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Installation i bil med remmar

1. Montera remmarna som krävs till DVD-spelaren/monitorn.

DVD-spelaren passar i fästet i 
detta läge, vilket visas nedan.

Vänd runt spelaren så att baksidan är vänd mot dig.

Vänd runt spelaren, skjut remmen genom remlåset 
på högra nederdelen av DVD-spelaren, skjut sedan 
remmen genom rem B och den vänstra nedre delen 
av spelaren enligt bilden. För in rem B monterad i 
mitten.

2.Montering av remmarna på nackstödet.

a.Montering av remmarna på nackstödet.

Montera remmarna runt nackstödet och 
koppla ihop de 2 treuddsspännena.
Se till spännena sitter fast ordentligt.

Dra åt remmarna hårt med regleringen.
Stoppa in de lösa ändarna i remmen 
prydligt.

OBS:
Var noga med att avsluta installationen och använd sedan MTW-1086 TWIN i bilen.
För att installera MTW-1086 TWIN rekommenderas att DVD-spelaren sitter på det 
vänstra nackstödet, för att säkerställa att kabeln går till monitorn på prydligt sätt, 
enligt nedan:
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10. MODE (För att välja källan)
11. ZOOM (Zooma in/ut bilden under 

uppspelning)
12. MENU (För att gå in i eller avsluta 

rotmenyn)
13. SUBTITLE (För att välja 

textningsspråk när du spelar
DVD-skivan)

14. ANGLE (För att ändra visningsvinkel 
när du spelar skivor med flera vinklar)

15. A-B (Upprepa en viss del från punkt 
A till B, tryck igen för att avbryta
upprepad uppspelning)

16. REPEAT (upprepa uppspelningstitel, 
kapitel eller spår)

17. RETURN (För att återgå till 
huvudmenyn)

18. MUTE (För att övergå till tyst)
19. VOL +/- (För att justera volymen)
20. ENTER (För att bekräfta)

 9. DC IN 9-12V
10. DC OUT
11. AV OUT
12.      Hörlursuttag
13. USB-port
14. SD-kortplats
15. Fäste
16. Energi etikett placering

Huvudsakliga styrkontroller

1. Öppnings-ratt
2. Power ON/OFF-strömbrytare (Ström PÅ/AV)
3.            Lång tryck för föregående,
               Kort tryck för snabbspolning
4.            Lång tryck för nästa,
               Kort tryck för snabb framåt
5.         Play/pause (Spela upp/pausa)
6. MODE-knapp (LÄGE)
7. VOL-
8. VOL+

Monitorvy

1. Ström PÅ/AV
2. Volymknapp
3. Hörlursuttag
4. AV IN

5. DC IN 9-12V
6.
7. Energi etikett placering

 Fäste

Fjärrkontrollen

1. Sifferknapp
2. TITLE (För att visa titelinformation)
3. AUDIO (För att välja ljudspråk)
4. SETUP (För att gå till eller avsluta 

inställningsmenyn)
5. Previous/Next-knapp (för att

gå till föregående/nästa kapitel eller
scen under uppspelning)

6. Fast forward/backwards-knapp
(för att spola framåt/bakåt 2, 4, 8, 16
eller 32 gånger)

7. OSD (För att visa skivinformation under 
uppspelning som förfluten och
återstående tid)

8. Play/pause (Spela upp/pausa)
9. Stop (tryck en gång för att stoppa
    uppspelningen, tryck sedan på      på för 
    att återuppta uppspelningen från den 
    punkt där du stoppade, tryck på Stopp-
    knappen två gånger för att stoppa 
    uppspelningen helt)
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Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken




