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Lees alvorens gebruik alle aanwijzingen goed door
voor een optimale werking van het toestel.
Por favor lea detenidamente este manual para
comprender a fondo todas las instrucciones y
obtener un máximo disfrute de esta unidad.
Per ottenere dall’apparecchio le maggiori
prestazioni possibile, prima di usarlo si raccomanda
di leggere a fondo tutte le istruzioni qui fornite.
Leia atentamente todas as instruções antes de
operar para obter o melhor desempenho posição
do aparelho.
Μελετήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη
λειτουργία, για διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή
απόδοση της συσκευής.
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Waarschuwing
Bedien of gebruik geen functies die uw aandacht van de verkeersveiligheid af zou kunnen leiden.

Let op
Volume-instelling:
• Voorkom ongelukken en stel het volume derhalve zodanig in dat u geluid van buiten nog goed kunt horen.
• Verlaag het volume alvorens de weergave van digitale bronnen te starten om beschadiging van de luidsprekers door een
plotselinge verhoging van het uitgangsniveau te voorkomen.
Algemeen:
• Gebruik geen USB-apparaat of iPod/iPhone indien dit veilig rijden zou kunnen storen.
• Maak beslist een back-up van alle belangrijke data. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van opgenomen data.
• Voorkom kortsluiting en steek derhalve nooit metalen voorwerpen (zoals munten en gereedschap) in het toestel.
• In geval van een storing door condensvorming op de laserlens, moet u de disc verwijderen en wachten totdat de condens is
verdampt.
• Het USB-vermogen is aangegeven op het hoofdtoestel. Verwijder het voorpaneel om het vermogen te controleren. ( 3)
Afstandsbediening (RM-RK52):
• Plaats de afstandsbediening niet op warme plaatsen zoals op het dashboard.
• De lithiumbatterij kan ontploffen indien verkeerd geplaatst. Vervang de batterij door een van hetzelfde of gelijkwaardig type.
• Accu’s en batterijen mogen niet worden blootgesteld aan buitensporige hitte, zoals van direct zonlicht, vuur, enz.
• Bewaar wanneer niet in gebruik de batterij buiten het bereik van kleine kinderen en in de oorspronkelijke verpakking. Gooi
gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Als een batterij wordt ingeslikt, raadpleegt u onmiddellijk een arts.

INSTALLEREN / VERBINDEN 20

Onderhoud
Meer over deze
gebruiksaanwijzing
• De bediening wordt voornamelijk
uitgelegd met gebruik van de toetsen
op het voorpaneel van de KD-R852BT /
KD-R851BT.
• De Engelse taal wordt gebruikt voor de
aanduidingen op het display in deze
gebruiksaanwijzing.
• [XX] toont de gekozen onderdelen.
• ( XX) verwijst naar verwante uitleg op
de aangegeven pagina.

Reinigen van het toestel: Verwijder vuil van het voorpaneel met een droge siliconen of zachte doek.
Reinigen van de aansluitingen: Verwijder het voorpaneel en reinig de aansluitingen
voorzichtig met een katoenen wattestokje en let op dat u de aansluitingen niet
beschadigt.
Meer over discs:
• Raak het opnameoppervlak van een disc niet aan.
Aansluiting (op de achterkant
• Plak geen plakband e.d. op een disc en gebruik geen disc waar plakband e.d. op geplakt
van het voorpaneel)
is.
• Gebruik geen toebehoren of hulpstukken voor discs.
• Veeg vanuit het midden van de disc naar de rand.
• Reinig discs met een droge siliconen of zachte doek. Gebruik geen oplosmiddelen.
• Verwijder een disc in horizontale richting uit het toestel.
• Verwijder bramen van het middengat en de discrand alvorens een disc te plaatsen.
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BASISPUNTEN
Voorpaneel

Afstandsbediening (RM-RK52) (niet

Bevestigen

bijgeleverd)

KD-R951BT kan met een los verkrijgbare
Displayvenster

afstandsbediening op afstand worden bediend.
Afstandsbedieningssensor (Stel niet
aan schel zonlicht bloot.)

KD-R951BT

Volumeregelaar
(draaien/drukken)

Verwijderen
Lade

Verwijder alvorens ingebruikname
het isolatievel.

Terugstellen
Verwijdertoets

Vervangen van de batterij

KD-R951BT
De door u gemaakte
instellingen worden tevens
gewist.

Voor het

Doet u dit (op het voorpaneel)

Doet u dit (op de afstandsbediening)

Inschakelen van de
stroom
Instellen van het volume

Druk op B /SOURCE.
• Houd even ingedrukt om de stroom uit te schakelen.
Verdraai de volumeknop.
Druk op de volumeknop om het geluid te dempen of de weergave te pauzeren.
• Druk nogmaals om te annuleren.

Druk op VOL + of VOL –.

Een bron selecteren

Veranderen van de
displayinformatie

( niet mogelijk )

Druk op
om het geluid te dempen of de weergave te
pauzeren.
• Druk nogmaals om te annuleren.
Druk herhaaldelijk op SOURCE.

• Druk herhaaldelijk op B /SOURCE.
• Druk op B /SOURCE en verdraai vervolgens binnen 2 seconden de
volumeknop.
Druk herhaaldelijk op DISP. ( 17)
• Houd even ingedrukt om de huidige display-informatie rollend te tonen.

( niet mogelijk )
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STARTEN
Basisinstelling: XX

CLOCK
CLOCK ADJ
CLOCK DISP

1

Annuleren van de demonstratie

1 Houd MENU even ingedrukt.
2 Draai de volumeknop om [DEMO] te kiezen en druk vervolgens op de
knop.
3 Draai de volumeknop om [DEMO OFF] te kiezen en druk vervolgens op de
knop.
4 Druk op MENU om te verlaten.

2

Instellen van de klok
1 Houd MENU even ingedrukt.
2 Draai de volumeknop om [CLOCK] te kiezen en druk vervolgens op de
knop.

3 Draai de volumeknop om [CLOCK SET] te kiezen en druk vervolgens op de
knop.

SETTINGS
BEEP
SRC SELECT
AM *
AUX *
LANGUAGE

AUTO: De kloktijd wordt automatisch ingesteld op basis van kloktijddata (CT) van het FM
Radio Data System signaal. ; OFF: Geannuleerd.
ON: De tijd wordt op het display getoond, ook wanneer de stroom is uitgeschakeld. ;
OFF: Geannuleerd.
ON: Activeren van de toetsdruktoon. ; OFF: Uitschakelen.
ON: Activeren van AM als bronkeuze. ; OFF: Uitschakelen.
ON: Activeren van AUX als bronkeuze. ; OFF: Uitschakelen.
Kies indien van toepassing de displaytaal voor het menuen taginformatie (naam van map,
bestand, liedje, artiest, album).
ENGLISH: De displaytaal is Engels.
РУССКИЙ: De displaytaal is Russisch.

F/W UPDATE
SYSTEM / BLUETOOTH
F/W xxxx
YES: De upgrade van de firmware wordt gestart. ; NO: Geannuleerd (upgraden is niet
geactiveerd).
Ga voor details aangaande de update van firmware naar: <http://www.jvc.net/cs/car/>.
* Verschijnt niet wanneer de overeenkomende bron wordt gekozen.

4 Draai de volumeknop om de instellingen te maken en druk vervolgens
op de knop.
Dag Uur Minuut
5 Draai de volumeknop om [24H/ 12H] te kiezen en druk vervolgens op de
knop.
6 Draai de volumeknop om [12 HOUR] of [24 HOUR] te kiezen en druk
vervolgens op de knop.
7 Druk op MENU om te verlaten.

3

Instellen van de basisinstellingen
1 Houd MENU even ingedrukt.
2 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel)
en druk vervolgens op de knop.

3 Druk op MENU om te verlaten.
Druk op G T/P om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.
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CD / USB / iPod
Starten van de weergave
De bron verandert automatisch en de weergave start.

CD

Uitwerpen disc

Labelkant

USB
USB-ingangsaansluiting

USB 2.0 kabel*1
(los verkrijgbaar)

Voor het

Doe dit

Kiezen van een
fragment/bestand

Druk op S/ T (of druk op H / I op de RM-RK52).

Kiezen van een map *3

Druk op 1 K / 2 J (of druk op J / K op de RM-RK52).

Snel achterwaarts/
voorwaarts

Houd S/ T ingedrukt (of houd H / I op de RM-RK52 even ingedrukt).

Afspelen herhalen *4

Druk herhaaldelijk op 4 B om een keuze te maken.
• Audio-CD of JVC Playlist Creator (JPC) / JVC Music Control (JMC) bestand ( 16): TRACK RPT,
RPT OFF
• MP3/WMA/WAV-bestand: TRACK RPT, FOLDER RPT, RPT OFF
• iPod: ONE RPT, ALL RPT, RPT OFF

Willekeurig afspelen *4

Druk herhaaldelijk op 3 A om een keuze te maken.
• Audio-CD: ALL RND, RND OFF
• MP3/WMA/WAV-bestand of JPC / JMC-bestand: FOLDER RND, ALL RND, RND OFF
• iPod: SONG RND, ALL RND, RND OFF

iPod/iPhone
USB-ingangsaansluiting

(Accessoire van de iPod/iPhone)*1
Druk herhaaldelijk op 5 iPod MODE om de
bedieningsfunctie te kiezen ([HEAD MODE] /
[IPHONE MODE]).
HEAD MODE: Met het toestel.
IPHONE MODE: Met de iPod/iPhone.*2

*1
*2
*3
*4

Laat de kabel wanneer niet in gebruik niet in de auto achter.
Weergave/pauze, verspringen, snel-voorwaarts of achterwaarts verplaatsen in bestanden is nog mogelijk met het toestel.
Alleen voor MP3/WMA/WAV-bestanden. Werkt niet voor een iPod.
Voor de iPod: Alleen mogelijk met [HEAD MODE].

NEDERLANDS |
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CD / USB / iPod
Kiezen van een fragment/bestand uit een lijst
Voor iPod: Alleen mogelijk wanneer [HEAD MODE] is gekozen. ( 5)
1 Druk op MENU .
2 Draai de volumeknop om een keuze te maken en druk vervolgens op de
knop.
• MP3/WMA/WAV-bestand: Kies de gewenste map en vervolgens het bestand.
• iPod of JPC / JMC-bestand: Kies het gewenste bestand uit de lijsten (PLAYLISTS,
ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS*, GENRES, COMPOSERS*, AUDIOBOOKS*).
* Alleen voor iPod.
Indien u veel bestanden heeft....
U kunt snel zoeken (in stap 2 hierboven) door de volumeknop snel te draaien.
• Niet van toepassing op iPod.

Kiezen van een liedje met de naam
Tijdens het luisteren naar de iPod met [HEAD MODE] gekozen ( 5)....
Indien er veel mappen of fragmenten/bestanden zijn, kunt u ze snel doorzoeken in
overeenstemming met het eerste teken (A tot Z, 0 tot 9 en OTHERS).
• “OTHERS” verschijnt indien het eerste teken anders dan A tot Z en 0 tot 9 is.

1 Druk op MENU .
2 Draai de volumeknop om de gewenste lijst te kiezen en druk vervolgens
op de knop.

3 Druk op 1 K / 2 J of draai de volumeknop snel om het gewenste teken
te kiezen.

4 Draai de volumeknop om een gewenste map of fragment/bestand te
kiezen en druk vervolgens op de knop.

Verander van USB-drive
Indien een smartphone (massa-opslagklasse) met de USB-ingangsaansluiting is
verbonden, kunt u het interne geheugen van deze of extern geheugen (bijvoorbeeld een
SD-kaart) kiezen voor weergave van de opgeslagen muziek.
U kunt tevens de gewenste drive voor weergave kiezen indien een apparaat met
meerdere drives is verbonden.
Druk herhaaldelijk op 5 iPod MODE om de gewenste drive te kiezen.
(of)
1 Houd MENU even ingedrukt.
2 Draai de volumeknop om [USB/IPOD] te kiezen en druk vervolgens op de
knop.
3 Draai de volumeknop om [USB] te kiezen en druk vervolgens op de
knop.
4 Druk op de volumeknop om [DRIVECHANGE] te kiezen.
De volgende drive wordt automatisch gekozen.
Herhaal stappen 1 tot 4 om de volgende drives te kiezen.
Kiesbare items: [DRIVE 1] tot [DRIVE 5]

Veranderen van de weergavesnelheid van een audioboek
Tijdens het luisteren naar de iPod met [HEAD MODE] gekozen ( 5)....
1 Houd MENU even ingedrukt.
2 Draai de volumeknop om [USB/IPOD] te kiezen en druk vervolgens op de
knop.
3 Draai de volumeknop om [IPOD] te kiezen en druk vervolgens op de
knop.
4 Draai de volumeknop om een keuze te maken en druk vervolgens op de
knop.
BOOK NORMAL / BOOK FASTER / BOOK SLOWER: Kies de gewenste
weergavesnelheid van het geluidsbestand van het audiobook in de iPod/iPhone.
(Basisinstelling: Afhankelijk van de instelling van uw iPod/iPhone.)
• Druk op G T/P om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.
• Druk op MENU om te annuleren.
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RADIO
Opzoeken van een favoriet programma (PTY-zoeken)
Alleen beschikbaar voor FM-bron.
1 Houd G T/P even ingedrukt.
2 Draai de volumeknop om een PTY-code te kiezen en druk vervolgens op
de knop om het zoeken te starten.
Indien er een zender is die een programma van dezelfde PTY-code uitzendt, wordt
op deze zender afgestemd.
“ST” licht op tijdens ontvangst van een stereo FM-uitzending met voldoende
signaalsterkte.

Opzoeken van een zender
1 Druk op B /SOURCE om FM of AM te kiezen.
2 Druk op S/ T (of druk op H / I op de RM-RK52) om automatisch een
zender op te zoeken.
(of)
Houd S/ T (of H / I op de RM-RK52) even ingedrukt totdat “M”
knippert en druk vervolgens herhaaldelijk om een zender handmatig op
te zoeken.

Opslaan van een zender
U kunt maximaal 18 zenders voor FM en 6 zenders voor AM opslaan.
Tijdens het luisteren naar een zender....
Houd een van de cijfertoetsen (1 tot 6) waaronder u een zender wilt opslaan
even ingedrukt.
(of)
1 Houd de volumeknop ingedrukt totdat “PRESET MODE” knippert.
2 Draai de volumeknop om een voorkeurnummer te kiezen en druk
vervolgens op de knop.
Het voorkeurnummer knippert en “MEMORY” wordt getoond.

PTY-code: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED,
POP M (popmuziek), ROCK M (rockmuziek), EASY M (easy listening muziek), LIGHT M (lichte muziek),
CLASSICS, OTHER M (overige muziek), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (nationale muziek), OLDIES,
FOLK M (folkmuziek), DOCUMENT

Activeren van TA-standbyontvangst
Alleen beschikbaar voor FM-bron.
Druk op G T/P.
Het toestel schakelt van iedere bron uitgezonderd AM, tijdelijk over naar
verkeersinformatie (TA) indien beschikbaar.
• Druk nogmaals op G T/P om uit te schakelen.

Overige instellingen
1 Houd MENU even ingedrukt.
2 Draai de volumeknop om [TUNER] te kiezen en druk vervolgens op de
knop.

3 Draai de volumeknop om een keuze te maken ( 8) en druk vervolgens
op de knop.

4 Druk op MENU om te verlaten.
Druk op G T/P om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.

• Kiezen van een opgeslagen zender: Druk op een van de cijfertoetsen (1 tot 6).
(of)
Druk op MENU, draai de volumeknop om een voorkeurnummer te kiezen en druk
vervolgens op de knop ter bevestiging.
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RADIO
Basisinstelling: XX

RADIO TIMER

SSM
IF BAND*2
MONO*2
NEWS-STBY*2
REGIONAL*2
AF SET*2

Inschakelen van de radio op een bepaalde tijd, ongeacht welke bron is gekozen.
1 ONCE/ DAILY/ WEEKLY/ OFF: Kies hoe vaak de timer moet worden geactiveerd.
2 FM/ AM: Kies de FM- of AM-golfband.
3 01 tot 18 (voor FM)/ 01 tot 06 (voor AM): Kies de voorkeurzender.
4 Stel de dag *1 en tijd voor het inschakelen in.
• “M” licht op wanneer voltooid.
*1 Alleen kiesbaar wanneer [ONCE] of [WEEKLY] in stap 1 is gekozen.
De radiotimer wordt in de volgende gevallen niet geactiveerd.
• Het toestel is uitgeschakeld.
• [OFF] is gekozen voor [AM] in [SRC SELECT] nadat de radiotimer voor AM is gekozen. ( 4)
SSM 01 – 06 / SSM 07 – 12 / SSM 13 – 18: Automatisch opslaan van 18 zenders voor FM. “SSM” stopt te knipperen
nadat de eerste 6 zenders zijn opgeslagen. Kies SSM 07 – 12 / SSM 13 – 18 voor het opslaan van de volgende12 zenders.
AUTO: Verhogen van de gevoeligheid van de tuner voor minder, door in de buurt liggende FM-zenders veroorzaakte storing. (Het
stereo-effect gaat mogelijk verloren.) ; WIDE: Onderhevig aan ruis van in de buurt liggende FM-zenders maar de geluidskwaliteit
wordt niet verslechterd en het stereo-effect blijf behouden.
ON: Verbeteren van de FM-ontvangst, maar het stereo-effect gaat verloren. ; OFF: Geannuleerd.
ON: Het toestel schakelt tijdelijk naar het nieuwsprogramma over indien beschikbaar. ; OFF: Geannuleerd.
ON: Overschakelen naar een andere zender in een bepaalde regio met gebruik van “AF”. ; OFF: Geannuleerd.
ON: Automatisch opzoeken van een andere zender die hetzelfde programma in hetzelfde Radio Data System-netwerk uitzendt maar
met een betere ontvangst indien de ontvangst van de huidige zender slecht is. ; OFF: Geannuleerd.

AUX
Gebruik een draagbare audiospeler
1 Verbind een draagbare audiospeler (los
verkrijgbaar).
3,5 mm stereo-ministekker, “L”-vormig
(los verkrijgbaar)

Aux-ingangsaansluiting

Draagbare
audiospeler

2 Kies [ON] voor [AUX] in [SRC SELECT]. ( 4)
3 Druk op B /SOURCE om AUX te kiezen.
4 Schakel de draagbare audiospeler in en start
de weergave.
Gebruik een stereoministekker met
3-kernen voor een optimaal geluid.

*2 Alleen voor FM-bron.
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BLUETOOTH®
U kunt Bluetooth apparaten met dit toestel bedienen.

Verbind de microfoon
Achterpaneel
Microfoon
(bijgeleverd)
Microfooningangsaansluiting

Stel de hoek van de
microfoon in

1 Druk op B /SOURCE om het toestel in te
Zet indien nodig met snoerklemmen (niet
bijgeleverd) vast.

De Bluetooth verbinding wordt verbroken wanneer u
het toestel uitschakelt of het voorpaneel tijdens een
telefoongesprek verwijdert. Zet het gesprek voort met uw
mobiele telefoon.

Ondersteunde Bluetooth profielen
–
–
–
–
–
–

Koppelen van een Bluetooth apparaat
Nadat u voor het eerst een Bluetooth apparaat op dit
toestel heeft aangesloten, moet u het apparaat aan dit
toestel koppelen. Nadat het koppelen is voltooid, blijft
het Bluetooth apparaat geregistreerd in het toestel, zelfs
wanneer u het toestel terugstelt.
• U kunt in totaal maximaal vijf apparaten registreren
(koppelen).
• Tegelijkertijd kunnen er maximaal twee Bluetooth
telefoons en één Bluetooth audio-apparaat worden
verbonden.
• Dit toestel ondersteunt Secure Simple Pairing (SSP).
• Bepaalde Bluetooth apparaten worden niet
automatisch na het koppelen met het toestel
verbonden. Verbind het apparaat dan handmatig
met het toestel. Zie de handleiding van het Bluetooth
apparaat voor meer informatie.

Hands-Free Profile (HFP1.5)
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP1.3)
Object Push Profile (OPP)
Phonebook Access Profile (PBAP)
Serial Port Profile (SPP)

schakelen.

2 Zoek en kies “JVC UNIT” met het Bluetooth
apparaat.
“BT PAIRING” knippert op het display.
• Met bepaalde Bluetooth apparaten moet u
mogelijk direct na het zoeken de PIN-code
(persoonlijk identificatienummer) invoeren.
3 Voer afhankelijk van wat over het display rolt
(A) of (B) uit.
• Met bepaalde Bluetooth apparaten wordt
het koppelen mogelijk anders dan hieronder
beschreven uitgevoerd.
(A) “[Naam apparaat]” “XXXXXX”
“VOL – YES” “BACK – NO”
• “XXXXXX” is een 6-cijferige sleutel die willekeurig
tijdens het koppelen wordt gemaakt.

Controleer dat de sleutel die op het toestel en
het Bluetooth apparaat verschijnt hetzelfde is.
Druk op de volumeknop om de sleutel te
bevestigen.
Bedien het Bluetooth apparaat om de sleutel te
bevestigen.
(B) “[Naam apparaat]” “VOL – YES”
“BACK – NO”
Druk op de volumeknop om het koppelen te
starten.
• Voer wanneer “PAIRING” “PIN 0000” over
het display rolt de PIN-code “0000” in het
Bluetooth apparaat in.
U kunt alvorens te koppelen de PIN-code als
gewenst veranderen. ( 13)
• Indien alleen “PAIRING” verschijnt, bedien dan
het Bluetooth apparaat om het koppelen te
bevestigen.
“PAIRING COMPLETED” verschijnt wanneer het koppelen
is voltooid.
• “ ” of “ ” licht op wanneer een Bluetooth mobiele
telefoon is verbonden.
• “ ” licht op wanneer een Bluetooth audiospeler is
verbonden.

Controlefunctie Bluetooth
compatibiliteit
U kunt de verbinding van het ondersteunde profiel tussen
het Bluetooth apparaat en het toestel controleren.
• Controleer of er geen Bluetooth apparaat is verbonden.
1 Houd
even ingedrukt.
“BLUETOOTH”
“CHECK MODE” verschijnt.
“SEARCH NOW USING PHONE” “PIN IS 0000”
verschijnt rollend op het display.
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BLUETOOTH®
2 Zoek en kies binnen 3 minuten “JVC UNIT” met

Bluetooth mobiele telefoon

het Bluetooth apparaat.

3 Voer afhankelijk van wat op het display verschijnt

Voor het

Doe dit

(A), (B) of (C) uit.
(A) “PAIRING” “XXXXXX” (6-cijferig wachtwoord):
Controleer dat hetzelfde wachtwoord op het
toestel en het Bluetooth apparaat verschijnt en
bedien vervolgens het Bluetooth apparaat om het
wachtwoord te bevestigen.
(B) “PAIRING” “PIN IS 0000”: Voer “0000” op het
Bluetooth apparaat in.
(C) “PAIRING”: Bedien het Bluetooth apparaat om het
koppelen te bevestigen.
Wanneer het koppelen geslaagd is, verschijnt “PAIRING OK”
“[naam van apparaat]” en wordt de Bluetooth compatibiliteit
gecontroleerd.
Bedien het Bluetooth apparaat wanneer “CONNECT NOW
USING PHONE” verschijnt voor verdere toegang tot het
telefoonboek.

Ontvangst van een
gesprek

Druk op
of de volumeknop.
Met de RM-RK52: Druk op J / K / H / I .
• Indien [AUTO ANSWER] is ingesteld op de gekozen tijd, antwoordt het toestel
het binnenkomende gesprek automatisch. ( 11)

Negeren van een
binnenkomend gesprek

Houd
of de volumeknop even ingedrukt.
Met de RM-RK52: Houd J / K / H / I even ingedrukt.

Beëindigen van een
gesprek

Houd
of de volumeknop even ingedrukt.
Met de RM-RK52: Houd J / K / H / I even ingedrukt.
Druk tijdens een gesprek op de volumeknop.
• De bedieningen zijn mogelijk anders afhankelijk van de verbonden
Bluetooth mobiele telefoon.
Verdraai de volumeknop tijdens het gesprek.
Phone Volume (telefoonvolume): [00] tot [50] (Basisinstelling: [15])
• Deze instelling heeft geen effect op het volume van andere bronnen.

Het resultaat van de verbinding knippert op
het display.
“PAIRING OK” en/of “H.FREE OK”*1 en/of “A.STREAM OK”*2
en/of “PBAP OK”*3 : Compatibel
*1 Compatibel met Hands-Free Profile (HFP)
*2 Compatibel met Advanced Audio Distribution Profile
(A2DP)
*3 Compatibel met Phonebook Access Profile (PBAP)
Na 30 seconden verschijnt “PAIRING DELETED” ten teken dat de
koppeling is gewist en wordt de controlefunctie van het toestel
geannuleerd.
• Houd voor het annuleren B /SOURCE even ingedrukt om
de stroom uit te schakelen en schakel de stroom vervolgens
weer in.

Activeren of annuleren
van de hands-free functie
Instellen van het volume
van de telefoon
Schakelen tussen twee
verbonden telefoons

Druk herhaaldelijk op
.
• Niet van toepassing tijdens een gesprek.

Verbeteren van de geluidskwaliteit tijdens een gesprek
Tijdens een telefoongesprek....
1 Houd MENU even ingedrukt.
2 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens
op de knop.
3 Druk op MENU om te verlaten.
Druk op G T/P om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.
Basisinstelling: XX

MIC LEVEL
NOISE RDCT
ECHO CANCEL

–20 — +08 (0): De gevoeligheid van de microfoon wordt hoger naarmate het nummer hoger wordt.
–05 — –20 (–10): Stel het ruisreductieniveau in zodat de ruis tijdens een telefoongesprek minimaal is.
1 — 10 (4): Stel de vertragingstijd voor echo-annulering in totdat de laatste echo wordt gehoord tijdens een telefoongesprek.
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BLUETOOTH®
Bluetooth bedieningsfuncties
om de Bluetooth functie te activeren.
1 Druk op
2 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel)
en druk vervolgens op de knop.

3 Druk op MENU om te verlaten.
Druk op G T/P om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.

RECENT CALL

PHONEBOOK

DIAL NUMBER

1 Druk op de volumeknop om een naam of telefoonnummer te kiezen.
• “>” verwijst naar ontvangen gesprekken, “<” naar gebelde nummers en “M” naar
gemiste gesprekken.
• “NO HISTORY” verschijnt indien er geen geschiedenis of gebeld nummer van
gesprekken is.
2 Druk op de volumeknop om te bellen.
1 Draai de volumeknop om een naam te kiezen en druk vervolgens op de knop.
2 Draai de volumeknop om een telefoonnummer te kiezen en druk vervolgens op de knop
om te bellen.
• Indien de telefoon PBAP ondersteunt, wordt het telefoonboek van de aangesloten
telefoon automatisch tijdens het koppelen naar het toestel gestuurd.
“SEND P.BOOK MANUALLY” verschijnt indien de telefoon niet voor PBAP geschikt is.
Verstuur het telefoonboek handmatig. ( 13, P.BOOK WAIT)
• Dit toestel kan alleen letters zonder accenten tonen. (“Ú” verschijnt bijvoorbeeld als “U”.)
• Indien er veel contacten in het telefoonboek zijn ( 12, Kiezen van een

contact met de naam).
1 Draai de volumeknop om een nummer (0 tot 9) of teken ( , #, +) te kiezen.
2 Druk op S / T om de invoerpositie te verplaatsen.
Herhaal stappen 1 en 2 totdat het gehele telefoonnummer is ingevoerd.

3 Druk op de volumeknop om te bellen.
VOICE

Zeg de naam van een persoon die u wilt bellen of gebruik telefoonfuncties door een
stemcommando te geven. ( Gebruik van stemherkenning)

SETTINGS
AUTO ANSWER
RING TONE

Basisinstelling: XX

01 SEC — 30 SEC: Het toestel beantwoordt het binnenkomende gesprek
automatisch binnen de gekozen tijd (seconden). ; OFF: Geannuleerd.
IN UNIT: Het toestel geeft een beltoon ten teken dat u een gesprek/tekstbericht

ontvangt.
(De standaardbeltoon is verschillend afhankelijk van het gekoppelde apparaat.)
• CALL: Kiezen van de gewenste beltoon (TONE 1 — 5) voor binnenkomende
gesprekken.
• MESSAGE: Kiezen van de gewenste beltoon (TONE 1 — 5) voor
binnenkomende tekstberichten.
IN PHONE: Het toestel gebruikt de beltoon van de aangesloten telefoon ten teken dat
een gesprek/tekstbericht wordt ontvangen. (De aangesloten telefoon gaat over indien de
telefoon niet voor deze functie geschikt is.)
RING COLOR
COLOR 01 — COLOR 29 (COLOR 06): De displayzone verandert naar de
(voor KD-R951BT) gekozen kleur tijdens een gesprek of wanneer een tekstbericht wordt ontvangen. ;
OFF : Geannuleerd.
MSG NOTICE *
ON: Het toestel geeft een beltoon en “RCV MESSAGE” verschijnt ten teken dat een
tekstbericht wordt ontvangen. ; OFF: Geannuleerd.
* De functionaliteit is afhankelijk van het soort telefoon.

Melding tekstbericht
Wanneer de telefoon een tekstbericht ontvangt, hoort u een beltoon en verschijnt
“RCV MESSAGE”.
• U kunt geen boodschappen lezen, samenstellen of versturen via dit toestel.
• Druk op een willekeurige toets om de melding te wissen.

Gebruik van stemherkenning
even ingedrukt.
1 Houd
De aangesloten telefoon (die het eerst werd gekoppeld) wordt geactiveerd. Indien
echter een voorkeurapparaat is verbonden, wordt dit apparaat geactiveerd wanneer
u
even ingedrukt houdt. ( 12, PRIORITY)
2 Zeg de naam van een persoon die u wilt bellen of gebruik
telefoonfuncties door een stemcommando te geven.
• De ondersteunde stemherkenningsfuncties verschillen per telefoon. Zie de
gebruiksaanwijzing van de aangesloten telefoon voor details.
• Dit toestel ondersteunt tevens de “intelligente persoonlijke assistentiefunctie” van
iPhone.
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BLUETOOTH®
Kiezen van een contact met de naam
• U kunt snel een contact in overeenstemming met het eerste teken (A tot Z, 0 tot 9
en OTHERS) opzoeken.
• “OTHERS” verschijnt indien het eerste teken anders dan A tot Z en 0 tot 9 is.
1 Druk op
om de Bluetooth functie te activeren.
2 Draai de volumeknop om [PHONEBOOK] te kiezen en druk vervolgens
op de knop.
3 Druk op 1 K / 2 J om het gewenste teken te kiezen.
4 Draai de volumeknop om een naam te kiezen en druk vervolgens op
de knop.
5 Draai de volumeknop om een telefoonnummer te kiezen en druk
vervolgens op de knop om te bellen.
Druk op G T/P om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.

Opslaan van een contact in het geheugen
U kunt maximaal 6 contacten opslaan.
1 Druk op
om de Bluetooth functie te activeren.
2 Draai de volumeknop om [RECENT CALL], [PHONEBOOK] of
[DIAL NUMBER] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
3 Draai de volumeknop om een contact te kiezen of een
telefoonnummer in te voeren.
Druk nadat een contact is gekozen op de volumeknop om het telefoonnummer
te tonen.
4 Houd een van de cijfertoetsen (1 tot 6) even ingedrukt.
“MEMORY P(gekozen voorkeurnummer)” verschijnt wanneer het contact is
opgeslagen.
Kies voor het wissen van een contact uit het geheugen [DIAL NUMBER] in stap 2 en
sla een blanco nummer op.

Bellen vanuit het geheugen
om de Bluetooth functie te activeren.
1 Druk op
2 Druk op een van de cijfertoetsen (1 tot 6).
3 Druk op de volumeknop om te bellen.
“NO PRESET” verschijnt indien er geen contacten zijn opgeslagen.

Wissen van een contact
Niet van toepassing op mobiele telefoons die PBAP ondersteunen.
1 Druk op
om de Bluetooth functie te activeren.
2 Draai de volumeknop om [RECENT CALL] of [PHONEBOOK] te kiezen en druk
vervolgens op de knop.
3 Draai de volumeknop om een contactnaam of telefoonnummer te kiezen.
4 Houd G T/P even ingedrukt.
5 Draai de volumeknop om [DELETE] of [DELETE ALL] te kiezen en druk
vervolgens op de knop.
DELETE: Een in stap 3 gekozen naam of telefoonnummer wordt gewist.
DELETE ALL: Alle namen of telefoonnummers van het in stap 2 gekozen menu worden
gewist.
6 Draai de volumeknop om [YES] of [NO] te kiezen en druk vervolgens op de
knop.

Bluetooth functie-instellingen
1 Houd MENU even ingedrukt.
2 Draai de volumeknop om [BLUETOOTH] te kiezen en druk vervolgens op de
knop.

3 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en
druk vervolgens op de knop.

4 Druk op MENU om te verlaten.
Druk op G T/P om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.
Basisinstelling: XX

PHONE
AUDIO
APPLICATION
DELETE PAIR
PRIORITY

Kiezen van de telefoon of het audiotoestel die/dat u wilt verbinden of ontkoppelen.
“ ” verschijnt voor het apparaat.
Toont de verbonden telefoonnaam met gebruik van de JVC Smart Music Control *1 app. “ ”
verschijnt voor het apparaat.
1 Draai de volumeknop om het te wissen apparaat te kiezen en druk vervolgens op de knop.
2 Draai de volumeknop om [YES] of [NO] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
Kiezen van een apparaat dat u als voorkeurapparaat wilt verbinden. “ ” verschijnt voor het
apparaat dat als voorkeurapparaat is gekozen.
• “NO PAIR” verschijnt indien er geen geregistreerd apparaat werd gevonden.
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BLUETOOTH®
P.BOOK
WAIT *2
SET PINCODE
(0000)

AUTO CNNCT
INITIALIZE
INFORMATION

Kopieert maximaal 400 nummers van het
telefoonboekgeheugen van een aangesloten
telefoon.
Verandert de PIN-code (maximaal 6 cijfers).
1 Draai de volumeknop om een nummer te
kiezen.
2 Druk op S / T om de invoerpositie
te verplaatsen.
Herhaal stappen 1 en 2 totdat de gehele
PIN-code is ingevoerd.
3 Druk op de volumeknop om te bevestigen.
ON: Het toestel maakt automatisch weer een
verbinding met het Bluetooth apparaat wanneer
het binnen bereik is. ; OFF: Geannuleerd.
YES: Terugstellen van alle Bluetooth instellingen
(inclusief opgeslagen koppeling, telefoonboek,
etc.). ; NO: Geannuleerd.
MY BT NAME: Tonen van de naam van het
toestel (JVC UNIT). ; MY ADDRESS: Tonen van
het adres van dit toestel.

Bluetooth audiospeler
De bediening en display-aanduidingen verschillen
mogelijk afhankelijk van de verbonden apparatuur.

Voor het
Weergave

BT AUDIO te kiezen.

2 Bedien de Bluetooth
Pauzeren of
hervatten van
weergave
Kiezen van een
groep of map
Achterwaarts/
voorwaarts
verspringen
Snel achterwaarts/
voorwaarts

*1 JVC Smart Music Control is ontworpen voor het
bekijken van de status van een JVC autoreceiver en het
uitvoeren van eenvoudige bedieningen met Android
smartphones.
Ga voor JVC Smart Music Control bedieningen naar de
JVC website: <http://www.jvc.net/cs/car/>.
*2 Alleen kiesbaar wanneer de aangesloten telefoon voor
OPP geschikt is.

Doe dit
1 Druk op B /SOURCE om

Afspelen herhalen

Willekeurig
afspelen

audiospeler om de
weergave te starten.
Druk op MENU (of druk
op
op de RM-RK52).
Druk op 1 K / 2 J (of druk
op J / K op de RM-RK52).
Druk op S / T (of druk
op H / I op de RM-RK52).
Houd S / T ingedrukt
(of houd H / I op de
RM-RK52 even ingedrukt).
Druk herhaaldelijk op
4 B om een keuze te
maken.
TRACK RPT, ALL RPT, RPT OFF
Druk herhaaldelijk op
3 A om een keuze te
maken.
GROUP RND, ALL RND,
RND OFF

AUDIO-INSTELLINGEN
1 Houd MENU even ingedrukt.
2 Draai de volumeregelaar om een keuze
te maken (zie de volgende tabel) en druk
vervolgens op de knop.
Herhaal stap 2 totdat het gewenste onderdeel is
gekozen.
3 Druk op MENU om te verlaten.
Druk op G T/P om naar het voorgaande onderdeel of
hiërarchie terug te keren.
Basisinstelling: XX

EQ SETTING
EQ PRESET

FLAT / HARD ROCK / JAZZ / POP /
R&B / TALK / USER1 / USER2 /
VOCAL BOOST / BASS BOOST /
CLASSICAL / DANCE: Kiezen van een
vastgelegde equalizer.

EASY EQ
Basisinstelling: 00

1 USER1/ USER2: Kiezen van een
voorkeurnaam.

2 Leg uw eigen geluidsinstellingen vast.
(Voor KD-R852BT / KD-R851BT)
SUB.W *1: –08 tot +08
BASS LVL: –06 tot +06
MID LVL: –06 tot +06
TRE LVL: –06 tot +06
(Voor KD-R951BT)
SUB.W *1: –08 tot +08
BASS LVL: –10 tot +10
MID LVL: –10 tot +10
TRE LVL: –10 tot +10
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AUDIO-INSTELLINGEN
PRO EQ
(voor

KD-R852BT /
KD-R851BT)

PRO EQ
(voor

KD-R951BT)

AUDIO
BASS BOOST
LOUD

1 USER1/ USER2: Kiezen van een voorkeurnaam.
2 BASS / MIDDLE / TREBLE: Kies een toon.
3 Stel de geluidselementen voor de gekozen toon in.
BASS Frequentie: 60/ 80/ 100/ 200 Hz
Basisinstelling: (80 Hz)
Niveau: –06 tot +06
(00)
Q:
Q1.0/ Q1.25/ Q1.5/ Q2.0
(Q1.0)
MIDDLE Frequentie: 0.5/ 1.0/ 1.5/ 2.5 kHz
Basisinstelling: (1.0 kHz)
Niveau: –06 tot +06
(00)
Q:
Q0.75/ Q1.0/ Q1.25
(Q1.25)
TREBLE Frequentie: 10.0/ 12.5/ 15.0/ 17.5 kHz Basisinstelling: (10.0 kHz)
Niveau: –06 tot +06
(00)
Q:
Q FIX
(Q FIX)
1 USER1/ USER2: Kiezen van een voorkeurnaam.
2 BASS / MID BASS / MID / MID HIGH / HIGH: Kies een toon.
3 Stel de geluidselementen voor de gekozen toon in.
BASS
Frequentie: 63/ 80/ 100/ 125 Hz
Basisinstelling: (80 Hz)
Niveau: –10 tot +10
(00)
Q:
Q1.0/ Q1.25/ Q1.5/ Q2.0
(Q1.25)
MID BASS Frequentie: 200/ 250/ 315/ 400 Hz
Basisinstelling: (250 Hz)
Niveau: –10 tot +10
(00)
Q:
Q1.0/ Q1.25/ Q1.5/ Q2.0
(Q1.25)
MID
Frequentie: 630/ 800 Hz/ 1.0/ 1.25 kHz Basisinstelling: (800 Hz)
Niveau: –10 tot +10
(00)
Q:
Q0.75/ Q1.0/ Q1.25/ Q2.0
(Q1.0)
MID HIGH Frequentie: 2.0/ 2.5/ 3.15/ 4.0 kHz
Basisinstelling: (2.5 kHz)
Niveau: –10 tot +10
(00)
Q:
Q0.75/ Q1.0/ Q1.25/ Q2.0
(Q1.0)
HIGH
Frequentie: 6.3/ 8.0/ 10.0/ 12.5 kHz
Basisinstelling: (8.0 kHz)
Niveau: –10 tot +10
(00)
Q:
Q0.75/ Q1.0/ Q1.25/ Q2.0
(Q1.0)

SUB.W LEVEL *1
SUB.W *2
SUB.W LPF *1

–08 — +08 (00): Instellen van het subwooferuitgangsniveau.
ON / OFF: Activeren of uitschakelen van de subwooferuitgang.
THROUGH: Alle signalen worden naar de subwoofer gestuurd. ; LOW 55Hz /
MID 85Hz / HIGH 120Hz: Audiosignalen met lagere frequenties dan 55 Hz/ 85 Hz/
120 Hz worden naar de subwoofer gestuurd.

HPF *3
FADER*4*5
BALANCE *4
VOL ADJUST
AMP GAIN
D.T.EXP
(Digital Track
Expander)

L/O MODE *6

OFF: Alle signalen worden naar de voor-/achterluidsprekers gestuurd. ; LOW 100Hz /
MID 120Hz / HIGH 150Hz: Audiosignalen met lagere frequenties dan 100 Hz/
120 Hz/ 150 Hz worden niet naar de voor-/achterluidsprekers gestuurd.
R06 — F06 (00): Instellen van het balans tussen de achter- en voorluidspreker.
L06 — R06 (00): Instellen van het balans tussen de linker- en rechterluidspreker.
–05 — +05 (00): Legt het volumeniveau voor iedere bron vast (in overeenstemming
met het FM-volumeniveau). Kies alvorens de instelling te maken eerst de gewenste bron.
(“VOL ADJ FIX” verschijnt indien FM is gekozen.)
LOW POWER: Beperken van het maximale volumeniveau tot 30. (Kies indien het
maximale vermogen van iedere luidspreker minder dan 50 W is ter bescherming van de
luidsprekers.) ; HIGH POWER: Het maximale volumeniveau is 50.
ON: Er wordt een compensatie voor de hoge frequentiecomponenten gemaakt en de
verhogingstijd van de golfvorming die met het comprimeren van audiodata verloren gaat
wordt hersteld voor een realistisch geluid. ; OFF: Geannuleerd.
SUB.W / REAR: Kiezen of achterluidsprekers of een subwoofer zijn aangesloten met
de REAR/SW lijnuitgangsaansluitingen op het achterpaneel van het toestel (via een
externe versterker).

*1 Voor de KD-R852BT / KD-R851BT: Verschijnt alleen wanneer [L/O MODE] op
[SUB.W] en [SUB.W] op [ON] is gesteld.
*2 Voor de KD-R852BT / KD-R851BT: Verschijnt alleen wanneer [L/O MODE] op
[SUB.W] is gesteld.
*3 Voor de KD-R951BT.
*4 De instelling heeft geen effect op de subwooferuitgang.
*5 Stel het faderniveau op [00] indien u slechts twee luidsprekers gebruikt.
*6 Voor de KD-R852BT / KD-R851BT.

+01 / +02: Kiezen van het gewenste versterkingsniveau voor de lage tonen. ;
OFF: Geannuleerd.
01 / 02: Versterkt de lage en hoge frequenties voor een goed-gebalanceerd geluid bij een laag
volumeniveau. ; OFF: Geannuleerd.
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DISPLAY-INSTELLINGEN
KD-R951BT

Basisinstelling: XX

KD-R852BT / KD-R851BT

COLOR (voor KD-R951BT)
PRESET
U kunt afzonderlijk een kleur kiezen voor [ALL ZONE], [ZONE 1], [DISP ZONE] of
[ZONE 2]. Voor [ALL ZONE] kunt u ook een kleurpatroon kiezen.
Standaardkleur:

ALL ZONE: [COLOR 06], ZONE 1: [COLOR 06],
DISP ZONE: [COLOR 01], ZONE 2: [COLOR 27]
1 Kies een zone voor de instelling. ( Afbeelding in de linkerkolom)
2 Kies een kleur voor de gekozen zone.
• COLOR 01 tot COLOR 29
• USER: De kleur die u voor [DAY COLOR] of [NIGHT COLOR] heeft

1 Houd MENU even ingedrukt.
2 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en
druk vervolgens op de knop.
Herhaal stap 2 totdat het gewenste onderdeel is gekozen.
3 Druk op MENU om te verlaten.
Druk op G T/P om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.
Basisinstelling: XX

gemaakt, wordt getoond.
• COLOR FLOW 01 tot COLOR FLOW 03: De kleur verandert bij de
verschillende snelheden.
• SPECTRUM/ GROOVE/ TECHNO/ EMOTION/ RELAX/
NIGHT SWEEP: Het gekozen kleurpatroon wordt getoond.* (Alleen kiesbaar
indien [ALL ZONE] in stap 1 is gekozen.)

DISPLAY
DIMMER

Kiezen van de verlichting voor het display en toetsen als ingesteld met [BRIGHTNESS].
AUTO: Afwisselend veranderen naar de dag- en nachtinstellingen wanneer u de koplampen
van de auto uit- en inschakelt. *1 ; ON: Kiezen van de nachtinstellingen. ; OFF: Kiezen van de
daginstellingen.
BRIGHTNESS Afzonderlijk instellen van de helderheid voor toetsen, het display en de USB-ingangsaansluiting voor
dag en nacht.
1 DAY/ NIGHT: Kies dag of nacht.
2 Kies een zone voor de instelling. ( Afbeelding hierboven)
3 Stel het helderheidsniveau in (00 tot 31).
(Basisinstelling: KD-R951BT: DAY: 31 ; NIGHT: 11
KD-R852BT / KD-R851BT: BUTTON ZONE: DAY: 25 ; NIGHT: 09
DISP ZONE: DAY: 31 ; NIGHT: 12)
SCROLL *2
ONCE: Eenmaal rollend tonen van de display-informatie. ; AUTO: Het rollen van tekst wordt
herhaald met intervallen van 5 seconden. ; OFF: Geannuleerd.

*1 Het verlichtingsdraad moet worden verbonden. ( 21)
*2 Bepaalde tekens en symbolen worden niet juist getoond of er verschijnt een blanco voor in de plaats.

DAY COLOR

NIGHT COLOR

COLOR GUIDE

* Indien een van deze kleurpatronen is gekozen, verandert de verlichtingskleur van
[ZONE 1], [DISP ZONE], [ZONE 2] naar de standaardkleur.
Leg uw eigen kleuren voor dag en nacht afzonderlijk vast voor iedere zone.
1 Kies een zone voor de instelling. ( Afbeelding in de linkerkolom)
2 RED / GREEN / BLUE: Kies een primaire kleur.
3 00 tot 31: Kies het niveau.
Herhaal stappen 2 en 3 voor alle primaire kleuren.
• De instelling wordt onder [USER] in [PRESET] vastgelegd.
• Met [00] voor alle primaire kleuren voor [DISP ZONE] gekozen, verschijnt er
niets op het display.
ON: Veranderen van de verlichting van toetsen, het display en de USBingangsaansluiting wanneer instellingen met het menu en lijstzoeken worden
gemaakt. De displayzone verandert automatisch afhankelijk van het volumeniveau. ;
OFF: Geannuleerd.

[NIGHT COLOR] of [DAY COLOR] verandert door de koplampen van de auto in en uit
te schakelen.
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