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Denne manual dækker følgende NEXTBASE-modeller:

1) NB7-CAR: CAR 7" DVD-Afspiller

2) NB7T-CAR: CAR 7" DVD-Afspiller / Monitor

3) NB7D-CAR: CAR 7" DVD-Afspiller / Afspiller

4) NB9-CAR: CAR 9" DVD-Afspiller

5) NB9T-CAR: CAR 9" DVD-Afspiller / Monitor

6) NB9D-CAR: CAR 9" DVD-Afspiller / Afspiller
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SIKKERHEDSANVISNINGER

Tak fordi du valgte denne NEXTBASE bærbare DVD-afspiller. Læs venligst manualen grundigt

før betjening og gem den til senere brug. Det vil være nyttigt, hvis du støder på nogen

 betjeningsproblemer.

FORSIGTIG:

ADVARSEL: Udsæt ikke under nogen omstændigheder produktet for regn, fugtighed eller 

vand, dette kan medføre risiko for elektrisk stød eller brand.

Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig selv at udføre service ud over det, 

der er beskrevet i denne manual, med mindre du er specielt uddannet til det.

Få apparatet tjekket af en kvalificeret tekniker hvis:

         Apparatet har været udsat for regn eller fugt.

         Apparatet ikke lader til at fungere korrekt.

         Apparatet opfører sig mærkbart anderledes end sædvanligt.

Dette produkt indeholder en 1M klasse Laser. På grund af risiko for øjenskader 

bør kun kvalificerede teknikere fjerne låget eller forsøge at servicere dette apparat.

LASER:

LASER:

Type

Bølgelængde

Udgangseffekt

Stråledivergens

Halvleder laser GaAIAs

650nm / 780nm

5m

W60 grader

LASERSTRÅLING
MÅ IKKE BETRAGTES DIREKTE MED 

OPTISKE INSTRUMENTER
KLASSE 1M LASERPRODUKT

AUDIO-NIVEAU:

WADVARSEL

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

MÅ IKKE ÅBNES

Når du bruger hovedtelefoner, så lyt ved en rimelig lydstyrke i en rimelig 

periode.

Skru ikke lyden så højt op at du ikke kan høre, hvad der er omkring dig.

WEEE: Bortskaffelse af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og/eller batteri 

af brugere i private husholdninger i Den Europæiske Union.

Dette symbol på produktet eller forpakningen indikerer, at det ikke må bortskaffes 

som husholdningsaffald. Du skal bortskaffe dit gamle udstyr og/eller batteri ved at 

overdrage det til den gældende genbrugsordning for genbrug af elektronisk udstyr 

og / eller batteri. For yderligere information kontakt venligst dit lokale 

renovationsvæsen.
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VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE VED BRUG AF PRODUKTET

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

SÆRLIG MEDDELELSE OM ANVENDELSE AF DENNE DVD-AFSPILLER I ET KØRETØJ:
Vi anbefaler kraftigt, at føreren af køretøjet ikke ser på eller betjener dette produkt under 
kørslen.

De fleste lande har love, der forbyder føreren at kunne se skærmen under kørslen. 
Overhold disse love.

Læs venligst denne instruktionsmanual grundigt, og følg instruktionerne om sikker 
betjening af afspilleren og tilbehør.

Al service må kun foretages på autoriserede NEXTBASE reparationscentre. Forsøg 
ikke at reparere dette produkt selv grundet risiko for elektrisk stød, og dette vil i så 
fald gøre fabrikantens garanti ugyldig.

Brug kun det leverede tilbehør med DVD-afspilleren, undladelse af dette kan resultere 
i skader, der ikke dækkes af fabrikantens garanti.

Rør ikke ved laserens pick-up-linse, da dette kan medføre skader, der ikke er dækket 
af fabrikantens garanti.

Efterlad ikke DVD-afspilleren på steder, hvor temperaturen er ekstremt lav (ca. -10 °C 
eller lavere) eller ekstremt høj (ca. 60°C eller højere). Dette kan føre til skader, der ikke 
er dækket af fabrikantens garanti.

Bloker ikke ventilationsåbninger bag på DVD-afspilleren, placer ikke DVD-afspilleren 
med bagsiden i kontakt med et blødt materiale, som fx et tæppe.

Skulle du have behov for at rengøre DVD-afspilleren bruges en blød klud med et neutralt 
rengøringsmiddel fortyndet i 5-6 dele vand, tør snavset af og brug så en ren, tør klud til 
at fjerne eventuelle rester. Brug ikke alkoholbaserede produkter, da dette kan forårsage 
skade. Afbryd altid DVD-afspilleren fra strømforsyningen før rengøring.

Afbryd DVD-afspilleren fra strømforsyningen, når den ikke er i brug.

Det er forbudt ved lov at kopiere, udsende, transmittere via kabel, afspille offentligt, 
eller udleje materiale med copyright uden tilladelse.

Dette produkt indeholder copyright-beskyttet teknologi, der er beskyttet af 
amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder.
Brug af denne copyright-beskyttede teknologi skal godkendes af Macrovision Corporation 
og er beregnet til hjemmebrug og begrænsede fremvisningsformål medmindre andet er 
autoriseret af Macrovision Corporation. Baglæns engineering eller demontering er 
forbudt.

Modelnummeret og serienummeret er placeret på bagsiden af DVD-afspilleren, 
registrer venligst disse oplysninger nedenfor sammen med købsdatoen.

  Modelnummer: 
  Serienummer: 
  Købsdato: 
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INDHOLDET I PAKKEN

Tjek venligst indholdet af din købte model ved hjælp af guiden nedenfor. I det tilfælde at 
en del mangler, kontakt venligst din lokale NEXTBASE-forhandler

NB7-CAR / NB9-CAR

NB7T-CAR / NB9T-CAR

NB7D-CAR / NB9D-CAR

Bemærk:
Produkterne kan afvige en smule fra billederne vist ovenfor.

DVD-Afspiller

 

Easy Fit Bilmontering Bil Strømkabel

Betjeningsvejledning

InstructionManual

Fjernbetjening

Øretelefoner

MODE

STEP MUTE SOURCESEARCH

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0 10+ DISPLAY

SUBTITLE ANGLE AUDIO

TITLE

MENU
/PBC

SETUP

ZOOM

REPEAT

PROGRAM

VOL+

SLOW

VOL-

PUSH

DVD-Afspiller

 

Easy Fit Bilmontering x 2 Bil Strømkabel

Betjeningsvejledning

InstructionManual

Fjernbetjening Øretelefoner x 2

MODE

STEP MUTE SOURCESEARCH

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0 10+ DISPLAY

SUBTITLE ANGLE AUDIO

TITLE

MENU
/PBC

SETUP

ZOOM

REPEAT

PROGRAM

VOL+

SLOW

VOL-

Monitor

DVD-Afspiller x 2 Bil Strømkabel

Betjeningsvejledning

InstructionManual

 Høretelefoner x 2

Fjernbetjening x 2

MODE

STEP MUTE SOURCESEARCH

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0 10+ DISPLAY

SUBTITLE ANGLE AUDIO

TITLE

MENU
/PBC

SETUP

ZOOM

REPEAT

PROGRAM

VOL+

SLOW

VOL-

Easy Fit Bilmontering  x 2

 Forbindelseskabel

 Forbindelseskabel
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NB7-CAR SERIE DVD-AFSPILLER

NB7-CAR /  / 

Afspiller

NB7T-CAR NB7D-CAR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Fastsættelsespunkter for easy fit bilmonteringsbeslag
Fastsættelsespunkter til at sikre det medfølgende bilmonteringsbeslag.
Se side 15 for mere information.

Produktvurderingsmærkat
Produktdetaljer, modelnavn osv. kan findes her.

Afspillerstativ
Træk stativet ud fra bunden for at bruge DVD-afspilleren udenfor bilen.
Afspillerstativ er ikke tilgængeligt, når bilmonterings-beslaget sidder på.

Modtager til fjernbetjening
Peg fjernbetjeningen her, vær forsigtig når der bruges to afspillere i samme køretøj for
 at undgå at kontrollere den anden DVD-afspiller.

LED-strømindikator
LED lyser (rød) når DVD-afspilleren er forsynet med strøm.

Stop / Tilstand
Tryk for at stoppe afspilning.
Tryk og hold i 2-3 sekunder for at vælge Tilstand: DVD / AV IN / MEDIA / SETUP.
Bemærk: SETUP giver kun adgang til den Generelle Setup-side.

Ned / Næste
Tryk for at navigere ned i menuerne.
Tryk for at flytte til næste kapitel eller nummer.

VOL+
Tryk for at øge lydstyrken.
Gælder DVD-afspillers højttalere og høretelefoner.

13
14

19
18
17
16
15

2120

1

23456789011121
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NB7-CAR SERIE DVD-AFSPILLER (CONTD.)

NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR

Afspiller

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

OK / Afspil & Pause
Tryk for at bekræfte valg i Setup-menuen eller DVD-menuen. Tryk for at starte / 
pause / genoptage afspilning.

VOL-
Tryk for at sænke lydstyrken.
Gælder DVD-afspillers højttalere og høretelefoner.

Forrige / Op
Tryk for at flytte til forrige kapitel eller nummer.
Tryk for at navigere op i menuerne.

IR Hovedtelefoner LED
Når de fire røde LED lyser, indikerer det, at den infrarøde sender, til brug for 
kompatible trådløse hovedtelefoner (ikke medfølgende), er tændt.
Se side 27 for mere information.

DC Ind sokkel
Forbind det medfølgende 12VDC bil-strømkabel her, ikke til brug med 24VDC køretøjer.

DC Ud sokkel
Brugt med 'T' (afspiller / monitor) og 'D' (afspiller / afspiller) modeller til at overføre 
strøm mellem skærmene ved hjælp at det medfølgende forbindelseskabel.
Se side 17 for mere information.

USB Port
Indsæt USB-drev her. Kun til direkte tilslutning af USB flashdrev. IKKE til PC-tilslutning 
eller tilslutning af ekstern harddisk / alternativt apparat.
Se side 25 for mere information.

13
14

19
18
17
16
15

2120

1

23456789011121
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NB7-CAR SERIE DVD-AFSPILLER (CONTD.)

NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR

Afspiller

16.

17.

18.

19.

20.

21.

AV Ind sokkel
Bruges til at forbinde DVD-afspilleren til en anden DVD-afspiller ved hjælp af 
forbindelseskablet leveret med 'D' (afspiller / afspiller) modellerne.
DVD-afspilleren kan også forbindes til andre apparater, så som videokamera, og 
bruges som monitor ved hjælp af et AV-kabel (ikke medfølgende).
Se side 20 for mere information.

AV Ud sokkel
Bruges til at forbinde DVD-afspilleren til en anden DVD-afspiller, eller monitor, ved 
hjælp af forbindelseskablet leveret med 'T' (afspiller / monitor) og 'D' (afspiller / afspiller) 
modellerne.
DVD-afspilleren kan også forbindes til andre eksterne apparater, så som et TV ved 
hjælp af et AV-kabel (ikke medfølgende).
Se side 17, 18 & 20 for mere information.

Høretelefon sokkel
Forbind høretelefonerne her, bemærk at ved at forbinde høretelefonerne, sættes 
højttalerne på mute.

Til / Fra kontakt
Flyt knappen op for at DVD-afspilleren er ON og ned for at den er OFF.

Kortlæser
Indsæt SD / MMC hukommelseskort, pas på at hukommelseskortet er korrekt isat 
med kontaktfladerne fremad som vist på symbolet.
Se side 25 for mere information.

Åbn
Glid knappen til højre for at frigive låsen og træk forsigtigt skærmen fremad for at 
komme til disk-skuffen.

Bemærk: Træk ikke unødigt hårdt i skærmen, da det kan medføre skade, som ikke er 
dækket af fabrikantens garanti.

13
14

19
18
17
16
15

2120

1
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Fastsættelsespunkter for easy fit bilmonteringsbeslag
Fastsættelsespunkter til at sikre det medfølgende bilmonteringsbeslag.
Se side 15 for mere information.

Produktvurderingsmærkat
Produktdetaljer, modelnavn osv. kan findes her.

Monitor-stativ
Træk stativet ud fra bunden for at bruge monitoren udenfor bilen.
Monitor-stativ er ikke tilgængeligt når bil-monteringsbeslaget sidder på.

Til / Fra kontakt
Flyt knappen op for at monitoren er ON og ned for at den er OFF.

Høretelefon sokkel
Forbind høretelefonerne her, bemærk at ved at forbinde høretelefonerne, sættes 
højttalerne på mute.

AV Ind sokkel
Sokkel til audio / video-stik fra forbindelseskablet leveret med 'T' (afspiller / monitor) 
modellerne.
Se side 17 for mere information.

DC Ind sokkel
Sokkel til strøm-forbindelse fra forbindelseskablet leveret med 'T' (afspiller / monitor) 
modellerne.
Se side 17 for mere information.

LED-strømindikator
LED lyser (rød) når monitoren er forsynet med strøm.

Opsætning
Tryk for at gå ind på monitor-indstillinger for at justere:
Brightness / Contrast / Colour / Language / Zoom / Reset.
Brug navigations-knapperne på forsiden af monitoren for at vælge & justere efter behov, 
tryk SETUP for at forlade menuen. 

NB7T-CAR

Monitor

NB7-CAR SERIE MONITOR

8910111312

1

23

4
5
6

7
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PLAYER PARTS & CONTROLS (CONTD.)PLAYER PARTS & CONTROLS (CONTD.)

NB7T-CAR

Monitor

10.

11.

12.

13.

VOL+ / Højre
Tryk for at øge lydstyrken.
Tryk for at navigere til højre og juster indstillingen på monitoren i monitor-displayets 
SETUP menu.

NED
Tryk for at navigere ned i monitor-displayets SETUP menu.

OP
Tryk for at navigere op i monitor-displayets SETUP menu.

VOL- / Venstre
Tryk for at sænke lydstyrken.
Tryk for at navigere til venstre og juster indstillingerne på monitoren i monitor-displayets 
SETUP menu.

NB7-CAR SERIE MONITOR (CONTD.)

8910111312

1

23

4
5
6

7
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NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

Afspiller

NB9-CAR SERIE DVD-AFSPILLER

13
14

19
18
17
16
15

2120

456789011121

1

23

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Fastsættelsespunkter for easy fit bilmonteringsbeslag
Fastsættelsespunkter til at sikre det medfølgende bilmonteringsbeslag.
Se side 15 for mere information.

Produktvurderingsmærkat
Produktdetaljer, modelnavn osv. kan findes her.

Afspillerstativ
Træk stativet ud fra bunden for at bruge DVD-afspilleren udenfor bilen.
Afspillerstativ er ikke tilgængeligt, når bilmonterings-beslaget sidder på.

Modtager til fjernbetjening
Peg fjernbetjeningen her, vær forsigtig når der bruges to afspillere i samme køretøj 
for at undgå at kontrollere den anden DVD-afspiller.

LED-strømindikator
LED lyser (rød) når DVD-afspilleren er forsynet med strøm.

Stop / Tilstand
Tryk for at stoppe afspilning.
Tryk og hold i 2-3 sekunder for at vælge Tilstand: DVD / AV IN / MEDIA / SETUP.
Bemærk: SETUP giver kun adgang til den Generelle Setup-side.

Ned / Næste
Tryk for at navigere ned i menuerne.
Tryk for at flytte til næste kapitel eller nummer.

VOL+
Tryk for at øge lydstyrken.
Gælder DVD-afspillers højttalere og høretelefoner.
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NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

Afspiller

NB9-CAR SERIE DVD-AFSPILLER (CONTD.)

13
14

19
18
17
16
15

2120

456789011121

1

23

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

OK / Afspil & Pause
Tryk for at bekræfte valg i Setup-menuen eller DVD-menuen. Tryk for at starte / 
pause / genoptage afspilning.

VOL-
Tryk for at sænke lydstyrken.
Gælder DVD-afspillers højttalere og høretelefoner.

Forrige / Op
Tryk for at flytte til forrige kapitel eller nummer.
Tryk for at navigere op i menuerne.

IR Hovedtelefoner LED
Når de fire røde LED lyser, indikerer det, at den infrarøde sender, til brug for kompatible 
trådløse hovedtelefoner (ikke medfølgende), er tændt.
Se side 27 for mere information.

DC Ind sokkel
Forbind det medfølgende 12VDC bil-strømkabel her, ikke til brug med 24VDC køretøjer.

DC Ud sokkel
Brugt med 'T' (afspiller / monitor) og 'D' (afspiller / afspiller) modeller til at overføre 
strøm mellem skærmene ved hjælp at det medfølgende forbindelseskabel.
Se side 17 for mere information.

USB Port
Indsæt USB-drev her. Kun til direkte tilslutning af USB flashdrev. IKKE til PC-tilslutning 
eller tilslutning af ekstern harddisk / alternativt apparat.
Se side 25 for mere information.
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NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

Player

NB9-CAR SERIES DVD PLAYER (CONTD.)

13
14

19
18
17
16
15

2120

456789011121

1

23

16.

17.

18.

19.

20.

21.

AV Ind sokkel
Bruges til at forbinde DVD-afspilleren til en anden DVD-afspiller ved hjælp af 
forbindelseskablet leveret med 'D' (afspiller / afspiller) modellerne.
DVD-afspilleren kan også forbindes til andre apparater, så som videokamera, og 
bruges som monitor ved hjælp af et AV-kabel (ikke medfølgende).
Se side 20 for mere information.

AV Ud sokkel
Bruges til at forbinde DVD-afspilleren til en anden DVD-afspiller, eller monitor, ved 
hjælp af forbindelseskablet leveret med 'T' (afspiller / monitor) og 'D' (afspiller / afspiller) 
modellerne.
DVD-afspilleren kan også forbindes til andre eksterne apparater, så som et TV ved 
hjælp af et AV-kabel (ikke medfølgende).
Se side 17,18 & 20 for mere information.

Høretelefon sokkel
Forbind høretelefonerne her, bemærk at ved at forbinde høretelefonerne, sættes 
højttalerne på mute.

Til / Fra kontakt
Flyt knappen op for at DVD-afspilleren er ON og ned for at den er OFF.

Kortlæser
Indsæt SD / MMC hukommelseskort, pas på at hukommelseskortet er korrekt isat med 
kontaktfladerne fremad som vist på symbolet.
Se side 25 for mere information.

Åbn
Glid knappen til højre for at frigive låsen og træk forsigtigt skærmen fremad for at 
komme til disk-skuffen.

Bemærk: Træk ikke unødigt hårdt i skærmen, da det kan medføre skade, som ikke er 
dækket af fabrikantens garanti.
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NB9T-CAR

Monitor

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Fastsættelsespunkter for easy fit bilmonteringsbeslag
Fastsættelsespunkter til at sikre det medfølgende bilmonteringsbeslag.
Se side  for mere information.

Produktvurderingsmærkat
Produktdetaljer, modelnavn osv. kan findes her.

Monitor-stativ
Træk stativet ud fra bunden for at bruge monitoren udenfor bilen.
Monitor-stativ vil ikke være tilgængeligt når bil-monteringsbeslaget til afspiller 
sidder på.

Til / Fra kontakt
Flyt knappen op for at monitoren er ON og ned for at den er OFF.

Høretelefon sokkel
Forbind høretelefonerne her, bemærk at ved at forbinde høretelefonerne, sættes 
højttalerne på mute.

AV Ind sokkel
Sokkel til audio / video-stik fra forbindelseskablet leveret med 'T' (afspiller / monitor) 
modellerne.
Se side 17 for mere information.

DC Ind sokkel
Sokkel til strøm-forbindelse fra forbindelseskablet leveret med 'T' (afspiller / monitor) 
modellerne.
Se side 17 for mere information.

LED-strømindikator
LED lyser (rød) når monitoren er forsynet med strøm.

Opsætning
Tryk for at gå ind på monitor-indstillinger for at justere:
Brightness / Contrast / Colour / Language / Zoom / Reset.
Brug navigations-knapperne på forsiden af monitoren for at vælge & justere efter 
behov, tryk SETUP for at forlade menuen. 

NB9-CAR SERIE MONITOR

1

4
5
6

7

2389101113 12
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NB9T-CAR

Monitor

10.

11.

12.

13.

VOL+ / Højre
Tryk for at øge lydstyrken.
Tryk for at navigere til højre og juster indstillingen på monitoren i monitor-displayets 
SETUP menu.

NED
Tryk for at navigere ned i monitor-displayets SETUP menu.

OP
Tryk for at navigere op i monitor-displayets SETUP menu.

VOL- / Venstre
Tryk for at sænke lydstyrken.
Tryk for at navigere til venstre og juster indstillingen på monitoren i monitor-displayets 
SETUP menu.

NB9-CAR SERIE DVD-MONITOR (CONTD.)

1

4
5
6

7

2389101113 12
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Den medfølgende montering er designet til at gøre det let at installere i dit køretøj. Følg 
venligst instruktionerne nedenfor.

Bil-monteringsbeslag

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lokalisering af hul til fingerhjul
Fingerhjul vil gå igennem bil-monteringsbeslaget her.

Lokalisering af hul til Anti-rotations split
Anti-rotations split vil gå igennem bil-monteringsbeslaget her.

Anti-rotationssplit
Denne metal-split vil gå i gennem bil-monteringsbeslaget, og ind i et hul på bagsiden 
af afspilleren / monitoren, for at forhindre mulig rotation af skærmen mens køretøjet 
er i bevægelse.

Bil-monteringsbeslag guide
Guiden bruges til at lokalisere beslaget på bil-monteringen.

Låsepalfordybning
Lokalisering af fordybning til bil-monterings låsepaler.

M6 afspiller beslag fingerhjul
Fingerhjul bruges til at sikre afspiller-beslaget til bagsiden af DVD-afspiller / monitor, 
husk at isætte anti-rotationssplitten før stramning af fingerhjulet, se emne 3 ovenfor.

EASY FIT BILMONTERING & INSTALLATION

5

4

2
6

1

3

Fingerhjul Anti-rotationssplitM6 messingindsats Anti-rotations hul
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Sæde / Skærm justerings-fingerhjul
Løsn fingerhjul for at øge / formindske afstanden mellem sæde og skærm efter behov, 
husk at stramme fingerhjulet igen før brug.

Skærm visningsvinkel justerings-fingerskrue
Løsn dette fingerhjul for at ændre vinklen på skærmen efter behov, husk at stramme 
fingerhjulet igen før brug.

Bil-monterings guide
Når den er påsat DVD-afspilleren / monitoren, vil beslaget glide ned i denne guide.

Befæstelsesklemme fingerhjul
Fjern de to fingerhjul for at frigøre den bagerste befæstelsesklemme, placer de to 
klemmer på hver side af metalstængerne (sidestøtter), der forbinder nakkestøtten 
til bilsædet. Stram de to fingerhjul igen.

Låsepaler
Disse låsepaler vil låse ind i afspiller-beslaget, og et klik vil høres når DVD-afspilleren / 
monitoren er korrekt påsat.

Frigivelseshage
Skub hagen tilbage for at frigive låsepalerne, træk DVD-afspilleren / monitoren opad for 
at fjerne den fra bil-monteringen.

EASY FIT BILMONTERING & INSTALLATION (CONTD.)

Bagerste befæstelsesklemme

Sidestøtter

Fingerhjul

Bil-montering

10
PUSH

12
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11
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SYSTEMTILSLUTNINGER

NB7-CAR / NB9-CAR (Kun afspiller-modeller)

Den eneste forbindelse der kræves er 12VDC (ikke 24VDC) strøm ved hjælp af den 
medfølgende bil-adapter. Mens køretøjets motor kører, forbind bil-adapter til 12VDC
-soklen i køretøjet, og vær sikker på at DVD-afspilleren er slukket, tilslut bil-adapteren 
til soklen markeret 'DC IN 9-12V', som findes på venstre side af DVD-afspilleren.

DVD-afspilleren kan nu tændes. Sluk venligst DVD-afspilleren før bil-adapteren fjernes 
eller køretøjet slukkes.

NB7T-CAR / NB9T-CAR (afspiller / Monitor modeller)
For afspiller / monitor modellerne er der en standard bil-adapterforbindelse, som beskrevet 
ovenfor, og også audio / video / strøm-forbindelse mellem afspiller og monitor, der skal 
udføres ved hjælp af det medfølgende kabel. 

DVD-afspiller:
Isæt DC-stikket i 'DC OUT' soklen lokaliseret på venstre side af DVD-afspilleren.
Isæt 3,5mm AV-stikket i 'AV OUT' soklen, også lokaliseret på venstre side af 
DVD-afspilleren.

Monitor:
Isæt DC-stikket i 'DC IN' soklen lokaliseret på højre side af monitoren.
Isæt 3,5mm AV-stikket i 'AV IN' soklen, også lokaliseret på højre side af monitoren.

 C
 O

U
T

D
C

 IN
 9

-1
2

V

AV IN-stik

DC IN-stik

AV OUT-stik

DC OUT-stik

12VDC bil-adapter

12VDC bil-adapter

Afspiller AMonitor
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SYSTEM FORBINDELSER (CONTD.)

NB7D-CAR / NB9D-CAR (Afspiller / Afspiller modeller)
For afspiller / afspiller modellerne er der en standard bil-adapterforbindelse, som 
beskrevet ovenfor, til en af de to DVD-afspillere, og også audio / video / strøm-forbindelse 
mellem de to afspiller, der skal udføres ved hjælp af det medfølgende kabel.

DVD-afspiller A:
Isæt DC-stikket i 'DC OUT' soklen lokaliseret på venstre side af DVD-afspilleren.
Isæt 3,5mm AV-stikket i 'AV OUT' soklen, også lokaliseret på venstre side af 
DVD-afspilleren.
Ved deling af en film mellem de to DVD-afspillere skal disken være i Afspiller A.

DVD-afspiller B:
Isæt DC-stikket i 'DC IN' soklen lokaliseret på venstre side af DVD-afspilleren.
Isæt 3,5mm AV-stikket i 'AV IN' soklen, også lokaliseret på venstre side af 
DVD-afspilleren.
Ved deling af en film skal Afspiller B være in AV IN tilstand.

Bemærk:
1.  Kun til brug med 12VDC køretøjer, ikke 24VDC køretøjer. Skulle DVD-afspilleren blive 
     brugt i et 24VDC køretøj, vil der opstå skader som ikke er dækket af fabrikantens garanti.
2.  Start altid køretøjets motor før DVD-afspilleren forbindes til strømforsyningen, ellers 
     kan der opstå skade på grund af elektrisk overspænding ved motorstart.

Afspiller AAfspiller BAV IN-stik

DC IN-stik

AV OUT-stik

DC OUT-stik

12VDC bil-adapter
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BILADAPTER SIKRING INFORMATION

For at åbne disk-rummet, flyt OPEN hagen, lokaliseret på toppen af DVD-afspilleren, 
til højre.

Åbn disk-rummet ved at lade skærmen bevæge sig fremad, tving ikke skærmen til at 
åbne yderligere.

        
        Bemærk:
        Skade, forårsaget på DVD-afspiller ved at åbne skærmen mere end den er designet til, 
        er ikke dækket af fabrikantens garanti.
 

Placer disken på spindlen med etiketten fremad, vær sikker på at disken sidder sikkert. 
Luk disk-rummet og DVD-afspilleren vil automatisk læse disken.

INDSÆTTELSE AF DISK

Bil-adapteren er sikret for at beskytte bilen og DVD-afspilleren mod skade, som kan opstå 
på grund af volt / strøm overspænding, kortslutning, kabelskader eller produktfejl.

Sikringen kan udskiftes ved at skrue endehætten af, pas på ved fjernelse af endehætten, 
da der er en fjeder inden i samlingen

Erstatnings-sikringer er almindeligt tilgængelige, skulle du få problemer, kontakt din lokale 
NEXTBASE-forhandler.

Skru af

20mm glas-sikring 3A
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AUDIO/VIDEO FORBINDELSER

CAR seriens vifte af DVD-afspillere har Audio / Video (AV) Out og In funktioner. 
Dette tillader DVD-afspilleren at bliver forbundet ved hjælp af AV-kablet (solgt separat) 
til en ekstern skærm, f.eks. et fjernsyn, eller en ekstern AV-kilde dvs et videokamera.

Kontakt venligst din lokale NEXTBASE-forhandler for at købe det korrekte AV-kabel.

Forbindelserne er lokaliseret på venstre side af DVD-afspilleren, se billede nedenfor.

Audio / Video Out-stik
Forbind 3,5mm stikket fra audio / video kablet (ikke leveret) til DVD-afspilleren ved hjælp 
af soklen markeret AV OUT.
Afhængig af udstyret som du ønsker at forbinde til DVD-afspilleren, kan du få brug for en 
adapter til at omforme 'hun' RCA (rød / hvid / gul) forbindelserne til 'han'..

Audio / Video  In-stik
Forbind 3,5mm stikket fra audio / video kablet (ikke leveret) til DVD-afspilleren ved hjælp 
af soklen markeret AV IN.
Afhængig af udstyret som du ønsker at forbinde til DVD-afspilleren, kan du få brug for en 
adapter til at omforme 'hun' RCA (rød / hvid / gul) forbindelserne til 'han'.

Tryk MODE knappen på forsiden af DVD-afspilleren, og vælg så AV IN, du kan også bruge 
SOURCE på fjernbetjeningen.

DVD-afspilleren er nu klar til at modtage audio og video signaler fra din eksterne kilde.

A
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FJERNBETJENING

Denne sektion beskriver fjernbetjeningens funktioner.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

MUTE
Afbryder lydudgang, gælder DVD-afspillers højtalere, høretelefoner og audio-out.

SOURCE
Tryk for at vælge medie-kilde: DVD / AV IN / MEDIA / SETUP.

TALKNAPPER
Brugt til at vælge nummererede emner i menuer, og også til indtastning af password.

DISPLAY
Tryk for at vise afspilningsinformation, dvs. disk-kapitel osv.

MENU/PBC
DVD: Tryk for at vende tilbage til diskens rod-menu.
VCD: Tryk for at tænde / slukke PBC (afspilningskontrol).

AUDIO
DVD: Tryk for at skifte mellem tilgængelige sprog på den aktuelle disk.
CD/VCD: Tryk for at skifte mellem tilgængelige lydspor på den aktuelle disk.

PLAY/PAUSE
Tryk en gang under afspilning for at pause, tryk igen for at genoptage afspilning.

1

2

24

23

22

21

20

19
18

17

16
15
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13

3

4

5

6
7
8

9

10

11

12

MODE

STEP MUTE SOURCESEARCH

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0 10+ DISPLAY

SUBTITLE ANGLE AUDIO

TITLE

MENU
/PBC

SETUP

ZOOM

REPEAT

PROGRAM

VOL+

SLOW

VOL-

ENTER

IR Sender

Batteri-rum
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FJERNBETJENING (CONTD.)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

STOP
Tryk en gang under afspilning for at stoppe afspilning af DVD-indhold, tryk på play /
pause knappen vil så genoptage afspilning fra det punkt.
Tryk to gange for at stoppe afspilning af DVD-indhold, dette vil afbryde genoptag-
funktionen.

IT HOVEDTELEFON-TILSTAND
Tryk en gang for at tænde IR-senderen, dette vil åbne kanal A.
Tryk to gange for 'Kanal B'.
Tryk en tredje gang for at slukke IR-senderen.

VOLUME
Tryk + eller – efter behov for at justere volumen, gælder DVD-afspillers højtalere og 
høretelefoner.

NÆSTE / FORRIGE
Tryk næste eller forrige efter behov, for at flytte til næste eller forrige kapitel eller 
nummer.

HURTIGT FREM / SPOL TILBAGE
Tryk efter behov for at bevæge dig frem eller tilbage (x2, x4, x8, x16, x32) under 
afspilning, et sjette tryk vil vende tilbage til normal afspilning.
Ved at trykke på play-knappen vil den også vende tilbage til normal afspilning.

ZOOM
DVD:   

PROGRAM

SLOW

REPEAT
Tryk under afspilning for at vælge ønsket gentagefunktion som beskrevet nedenfor.

SETUP
Tryk for at åbne Setup-menuen.

Tryk zoom efter behov for at forstørre eller afkorte billedet.
            Hvert tryk ændrer zoom-niveau: 2X, 3X, 4X, 1/2X, 1/3X, 1/4X, Normal. 
            Zoom-ikonet vil kort dukke op på skærmen i øverste højre hjørne.
JPEG: Tryk zoom og brug så        knappen til at forstørre billedet eller        for at 
            afkorte billedet.
            Navigationsknapper kan bruges til at rulle gennem det forstørrede billede.
            Tryk zoom en gang til for at forlade zoom-tilstand. 

Tryk for at åbne program-funktion, dette lader dig vælge kapitler eller numre.
Brug nummer-knapperne til at vælge de ønskede kapitler, eller numre, tryk play for 
at starte afspilning.
For at afbryde gemt program, tryk programknappen en gang til.
Programmet vil blive afbrudt når disken fjernes eller DVD-afspilleren slukkes.

Tryk efter behov for at sænke afspilningshastighed (½, 1/4,1/8, 1/16), et femte tryk 
vil vende tilbage til normal afspilningshastighed.

DVD: Chapter / Title / Off
CD/VCD: Single / All / Off
MP3: Shuffle / Random / Single / Repeat one / Repeat Folder / Off
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FJERNBETJENING (CONTD.)

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

ENTER
Tryk for at bekræfte valg i menuerne.

NAVIGATIONSKNAPPER
Tryk efter behov for at navigere gennem mulighederne i menuerne.

TITLE
Tryk for at vende tilbage til DVD titel-menu.

ANGLE
Tryk for at ændre synsvinkel under DVD-afspilning.
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse diske.

SUBTITLE
Tryk for at skifte mellem tilgængelige undertekst-sprog på den aktuelle disk.

STEP
Tryk for at se filmen billede for billede.

SEARCH
Tryk for at indtaste en specifik tid, titel eller kapitel på den aktuelle disk.

BRUG AF FJERNBETJENINGEN

Fjernbetjeningen er leveret med batteriet installeret, for at starte brug, fjern venligst 
batteriisoleringen af plastik.

Ved brug af fjernbetjeningen, vær sikker på at fjernbetjeningen peger mod modtageren 
på forsiden af DVD-afspilleren, som vist nedenfor.

Bemærk:
Fjernbetjeningen er kun til brug med DVD-afspilleren.
Ved brug af to fjernbetjeninger med NB7D-CAR eller NB9D-CAR (to DVD-afspillere) forsøg 
at undgå at betjene den anden afspiller ved kun at vinkle fjernbetjeningen mod din egen 
DVD-afspiller.

Omtrentlig arbejdsafstand er 2 meter med en 
virksom vinkel på 30° til højre og venstre fra center.

MODE

STEP MUTE SOURCESEARCH

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0 10+ DISPLAY
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FJERNBETJENING BATTERIUDSKIFTNING

For at udskifte batteriet følg venligst de givne instruktioner og se diagrammet nedenfor.

1.Ved hjælp af en negl flyttes fjederklemmen til højre og den holdes i den position.

2.Træk batteribakken væk fra hoveddelen af fjernbetjeningen.

3.Udskift batteriet med den korrekte type (CR2025 3V) pas på at den positive pol (+) er 
   øverst og ikke rører undersiden (negativ).
   Tryk batteribakken tilbage i hoveddelen af fjernbetjeningen, vær sikker på at den sidder 
   korrekt.

Bemærk:
1. Fjern batteriet for at undgå mulig lækage af væske, når det ikke bliver brugt i længere 
perioder (en måned eller mere). Hvis batteriet lækker, tør forsigtigt batterikammeret rent, 
og isæt nyt batteri.

2. Batteriet kan udgøre en risiko hvis mishandlet. Du må ikke genoplade, demontere eller 
udsætte batteriet for varme højere end 100°.

Batteri-genbrug
I overensstemmelse med Europa-Parlamentets direktiv 2006/66/EF skal du bortskaffe dit 
gamle udstyr og / eller batteri ved at overdrage det til den gældende genbrugs-ordning for 
genbrug af elektronisk udstyr og / eller batteri.
For yderligere information kontakt venligst dit lokale renovationsvæsen

+
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MEDIEAFSPILNING

CAR Seriens vifte af DVD-afspillere tillader afspilning af video, foto og lydfiler fra 
USB-nøgler og hukommelseskort.

Isæt hukommelsesenheden som vist nedenfor, disse kan kun isættes helt når de vender 
korrekt, dvs. hukommelseskortets kontakter vender mod afspilleren som vist nedenfor.

Når en hukommelsesenhed er sat ind, tryk MODE knappen på forsiden af DVD-afspilleren 
eller tryk SOURCE på fjernbetjeningen og vælg Media, og så USB eller SD efter behov.

Mapper/filer gemt på hukommelsesenheden vil blive vist som lister på skærmen, dette kan 
tage et par sekunder afhængig af hvor meget indhold der er på hukommelsesenheden.
Brug navigationen og ENTER knappen til at åbne mapper og vælge filer efter behov.

Se Billeder
Når et billede er blevet valgt vil et diasshow, af de billeder der er tilgængelige i mappen,
begynde.

Tryk stop-knappen under diasshowet for at åbne eksempelskærmbilledet, herfra kan du 
få adgang til 'Menu' for at se knap-funktioner under diasshowet.

For at fortsætte vælg 'Slide Show' og tryk ENTER, alternativt vælg et billede for at starte 
diasshowet.

Diasshowet vil automatisk stoppe når billederne i den valgte mappe er blevet vist.

Tryk ◄ for at vende tilbage til forrige bibliotek.

Musikafspilning
Når en musik-fil (Mp3) er valgt, starter afspilning.
Brug play / pause knappen på fjernbetjeningen, eller på forsiden af DVD-afspilleren, 
under afspilning efter behov.

Hurtigt frem og tilbagespoling kan vælges ved hjælp af fjernbetjeningen.

Tryk ◄ for at vende tilbage til forrige bibliotek.
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Film-afspilning
Når en kompatibel video-fil (MPEG-2, DIVX4/5, AVI, XVID, JPG, MP3) er valgt vil 
afspilning begynde.

Skulle filen være af et ikke-understøttet format (f.eks. MPEG-4), vil en skærmmeddelelse 
vises 'CODEC NOT SUPPORTED'.

Under afspilning vil funktioner så som play / pause, hurtigt frem, gentag, zoom osv, 
stadig være tilgængelige.

Når afspilning er stoppet tryk ◄ for at vende tilbage til forrige bibliotek.

VIDEO KOMPRESSIONSFORMATER

Video-kompressionsformater

Brug af DivX koder er anbefalet for at komprimere film og derefter afspille dem på denne 
afspiller. Selvom der er mange tilgængelige film-formater og kompressions-software , 
bruger de fleste MPEG4-algoritmer som base.

DivX er bare én sådan MPEG4-kompression, men er det mest udbredte og genkendes af 
Sony, Panasonic og andre fabrikanter.

Dette apparat kan afspille DivX for at give en pålidelig og stabil afspilnings-præstation.

Ved brug af den officielle DivX-koder (download fra www.DivX.com til lav pris) og brug 
altid “Home Theatre” muligheden for optimal kompression og passende afspilningskvalitet 
på afspilleren. Behold 16:9 format for fuldskærms-visning.

Hvis din DivX film stadig ikke kan afspilles på DVD-afspilleren, omdøb venligst filtypen 
fra .divx til .avi og prøv igen.

Brug af andet kompressions-software, eller afspilning af andre fil-formater kan have 
ustabile eller uforudsigelige resultater, og er ikke anbefalet.

MEDIEAFSPILNING (CONTD.)
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TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER

CAR Seriens vifte af bærbare DVD-afspillere har en indbygge infrarød sender der tillader 
trådløs brug af kompatible høretelefoner.

Senderen er sat til OFF som standard, og kan tændes ved bare at trykke IR Hovedtelefon 
(     ) knappen på fjernbetjeningen.

Tryk en gang for 'Channel A'
Tryk to gange for 'Channel B'
Tryk en tredje gang for at slukke IR-senderen.

Den infrarøde sender kan også tændes gennem SETUP menuen som beskrevet senere 
i denne instruktionsmanual.

Fire røde LED vil være synlige på DVD-afspilleren når senderen er blevet tændt.
Disse ser svage ud på grund af typen af sender, og kan være svære at se i lyse omgivelser.
Dette påvirker ikke ydelsen og er ikke grund til bekymring.

Der er to kanaler (A og B) tilgængelig for transmission, dette er for at lade to DVD-afspillere 
fra NB7D-CAR / NB9D-CAR modellerne se forskellige film samtidig og sende til to sæt 
høretelefoner, der hver lytter til deres individuelle film-lydspor.

   Dobbelt-kanal Infrarød Sender Frekvenser
       Kanal A: Venstre 2,3Mhz, Højre 2,8Mhz
       Kanal B: Venstre 3,2Mhz, Højre 3,8Mhz 

Enkelt afspiller (NB7-CAR / NB9-CAR)
Sæt begge DVD-afspillere og hovedtelefoner til Kanal A, flere hovedtelefoner kan bruges.

Afspiller/monitor (NB7T-CAR / NB9T-CAR)
Sæt begge DVD-afspillere og hovedtelefoner til Kanal A, flere hovedtelefoner kan bruges.

Afspiller / Afspiller (NB7D-CAR / NB9D-CAR)
Sæt DVD-afspiller A til IR kanal A, og hovedtelefonerne til Kanal A.
Sæt DVD-afspiller B til IR kanal B, og hovedtelefonerne til Kanal B.

Dette tillader de to film at blive set og hørt uden forstyrrelser.

Ved deling mellem de to skærme er der ingen behov for at justere indstillingerne.

Modtagerkanalen valgt på hovedtelefonerne skal passe til sendekanalen på DVD-afspilleren.

Kontakt din lokale NEXTBASE-forhandler for at købe kompatible trådløse hovedtelefoner.

 

 

 

MODE

Når du bruger hovedtelefoner, så lyt ved en rimelig lydstyrke i en rimelig periode. 

Skru ikke lyden så højt op at du ikke kan høre, hvad der er omkring dig.
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SYSTEMOPSÆTNING – GENERELT

Tryk SETUP på fjernbetjeningen for at gå til system setup-menuerne. Ved hjælp af 
navigationsknapperne og enter-knappen, vælges den ønskede mulighed, tryk SETUP 
forat forlade menuen.

TV DISPLAY
Vælg billedformat på det afspillede billede.
Standard: 16:9

VINKEL 
Vælg vinkel under afspilning.
Standard: TIL

OSD SPROG
Vælg det foretrukne sprog til brug for DVD-afspillerne på skærmen.
Standard: ENG

LUKKEDE CAPTIONS
Vælg om der skal vises yderligere data, som nogle diske indeholder, under afspilning.
Standard: TIL

SK  BYSKYTTER
Sluk / Tænd pauseskærm der dukker op på skærmen efter et par minutters inaktivitet.
Standard: TIL

IR HEADPHONE
Tænd og vælg ønsket kanal til IR senderen.
Standard: FRA

SIDSTE HUKOMMELSE
Sluk / Tænd den sidste hukommelsesfunktion.
Standard: TIL

AUTO STANDBY
Sluk / Tænd auto-standby funktion.
Standard: 3 H

Nogle funktioner og egenskaber kan afhænge af disk-indholdet, og er måske derfor 
ikke tilgængelige.

MÆRKE

ÆRM
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B
FRA

4:3 PANSCAN
4:3 LETTERBOX
16:9
16:9 SQUEEZE

-- GENERAL SETUP SIDE --

TV DISPLAY
VINKEL 
OSD SPROG
LUKKEDE CAPTIONS
SK  BYSKYTTER
IR HEADPHONE
SIDSTE HUKOMMELSE
AUTO STANDBY

MÆRKE

ÆRM

16:9
TIL
DAN
TIL
TIL
FRA
TIL
3 H

TIL
FRAENGELSK

FRANSK
TYSK
SPANSK
PORTUGISISK
DANSK
SVENSK
FINSK
NORSK

TIL
FRATIL

FRA
TIL
FRAFRA

3 H
4 H
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Video Setup Side

BRIGHTNESS
Juster lysstyrke til at passe bedst til visningsmiljøet.
Standard: 00

CONTRAST
Juster kontrasten til at passe bedst til visningsmiljøet.
Standard: 00

HUE
Juster nuance til at passe bedst til visningsmiljøet.
Standard: 00

SATURATION
Juster farvemætning til at passe bedst til visningsmiljøet.
Standard: 00

SYSTEMOPSÆTNING – VIDEO
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– VIDEO SETUP SIDE --

BRIGHTNESS
CONTRAST
HUE
SATURATION

00
00
00
00



– PR FERENCE SIDE --Æ

TV TYPE
AUDIO
UNDERTEKST
DISK MENU
FOR DRE
STANDARD

ÆL
ENGELSK
FRANSK
TYSK
SPANSK
PORTUGISISK
DANSK
SVENSK
FINSK
NORSK
FRA

ADU ENGELSK
FRANSK
TYSK
SPANSK
PORTUGISISK
DANSK
SVENSK
FINSK
NORSK

ENGELSK
FRANSK
TYSK
SPANSK
PORTUGISISK
DANSK
SVENSK
FINSK
NORSK
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Indstillingsside

TV TYPE
Vælg typen af TV når DVD-afspilleren bliver brugt sammen et et fjernsyn.
Standard: PAL

AUDIO
Vælg det foretrukne lyd-sprog.
Standard: ENG

UNDERTEKST
Vælg det foretrukne undertekst-sprog, eller fravælg undertekster.
Standard: ENG

DISC MENU
Vælg det foretrukne disk-sprog.
Standard: ENG

FOR DRE KONTROL
Vælg den ønskede forældrekontrol-indstilling for at forhindre mindreårige i at se 
upassende indhold.
Standard-indstillingen er ADULT, som tillader alt indhold. For at ændre den indstilling 
skal du vælge den ønskede mulighed og indtaste password (se Password Indstillings-
information på næste side). Når password med 4 tal er blevet valgt med succes vil OK 
ændres til gul, tryk ENTER for at vende tilbage til indstillingsmenuen. 
Den valgte forældrekontrol vil blive fremhævet.

STANDARD
Vælg RESET og tryk ENTER for at gendanne fabriksindstillingerne på DVD-afspilleren.
Dette vil ikke nulstille forældrekontrol eller password hvis disse tidligere er blevet ændret.

Nogle funktioner og egenskaber kan afhænge af disk-indholdet, og er måske derfor 
ikke tilgængelige.

ÆL

SYSTEMOPSÆTNING – INDSTILLINGER
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B  SIKKER
G
PG
PG 13
PGR
R
NC 17
VOKSEN

.
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Password Indstillingsside

PASSWORD TILSTAND
Sluk / Tænd kravet om at indtaste et password når du vælge Forældrekontrol Niveauet.
Standard: TIL

PASSWORD
Du kan ændre standard password '1234' til et af eget valg.
Dette nye password vil nu blive brugt til ændring af forældrekontrol, med mindre 
password mode er blevet slukket.

Bemærk:
Masterpassword '1369' vil altid forblive aktivt I tilfælde af at password bliver glemt.

SYSTEMOPSÆTNING – PASSWORD
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– PASSWORD SETUP SIDE --

PASSWORD TILSTAND
PASSWORD

TIL
FRA

TIL

ÆDRE

GL. KODE
NYT PASSWORD
BEKR KODE
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PRODUKTSPECIFIKATION

 

 

Kompatible Disk-typer

Kompatible Medie-formater

LCD Panel-størrelse

LCD Skærm-format

LCD Panel-opløsning

Strømkabel til bil

Adapter (sælges separat)

Driftsområde

Strømforbrug

Indgange

Udgange

Fjernbetjening Batteritype

Dimensioner

Vægt

DVD / SVCD / VCD /  
CD-RW / Kodak Billed CD / MP3 CD

MPEG-2, DIVX4/5, AVI, XVID, JPG, MP3

CAR 7 Serie: 7"
CAR 9 Serie: 9"

16:9

CAR 7 Serie: 480 x 234 x RGB
CAR 9 Serie: 800 x 480 x RGB

Strømforsyning: 12VDC (IKKE TIL BRUG MED 24VDC)
Udgangseffekt: 12VDC 1A
Sikringstype: 20mm 3A

Strømforsyning:100-240V 50-60Hz
Udgangseffekt: 9VDC 1A

9 - 15.6VDC

<10W 

Optisk Diskdrev
3,5mm Audio / Video sokkel
USB Interface – kun Memory Stick brug (op til 16GB)
Kortlæser - SD, SDHC, MMC (op til 16Gb)

9VDC Ud Sokkel
3,5mm Audio / Video sokkel
3,5mm Stereo Hovedtelefon sokkel
2 x 1.5W Stereo Højttalere
Dobbelt Kanal Infrarød Sender
   Kanal A Venstre 2,3Mhz, Højre 2,8Mhz
   Kanal B Venstre 3,2Mhz, Højre 3,8Mhz

Type: Litium Celle
Bedømmelse: 3V
Model: Cr2025

CAR 7 Serie Afspiller: 189 x 144 x 37mm (W / H / D)
CAR 7 Serie Monitor: 189 x 144 x 21mm (W / H / D)
CAR 9 Serie Afspiller: 224 x 168 x 37mm (W / H / D)
CAR 9 Serie Monitor: 224 x 168 x 21mm (W / H / D)

CAR 7 Serie Afspiller: 320g
CAR 7 Serie Monitor: 220g
CAR 9 Serie Afspiller: 420g
CAR 9 Serie Monitor: 320g

DVD±R / DVD±RW / CD / CD-R
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SMASHED SKÆRM-IDENTIFIKATION

PIXEL ANGIVELSE

En Liquid Crystal Display (LCD) flydende krystalskærm er en kompleks, 
flerlaget komponent.

Under det solide ydre plastik-lag, holder glas-sandwichen nedenunder LCD-krystallerne 
på plads, som i sig selv er opslæmmet i væske. Skulle det være så uheldigt at der sker en 
ulykke, specielt et skarpt lokaliseret slag, vil glasset gå i stykker.

Det solide ydre plastik-lag på glasset holder hele glasset intakt nedenunder, og forhindrer 
skår i at falde ud. Dette er en speciel sikkerhedsfunktion, specielt indført for yngre brugere 
og også for brug i biler.

Det knuste glas viser normalt tegn på slagmærke og revner der stråler ud fra slagstedet. 
Den resulterende væskeudsivning gør panelet ubrugeligt.

Symptomerne er ofte et mørk, rundt mærker, en hvid skærm uden billede og måske nogle 
flerfarvede linjer. Afhængigt af det enkelte brud kan et element af billeder forblive på 
skærmen et stykke tid, men ikke længe da væsken lækker ud. Blækfarvede pletter kan 
også opstå på brudlinjerne når væsken løber ud.

Desværre er brud af denne type ikke dækket af fabrikantens garant, da det er tilfældig skade 
på produktet, og ikke en original produktionsdefekt.

Se venligst nedenfor for et reference-billede af et knust LCD-panel.

Reserve-paneler kan installeres af NEXTBASE produkt support-center efter direkte 
kontakt til dem. Se www.nextbase.co.uk for detaljer.

LCD-skærmen indeholder 1.152.000 pixels (9" produkter). Pixels kan dog svigte i gennem 
produktets normale livstid. 1 pixel = 0,00009% fejlrate, én pixel svigt pr drifts-år anses for 
normalt, og ikke en årsag til bekymring.
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FEJLFINDING

Løsning Problem

 

DVD-afspiller vil ikke fungere.

DVD-afspilleren har blank skærm 
og vil ikke fungere selv om 
kontakten står på ON position.

Disken vil ikke afspilles.

Billedet er pixelleret eller 
forvrænget.

Intet billede.

Linjer på skærmen.

    ikonet vises på skærmen.

Kan ikke gå fremad i en film.

Ingen lyd fra højttalerne.

Sæt strøm til DVD-afspilleren ved hjælp af det 
medfølgende bil-strømkabel.
Tjek at DVD-afspillerens On / Off kontakt er på On 
positionen.
Tjek sikringen i bil-strømkablet, se side .
Kontroller at strøm LED-indikatoren er belyst på 
DVD-afspilleren, hvis ikke, så kan bil-strømkablet eller 
DC IN soklen være blevet beskadiget, kontakt venligst 
din lokale NEXTBASE-fohandler for yderligere information

DVD-afspilleren vil være i Auto-Standby lukning.
Brug af ON / OF kontakten til at slukke og tænde, normal 
funktion skulle være tilgængelig.
Auto-Shutdown funktionen kan deaktiveres i 
setup-menuen.

Disken kan være beskadiget eller snavset, rengør disken 
og prøv igen. Hvis disken stadig ikke vil afspille, prøv en 
anden.
Dårlig afspilning kan skyldes skidt på laser-linsen, brug 
en ren, tør vatpind (tilsæt en lille smule sprit hvis det er 
tilgængeligt) og gnid vatpinden hen over linsen MEGET 
forsigtigt, linsen er fjederophængt, så vær meget forsigtig.

Disken kan være beskadiget eller snavset, rengør disken 
og prøv igen. Hvis disken stadig ikke vil afspille, prøv en 
anden.

Tjek at skærmen er lukket helt.
Tjek oplysninger til identifikation af knust skærm.
Kontroller at DVD-afspilleren er i DVD-tilstand.

Tjek siden til identifikation af knust skærm. Alle 
permanente diagonale linjer er indikation på brud. 
Glasskærmen falder IKKE ud, da dette er en 
sikkerhedsfunktion.

Den ønskede handling er ikke tilladt på dette tidspunkt.

Du kan ikke spole gennem åbnings-krediteringerne og 
copyright-advarslerne i begyndelsen af filmen, da disken 
er programmeret til at forhindre dette.

Skru lyden OP på fjernbetjeningen.
Forsikr dig om at der ikke er blevet trykket på MUTE 
knappen.
Spol filmen frem til en sektion hvor lyden skulle kunne 
høres. 
Tryk AUDIO knappen på fjernbetjeningen for at vælge et 
alternativ.
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FEJLFINDING (CONTD.)

 

 

LøsningProblem

Ingen lyd eller forvrænget lyd.

Monitor vil ikke fungere.

Monitor viser intet audio eller 
video-billede.

Nummer to DVD-afspiller i et 
NB7D-CAR / NB9D-CAR system 
viser ikke billedet fra den anden 
DVD-afspiller.

USB-medie vil ikke afspille.

SD / MMC Kortmedie vil ikke 
afspille.

Tjek afspilleren ved at bruge hovedtelefoner. Hvis disse 
virker normalt, er hovedtelefon-stikket beskadiget og skal 
repareres.

Sæt monitor kontakten på ON.
Før altid strøm til monitoren fra DVD-afspilleren ved hjælp 
af det audio / video / strøm forbindelseskabel leveret med 
produktet.
Vær sikker på at strømmen er leveret til DVD-afspilleren 
ved hjælp af det leverede bil-strømkabel.
Tjek sikringen i bil-strømkablet, se side 19.

Tjek at AVP forbindelseskablet mellem DVD-afspiller og
 monitor er forbundet korrekt, og at stik sidder helt i.
Tjek for strøm til monitoren, se tidligere sektion.

Tryk MODE på forsiden af DVD-afspilleren, eller SOURCE 
på fjernbetjeningen, og vær sikker på at DVD-afspilleren, 
der har disken isat, er sat til DVD-funktion, og at nummer 
to afspiller er i AV IN funktion.
Tjek at AVP forbindelseskablet mellem DVD-afspiller og 
monitor er forbundet korrekt, og at stik sidder helt i.
Tjek at strømkabler virker, som ovenfor.

Video, Musik og Fotos er muligvis ikke i det korrekte
 format. Vær sikker på at alle video-optagelser er af en 
officiel DivX-type. (Se tidligere I manualen) Musik, MP3 og 
Foto JPEG formater.
Brug kun USB-nøgler sat direkte i USB-soklen og som er 
formateret i FAT 32.
Tjek at MODE er sat til MEDIA.
Kontrollér mediet for evt. skader.
Ændr filer med et '.divx' filtype-navn til '.avi'.

Video, Musik og Fotos er muligvis ikke i det korrekte 
format. Vær sikker på at alle video-optagelser er af en 
officiel DivX-type. (Se tidligere I manualen) Musik, MP3 og 
Foto JPEG formater.
Tjek at MODE er sat til MEDIA.
Tjek at SD / MMC-kort er isat korrekt og ikke er beskadiget.
Ændr filer med et '.divx' filtype-navn til '.avi'.
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