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Important notes for users in the U.K.
Mains plug
This apparatus is fitted with an approved 13 Amp
plug.To change a fuse in this type of plug proceed
as follows:
1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fix new fuse which should be a BS1362
5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Refit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate
plug fitted in its place. If the mains plug contains a
fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug
without a fuse is used, the fuse at the distribution
board should not be greater than 5 Amp.
Note:The severed plug must be disposed of to
avoid a possible shock hazard should it be
inserted into a 13 Amp socket elsewhere.
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with
the following code: blue = neutral (N), brown =
live (L). As these colours may not correspond
with the colour markings identifying the terminals
in your plug, proceed as follows:
• Connect the blue wire to the terminal marked
N or coloured black.
• Connect the brown wire to the terminal
marked L or coloured red.
• Do not connect either wire to the earth
terminal in the plug, marked E (or e) or
coloured green (or green and yellow).
Before replacing the plug cover, make certain that
the cord grip is clamped over the sheath of the
lead - not simply over the two wires.
Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may require
consent. See Copyright Act 1956 and The
Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.
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Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.
Observer: Nettbryteren er sekundert
innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor
ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er
tilsluttet nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk
støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller
fuktighet.

Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si dichiara che l’apparecchio Lettore CD/Radioregistratore mod. AZ1150, AZ1155 Philips
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1
del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2, SFF 10
5616 JB Eindhoven,The Netherlands
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Knapper
Top- og frontpanel
1 2; – starter eller stopper midlertidigt for
afspilning af MP3-CD/CD
2 OPEN•CLOSE – tryk for at åbne/lukke
døren til CD-rummet
3 BAND – vælger FM/ MW (AM) eller LW
(kun på visse modeller) frekvensbånd
4 PROGRAM
– MP3-CD/CD: programmerer/
gennemgår de programmerede numre;
– TUNER: programmerer radio-stationer
5 CD MODE
– afspiller MP3-CD numre/CD/et program
i vilkårlig rækkefølge
– gentager et nummer /MP3-CD/CD/
program
6 + ALBUM, PRESET
– kun ved MP3-CD: vælger næste album
– TUNER: vælger den næste
forudindstillede station
7 ROTARY NAVIGATION 5 , 6
– MP3-CD/CD: hurtig søgning bagud,
fremad i et nummer
– TUNER: indstiller radioen (manuelt: ned, op)
¡ ,™
– MP3-CD/CD: springer til forudgående,
næste titel/nummer
– TUNER: automatisk indstilling (ned, op)
8 STOP 9 – stopper afspilning af MP3CD/CD; sletter et MP3-CD/CD program

Dansk

9 IR SENSOR (kun på AZ1155 modeller)
– infrarød til fjernbetjening
92

10 Display – kun baggrundsbelyst når
tilsluttet vekselstrøm
– MP3-CD: orange baggrundslys
– TUNER/CD: grønt baggrundslys
11 - ALBUM, PRESET
– kun ved MP3-CD: vælger forudgående album
– TUNER: vælger forudgående
forudindstillede station
12 SOURCE – vælger lydkilde for MP3CD/CD eller TUNER
13 POWER – tænder/slukker for apparatet
14 LOW BATT – indikatoren lyser, når
batterierne bliver svage
15 ULTRABASS 2 – forstærker bas-effekten
16 VOLUME – justerer lydstyrken

Bagpanel
17 Teleskopisk antenne – forbedrer FM
modtagelse
18 Volt-vælger – (indeni batteri-rummet,
ikke alle modeller) justeres for at passe til
den lokale spænding 110/220V, før
apparatet sættes til strøm
19 AC MAINS – indgang til strømledning
20 Batteri-dør – åbnes for at isætte 6 x R14, UM-2 eller C-celle-batterier

Dette apparat overholder EU's krav
vedrørende radiostøj.
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Digital Fjernbetjening
DIGITAL FJERNBETJENING
(kun ved model AZ1155)

Strømforsyning
15 REPEAT – gentager et nummer/
program/ en hel MP3-CD/CD

1 CD – vælger MP3-CD/CD lydkilde

Strømforsyning

2 y – skifter til stand-by

Når som helst det er belejligt, skal man
bruge lysnetforsyningen for at spare på
batterierne. Sørg for, at fjerne netstikket fra
apparatet og stikkontakten, før batterierne
sættes i.

4 SHUFFLE – afspiller samtlige MP3CD/CD numre i vilkårlig rækkefølge
5 BASS – vælger ULTRABASS 2
tændt/slukket
6 2; – starter afspilning af MP3-CD/CD
– stopper midlertidigt for afspilning af
MP3-CD/CD

Batterier (ekstra)
1 Åbn batterirummet og isæt 6 batterier,
type R-14, UM-2 eller C-celler, (alkalinebatterier er de bedste) med den korrekte
polaritet, som er vist inde i rummet med
"+" og "–" symbolerne.
AC MAINS

3 + VOLUME - – justerer lydstyrken (op,
ned)

7 SEARCH 5 , 6 – MP3-CD numre
6 x 1.5V R14/ UM2/ C CELL

8 BAND – vælger FM/ MW(AM) eller LW
(kun på visse modeller) frekvensbånd
9 PRESET 3 , 4 (op, ned)
MP3-CD : vælger et album
TUNER : vælger en forudindstillet radio-station

• Fjernbetjening (kun på AZ1155
modeller)

10 TUNING ∞ , § (ned, op) – indstiller
på radio-stationer
11 TUNER – vælger tunerens lydkilde

13 ¡ , ™ – springer til starten af nuværende
nummer, forudgående/næste nummer
14 MUTE – fjerner/ genopretter lyden

Åbn batterirummet på fjernbetjeningen og
isæt 2 batterier, type AAA, R03 eller
UM4 (alkaline-batterier er de bedste).
93
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12 9 – stopper afspilning af MP3-CD/CD;
– sletter et MP3-CD/CD program
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Strømforsyning
2 Luk batterirummet,og sørg for, at
batterierne sidder godt fast og er placeret
korrekt. Apparatet er nu parat til brug.
➜ Hvis LOW BATT lyser, er batterierne
ved at være opbrugte. LOW BATT
lampen går til sidst ud, når batterierne
bliver for svage.
Alle batterier indeholder kemikalier og
skal derfor bortkastes på forsvarlig vis.
Forkert brug af batterier kan forårsage
elektrolytlækager og vil ætse rummet eller
få batterierne til at sprænge. Derfor:
• Bland ikke forskellige batterityper sammen,
f.eks. alkaline med zinkcarbonat. Brug kun
batterier af samme type i apparatet.
• Ved isætning af nye batterier skal man
passe på, at man ikke blander gamle
batterier med de nye.
• Fjern batterierne,hvis apparatet ikke skal
anvendes i længere tid.

2 Forbind el-ledningen med AC MAINS
indgangen og stikkontakten.
Strømforsyningen er nu tilsluttet, og
apparatet er parat til brug.
3 Apparatet afbrydes fuldstændigt fra lysnettet
ved at tage stikket ud af stikkontakten.
• I tordenvejr skal stikket tages ud af
stikkontakten for at beskytte apparatet
mod beskadigelse.
Bemærk
Netafbryderen er sekundært
indkoblet og afbryder ikke
strømmen fra nettet. Den
indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe
netstikket sidder i stikkontakten.
Typeskiltet findes på apparatets
underside.

Sådan tændes og slukkes
derfor apparatet: Spar energi
For at spare energi bør du altid trykke paa
POWER knappen efter afsluttet brug.
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1 Kontrollér,om lysnetspændingen, der er vist på
typeskiltet, sidder forneden på
apparatet, svarer til den lokale lysnetspænding.
Hvis den ikke gør det, skal man rådføre sig med
forhandleren eller servicecentret.
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• Kun baggrundslys i displayet når tilsluttet
vekselstrøm.
Dansk

Strømforbrug ved stand-by...............................≤ 2 W
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MP3-CD PLAYBACK
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Generel betjening

Digital Tuneren

Generel betjening

Indstilling på radio-stationer
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1 Tryk på POWER-knappen.

1 Tryk på POWER-knappen.

2 For at vælge lydkilde trykkes én eller flere
gange på SOURCE.

2 Tryk på SOURCE én eller flere gange for
at vælge TUNER.
➜ Display: viser frekvensbånd, frekvens / og
numre på forudindstillede stationer, hvis
der er lagret nogle.

3 Justér lyden med VOLUME- og
ULTRABASS 2-knappen.
➜ Lydstyrken vises kort som et nummer
mellem 0-32, mens lydstyrken justeres.
Lydstyrke-bjælken vises, når der afspilles.
➜ ULTRABASS 2 indikatoren lyser, når
den aktiveres.
MUTE: Kun ved AZ1155 model
• Tryk på MUTE på fjernbetjeningen for
straks at fjerne lyden.
➜ Afspilningen fortsætter uden lyd, og
lydstyrke-bjælken blinker.
• For at frembringe lyden igen kan du:
– trykke på MUTE igen;
– justere lydstyrke-knappen;
– skifte kilde;

MP3-CD PLAYBACK

3 Tryk på BAND én eller flere gange for at
vælge det ønskede frekvensbånd.
MP3-CD PLAYBACK

4 Indstilling på stationer: du kan indstille på
stationer manuelt eller automatisk:
Automatisk søgning og indstilling:
• Drej forsigtigt på og hold ROTARY
NAVIGATION ringen mod eller med uret
til ¡ eller ™ og slip, når frekvensen i
displayet skifter.
➜ Radioen indstiller automatisk på en
station med tilstrækkelig modtagelse.
Displayet viser Sr ch ved automatisk
indstilling shows.

4 Apparatet slukkes ved at trykke på POWER.

Dansk

NB: Når apparatet er slukket, vil apparatet
stadig huske:
– forudindstillede radio-stationer;
– lydindstillingerne og lydstyrken op til 20
(maximum).
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Digital Tuneren
• Drej forsigtigt ROTARY NAVIGATION
ringen til 5 eller 6 og slip.
• Gentag ovenstående, indtil du når til den
ønskede frekvens.
Radiomodtagelsen forbedres på
følgende måde
• Til FM trækkes den teleskopiske antenne
ud. Signalet forbedres ved at indstille og
dreje antennen. Hvis sig-nalet er for kraftigt
(når senderen ikke ligger ret langt væk), skal
antennen gøres kortere.
➜ Når en FM-station modtages i stereo,
viser displayet stereo.

Automatisk lagring
Automatisk programmering vil starte med
et forvalgt nummer. Fra dette nummer og
opad vil de tidligere programmerede radiostationer blive slettet. Apparatet vil kun
programmere stationer, som ikke allerede
er lagret.
1 Tryk på ALBUM, PRESET + eller - én
eller flere gange (¡ eller ™ på
fjernbetjeningen) for at vælge det nummer,
programmeringen skal starte fra.

M

Manuel indstilling:
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5 Tuneren slukkes ved at trykke på POWER.

Indprogrammering af
radiostationer

Dansk

Man kan lagre op til 30 radiostationer i
hukommelsen. Man kan slette en
forvalgsstation ved at lagre en anden
frekvens på samme forvalgsnummer.
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indbyggede antenne ved at dreje hele
apparatet. Den teleskopiske antenne
anvendes ikke.
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NB: Hvis der ikke vælges et nummer, vil der
automatisk vælges nummer 1, og alle dine
forudindstillede stationer vil blive slettet.
MP3-CD PLAYBACK

2 Tryk på PROGRAM i mere end 2
sekunder for at aktivere programmeringen.
➜ Displayet viser 'A' (automatisk lagring)
og 'Sr ch' og tilgængelige stationer
programmeres alt efter frekvensbånd i
følgende rækkefølge : FM, efterfulgt af
MW (AM), og derefter LW-stationer
(LW gælder ikke for alle modeller). Der
vil derefter blive afspillet fra den sidste
forudindstillede station.
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Digital Tuneren
Manuel programmering
1 Indstil på den ønskede station (se Indstilling
på radio-stationer).
2 Tryk på PROGRAM for at aktivere
programmeringen.
➜ Display: program program blinker.

Afspilning af MP3-CD
Afspilning af MP3-CD
VIGTIGE SPECIFIKATIONER
Mulige formater:
• CD-format ISO9660, Joliet og multi-session
CDer. Brug ISO9660 CD-format, når der
brændes CD-ROM.
• MP3 musik-format.

4 Tryk på PROGRAM igen for at bekræfte.
➜ Display: program forsvinder og nu vises
nummeret på den forudindstillede
station, frekvensbånd og frekvens.
5 Gentag ovenstående fire trin for at lagre
andre stationer.
ADVARSEL
Anvendelse af andre
betjeningsanordninger eller
justeringer eller udførelse af andre
procedurer end de heri angivne, kan
medføre udsættelse for farlig
stråling eller andre risici.
Miljøinformation
Der er ikke anvendt nogle overflødige
materialer i apparatets emballage. Emballagen
kan let adskilles i 3 hovedbestanddele:
almindeligt pap, polystyren og plastic.
Apparatet består af materialer,der kan
genbruges, hvis de adskilles af et specialistfirma.
Man bedes venligst overholde de lokale regler
for bortskaffelse af indpakningsmaterialer,
opbrugte batterier og kasserede apparater.

• MP3 bit-rate (data-rate): 32-320 Kbps og
variabel bit-rate.
• 650Mb og 700Mb CD-R.
• Inddeling i biblioteker op til maximum 8
niveauer (max. 64 karakterer).
Generelle oplysninger
Teknologien til komprimering af musik MP3
(MPEG Audio Layer 3) reducerer de
originale digitale audio-data op til 10 gange
uden at forringe lydkvaliteten mærkbart.
Dette gør det muligt for dig at optage op
til 10 timers musik med CD-lignende
kvalitet på en enkelt CD-ROM.
Sådan får man fat i MP3 musik
Du kan enten downloade lovlige musikfiler fra
Internettet og gemme dem på din computers
harddisk, eller du kan generere dem fra dine
egne audio CD’er. Dette gøres ved at lægge
en audio CD i din computers CD-ROM-drev
og konvertere musikken ved hjælp af et
passende komprimeringsprogram. For at få
en god lydkvalitet anbefales det at bruge en
bit-hastighed på 128 kbps eller højere til MP3
musikfilerne.
Nogle komprimeringsprogrammer giver
også mulighed for at beskytte musikfilerne,
97
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3 Tryk på ALBUM, PRESET + eller - én
eller flere gange for at tildele et nummer
fra 1 til 30 til denne station.
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Afspilning af MP3-CD
dvs. at filerne kun kan spilles på den computer,
hvor de blev genereret. Hvis du brænder
denne form for filer på din CD-ROM, kan du
ikke afspille dem med dette apparat. Se efter,
at du har deaktiveret beskyttelsesfunktionen i
komprimeringsprogrammet, inden du
genererer musikfilerne. I dette tilfælde er du
ansvarlig for at overholde alle lokale eller
internationale ophavsrettigheder.
Brænding af MP3-CD
• Sørg for at MP3-filernes navne ender på .mp3.
• Multi-session optagelse & afspilning:Ved
afspilning af den sidste session på multisession CDer skal du sørge for at have
optaget mere end 1 nummer eller titel i
den sidste session.

Eksempel:
001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3.
• Der kan være et album med titlen 00 , der
bliver spillet før alle andre albummer. Album
00 indeholder alle de numre, du ikke har
lagt i et album.
• MP3-CD albummer og titler vises som
numre i displayet.
VIGTIGT!
Dette apparat kan ikke afspille/læse
følgende:
• UDF CDer-format.

• Sørg for at afsluttet sessionen.
Organisering af MP3 files
MP3CD
album

• Ikke færdige CD-R(W)er.
• Blandede CD-formater: Hvis du
kombinerer CD audio-numre med MP3
titler på en CD kan kun CD audio-numre
afspilles.

title

• Tomme albummer: et tomt album et et
album, der ikke indeholder MP3-filer og vil
ikke blive vist i displayet.

Du kan lagre op til maximum 40 albummer
og 400 titler på en enkelt MP3-CD. For
nemmere at håndtere et større antal
musikfiler på en CD-ROM kan du ordne dem
i mapper (»albummer«).

Dansk

Numrene i et album bliver spillet i alfabetisk
rækkefølge. Hvis du vil arrangere dem i en
bestemt rækkefølge, kan du lade filnavnene
begynde med tal.
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• Ikke-læselige fil-formater springes over. Det
betyder, at f.eks.: Word-dokumenter .doc
eller MP3-filer med .dlf ignoreres og vil ikke
blive afspillet.
• Spilleliste-filer f.eks. .m3u, .pls af WMA,
AAC, Winamp, Sonic, RealJukebox, MS
Mediaplayer 7.0, MusicMatch.
• Optagelser på f.eks. DirectCD,
PacketWriting og Package Writing.
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Afspilning af MP3-CD & CD
MP3-CD AFSPILLER

Afspilning af MP3 & CD

Display indikationer for MP3-CD
funktioner:

Denne CD-afspiller afspiller Audio CDer
inklusiv CD-Rer og MP3 CD-ROMer.
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MP3-CD PLAYBACK

• CD-I, CDV,VCD, DVD kan dog ikke afspilles.
1 Tryk på POWER-knappen.
2 Tryk på SOURCE én eller flere gange for
at vælge MP3-CD.
3 For at åbne døren til CD-rummet løftes
døren ved kanten markeret OPEN•CLOSE.
4 Isæt en CD eller CD-R med mærkatsiden
opad og luk døren til CD-rummet.
5 Tryk på 2; for at starte afspilningen.
6 For at stoppe midlertidigt for afspilningen
trykkes på 2;. For at genoptage
afspilningen trykkes på 2; igen.
7 For at stoppe trykkes på 9.
8 For at slukke for apparatet trykkes på POWER.
NB: Afspilningen af MP3-CD vil stoppe, når:
– du åbner for døren til CD-rummet;
– du vælger TUNER;
– CDen er nået til enden.
99
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OPEn: CD døren er åben
rEAd: CD er isat
MP3CD: når en MP3-CD ROM er isat
CD: når en audio CD er isat
MP3-CD er stoppet: totale antal
albummer og totale antal titler
– CD er stoppet: totale antal numre og
total afspilningstid
– Under afspilning af MP3-CD/CD:
forløbne afspilningstid af nuværende album
og titel nummer/ nuværende nummer
– PAUS: ved pause funktion
– SHUFFLE/ REPEAT funktion: når
den respektive funktion er aktiveret
– program: når CD-program er aktiveret;
– Prog vil også vise sig kort, når du lagrer
en titel/et nummer
– no SEL: program er aktiveret, men
ingen titel/nummer er valgt
– FULL: program-hukommelsen er fuld
– no album: ALBUM, PRESET + eller er trykket på under afspilning af MP3CD
eller CD, som ikke indeholder sorterede
albummer
– CdEr, no Cd eller nF Cd: fejl / ingen
CD isat/ CDen/ CD-R er blank/ CDen
er ikke færdig (se Problemløsning)

–
–
–
–
–
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Afspilning af MP3-CD & CD
Valg af andet nummer

+
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U
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Afhængig af, om du lytter til MP3 eller CD
Audio, skal du bare bruge ROTARY
NAVIGATION (eller ¡ eller ™
knapperne på fjernbetjeningen, kun ved
AZ1155) for at vælge et bestemt nummer.
– Hvis du har valgt et nummer, mens
apparatet er stoppet helt eller midlertidigt,
trykkes på 2; for at starte afspilningen

ET

PR

E

ROTARY
NAVIGATION

fjernbetjeningen, kun ved AZ1155) og hold.
➜ Der høres ingen lyd ved MP3 hurtig
søgning/gennemgang.
➜ CDen afspilles ved høj hastighed og lav
lydstyrke.
2 Når du genkender passagen, slippes
ROTARY NAVIGATION ringen.
➜ Normal afspilning genoptages.
Bemærk: Søgning er ikke mulig, når du
afspiller MP3-filer optaget ved forskellige bitrater.

MP3CD
album
title

• Kun ved MP3-CD:
Tryk først på ALBUM, PRESET + eller én eller flere gange for at finde dit album.
Derefter følges de næste to trin.

Forskellige afspilningsfunktioner:
SHUFFLE og REPEAT
Med CD MODE kan man vælge
forskellige afspilningsindstillinger.
Indstillingerne kan vælges eller ændres
under afspilning af en hel MP3-CD/CD/et
CD- program i følgende rækkefølge:

MP3-CD PLAYBACK

M

B

A

N

D

PLAYB ACK

MP3-CD & CD:
1 Drej forsigtigt ROTARY NAVIGATION
ringen mod eller med uret til ¡ eller ™,
(eller ¡ , ™ knapperne på fjernbetjeningen,
kun ved AZ1155).
2 Slip ROTARY NAVIGATION ringen,
når du er nået til det ønskede nummer.

Søg efter en passage i et
nummer
Dansk

1 Drej forsigtigt ROTARY NAVIGATION
ringen mod eller med uret til 5 eller 6,
(eller 5 eller 6 knapperne på
100
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SHUFFLE – alle melodinumre afspilles i
tilfældig rækkefølge
SHUFFLE REPEAT ALL – hele MP3CD/CD- pladen gentages i tilfældig rækkefølge
REPEAT – det igangværende
melodinummer afspilles igen og igen
REPEAT ALL – hele MP3-CD/CD’en
afspilles konstant
MP3-CD PLAYBACK
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Afspilning af MP3-CD & CD

• The SHUFFLE/ REPEAT
afspilningsfunktionerne kan kombineres eller
bruges sammen med et program: f.eks.
gentager SHUFFLE REPEAT ALL hele
CD-programmet i tilfældig rækkefølge.
2 Man vender tilbage til normal afspilning ved at
trykke på CD MODE indtil SHUFFLE/
REPEAT indstillingerne ikke længere vises.
• Man kan også forlade pauseindstillingen ved
at trykke på 9.

Programmering af numre
Man kan lagre op til 30 numre i den ønskede
rækkefølge. Hvis man ønsker det, kan man
lagre et nummer mere end én gang.
1 Når afspilleren er stoppet, vælger du først
album og nummer som følger:
Kun ved MP3-CD:
• tryk på ALBUM, PRESET + eller - én
eller flere gange for at finde dit album.
• Drej ROTARY NAVIGATION mod
eller med uret (eller ¡ eller ™ knapperne
på fjernbetjeningen, kun ved AZ1155) for
at vælge et bestemt nummer.
➜ Display: album/ title blinker, hvis du ikke
har valgt.

CD:
• Først anvendes ROTARY
NAVIGATION (eller ¡ eller ™
knapperne på fjernbetjeningen, kun ved
AZ1155) for at vælge et bestemt nummer.
2 Når det valgte nummer vises, trykkes på
PROGRAM for at lagre nummeret.
➜ Displayet viser kort program og
'Prog' efterfulgt af det valgte nummer.
➜ Hvis du forsøger at programmere uden
først at vælge et nummer, vil no SEL
blive vist.
3 Gentag trin 1 og 2 for at vælge alle de
ønskede numre på denne måde.
➜ FULL vises i displayet, hvis du forsøger
at programmere mere end 30 numre.
4 For at afspille det programmerede trykkes på 2;.
Gennemgang af et program
• Når apparatet er stoppet, trykkes på
PROGRAM som holdes nede i mere end
2 sekunder.
➜ Displayet viser alle de lagrede numre i
rækkefølge eller MP3-CD titel og album numre.
➜ Displayet viser 'no Pr' når ingen titler
eller numre er programmerede.
Sletning af et program
Man kan slette hukommelsens indhold ved
at:
– åbne CD-skuffen;
– vælge TUNER lydkilden;
– trykke på 9 (to gange under afspilning
eller én gang i stop-stilling.)
Dansk

1 Under afspilning vælges afspilningsindstilling
ved at trykke en eller flere gange på CD
MODE, indtil den ønskede
afspilningsindstilling vises.

• Fortsæt med trin 2-4.
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Vedligeholdelse
Sikkerhedsregler &
Generel Vedligeholdelse
• Stil apparatet på en hård,flad overflade, så
det står vandret.
• Undgå at udsætte apparatet, batterier, CDplader for fugtighed, regn, sand eller for stor
varme (f.eks. fra varmeapparater eller
direkte sollys).
• Dæk aldrig apparatet til med noget. Sørg
for, at der er tilstrækkelig ventilation
omkring apparatet. Der skal være mindst
15 cm mellemrum mellem v
entilationshullerne og de omgivende
overflader for at undgå, atapparatet bliver
for varmt.
• Apparatets mekaniske dele har
selvsmørende lejer og må ikke smøres med
olie el. lign.
• Apparatet kan rengøres udvendigt med et
rent vaskeskind let fugtet med vand. Brug
aldrig rengøringsmidler, der indeholder
alkohol, ammoniak, benzen eller
skrappemidler, da disse kan beskadige
huset.

Vedligeholdelse af MP3- CDafspilleren ogbehandling af
CD-plader
• Man må aldrig røre ved CD-afspillerens
linse!
• Hvis apparatet pludseligt flyttes fra et koldt
til et varmere sted, kan CD-afspillerens linse
dugge ti, så det ikke er muligt at afspille en
CD-plade. Forsøg ikke at rense linsen, men
lad apparatet stå på et varmt sted, indtil
duggen på linsen forsvinder.
• Luk altid CD-skuffen for at holde den
støvfri. Skuffen rengøres ved at tørre den af
med en blød, tør klud.
• CD-pladen tages let ud af hylstret ved at
trykke på midterstudsen, samtidig med at
CD-pladen løftes op. Hold altid ude i
kanten af CD-pladen oglæg den altid tilbage
i hylstret efter brugen for at undgå, at den
bliver ridset og støvet.
• CD-pladen rengøres ved at tørre den af
med en blød, fnugfri klud i en lige linie fra
midten ud mod kanten. Brug aldrig
rensemidler på en CD-plade,da det
kanødelægge den.
• Der må ikke skrives eller sættes
klæbemærker på en CD.

Dansk

ADVARSEL
Usynlig laserstråling ved åbning når
sikkerhedsafbrydere er ude af
funktion. Undgå utsættelse for
stråling.
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Fejlfinding
Hvis der skulle opstå en fejl, bedes man venligst kontrollere nedenstående punkter,
før man sender apparatet til reparation.
Hvis problemet ikke kan afhjælpes ved at følge disse råd, skal man søge hjælp hos
forhandleren eller servicecentret.
ADVARSEL: Man må ikke åbne apparatet, da der så er risiko for at få et elektrisk
stød. Forsøg under ingen omstændigheder selv at reparere apparatet, da garantien
derved bortfalder.

Problem

Afhjælpning

Ingen lyd / Ingen strøm

– Indstil lydstyrken med VOLUME
– Lysnetledningen er ikke tilsluttet rigtigt.Tilslut
lysnetledningen på rette måde
– Batterierne er opbrugte/er sat forkert i. Sæt (nye)
batterier rigtigt i

Displayet fungerer ikke rigtigt/ – Elektrostatisk afladning
Apparatet reagerer ikke,
Sluk for apparatet og tag apparatets stik ud af stikkontakten.
når der trykkes på en knap
Sæt det i igen efter nogle få sekunders forløb.

CD-pladen springer
enkelte numre over

– Hvis der ikke er lagt en CD i, skal dette gøres
– CD’en er meget ridset eller snavset. Læg en ny CD i
eller rens den, se Vedligeholdelse
– Laserlinsen er tildugget.Vent, indtil linsen har tilpasset
sig omgivelserne
– CD-(R) er blank eller pladen er ikke færdigindspillet.
Anvend en færdigindspillet CD-(R)
– CD-pladen er beskadiget eller snavset
Læg en ny CD i eller rens den
– SHUFFLE eller PROGRAM är aktivt
Stäng av SHUFFLE / PROGRAM

Lyden hopper under
afspilning af MP3

– MP3-filen er komprimeret ved mere end 320kbps
Brug lavere komprimeringsrate ved optagelse af CDnumre i MP3 format
– CD-pladen er beskadiget eller snavset
Læg en ny CD i eller rens den

Det ønskede MP3
nummer findes ikke

– Enden af fil-navnet er forkert
Gem filen som .MP3

Dansk

Displayet viser Err,
no Cd eller nF dISC
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