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Denna bruksanvisning omfattar följande NEXTBASE-modeller:

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

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

3)  NB7D-CARL: CAR 7" DVD-Spelare / Spelare

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

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

6)  NB9D-CAR: CAR 9" DVD-Spelare / Spelare
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Tack för att du valt denna NEXTBASE bärbara DVD-spelare. Läs denna bruksanvisning noggrant

innan användning och spara den för framtida bruk. Den kommer att komma till nytta om du skulle 

stöta på några funktionsproblem.

VIKTIGT:

VARNING: Utsätt inte denna produkt för regn, fukt eller vatten under några omständigheter, 

då detta kan resultera i risk för elektrisk chock eller brand.

För att minska risken för elektriska stötar ska du inte utföra annan service än den 

som anges i bruksanvisningen, såvida du inte är kvalificerad för att göra den.

Serva enheten hos en kvalificerad servicetekniker om:

     Enheten har utsatts för regn eller vatten.

     Enheten inte verkar fungera normalt.

     Enheten uppvisar en markant förändring i prestanda.

Den här produkten innehåller en klass 1M-laser. På grund av risk för ögonskada bör 

endast kvalificerade servicetekniker avlägsna höljet eller försöka serva denna enhet.

FÖRSÖK INTE ATT SERVA ENHETEN SJÄLV!

LASER:

LASER:

Typ

Våglängd

Uteffekt

Stråldivergens

Halvledarlaser GaAlAs

650 Nm / 780 Nm

5mW

60 grader

LASERSTRÅLNING
TITTA INTE DIREKT MED OPTISKA 

INSTRUMENT
KLASS 1M LASERPRODUKT

LJUD:

VARNING

RISK FÖR ELEKTRISK 

CHOCK ÖPPNA EJ

För att förhindra hörselskador, lyssna inte med hög ljudvolym under längre 

perioder.

Var aktsam med ljudnivån och lyssna inte för länge när du använder hörlurar.

Höj inte volymen såpass mycket att du inte kan höra omgivande ljud.

WEEE: WEEE(Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment) är ett 

EU-direktiv som reglerar hantering av elektronik och batterier i 

hushållsavfallet.

Denna symbol på produkten eller emballaget indikerar att produkten inte kan 

slängas som vanligt hushållsavfall. Du måste lämna in din förbrukade utrustning 

och / eller batteri till avsedd återvinning. För mer information kan du kontakta din 

lokala myndighet för hantering av hushållsavfall.
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VARNINGAR FÖR ANVÄNDANDET AV DENNA PRODUKT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Läs denna bruksanvisning noggrant och följ anvisningarna för säker drift av spelaren 
och dess tillbehör.

Överlåt all service enbart till auktoriserade NEXTBASE-servicecenter. Försök inte att 
reparera denna produkt själv på grund av risk för elektrisk chock. Om du gör det kommer 
tillverkarens garanti att ogiltigförklaras.

Använd endast medföljande tillbehör till DVD-spelaren. Underlåtenhet att göra så kan 
resultera i skada som inte omfattas av tillverkarens garanti.

Vidrör inte laserlinsen. Detta kan orsaka skada som inte omfattas av tillverkarens 
garanti.
 
Lämna inte DVD-spelaren på platser där temperaturen är extremt låg (omkring -10°C 
eller lägre) eller extremt hög (omkring 60°C eller högre). Detta kan orsaka skada som 
inte omfattas av tillverkarens garanti.

 Blockera inte ventilationsöppningarna på baksidan av DVD-spelaren och placera inte 
DVD-spelaren med bakstycket mot mjuka material, t.ex. matta.

 Om du behöver rengöra DVD-spelaren, använd en mjuk trasa med ett neutralt 
rengöringsmedel utspätt med 5-6 delar vatten, torka bort smutsen och torka sedan rent 
med en torr och ren trasa. Använd inte alkoholbaserade produkter, då detta kan orsaka 
skada. Koppla alltid bort DVD-spelaren från eventuell strömförsörjning innan rengöring.

 Koppla bort DVD-spelaren från strömförsörjningen när den inte används.

 Det är olagligt att kopiera, sända, sända via kabel, spela upp offentligt eller hyra ut 
upphovsrättsskyddat material utan tillstånd.

 Denna produkt innehåller teknologi för upphovsrättsskydd som skyddas av patent i 
USA och andra immaterialrätter.
Användning av denna teknologi för upphovsrättsskydd måste godkännas av 
Macrovision Corporation, och är avsedd endast för privat användning och begränsade 
visningsändamål så länge annat inte godkänts av Macrovision Corporation. 
Bakåtkompilering eller demontering är förbjuden.

 Modellnumret och serienumret befinner sig på DVD-spelarens bakstycke. Notera 
dessa uppgifter nedan tillsammans med inköpsdatumet.

  Modellnummer:
  Serienummer:
  Inköpsdatum:
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SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER FÖR ANVÄNDNING AV DENNA DVD-SPELARE I ETT FORDON
Vi rekommenderar starkt att föraren av fordonet inte tittar på eller hanterar denna produkt 
under färd.
De flesta länder har lagar som förbjuder föraren från att se skärmen under färd. Följ dessa 
lagar.
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FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Kontrollera innehållet av din inköpta modell med hjälp av guiden nedan. Om en artikel 
saknas, kontakta din lokala NEXTBASE-återförsäljare.

NB7-CAR / NB9-CAR

NB7T-CAR / NB9T-CAR

NB7D-CAR / NB9D-CAR

Obs:
De faktiska produkterna kan skilja sig något från bilderna nedan.

DVD-Spelare

 

Easy Fit Bilfäste Bilströmkabel

Bruksanvisning

InstructionManual

Fjärrkontroll

Hörlurar

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 DVD-Spelare

 

Easy Fit Bilfäste  x 2 Bilströmkabel

Bruksanvisning

InstructionManual

Fjärrkontroll Hörlurar 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-Spelare  x 2 Bilströmkabel

Bruksanvisning

InstructionManual

 Hörlurar x 2

Fjärrkontroll 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 Bilfäste  x 2

 Anslutningskabel

 Anslutningskabel
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NB7-CAR-SERIE DVD-SPELARE

NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR

Spelare

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Monteringspunkter för Easy Fit bilfästeskonsol
Monteringspunkter för fastsättning av medföljande bilfästeskonsol.
Se sidan 15 för mer information.

Produktinformation
Produktinformation, modellnamn etc. hittas här.

Stativ
Dra ut stativet underifrån för att använda DVD-spelaren utanför fordonet.
Stativet kan inte användas när bilfästeskonsolen är monterad.

Mottagare för fjärrkontroll
Rikta fjärrkontrollen hit. Var försiktig när två spelare används i samma fordon för att 
undvika att den andra DVD-spelaren påverkas.

LED-statusindikator
LED-lampan lyser (rött) när ström är ansluten till DVD-spelaren.

Stopp / Mode
Tryck för att stoppa uppspelning.
Tryck och håll inne i 2-3 sekunder för att välja läge: DVD / AV IN / MEDIA / SETUP.
Obs: SETUP ger endast åtkomst till sidan för Allmänna Inställningar.

Ned / Nästa
Tryck för att navigera ned i menyerna.
Tryck för att gå till nästa kapitel eller spår.

VOL+
Tryck för att höja volymen.
Avser DVD-spelarens högtalare och hörlurar.

13
14

19
18
17
16
15
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1
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NB7-CAR-SERIE DVD-SPELARE (FORTS.)

NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR

Spelare

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

OK / Starta & Pausa
Tryck för att bekräfta val gjort inom Inställningar-menyn eller DVD-menyn. Tryck för att 
starta / pausa / återuppta uppspelning.

VOL-
Tryck för att sänka volymen.
Avser DVD-spelarens högtalare och hörlurar.

Föregående / Upp
Tryck för att gå till föregående kapitel eller spår.
Tryck för att navigera upp i menyerna.

LED-lampor för IR-hörlurar
När dessa lyser indikerar de fyra LED-lamporna att den infraröda sändaren för 
användning med kompatibla trådlösa hörlurar (medföljer ej) är aktiverad.
Se sidan 27 för mer information.

DC IN-anslutning
Anslut medföljande 12V-kabel för bil här. Använd inte med 24V-fordon.

DC UT-uttag
Används med "T" (spelare / monitor)- och "D" (spelare / spelare)-modeller för 
strömöverföring mellan skärmar med hjälp av medföljande anslutningskabel.
Se sidan 17 för mer information.

USB-port
Sätt i USB-minne här. Endast för direktanslutning till USB-minnen. EJ för anslutning till 
dator eller anslutning till externa hårddiskar / alternativa enheter.
Se sidan 25 för mer information.

13
14

19
18
17
16
15

2120

1

23456789011121
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NB7-CAR-SERIE DVD-SPELARE (FORTS.)

NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR

Spelare

16.

17.

18.

19.

20.

21.

AV In-uttag
Används för att ansluta DVD-spelaren till en andra DVD-spelare med hjälp av 
anslutningskabeln som medföljer "D" (spelare / spelare)-modellerna.
DVD-spelaren kan även anslutas till andra enheter, så som en filmkamera, och 
användas som monitor med hjälp av en AV-kabel (medföljer ej).
Se sidan 20 för mer information.

AV Ut-uttag
Används för att ansluta DVD-spelaren till den andra DVD-spelaren eller monitorn 
med hjälp av anslutningskabeln som medföljer "T" (spelare / monitor)- och "D" 
(spelare / spelare)-modeller.
DVD-spelaren kan även anslutas till andra externa enheter, så som en TV med
hjälp av en AV-kabel (medföljer ej).
Se sidorna 17, 18 och 20 för mer information.

Hörlursuttag
Anslut hörlurar här. Notera att anslutning av hörlurar stänger av högtalarna.

On / Off-reglage
Rör knappen upp för att slå på DVD-spelaren (ON) och ned för att stänga av den (OFF).

Kortläsare
För in SD / MMC-minneskort. Var noggrann med att minneskortet installeras korrekt 
med kontakterna framåt enligt symbolen.
Se sidan 25 för mer information.

Open
För knappen åt höger för att lossa hållaren och dra försiktigt skärmen framåt för att 
komma åt skivenheten.

Obs: Dra inte överdrivet hårt i skärmen då skada kan uppstå som inte täcks av 
         tillverkarens garanti.

13
14

19
18
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1
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Monteringspunkter för Easy Fit bilfästeskonsol
Monteringspunkter för fastsättning av medföljande bilfästeskonsol.
Se sidan 25 för mer information.

Produktinformation
Produktinformation, modellnamn etc. hittas här.

Monitorstativ
Dra ut stativet underifrån för att använda monitorn utanför fordonet.
Stativet kan inte användas när bilfästeskonsolen är monterad.

On / Off-reglage
Rör knappen upp för att slå på monitorn (ON) och ned för att stänga av den (OFF).

AV In-uttag
Anslutning för ljud / bild-kontakten på anslutningskabeln som medföljer "T"-modellerna 
(spelare / monitor).
Se sidan17 för mer information.

Hörlursuttag
Anslut hörlurar här. Notera att anslutning av hörlurar stänger av högtalarna.

DC IN-anslutning
Anslutning för elkontakten på anslutningskabeln som medföljer "T"-modellerna 
(spelare / monitor).
Se sidan 17 för mer information.

LED-statusindikator
LED-lampan lyser (rött) när ström är ansluten till monitorn.

Inställning
Tryck för meny för monitorinställningar för att ändra:
Brightness / Contrast / Colour / Language / Zoom / Reset.
Använd navigationsknapparna på framsidan av monitorn för att välja och justera som 
önskas, tryck på SETUP för att lämna menyn.

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+ / Högersida 
Tryck för att höja volymen.
Tryck för att navigera åt höger och justera inställningar i monitorns SETUP-meny.

NED
Tryck för att navigera nedåt i monitorns SETUP-meny.

UPP
Tryck för att navigera uppåt i monitorns SETUP-meny.

VOL- / Vänstersida
Tryck för att sänka volymen.
Tryck för att navigera åt vänster och justera inställningar i monitorns SETUP-meny.

NB7-CAR-SERIE MONITOR (FORTS.)

8910111312

1

23

4
5
6

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

Spelare

NB9-CAR-SERIE DVD-SPELARE

13
14

19
18
17
16
15

2120

456789011121

1

23

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Monteringspunkter för Easy Fit bilfästeskonsol
Monteringspunkter för fastsättning av medföljande bilfästeskonsol.
Se sidan 15 för mer information.

Produktinformation
Produktinformation, modellnamn etc. hittas här.

Stativ
Dra ut stativet underifrån för att använda DVD-spelaren utanför fordonet.
Stativet kan inte användas när bilfästeskonsolen är monterad.

Mottagare för fjärrkontroll
Rikta fjärrkontrollen hit. Var försiktig när två spelare används i samma fordon för att 
undvika att den andra DVD-spelaren påverkas.

LED-statusindikator
LED-lampan lyser (rött) när ström är ansluten till DVD-spelaren.

Stopp / Mode
Tryck för att stoppa uppspelning.
Tryck och håll inne i 2-3 sekunder för att välja läge: DVD / AV IN / MEDIA / SETUP.
Obs: SETUP ger endast åtkomst till sidan för Allmänna Inställningar.

Ned / Nästa
Tryck för att navigera ned i menyerna.
Tryck för att gå till nästa kapitel eller spår.

VOL+
Tryck för att höja volymen.
Avser DVD-spelarens högtalare och hörlurar
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NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

Spelare

NB9-CAR-SERIE DVD-SPELARE (FORTS.)

13
14

19
18
17
16
15

2120

456789011121

1

23

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

OK / Starta & Pausa
Tryck för att bekräfta val gjort inom Inställningar-menyn eller DVD-menyn. Tryck för 
att starta / pausa / återuppta uppspelning.

VOL-
Tryck för att sänka volymen.
Avser DVD-spelarens högtalare och hörlurar.

Föregående / Upp
Tryck för att gå till föregående kapitel eller spår.
Tryck för att navigera upp i menyerna.

LED-lampor för IR-hörlurar
När dessa lyser indikerar de fyra LED-lamporna att den infraröda sändaren för 
användning med kompatibla trådlösa hörlurar (medföljer ej) är aktiverad.
Se sidan 27 för mer information.

DC IN-anslutning
Anslut medföljande 12V-kabel för bil här. Använd inte med 24V-fordon.

DC UT-uttag
Används med "T" (spelare / monitor)- och "D" (spelare / spelare)-modeller för 
strömöverföring mellan skärmar med hjälp av medföljande anslutningskabel.
Se sidan 17 för mer information.

USB-port
Sätt i USB-minne här. Endast för direktanslutning till USB-minnen. EJ för anslutning 
till dator eller anslutning till externa hårddiskar / alternativa enheter.
Se sidan 25 för mer information.
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NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

Spelare

NB9-CAR-SERIE DVD-SPELARE (FORTS.)

13
14

19
18
17
16
15

2120

456789011121

1

23

16.

17.

18.

19.

20.

21.

AV In-uttag
Används för att ansluta DVD-spelaren till en andra DVD-spelare med hjälp av 
anslutningskabeln som medföljer "D" (spelare / spelare)-modellerna.
DVD-spelaren kan även anslutas till andra enheter, så som en filmkamera, och 
användas som monitor med hjälp av en AV-kabel (medföljer ej).
Se sidan 20 för mer information.

AV Ut-uttag
Används för att ansluta DVD-spelaren till den andra DVD-spelaren eller monitorn 
med hjälp av anslutningskabeln som medföljer "T" (spelare / monitor)- och "D" 
(spelare / spelare)-modeller.
DVD-spelaren kan även anslutas till andra externa enheter, så som en TV med hjälp 
av en AV-kabel (medföljer ej).
Se sidorna 17, 18 och 20 för mer information.

Hörlursuttag
Anslut hörlurar här. Notera att anslutning av hörlurar stänger av högtalarna.

On / Off-reglage
Rör knappen upp för att slå på DVD-spelaren (ON) och ned för att stänga av den (OFF).

Kortläsare
För in SD / MMC-minneskort. Var noggrann med att minneskortet installeras korrekt 
med kontakterna framåt enligt symbolen.
Se sidan 25 för mer information.

Open
För knappen åt höger för att lossa hållaren och dra försiktigt skärmen framåt för att 
komma åt skivenheten.

Obs: 
Dra inte överdrivet hårt i skärmen då skada kan uppstå som inte täcks av 
tillverkarens garanti.
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NB9T-CAR

Monitor

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Monteringspunkter för Easy Fit bilfästeskonsol
Monteringspunkter för fastsättning av medföljande bilfästeskonsol.
Se sidan 15 för mer information.

Produktinformation
Produktinformation, modellnamn etc. hittas här.

Monitorstativ
Dra ut stativet underifrån för att använda monitorn utanför fordonet.
Stativet kan inte användas när bilfästeskonsolen är monterad.

On / Off-reglage
Rör knappen upp för att slå på monitorn (ON) och ned för att stänga av den (OFF).

AV In-uttag
Anslutning för ljud / bild-kontakten på anslutningskabeln som medföljer "T"-modellerna 
(spelare / monitor).
Se sidan 17 för mer information.

Hörlursuttag
Anslut hörlurar här. Notera att anslutning av hörlurar stänger av högtalarna.

DC IN-anslutning
Anslutning för elkontakten på anslutningskabeln som medföljer "T"-modellerna 
(spelare / monitor).
Se sidan 17 för mer information.

LED-statusindikator
LED-lampan lyser (rött) när ström är ansluten till monitorn.

Inställning
Tryck för meny för monitorinställningar för att ändra:
Brightness / Contrast / Colour / Language / Zoom / Reset..
Använd navigationsknapparna på framsidan av monitorn för att välja och justera som 
önskas, tryck på SETUP för att lämna menyn. 

NB9-CAR SERIE MONITOR

1

4
5
6

7

2389101113 12
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NB9T-CAR

Monitor

10.

11.

12.

13.

VOL+ / Högersida
Tryck för att höja volymen.
Tryck för att navigera åt höger och justera inställningar i monitorns SETUP-meny.

NED
Tryck för att navigera nedåt i monitorns SETUP-meny.

UPP
Tryck för att navigera uppåt i monitorns SETUP-meny.

VOL- / Vänstersida
Tryck för att sänka volymen.
Tryck för att navigera åt vänster och justera inställningar i monitorns SETUP-meny.
  

NB9-CAR-SERIE MONITOR (FORTS.)

1

4
5
6

7

2389101113 12
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Det medföljande fästet har utformats för att möjliggöra enkel installation i ditt fordon.
Följ instruktionerna nedan.

Bilfästeskonsol

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lokalisera hål för fästskruv
Fästskruven förs genom bilfästeskonsolen här.

Lokalisera hål för antirotationssprint
Antirotationssprinten förs genom bilfästeskonsolen här.

Antirotationssprint
Denna metallsprint kommer att vara monterad genom bilfästeskonsolen och in i ett hål 
i spelaren / monitorns bakstycke för att förhindra eventuell rotation av skärmen när
fordonet rör sig.

Guide för bilfästeskonsol
Denna guide används för att fästa konsolen på bilfästet.

Nisch för låsflik
Lokalisera nischer för bilfästets låsflikar.

M6-spelare fästskruv för konsol
Fästskruven används för att fästa och säkra spelarens fäste mot bakstycket av 
DVD-spelaren / monitorn. Kom ihåg att fästa antirotationssprinten innan fästskruven 
dras åt (se punkt 3 ovan).

EASY FIT BILFÄSTE OCH INSTALLATION

5

4

2
6

1

3

Fästskruv AntirotationssprintM6 mässingsgänga Antirotationshål
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Justerskruv för säte/skärm
Lossa justerskruven för att öka / minska avståndet mellan sätet och skärmen efter 
önskemål. Kom ihåg att dra åt justerskruven igen innan användning.

Justerskruv för skärmvinkel
Lossa justerskruven för att ändra vinkeln på skärmen efter önskemål. Kom ihåg att dra 
åt justerskruven igen innan användning.

Bilfästesskåra
När konsolen väl monterats på DVD-spelaren / monitorn kommer konsolen glida ner i 
den här skåran.

Låsskruvar för fäststycke
Avlägsna de två låsskruvarna för att lossa det bakre fäststycket. Placera de två 
fäststyckena på varsin sida om metallpinnarna som fäster nackstödet i bilsätet. 
Dra åt låsskruvarna igen.

Låsflikar
Dessa låsflikar hakar i spelarkonsolen och ett klick kommer att höras när DVD-spelaren / 
monitorn fästs på korrekt sätt.

Lossningshake
Tryck haken bakåt för att lossa låsflikarna, dra DVD-spelaren / monitorn uppåt för att 
lossa den från bilfästet.

EASY FIT BILFÄSTE OCH INSTALLATION (FORTS.)

Bakre fäststycke

Metallpinne

Fästskruv

Bilfäste

10
PUSH

12

9

11

8

7
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SYSTEMANSLUTNINGAR

NB7-CAR / NB9-CAR (modeller med enbart spelare)

Den enda anslutning som krävs är bilens egna uttag för 12V DC (ej 24V DC). Anslut 
biladaptern till bilens 12V-uttag med motorn igång. Se till att DVD-spelaren är avstängd 
(OFF) och anslut sedan biladaptern till uttaget markerat med "DC IN 9-12V" på vänster 
sida av DVD-spelaren.

DVD-spelaren kan nu sättas på (ON). Se till att DVD-spelaren stängs av innan biladaptern 
kopplas bort eller bilens tändning stängs av.

NB7T-CAR / NB9T-CAR (spelare / monitor-modeller)
För spelare / monitor-modellerna finns standardanslutningen till bilen beskriven ovan, 
samt även en ljud / bild / el-anslutning mellan spelaren och monitorn via medföljande kabel. 

DVD-spelare:
Sätt i DC-kontakten i "DC OUT"-uttaget på vänster sida av DVD-spelaren.
Sätt i AV-kontakten (3,5mm) i "AV OUT"-uttaget som också befinns på vänster sida 
av DVD-spelaren.

Monitor:
Sätt i DC-kontakten i "DC IN"-uttaget på höger sida av monitorn.
Sätt i AV-kontakten (3,5mm) i "AV IN"-uttaget som också finns på höger sida av 
monitorn.

 C
 O

U
T

D
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 9

-1
2

V

AV 
IN-kontakt

DC
IN-kontakt

AV 
OUT-kontakt

DC 
OUT-kontakt

12VDC Biladapter

12VDC Biladapter

Spelare  AMonitor
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SYSTEMANSLUTNINGAR (FORTS.)

NB7D-CAR / NB9D-CAR (spelare / spelare-modeller)
För spelare/spelare-modellerna finns standardadaptern för anslutning till bilen så som 
beskrivet på föregående sida till en av DVD-spelarna, samt även ljud/bild/el-anslutningen 
mellan de båda spelarna via medföljande kabel.

DVD-spelare A:
Sätt i DC-kontakten i "DC OUT"-uttaget på vänster sida av DVD-spelaren.
Sätt i AV-kontakten (3,5mm) i "AV OUT"-uttaget som också befinns på vänster sida av 
DVD-spelaren.
När samma film ska spelas upp på båda skärmarna ska DVD-skivan spelas i spelare A.

DVD-spelare B:
Sätt i DC-kontakten i "DC IN"-uttaget på vänster sida av DVD-spelaren.
Sätt i AV-kontakten (3,5mm) i "AV IN"-uttaget som också finns på vänster sida av 
DVD-spelaren.
När samma film ska spelas upp på båda skärmarna måste spelare B stå i AV IN-läge.

Obs:
1.   Endast för användning i 12V-fordon, ej 24V-fordon. Om DVD-spelaren används i ett 
     24V-fordon kommer skada att uppstå som inte täcks av tillverkarens garanti.
2.   Starta alltid motorn innan DVD-spelaren ansluts till eluttaget så att inte skada 
     uppstår som en följd av spänningsvågor vid start av motorn.

Spelare  ASpelare  BAV IN-kontakt

DC IN-kontakt

AV 
OUT-kontakt

DC 
OUT-kontakt

12VDC Biladapter
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SÄKRINGSINFORMATION FÖR BILADAPTER

För att öppna skivenheten, för OPEN-fliken på toppen av DVD-spelaren åt höger.

Öppna skivenheten genom att låta skärmen falla framåt. Forcera ej skärmen för att 
öppna ytterligare

        
         Obs:
         Skada som uppstår på DVD-spelaren genom att skärmen öppnas mer än den är 
         konstruerad för täcks inte av tillverkarens garanti.
 

Placera en skiva på spindeln med etiketten utåt. Se till att skivan sitter fast korrekt. 
Stäng skivenheten. DVD-spelaren kommer att läsa av skivan automatiskt.

SÄTTA I EN SKIVA

Biladaptern är försedd med en säkring för att skydda bilen och DVD-spelaren från skada
som ett resultat av spänningsvågor, kortslutning, kabelskador eller produkthaveri.

Säkringen kan bytas ut av användaren genom att skruva av toppstycket från 12V-kontakten, 
Iaktta aktsamhet när toppstycket tas bort då det sitter en fjäder i kontakten

Ersättningssäkringar finns att tillgå. Om du stöter på problem, kontakta din lokala 
NEXTBASE-handlare.

Skruva av

20mm glassäkring 3A
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LJUD / BILD-ANSLUTNINGAR

CAR-serien av DVD-spelare har ljud / bild (AV) ut och in-funktion. Detta möjliggör att 
DVD-spelaren kan anslutas med hjälp av en AV-kabel (säljs separat) till en extern skärm,
t.ex. en TV, eller en extern AV-källa, t.ex. en filmkamera.

Kontakta din lokala NEXTBASE-återförsäljare för att köpa korrekt AV-kabel.

Anslutningarna finns på vänster sida av DVD-spelaren, se bilden nedan.

Ljud/bild ut-anslutning
Anslut 3,5mm-kontakten på ljud/bild-kabeln (medföljer ej) till DVD-spelaren via uttaget 
som är märkt AV OUT.

Beroende på utrustningen du önskar ansluta till DVD-spelaren till kan du behöva en 
extra adapter för att konvertera RCA-honorna (röd / vit / gul) till hanar.

Ljud/bild in-anslutning
Anslut 3,5mm-kontakten på ljud/bild-kabeln (medföljer ej) till DVD-spelaren via uttaget 
som är märkt AV IN.

Beroende på utrustningen du önskar ansluta till DVD-spelaren till kan du behöva en extra 
adapter för att konvertera RCA-honorna (röd / vit / gul) till hanar..

Tryck på MODE-knappen på framsidan av DVD-spelaren och välj sedan AV IN. Du kan 
även använda SOURCE-knappen på fjärrkontrollen.

DVD-spelaren är nu redo att ta emot ljud och bild-signal från din externa källa.
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FJÄRRKONTROLL

Detta avsnitt beskriver fjärrkontrollens funktioner.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

MUTE
Stänger av ljudet. Avser DVD-spelarens högtalare, hörlurar och ljud ut.

SOURCE
Tryck för att välja mediekälla: DVD / AV IN / MEDIA / SETUP.

NUMERISKA KNAPPAR
Används för att välja numrerade objekt i menyerna och även för att ange lösenord.

DISPLAY
Tryck för att visa uppspelningsinformation, t.ex. kapitel etc.

MENU / PBC
DVD: Tryck för att återgå till skivans huvudmeny.
VCD: Tryck för att sätta på / stänga av PBC (playback control / uppspelningskontroll).

AUDIO
DVD: Tryck för att bläddra mellan tillgängliga språk på den aktuella skivan.
CD / VCD: Tryck för att bläddra mellan tillgängliga ljudkanaler på den aktuella skivan.

PLAY / PAUSE
Tryck under uppspelning för att pausa. Tryck igen för att återuppta uppspelning.

1

2

24

23

22

21

20

19
18

17

16
15
14

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-
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FJÄRRKONTROLL (FORTS.)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

STOP
Tryck en gång under uppspelning för att stoppa uppspelning av DVD-innehåll. 
Tryck på play / pause-knappen för att återuppta uppspelningen från samma ställe.
Tryck två gånger för att helt stoppa uppspelningen av DVD-innehållet. Detta stoppar 
funktionen för återupptagande av uppspelningen.

IR-HÖRLURAR
Tryck en gång för att aktivera IR-sändaren. Detta aktiverar kanal A.
Tryck två gånger för kanal B.
Tryck en tredje gång för att stänga av IR-sändaren.

VOLUME
Tryck på + eller - för att justera ljudvolymen. Avser DVD-spelarens högtalare samt 
hörlurar.

NÄSTA / FÖREGÅENDE
Tryck på nästa eller föregående för att gå till nästa eller föregående kapitel eller spår.

SNABBSPOLNING / BAKÅTSPOLNING
Tryck för att spola framåt eller bakåt (x2, x4, x8, x16, x32) under uppspelning. 
Tryck en sjätte gång för att återgå till normal uppspelning.
Du kan även trycka på play-knappen för att återgå till normal uppspelning.

ZOOM
DVD:   Tryck på zoom för att förstora eller förminska bilden.
            Varje tryck ändrar zoom-nivån: 2X, 3X, 4X, 1/2X, 1/3X, 1/4X, Normal. 
            Zoom-ikonen visas kort på skärmen i det övre högra hörnet.
JPEG: Tryck på zoom och använd sedan        knappen för att förstora bilden eller  
            för att förminska den.
            Navigationsknapparna kan användas för att navigera på den förstorade bilden.
            Tryck på zoom ytterligare en gång för att avsluta zoom-läget. 

PROGRAM
Tryck för att öppna programfunktionen. Detta låter dig välja kapitel eller spår.
Använd de numeriska knapparna för att välja önskat kapitel eller spår och tryck sedan 
på play för uppspelning.
För att avbryta sparade program, tryck på knappen en gång till.
Program kommer att avbrytas när en skiva tas ur eller DVD-spelaren stängs av.

SLOW
Tryck för uppspelning i slow-motion (½, 1/4, 1/8, 1/16). Tryck en femte gång för att 
återgå till normal uppspelning.

REPEAT
Tryck under uppspelning för att välja önskat upprepningsläge som beskrivet nedan.
DVD: Chapter / Title / Off
CD / VCD: Single / All / Off
MP3: Shuffle / Random / Single / Repeat one / Repeat Folder / Off

SETUP
Tryck för att öppna inställningsmenyn.
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FJÄRRKONTROLL (FORTS.)

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

ENTER
Tryck för att bekräfta val i menyerna.

NAVIGATIONSKNAPPAR
Tryck för att navigera bland valmöjligheter i menyer.

TITLE
Tryck för att återgå till DVD-skivans titelmeny.

ANGLE
Tryck för att ändra vinkel under uppspelning av DVD.
Den här funktionen är inte tillgänglig på vissa skivor.

SUBTITLE
Tryck för att bläddra mellan tillgängliga undertexter på den aktuella skivan.

STEP
Tryck för att visa filmen ruta för ruta.

SEARCH
Tryck för att ange en specifik tid, titel eller kapitel på den aktuella skivan.

ATT ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN

Fjärrkontrollen levereras med batteri. Avlägsna plastfliken som isolerar batteriet för att 
börja använda.

När fjärrkontrollen används, se till att den pekar mot mottagaren på framsidan av 
DVD-spelaren så som visas nedan.

Obs:
Fjärrkontrollen är endast till för användning med DVD-spelaren.
Vid användning av två fjärrkontroller tillsammans med NB7D-CAR eller NB9D-CAR 
(två DVD-spelare), försök att undvika att styra den andra spelaren genom att endast 
vinkla fjärrkontrollen mot din egen DVD-spelare.

Ungefärligt användningsavstånd är 2 meter 
med en användningsvinkel på 30° till höger

och nvänster om mitten.

MODE

STEP MUTE SOURCESEARCH

1 2 3 4

5 6 7 8
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/PBC
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REPEAT
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FJÄRRKONTROLL BATTERIBYTE

För att byta ut batteriet, följ följande instruktioner och se bilden nedan.

1. Använd en fingernagel för att flytta klämfliken åt höger och håll kvar den i denna position.

2. Dra batterihållaren från fjärrkontrollens huvuddel.

3. Byt ut batteriet med korrekt typ (CR2025 3V) och se till att plussidan (+) pekar uppåt,  
   vidrör inte undersidan (-).
   Tryck tillbaka batterihållaren in i fjärrkontrollens huvuddel och se till att den sitter  
   ordentligt på plats.

VARNING: 
Den fjärrkontroll som medföljer denna produkt innehåller ett knappcellbatteri. 
- Svälj inte batteriet eller inta det på annat sätt. Det finns risk för frätskador.
- Håll nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt, sluta använda produkten och håll den 
  utom räckhåll för barn.
- Om knappcellbatteriet sväljs ner kan det orsaka allvarliga frätskador inom bara två 
  timmar och kan orsaka dödsfall.
- Om du tror att någon har svalt ett batteri eller på annat sätt fått in det i kroppen, sök 
  läkarhjälp omedelbart.
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MEDIEUPPSPELNING

CAR-seriens linje av DVD-spelare tillåter uppspelning av video, foton samt ljudfiler från 
USB-minnen och minneskort.

Sätt i minnesenheten så som visas nedan. Dessa kan endast föras in fullständigt när de
 sätts i på korrekt sätt. T.ex. måste minneskortets kontakter vara vända mot spelarens
 framsida så som visas nedan.

När ett minneskort väl är isatt, tryck på MODE-knappen på framsidan av DVD-spelaren eller
tryck på SOURCE på fjärrkontrollen och välj Media, sedan USB eller SD efter önskemål.

Mapparna/filerna som finns sparade på minnesenheten visas i en lista på skärmen. Detta 
kan ta några sekunder beroende på hur mycket innehåll som finns sparat på minnesenheten.
Använd navigationsknapparna och ENTER-knappen för att öppna mappar och välja de
filer som önskas.

Visa bilder
När en bild väl har valts påbörjas en bildvisning av bilderna tillgängliga i den valda katalogen.

Tryck på stoppknappen under bildvisningen för att öppna förhandsvisningsskärmen. Härifrån 
kan du komma åt menyn (Menu) för att visa knappfunktioner tillgängliga under bildvisning.
För att fortsätta, välj "Slide Show" och tryck på ENTER. Alternativt kan du välja en bild för att 
starta bildvisningen.

Bildvisningen stoppas automatiskt när alla bilder i den valda katalogen visats.

Tryck på ◄ för att återgå till föregående katalog.

Musikuppspelning
När en musikfil (Mp3) valts påbörjas uppspelningen.

Använd play / paus-knapparna på fjärrkontrollen eller på framsidan av DVD-spelaren för att 
stoppa och starta musiken.

Spola framåt och bakåt med hjälp av fjärrkontrollen.

Tryck på ◄ för att återgå till föregående katalog.
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Filmuppspelning
När en kompatibel videofil (MPEG-2, DIVX4/5, AVI, XVID, JPG, MP3) valts påbörjas 
uppspelningen.

Skulle filen vara av ett format som inte stöds (t.ex. MPEG4) visas meddelandet 
"CODEC NOT SUPPORTED" på skärmen.

Under uppspelning är funktioner så som play/paus, snabbspolning, repeat, zoom etc. 
fortsatt tillgängliga.

När uppspelningen stoppats, tryck på ◄ för att återgå till den tidigare katalogen

KOMPRIMERADE VIDEOFORMAT

Komprimerade videoformat
För att komprimera filmer och sedan spela dem på denna spelare rekommenderas du att 
använda en DivX-omkodare. Även om det finns många filmformat och komprimerings- 
program använder flertalet i grunden MPEG4 algoritmer.
DivX är bara en sådan MPEG4-kompressor, men det är den mest använda och erkänd av 
Sony, Panasonic och andra tillverkare.

Med denna enhet kan DivX-uppspelning göras och då blir uppspelningsprestandan 
pålitlig och jämn.

Använd den officiella DivX-omkodaren (ladda ner från www.DivX.com mot en mindre avgift) 
och använd alltid "Home Theatre"-alternativet för optimal komprimering och passande 
uppspelningskvalitet på spelaren. Behåll bildförhållandet 16:9 för fullskärmsvisning.

Om din DivX-film ändå inte kan spelas i DVD-spelaren, prova att ändra filformatet från 
.divx till .avi och försök igen.

Användning av andra komprimeringsprogram eller uppspelning av andra filformat kan 
medföra opålitliga och oförutsebara resultat och rekommenderas ej.

MEDIEUPPSPELNING (FORTS.)
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TRÅDLÖSA HÖRLURAR

CAR-seriens linje av DVD-spelare har en inbyggd infraröd sändare för att möjliggöra 
användning av kompatibla hörlurar.

Sändaren är automatiskt inställd på OFF och kan aktiveras genom ett tryck på knappen
för IR-hörlurar (     ) på fjärrkontrollen.

Tryck en gång för Channel A
Tryck två gånger för Channel B
Tryck en tredje gång för att stänga av IR-sändaren.

IR-sändaren kan även aktiveras via SETUP-menyn så som beskrivs senare i denna 
bruksanvisning.

Fyra röda LED-lampor visas på DVD-spelaren när sändaren är aktiverad.
Dessa lyser svagt på grund av sändarens konstruktion och kan vara svåra att se under 
väldigt ljusa förhållanden.
Detta påverkar ej prestandan och utgör inget problem.

Det finns två kanaler (A och B) tillgängliga för sändning, detta för att tillåta de två 
DVD-spelarna i modellerna NB7D-CAR / NB9D-CAR att visa olika filmer samtidigt och 
möjliggöra sändning till två olika hörlurar med varsitt ljudspår.

Dubbla infraröda sändningsfrekvenser
    Kanal A: Vänster 2,3Mhz, Höger 2,8Mhz
    Kanal B: Vänster 3,2Mhz, Höger 3,8Mhz  

Enda Spelare (NB7-CAR / NB9-CAR)
Ställ in både DVD-spelare och hörlurar till kanal A. Flera hörlurar kan användas.

Spelare / Monitor (NB7T-CAR / NB9T-CAR)
Ställ in både DVD-spelare och hörlurar till kanal A. Flera hörlurar kan användas.

Spelare / Spelare (NB7D-CAR / NB9D-CAR)
Ställ in DVD-spelare A till IR-kanal A och hörlurarna till kanal A.
Ställ in DVD-spelare B till IR-kanal B och hörlurarna till kanal B.

Detta möjliggör att två olika filmer kan ses och höras utan störning.

Vid delning mellan de två skärmarna behöver inställningarna inte justeras.
Mottagarkanalen på hörlurarna måste överensstämma med den sändande kanalen 
på DVD-spelaren.

Kontakta din lokala NEXTBASE-återförsäljare för att köpa kompatibla trådlösa hörlurar.
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För att förhindra hörselskador, lyssna inte med hög ljudvolym under längre 

perioder.

Var aktsam med ljudnivån och lyssna inte för länge när du använder hörlurar.

Höj inte volymen såpass mycket att du inte kan höra omgivande ljud.
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SYSTEMINSTÄLLNINGAR - ALLMÄNNA

Tryck på SETUP på fjärrkontrollen för att komma åt menyerna för systeminställningar. 
Använd navigationsknapparna och ENTER-knappen, gör önskat val och tryck på SETUP 
för att avsluta.

TV - SK RMÄ
Välj format på uppspelningsbilden.
Standard: 16:9

ANGLE MARK
Välj vinkel under uppspelning.
Standard: PÄ

OSD - SPR KÄ
Välj önskat språk för DVD-spelarnas menyer.
Standard: ENG

TEXTNING
Välj om utökat material på vissa skivor ska visas eller inte.
Standard: PÄ

SK RMSL CKAREÄ Ä
Stäng av / sätt på skärmsläckaren som visas på skärmen efter ett par minuters inaktivitet.
Standard: PÄ

IR HEADPHONE
Sätt på och välj önskad kanal för IR-sändaren.
Standard: AV

SENASTE MINNE
Stäng av / sätt på funktionen för senaste minne.
Standard: PÄ

AUTO STANDBY
Stäng av / sätt på automatiskt viloläge.
Standard: 3 H
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AV

TV - SK RMÄ
ANGLE MARK
OSD - SPR KÄ
TEXTNING
SK RMSL CKAREÄ Ä
IR HEADPHONE
SENASTE MINNE
AUTO STANDBY

PÄ
AVPÄ

AV

AV
3 HOURS
4 HOURS

A
B
AV

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

- - ALLM NNA INST LLNINGER - -Ä Ä

ENGELSKA
FRANSKA
TYSKA
SPANSKA
PORTUGISISKA
DANSKA
SVENSKA
FINSKA
NORSKA

16:9
PÄ
SWE

ÄP
ÄP

AV
ÄP

3 H
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Meny för videoinställningar

BRIGHTNESS
Justera ljuset så att det passar omgivande förhållanden.
Standard: 00

CONTRAST
Justera konstrasten så att den passar omgivande förhållanden.
Standard: 00

HUE
Justera färgen så att den passar omgivande förhållanden.
Standard: 00

SATURATION
Justera färgmättnaden så att den passar omgivande förhållanden.
Standard: 00

SYSTEMINSTÄLLNINGAR – VIDEO
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Sida för grundinställningar

 

TV - TYP
Välj typ av TV som DVD-spelaren ska anslutas till.
Standard: PAL

LJUD
Välj önskat språk för ljudspår.
Standard: ENG

TEXTREMSA
Välj önskat språk för undertexter.
Standard: ENG

SKIV MENY
Välj önskat språk för skivor.
Standard: ENG

F FALDRAINSTÖ
Välj önskad nivå av föräldrakontroll för att förhindra minderåriga att se olämpligt innehåll.
Standardinställning är ADULT, vilket tillåter att allt innehåll kan visas. För att ändra denna 
inställning, gör önskat val och ange ditt lösenord (se information om lösenordsinställning 
på nästa sida). När det fyrsiffriga lösenordet har angetts skiftar "OK" färg till gult. Tryck på 
ENTER-knappen för att återgå till föregående meny. Vald föräldrakontroll är nu markerad.

STANDARD
Välj RESET och tryck på ENTER-knappen för att återställa DVD-spelaren till 
standardinställningarna.
Detta återställer inte föräldrakontroll eller lösenord om dessa ändrats tidigare.

Vissa funktioner kan vara beroende av innehållet på skivan och är därför inte 
alltid tillgängliga.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR - GRUNDINSTÄLLNINGAR
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TV - TYP
LJUD
TEXTREMSA
SKIV MENY
F FALDRAINSTÖ
STANDARD

ADU

ENGELSKA
FRANSKA
TYSKA
SPANSKA
PORTUG.
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ÄTERSTÄLL
1 BARNÄKER
2 G
3 PG
4 PG 13
5 PGR
6 R
7 NC 17
8 VUXEN
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Lösenordsinställningar

PASSWORD MODE
Stäng av/sätt på lösenordskrav vid ändring av nivå av föräldrakontroll.
Standard: PÄ

LÖSENORD
Ändra det förinställda lösenordet "1234" till ett personligt.
Detta nya lösenord kommer nu att användas för att ändra föräldrakontroll, såvida
lösenordsskydd inte stängts av.

Obs:
Huvudlösenordet "1369" kommer alltid att kunna användas om det personliga lösenordet 
skulle glömmas bort.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR - LÖSENORD
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

 

 

Kompatibla skivtyper

Kompatibla medieformat

Storlek LCD-skärm

Bildformat LCD-skärm

Upplösning LCD-skärm

Bilströmkabel

Strömadapter (säljs separat)

Spänning

Strömförbrukning

Ingångar

Utgångar

Batterityp för fjärrkontroll

Dimensioner

Vikt

DVD / SVCD / VCD /  DVD±R / DVD±RW / CD / CD-R
CD-RW / Kodak Picture CD / MP3 CD

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

CAR 7-serie: 7"
CAR 9-serie: 9"

16:9

CAR 7-serie: 800 x 480 x RGB
CAR 9-serie: 800 x 480 x RGB

Ingång: 12V DC (EJ FÖR ANVÄNDNING MED 24V DC)
Utgång: 12V DC 1A
Säkring: 20mm 3AIngång:100-240V, 50-60Hz

Utgång: 9V DC 1A

9 - 15,6V DC

< 10W

Optisk skivpelare
3,5mm ljud/video-uttag
USB-anslutning - endast för USB-minnen (upp till 16GB)
Kortläsare - SD, SDHC, MMC (upp till 16GB)

9V DC ut-anslutning
3,5mm ljud/video-uttag
3,5mm stereohörlursuttag
2 x 1,5W stereohögtalare
Tvåkanalig infraröd sändare
    Kanal A: vänster 2,3Mhz, höger 2,8Mhz
    Kanal B: vänster 3,2Mhz, höger 3,8Mhz

Typ: Litium
Spänning: 3V
Modell: Cr2025

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

CAR 7-Serie Spelare: 320g
CAR 7-Serie Monitor: 220g
CAR 9-Serie Spelare: 420g
CAR 9-Serie Monitor: 320g
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IDENTIFIERING AV KROSSAD SKÄRM

PIXELINFORMATION

En LCD-skärm är en flerskiktad komplex komponent.

Under det hårda yttre plastskiktet håller de två glasskikten undertill LCD-kristallerna, som 
flyter i vätska, på plats. Om oturligt nog en olycka skulle ske, i synnerhet en kraftig lokal 
påverkan, går glaset sönder.

Det hårda yttre plastskiktet på glasytan håller allt glas undertill intakt och gör att inga 
skärvor ramlar ut. Detta är en specifik säkerhetsfunktion, särskilt genomförd för yngre 
användare och även för användning i bil.

Det trasiga glaset visar normalt tecken på var slaget träffat och även sprickor som strålar 
ut från den platsen. Panelen blir obrukbar på grund av vätskeläckage.

Symptomen är ofta ett mörkt, runt märke, en vit skärm utan bild och ibland några flerfärgade 
linjer. Beroende på den specifika skadan kan en del av bilden fortsätta visas en kortare stund 
medan vätskan läcker. En del bläcksvarta fläckar kan också synas vid sprickorna där vätskan 
flyter ut.

Tyvärr omfattas inte skador av denna typ av tillverkarens garanti, eftersom produktskadan 
beror på olycksfall, snarare än på en ursprunglig defekt från tillverkningen.

Se bilden på en trasig LCD-skärm nedan som exempel.

Ersättningsskärmar kan dock installeras av NEXTBASE servicecenter om de kontaktas 
direkt. Se www.nextbase.co.uk för information.

LCD-skärmen består av 1 152 000 pixlar (9-tumsprodukter). Enskilda pixlar kan dock 
upphöra att fungera under produktens normala livscykel. 1 pixel = 0,00009% felfrekvens. 
Ett pixelfel per användningsår anses normalt och är ingen grund till oro.
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FELSÖKNING

Lösning Problem

 

DVD-spelare fungerar inte.

DVD-spelarens skärm är svart och 
fungerar inte trots att strömbrytaren 
står i ON-läge.

Skivan spelas inte.

Bilden är pixlig eller förvrängd.

Ingen bild.

Linjer på skärmen.

    -ikonen visas på skärmen.

Kan inte spela igenom en film.

Inget ljud från högtalarna.

Anslut den medföljande elkabeln för bil till DVD-spelaren.
Kontrollera att DVD-spelarens On / Off-reglage står i 
On-läge.
Kontrollera säkringen i elkabeln (se sidan  ).
Kontrollera att LED-lampan på DVD-spelaren som visar 
att strömmen är på lyser. Om den inte gör det kan 
elkabeln eller DC IN-ingången ha skadats. Kontakta din 
lokala NEXTBASE-återförsäljare för mer information.

DVD-spelaren kommer att befinna sig i automatiskt 
viloläge.
Med hjälp av att slå av och på DVD-spelaren med 
ON/OFF-reglaget bör den återgå till normalt funktion.
Funktionen för automatiskt viloläge kan stängas av i 
inställningarna.

Skivan kan vara skadad eller smutsig. Rengör skivan och 
försök igen. Om skivan fortfarande inte fungerar, försök 
med en annan.
Bristfällig uppspelning kan orsakas av smuts på linsen. 
Använd en ren, torr bomullspinne (använd ren alkohol 
sparsamt om sådan finns att tillgå) och torka varsamt med 
bomullspinnen över linsen. Linsen vilar på en 
fjäderupphängning, så var väldigt försiktig.

Skivan kan vara skadad eller smutsig. Rengör skivan och 
försök igen. Om skivan fortfarande inte fungerar, försök 
med en annan.

Kontrollera att skärmen är ordentligt stängd.
Kontrollera enligt informationen om identifiering av krossad 
skärm.
Kontrollera att DVD-spelaren står i DVD-läge.

Kontrollera enligt informationen om identifiering av krossad 
skärm. Permanenta diagonala linjer är tecken på skada. 
Som en säkerhetsfunktion kommer skärmglaset INTE 
falla ut.

Önskad funktion är inte tillåten just nu.

Du kan inte spola förbi öppningsinformationen och 
upphovsrättsvarningarna i början av en film då skivan är 
programmerad för att förhindra detta.

Höj volymen med fjärrkontrollen.
Kontrollera att MUTE-knappen inte tryckts in.
Spola filmen till ett avsnitt där ljud bör höras. Tryck på 
AUDIO-knappen på fjärrkontrollen för att välja ett 
alternativ.
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FELSÖKNING (FORTS.)

 

 

SolutionProblem

Inget eller förvrängt ljud.

Monitorn fungerar inte.

Monitorn spelar inget ljud eller 
visar ingen bild.

Den sekundära DVD-spelaren i ett
NB7D-CAR / NB9D-CAR-system 
visar inte bilden från den primära 
DVD-spelaren.

Media från USB-minne kan inte 
spelas upp.

Media från SD / MMC-kort kan inte 
spelas upp.

Kontrollera spelaren men hjälp av hörlurar. Om dessa
fungerar normalt är hörlursanslutningen skadad och 
behöver repareras.

Ställ monitorns strömbrytare i ON-läge.
Försörj alltid monitorn med el från DVD-spelaren med 
hjälp av ljud / bild / el-kabeln som levereras med produkten
Kontrollera att DVD-spelaren är ansluten till eluttaget via 
den medföljande elkabeln för bil.
Kontrollera säkringen i elkabeln (se sidan 19 ).

Kontrollera att ljud / bild / el-kabeln mellan DVD-spelaren 
och monitorn är riktigt ansluten och att kontakterna är 
ordentligt isatta.
Kontrollera monitorns elförsörjning. Se föregående avsnitt.

Tryck på MODE-knappen på DVD-spelarens framsida eller 
SOURCE-knappen på fjärrkontrollen och kontrollera att 
DVD-spelaren med skivan i står i DVD-läge och att den 
sekundära spelaren står i AV IN-läge.
Kontrollera att ljud / bild / el-kabeln mellan de båda 
DVD-spelarna är riktigt ansluten och att kontakterna är 
ordentligt isatta.
Kontrollera att elkablarna fungerar enligt instruktionerna 
ovan.

Video, musik eller foton kan vara av fel filformat. 
Kontrollera att videofiler är av ett officiellt DivX-format. 
(se tidigare avsnitt i instruktionsboken), att musikfiler är av 
MP3-format och fotofiler av JPEG-format.
Använd endast USB-minnen som ansluts direkt till 
USB-porten och som är formaterade i FAT 32.
Kontrollera att MODE är inställt på MEDIA.
Kontrollera att mediaenheten inte är skadad.
Ändra filnamn som slutar med ".divx" till att sluta med 
".avi".

Video, musik eller foton kan vara av fel filformat. 
Kontrollera att videofiler är av ett officiellt DivX-format. 
(se tidigare avsnitt i instruktionsboken), att musikfiler är av 
MP3-format och fotofiler av JPEG-format.
Kontrollera att MODE är inställt på MEDIA.
Kontrollera att SD / MMC-kortet är korrekt isatt och inte är 
skadat.
Ändra filnamn som slutar med ".divx" till att sluta med
 ".avi".
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