan om een
binnenkomende oproep te weigeren.
NX302E
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Bluetooth-audiobewerkingen
Bewerkingen audiostreaming
Wat is audiostreaming?
Audiostreaming is een techniek voor het
overzetten van audiogegevens zodat deze
kunnen worden verwerkt als een gelijkmatige
en doorlopende stroom. Gebruikers kunnen
muziek van hun externe audiospeler
draadloos streamen naar hun autostereo en
naar tracks luisteren via de speakers van de
auto. Raadpleeg de dichtstbijzijnde Clariondealer voor meer informatie over het product
voor het draadloos streamen van audio.
￼

LET OP
Bedien uw aangesloten mobiele telefoon
niet terwijl audiostreaming bezig is omdat
dit ruis of een schokkerig geluid kan
veroorzaken.
Audiostreaming kan wel of niet doorgaan
na een telefoononderbreking: dit is
afhankelijk van de mobiele telefoon.

Opmerking:

L e e s d e h o o f d s t u k ke n " Ko p p e l e n " e n
"Gekoppeld apparaat kiezen" voordat u
verdergaat.

Menu Afspelen
Raak de knop halverwege het scherm aan
om de bedieningsbalk weer te geven.

￼

1. Titel/Artiest/Albuminformatie
2. Afspelen/Onderbreken
3. Vorige track
Terugspoelen (lang indrukken)
4. Stoppen
5. Volgende track
Vooruitspoelen (lang indrukken)
18

NX302E

Een track afspelen/onderbreken
1.	Raak de knop [ ] aan om het afspelen
van audio te onderbreken.
2.	Als u het afspelen wilt vervolgen, raakt u
de knop [ ]aan.

Een track selecteren

Track omhoog
] aan om naar het
1.	R aak de knop [
begin van de volgende track te gaan.
2.	Iedere keer dat u de knop [
] aanraakt,
gaat de track verder naar het begin van de
volgende track.
Track omlaag
1.	R aak de knop [
] aan om naar het
begin van de huidige track te gaan.
2.	R aak de knop [
] tweemaal aan om
naar het begin van de vorige track te
gaan.

Afspelen stoppen
Raak de knop [
stoppen.

Opmerking:

] aan om het afspelen te

D e a f s p e e l vo l g o r d e h a n g t a f va n d e
Bluetooth-audiospeler. Wanneer de knop
[
] wordt ingedrukt, zullen sommige A2DPapparaten de huidige track opnieuw starten
afhankelijk van de duur van het afspelen.
Sommige Bluetooth-audiospelers hebben
mogelijk geen synchronisatie voor  afspelen/
pauzeren met deze unit. Zorg ervoor dat het
apparaat en de hoofdunit beide in dezelfde
afspelen/onderbreken-status staan in de
Bluetooth-audiomodus.

De tuner selecteren om naar de radio
te luisteren
Druk lang op de knop [ ALL ] om het
hoofdmenu te openen en selecteer daarna
[Tuner] om de Tunermodus te openen.
Als Tuner niet in het huidige hoofdmenu is,
raakt u de knoppen [ - ] onder in het scherm
aan of u houdt het midden van het scherm
vast en sleept naar link/rechts om meer
pictogrammen weer te geven.

Menu voor het luisteren naar de
radio

11. Lokale of extern zoeken-modus kiezen
12.	V e r k e e r s b e r i c h t e n i n s c h a k e l e n /
uitschakelen
13. Alternatieve frequentie in/uitschakelen
14. Regionaal in/uitschakelen
15. Volgende pagina weergeven
16. Terug naar hoofdbedieningsbalk

Nederlands

9. BEWERKINGEN MET DE RADIO

￼

Raak de knop halverwege het scherm aan
om de bedieningsbalk weer te geven.

17. Vorige pagina weergeven
18. Programmatype in/uitschakelen
19.	Vooraf ingestelde stations automatisch
opslaan

Een radioband selecteren

￼

1. Band schakelen
2. Informatiegebied
3. Vooraf ingesteld nummer
4. Huidige zenderfrequentie
5.	L ijst met vooraf ingestelde stations
weergeven
6. Vooraf ingestelde stations scannen
7. Handmatig tunen achteruit
	Automatisch afstemmen achteruit (lang
indrukken)
8. Frequentiebalk
9. Handmatig tunen vooruit
	Automatisch afstemmen vooruit (lang
indrukken)
10. Andere opties weergeven

Raak de linkerbovenhoek van het scherm
aan om een radioband bij FM1, FM2, FM3 en
AM te selecteren.

Handmatig tunen

Tijdens het handmatig tunen zal de
frequentie stapsgewijs veranderen.
Raak de knop [
] of [
] op de
bedieningsbalk aan om af te stemmen op
een hoger/lager station.

Automatisch afstemmen

Raak de knop [
] of [
] op de
bedieningsbalk langer dan 2 seconden aan
om te zoeken naar een hoger/lager station.
Als u met zoeken wilt stoppen, herhaalt u
bovenstaande operatie of drukt u op andere
knoppen met radiofuncties.

Opmerking:

Wanneer een station wordt ontvangen, stopt
het zoeken en wordt het station afgespeeld.
￼

Vooraf ingestelde scan

Met vooraf ingestelde scan ontvangt u
op volgorde de stations die vooraf zijn
opgeslagen. Deze functie is handig bij het
zoeken naar het gewenste station in het
geheugen.
NX302E
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1.	Raak de knop [
] op de bedieningsbalk
aan.
2.	Wanneer op het gewenste station is
afgestemd, drukt u de knop [
] in om
op dat station afgestemd te blijven.

Automatisch opslaan

Alleen stations met voldoende signaalsterkte
worden gedetecteerd en in het geheugen
opgeslagen.
Als u het automatisch zoeken naar stations
wilt starten, raakt u achtereenvolgens de
volgende knoppen op de bedieningsbalk aan:
] -> [
] -> [OK]
[
Als u met automatisch opslaan wilt stoppen,
drukt u op andere knoppen met radiofuncties.

Opmerkingen:

1.	N a het automatisch opslaan worden
de eerder opgeslagen stations
overgeschreven.
2. De unit heeft 4 banden, zoals FM1, FM2,
FM3 en AM. FM3 en AM kunnen worden
opgeslagen via de AS-functie. Iedere band
kan 6 stations opslaan, NX302E kan in
totaal 24 stations opslaan.

Handmatig opslaan

Wanneer een verwacht radiostation is
gedetecteerd, raakt u de knop [
] aan de
rechterrand van het scherm aan om de lijst
met vooraf ingestelde stations weer te geven.
Houd dan een van de zes vooraf ingestelde
stations langer dan 2 seconden ingedrukt
om dit in het geheugen op te slaan. Raak de
knop [
] bij het midden van het scherm
aan om de lijst met vooraf ingestelde stations
te verbergen.

Opgeslagen stations oproepen

Raak de knop [
] aan de rechterrand
van het scherm aan om de lijst met vooraf
ingestelde stations weer te geven; raak een
vooraf geselecteerd station aan om dit te
selecteren.
Raak de knop [
] bij het midden van het
scherm aan om de lijst met vooraf ingestelde
stations te verbergen.
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Lokaal zoeken

Wanneer lokaal zoeken is ingeschakeld,
worden alleen die radiostations ontvangen
die een sterk signaal hebben.
Als u de functie voor lokaal zoeken - LOCAL
] op de
- wilt openen, raakt u de knop [
bedieningsbalk aan en daarna de knop
[Mode] om “Local” of “DX” te selecteren.

Opmerking:

Het aantal radiostations dat kan worden
o n t va n g e n , n e e m t a f n a d a t d e l o k a l e
zoekmodus is ingeschakeld.

Radiogegevenssysteem
Deze eenheid heeft een ingebouwd
"Radio Data System"-decodersysteem
dat radiostations ondersteunt die
radiosysteemgegevens verzenden.
Wanneer u de functie voor
radiogegevenssysteem gebruikt, moet u de
radio altijd in FM-modus zetten.

AF-functie
De AF-functie schakelt naar een andere
frequentie op hetzelfde netwerk om optimale
ontvangst te behouden.
Als u de AF-functie wilt in- of uitschakelen,
raakt u de knop [
] op de bedieningsbalk
aan en daarna de knop [AF] om “On” of “Off”
te selecteren.
• AF ON:
	“AF”-indicator licht op en de AF-functie
wordt ingeschakeld.
• AF OFF:
	“AF”-indicator wordt grijs en de AF-functie
wordt uitgeschakeld.

REG (Regionaal programma)
functie
Wanneer de REG-functie is ingeschakeld,
kan
het regionale station optimaal worden
ontvangen. Wanneer deze
functie is uitgeschakeld, wordt wanneer het
gebied van een regionaal station
tijdens het rijden verandert, een regionaal
station voor het betreffende gebied
ontvangen.
Als u de REG-functie wilt in- of uitschakelen,
] op de bedieningsbalk
raakt u de knop [
aan en daarna de knop [REG] om “On” of “Off”
te selecteren.
• REG ON:
	“REG”-indicator licht op/knippert en de
REG-functie wordt ingeschakeld.
• REG OFF:
	“REG”-indicator wordt grijs en de REGfunctie wordt uitgeschakeld.

TA (Verkeersbericht)
in de TA-stand-bymodus wordt bij een
verkeerbericht deze uitzending
ontvangen als topprioriteit
ongeacht de functie modus, zodat u
altijd naar het bericht kunt luisteren.
Verkeersprogramma (TP)
automatisch afstemmen is ook beschikbaar.
*	Deze functie kan alleen worden gebruikt,
wanneer in het display “TP” wordt
weergegeven. Wanneer “TP” wordt
weergegeven, betekent dit dat het “Radio
Data System”-zendstation dat wordt
ontvangen, verkeersberichten heeft.

Nederlands

Bewerkingen radiogegevenssysteem

Als u de TA-functie wilt in- of uitschakelen,
raakt u de knop [
] op de bedieningsbalk
aan en daarna de knop [TA] om “On” of “Off”
te selecteren.
• TA ON:
	“TA” indicator licht op en de eenheid wordt
in de TA -stand-bymodus gezet totdat een
verkeersbericht wordt uitgezonden.
• TA OFF:
	“TA”-indicator wordt grijs en de TA-functie
wordt geannuleerd.

PTY (Programmatype)
Met deze functie kunt u luisteren naar
een uitzending van het geselecteerd
programmatype.

PTY selecteren
Als u het PTY-type wilt selecteren, raakt u
achtereenvolgens de volgende knoppen op
de bedieningsbalk aan:
] -> [ ] -> [PTY Select]
[
Selecteer dan het gewenste type in het
dialoogvak; raak [Seek] aan om te beginnen
met zoeken.

Opmerkingen:

• D
 eze functie wordt uitgeschakeld wanneer
een landelijk station als BBC R2 wordt
ontvangen.
• D e R E G - f u n c t i e v o o r O N / O F F i s
alleen geldig wanneer de AF-functie is
ingeschakeld.
NX302E
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10. Bewerkingen met iPod & iPhone
Een iPod/iPhone met de USB-aansluiting via
een CCA-750-kabel verbinden.
Wanneer een apparaat wordt aangesloten,
zal de eenheid automatisch de bestanden
lezen. De trackinformatie wordt op het
scherm weergegeven wanneer het afspelen
begint.

7. Voortgangsbalk
8. Volgende track
Vooruitspoelen (lang indrukken)
9. Weergeven in willekeurige volgorde
10. Andere opties weergeven

￼

CCA-750

iPod-modus openen

Druk lang op de knop [ ALL ] om het
hoofdmenu te openen en selecteer daarna
[iPod] om de iPod-modus te openen.
Als [iPod] niet in het huidige hoofdmenu
aanwezig is, drukt u op de knoppen [ - ]
onder in het scherm of u houdt het midden
van het scherm vast en sleept naar links/
rechts om meer pictogrammen weer te
geven.
Raak in de iPod-audiomodus de
onderste helft van het scherm aan om de
bedieningsbalk weer te geven.
￼￼￼￼

11. Eenvoudige bediening in/uitschakelen
12. Audioboek-afspeelsnelheid selecteren
13. Terug naar hoofdbedieningsbalk

Bladermodus

1.	R a a k d e k n o p [
] aan om de
bestandslijst weer te geven.
	Sleep omhoog/omlaag om te bladeren.
Raak een item in de lijst op het scherm
aan om dit te selecteren.
2.	Raak de knoppen [ ], [ ] en [ ] aan om
de volgende categorieën weer te geven:
Playlists, Songs, Artists, Albums, Genres,
Composers, Audiobooks, Podcasts.
3.	Raak aan om een categorie te selecteren;
de inhoud van de categorie wordt
weergegeven. Sleep omhoog/omlaag om
te bladeren.
4. Raak een optie aan om deze te selecteren.

Afspelen onderbreken
1.	Raak de knop [ ] linksonder in het scherm
aan om het afspelen te onderbreken.
	I n h e t d i s p l a y w o r d t “ P A U S E ”
weergegeven en de knop [ ] wordt [ ] .
2.	Raak de knop [ ] aan om het afspelen te
hervatten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Bestandslijst weergeven (bladeren)
Schakelen tussen iPod-audio en video
Song/Artiest/Albuminformatie
Afspelen/Onderbreken
Afspelen herhalen
Vorige track
Terugspoelen (lang indrukken)

NX302E

Een track selecteren

Track omhoog
1.	R aak de knop [
] aan om naar het
begin van de volgende track te gaan.
2.	Iedere keer dat u de knop [
] aanraakt,
gaat de track verder naar het begin van de
volgende track.

selecteert u daarna een videobestand om af
te spelen.
Raak tijdens het afspelen de knop
halverwege het scherm aan om de
bedieningsbalk weer te geven.

Nederlands

Track omlaag
1.	R aak de knop [
] aan om naar het
begin van de huidige track te gaan.
2.	R aak de knop [
] tweemaal aan om
naar het begin van de vorige track te
gaan.

Doorspoelen/Terugspoelen

Doorspoelen
Houd knop [
] vast.
Terugspoelen
Houd knop [
] vast.

￼

Afspelen herhalen
Met deze functie kunt u het afspelen van de
track herhalen.
Raak de knop [
] aan om Repeat of All
Repeat te selecteren.

Weergeven in willekeurige
volgorde
Met deze functie kunt u alle tracks in
willekeurige volgorde afspelen.
Raak de knop [
] aan om willekeurig
afspelen te starten.

1. Afspelen/Onderbreken
2. Afspelen herhalen
3. Vorig bestand
Terugspoelen (lang indrukken)
4. Voortgangsbalk
5. Volgend bestand
Vooruitspoelen (lang indrukken)
6. Lijstmenu iPod weergeven
7. Andere opties weergeven

Alfabetisch zoeken in iPod-menu
Met deze functie worden de submappen
doorzocht op de gewenste letters.
1.	R a a k d e k n o p [
] aan om de
bestandslijst weer te geven. Druk op de
knop [ ] om het zoekmenu te openen.
2.	V oer tekens in door de knoppen op
het scherm aan te raken, raak daarna
[Search] aan om te beginnen met zoeken.
	Raak [123] aan om het cijfertoetsenblok
weer te geven, raak [ABC] aan om het
lettertoetsenblok weer te geven.
Raak [Space] om een spatie in te voeren.
	Druk op de knop [
] om tekens te
wissen.

De eenvoudige bedieningsmodus
van de iPod instellen
Gebruik deze functie als u de op de eenheid
via de USB-kabel aangesloten iPod wilt
bedienen.
] aan en daarna [Simple
Raak de knop [
Control] om deze op [On] te zetten.

￼

8. Eenvoudige bediening in/uitschakelen
9. Terug naar hoofdbedieningsbalk

Terug naar het videolijstmenu

Raak de knop [ ] op de bedieningsbalk aan
om terug te gaan naar het videolijstmenu.

Video's in breedbeeld afspelen
Raak de knop [
] aan om video's in
breedbeeld weer te geven en daarna [Wide
screen] om deze op [On] te zetten.

iPod-video afspelen
Als u video van de iPod wilt afspelen, raakt u
de linkerbovenhoek van het scherm aan en
NX302E
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11. Navigatiebewerkingen
Een Micro SD-kaart gebruiken
1.	Schuif de afscherming van de kaartsleuf
linksonder in het paneel naar rechts.
Plaats een Micro SD-kaart in de kaartsleuf.
2.	A ls u de kaart wilt verwijderen, moet u
eerst een andere bron kiezen of de stroom
uitschakelen om beschadiging van de
kaart te voorkomen. Druk erop om de
kaart eruit te laten springen en haal de
kaart dan weg. Sluit de afscherming naar
links.

Navigatiemodus openen
1.	Schuif de afscherming van de kaartsleuf
linksonder in het paneel naar rechts.
Plaats een Micro SD-kaart in de minikaartsleuf.
2.	A ls u de kaart wilt verwijderen, moet u
eerst een andere bron kiezen of de stroom
uitschakelen om beschadiging van de
kaart te voorkomen. Druk erop om de
kaart eruit te laten springen en haal de
kaart dan weg. Sluit de afscherming naar
links.
3.	Druk op de knop [
] op het paneel om
de navigatiemodus te openen.
*	De navigatiebewerkingen hangen af van
uw kaart, deze kan anders zijn dan bij de
volgende inhoud.

	￼

Bedieningsknoppen
1.	Raak de knop in de linkerbovenhoek van
het scherm aan om GPS-gegevens weer te
geven. Druk op [Back] om terug te gaan.
2.	Raak de linkerbenedenhoek van het scherm
aan om het navigatiemenu te openen. Druk
op [Show Map] om terug te gaan.
3.	Raak het scherm in het midden links aan
om snelkoppelingen van algemene functies
weer te geven. Raak de knop [ ] aan om
te verbergen.
4.	R aak de rechterbenedenhoek van het
scherm aan om Distance/Time Left/Arrival
Time (Afstand/Resterende tijd/Aankomsttijd)
weer te geven. Raak de knop nogmaals aan
om te verbergen.
5.	R a a k h e t l e g e g e b i e d a a n o m d e
bedieningsknoppen weer te geven.
Linkerbovenhoek: Vlak/driedimensionaal
Rechterbovenhoek: Cursorlocatie.
[ ]/[ ]: Naar links/rechts gaan
[ ]/[ ]: Omhoog/omlaag gaan
[ ]/[ ]: Kaart vergroten/verkleinen
[Back]: De knoppen verbergen.
[More]: Meer informatie weergeven.
[Select]: De route selecteren.

12. AUX-bewerkingen
Druk lang op de knop [ ALL ] om het
hoofdmenu te openen en selecteer daarna
[AUX] om het apparaat op het voorpaneel te
selecteren.

24

NX302E

Als [AUX] niet in het huidige hoofdmenu is,
raakt u de knoppen [ - ] onder in het scherm
aan; daarna houdt u het midden van het
scherm vast en sleept u naar link/rechts om
meer pictogrammen weer te geven.
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13. PROBLEMEN OPLOSSEN
ALGEMEEN
Probleem
De eenheid wordt
niet ingeschakeld.
De eenheid wordt
niet ingeschakeld.

Oorzaak
Er is een zekering gesprongen.
Autoaccuzekering gesprongen.

Maatregel

Vervang door een nieuwe zekering met de
juiste classificatie.
Vervang door een nieuwe zekering met de
juiste classificatie.
Schakel de stroom uit en druk op de knop
[RESET] met een dunne pen.

Opmerking:
Schakel de stroom uit wanneer de [RESET]
Er gebeurt niets
De microprocessor werkt niet naar
wanneer ik op een
knop wordt ingedrukt.*
behoren door storing enzovoort.
knop druk.
* Wanneer de knop [RESET] wordt ingedrukt,
De weergave is
worden de opgeslagen frequenties van
onjuist.
radiostations, titels enzovoort uit het geheugen
verwijderd.
De
Batterij leeg.
Vervang de batterij.
afstandsbediening
Batterij niet goed geplaatst.
Plaats de batterij op de juiste wijze.
werkt niet.
Onjuiste audio-uitvoerverbinding. Controleer bedrading.
Volume te laag ingesteld.
Verhoog volume.
Luidsprekers beschadigd.
Vervang luidsprekers.
Geen/lage audioVolumebalans zwaar uit evenwicht Stel kanaalbalans bij naar middelste positie.
uitvoer.
Luidsprekerbedrading maakt
contact met metalen onderdeel
Isoleer alle luidsprekerbedradingsverbindingen.
van de auto.
Stroomsterkte van luidspreker
Vervang luidsprekers.
komt niet overeen met de eenheid.
Verkeerde aansluitingen.
Controleer bedrading.
Luidspreker heeft kortsluiting.
Controleer bedrading.
Eenheid stelt
zichzelf opnieuw
Onjuiste aansluiting tussen ACC
in wanneer
Controleer bedrading.
en accu.
motor wordt
uitgeschakeld.
Het helderheidsniveau is te laag. Stel de helderheid naar behoeven bij.
De weergave is
duister.

De display bevat
rode, groene en
blauwe punten.

De temperatuur in de auto is mogelijk 0SDgrC
De bewerkingstoestand is slecht. of lager. Stel een geschikte temperatuur in
(ongeveer 25SDgrC) en controleer nogmaals.
's Nachts wordt de display donker gemaakt
De koplamp van de auto is
om schittering te voorkomen. (Wanneer de
ingeschakeld.
koplampen van de auto overdag worden
ingeschakeld, wordt de display donker.)
Dit is geen storing, maar een typisch
verschijnsel voor een lcd-scherm. (Het
scherm wordt volgens precisietechnologie
____________________
geproduceerd. Hoewel 99,99% van de pixels
werkt, bestaat 0,01% uit ontbrekende of
normaal verlichte pixels.)

NX302E
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USB-apparaten
Probleem
USB-apparaat
kan niet worden
ingevoerd.

Oorzaak

Maatregel

Het USB-apparaat is in de
verkeerde richting geplaatst.

Draai de invoerrichting van het USB-apparaat
en probeer nogmaals.

De USB-aansluiting is stuk.

Vervang door een nieuw USB-apparaat.

Het USB-apparaat is
USB-apparaat wordt beschadigd.
niet herkend.
Connectors zitten los.

Verwijder het USB-apparaat en sluit het
vervolgens weer aan. Als het apparaat nog
niet wordt herkend, vervangt u het door een
ander USB-apparaat.

Het geluid slaat over Mp3-/WMA-bestanden zijn niet
of er is ruis.
juist gecodeerd.

Gebruik naar behoren gecodeerde mp3-/
WMA-bestanden.

Er wordt geen
geluid weergegeven Er is geen mp3-/WMA-bestand
wanneer de display opgeslagen op het USB"NO FILE" (Geen
apparaat.
bestand) weergeeft.

Sla deze bestanden naar behoren op het
USB-apparaat op.

Het videobeeld van
De tv-signaalinstelling van de
de iPod/iPhoneiPod/iPhone is onjuist.
video stoort.

Stel de tv-signaalinstelling (NTSC/PAL) van de
iPod/iPhone juist in.

Bluetooth
Probleem
Kan het
apparaat met
Bluetooth
ingeschakeld
niet koppelen met het
audiosysteem van de
auto.
De geluidskwaliteit
is slecht na
verbinding met een
Bluetoothapparaat.
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Oorzaak

Maatregel

Het apparaat ondersteunt
de profielen niet die voor het
systeem zijn vereist.

Gebruik een ander apparaat om aan te
sluiten.

De Bluetooth-functie van het
apparaat is niet ingeschakeld.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het
apparaat voor instructies voor het inschakelen
van de functie.

De versterking van de interne
Stel de versterking van de interne microfoon
microfoon is niet juist ingesteld. bij de in System Setup.
De externe microfoon is niet
juist ingesteld of geplaatst.

Stel de versterking en de positie van de
externe microfoon bij.
Plaats de microfoon op het dashboard
bijvoorbeeld, zodat deze dichter bij de
bestuurder is.

FM-tuner

Invoer

Frequentiebereik: 87,5-108,0MHz
Bruikbare gevoeligheid: 13dBf
Frequentierespons: 30Hz-15kHz
Stereoscheiding: 30dB(1kHz)
Verhouding geluid/ruis: >55dB

Gevoeligheid audio-invoer:
		 Hoog: 320mV (bij uitvoer 1V)
		 Midden: 650mV (bij uitvoer 1V)
		 Laag: 1,3V (bij uitvoer 1V)
		 (invoerimpedantie10 k of meer)
AUX-in audioniveau: ≤2V
		 Videoniveau: NTSC/PAL 1Vp-p@75Ω

Frequentiebereik; 531-1,602kHz
Bruikbare gevoeligheid (S/N=20dB): 30dBμ

Mp3/WMA-modus
Mp3 samplefrequentie: 8 kHz tot 48 kHz
Mp3 bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps / VBR
WMA bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps

USB-

Voltage stroomtoevoer:
14,4 V DC (10,8 tot 15,6 V toelaatbaar),
negatieve aarding
Zekering: 15A
Afmetingen hoofdeenheid:
		178mm breedte × 100mm hoogte × 163mm
diepte
Gewicht hoofdeenheid: 1,45kg
Afmetingen afstandsbediening:
		49mm breedte × 12mm hoogte × 139mm diepte
Gewicht afstandsbediening:
		 55g (inclusief batterij)

13mm

Specificatie: USB 1.0/2.0
Afspeelbare audio-indeling:
		 mp3 (.mp3): MPEG 1/2/Audio Layer-3
		 WMA (.wma): Ver 7/8/9.1/9.2
Afspeelbare video-indeling:
		M4V(.m4v), MP4(.mp4):
MPEG4part2(Simple),MPEG4 AVC/
H.264(Baseline@2.1)
		 3GP(.3gp): MPEG4part2(Simple)
		 Resolution : 480x272
		 Audio format :AAC,AMR,MP3,WMA,WAV

Algemeen

163mm

AM-tuner

Bluetooth
Specificatie: Bluetooth Ver. 2.0+EDR
Profiel: HFP (Hands Free Profile)
		 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
		 AVRCP (AV Remote Control Profile)
		 PBAP (Phone Book Access Profile)
		 Gevoeligheid zenden/ontvangen: Klasse 2

Nederlands

14. SPECIFICATIES

178mm

100mm

Opmerking:

• Specificaties

en ontwerp kunnen zonder
kennisgeving worden gewijzigd ter verdere
verbetering.

Audioversterker
Maximaal uitgangsvermogen:
		 180W (45W x 4)
Luidsprekerimpedantie: 4 (4 tot 8

toelaatbaar)

6.2 Inch TFT LCD
Weergaveresolutie (dot) 800RGB (H) x 480(V)
Actief gebied (mm): 137,52(H) x 77,232(V)
Schermafmeting (inch): 6.2 (Diagonaal)
Dot pitch (mm): 0.1719(H) x 0.1609(V)
NX302E
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15. Bedrading en aansluitingen
Gps-antenne
GPS Antenna

(Zwart)
(Black)

(Black)
(Zwart)
Radioantenne
Radio Antenna

C
B
1
2
3
4
5
6
7
8

Refer
to next page.
Raadpleeg
volgende
pagina.

Zwart
Black

Zwart
Black

Zwart
Black

Aansluiting
externe microfoon
External Microphone
Connection
Wit
White

Rood
Red

Zwart
Black
VISUAL
VISUAL IN
IN

Lijnuitgang
links
Line Out achter
Rear Left
Subwoofer
1 1
Subwoofer

Line Out achter
Rear Right
Lijnuitgang
rechts
Subwoofer
Subwoofer
2 2
2-Channelversterker
Amplifier
2-kanaals

Video
Video Out
Out
Geel
Yellow

®
iPod/iPhone
iPod/iPhone

CCA-750
CCA-750
(sold verkrijgbaar)
separately)
(apart

Zwart
Black
CAMERA
CAMERA

Grijs
Gray

Geel
Yellow

Video
VideoOut
Out

Achteruitzichtcamera
Rear Vision Camera

Grijs
Gray
Stuur
Aansluiting
afstandsbediening
Steering
Wheel Remote
Control Terminal

Zwart
Black
USB-aansluiting
USB connector
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2
3
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5
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7
8

or
of
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B
18
16
14
12
10
8
6
4
2

1
3
5
7

Achter linksAchter links+
Voor linksVoor links+
Voor rechts+

2
4
6
8

Voor rechtsAchter rechts+
Achter rechtsZekering 15A

Accu +

C
A
17
15
13
11
9
7
5
3
1

Locatie

1
3
5
7

AchteruitrijParkeren
ACC +
AUTO ANT
AMP Remote

2
4
6
8

Verlichting
Telefoon dempen

Aarde d

Functie
Connector A

Connector B
Achter rechts (+) / Paars
Achter rechts (-) / Paars met zwarte streep

Voor rechts (+) / Grijs
Batterij 12V(+) / Geel

Voor rechts (-) / Grijs met zwarte streep

Autoantenne / Blauw

Voor links (+) / Wit

Verlichting / Oranje met witte streep

Voor links (-) / Wit met zwarte streep

ACC+ / Rood

Achter links (+) / Groen

Aarde / Zwart

Achter links (-) / Groen met zwarte streep

Geel

Geel

Rood

Rood

VW, Audi
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