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Baca dan pahami semua petunjuk sebelum
Anda menggunakan unit. Jika kerusakan
karena tidak mengikuti petunjuk, garansi
tidak berlaku.
Penggunaan berbagai kontrol atau
penyesuaian atau pelaksanaan prosedur
selain yang ditetapkan di sini dapat
menyebabkan paparan radiasi berbahaya
atau pengoperasian yang tidak aman
lainnya.
Unit ini dirancang hanya untuk
SHQJRSHUDVLDQSHQWDQDKDQ SHPEXPLDQ 
negatif 12 V DC.
Untuk memastikan mengemudi secara
aman, sesuaikan volume ke tingkat yang
aman dan nyaman.
Sekring yang salah dapat menyebabkan
kerusakan atau kebakaran. Bila Anda
perlu mengganti sekring, tanyakan pada
ahlinya.
Gunakan hanya perangkat pemasangan
yang disertakan demi pemasangan yang
aman dan terjamin.
Untuk menghindari korsleting, jangan
biarkan unit, kontrol jarak-jauh, atau
baterai kontrol jarak-jauh terkena hujan
atau air.
Jangan memasukkan benda apa pun ke
dalam lubang ventilasi atau lubang lainnya
pada unit.
Bersihkan unit dan bingkainya dengan
kain lembap yang halus. Jangan sekali-kali
menggunakan bahan seperti alkohol,
bahan kimia atau pembersih rumah
tangga pada unit.
Jangan memasukkan benda apa pun selain
disk ke dalam unit.
Jangan sekali-kali menggunakan pelarut
seperti benzena, minyak cat, pembersih
yang dijual bebas, atau semprotan antistatik yang ditujukan untuk disk.
IN





Terdapat radiasi laser yang terlihat dan
yang tidak terlihat bila dibuka. Hindari
terkena berkas cahaya tersebut.
Risiko kerusakan pada layar unit! Jangan
sekali-kali menyentuh, menekan,
menggosok atau memukul layar dengan
benda apa pun.

Perhatikan

Pembuatan salinan tanpa izin atas materi yang
telah dilindungi dari penyalinan, termasuk
SURJUDPNRPSXWHUÀOHVLDUDQGDQUHNDPDQ
suara, dapat melanggar hak cipta dan
menimbulkan tuntutan pidana. Peralatan ini
tidak boleh digunakan untuk tujuan demikian.
3URGXN%HVHUWLÀNDVL'LY;5HVPL0HPXWDU
VHPXDYHUVLYLGHR'LY; WHUPDVXN'LY; 
GHQJDQSHPXWDUDQVWDQGDUÀOHPHGLD'LY;

%HVHUWLÀNDVL´'LY;'LY;µGDQORJR\DQJ
terkait merupakan merek dagang DivX, Inc.
dan digunakan dengan lisensi.
<Item> ini disertai label:

Simbol peralatan Kelas II

Simbol ini menunjukkan unit mempunyai
sistem isolasi ganda.

Your product is designed and manufactured
with high quality materials and components,
which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin
symbol attached to a product, it means the
product is covered by the European Directive
2002/96/EC:

Never dispose of your product with other
household waste. Please inform yourself about
the local rules on the separate collection of
electrical and electronic products. The correct
disposal of your old product helps prevent
potentially negative consequences on the
environment and human health.
Your product contains batteries covered by
the European Directive 2006/66/EC, which
cannot be disposed of with normal household
waste.
Please inform yourself about the local rules on
separate collection of batteries. The correct
disposal of batteries helps prevent potentially
negative consequences on the environment
and human health.

Sistem Anda terdiri dari bahan-bahan yang
dapat didaur ulang dan digunakan kembali jika
dibongkar oleh perusahaan khusus. Harap patuhi
peraturan lokal mengenai pembuangan bahan
kemasan, baterai bekas dan peralatan lama.
6HJDODSHUXEDKDQDWDXPRGLÀNDVL\DQJGLEXDW
pada perangkat ini yang tidak disetujui secara
tertulis oleh Philips Consumer Lifestyle dapat
membatalkan kewenangan pengguna untuk
mengoperasikan peralatan.
2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Semua hak dilindungi undang-undang.
6SHVLÀNDVLGDSDWEHUXEDKWDQSD
pemberitahuan sebelumnya. Merek dagang
adalah properti dari Koninklijke Philips
Electronics N.V. atau pemiliknya masingmasing. Philips berhak mengubah produk
kapan saja tanpa berkewajiban menyesuaikan
suplai sebelumnya.

Produk ini mematuhi persyaratan interferensi
radio Masyarakat Eropa.
Produk ini mematuhi persyaratan dari arahan
dan pedoman berikut: 2004/108/EC +
2006/95/EC
Informasi lingkungan
Semua kemasan yang tidak perlu telah
dihilangkan. Kami telah mencoba untuk
membuat kemasan ini mudah dipisahkan
PHQMDGLWLJDMHQLVEDKDQNDUWRQ NRWDN EXVD
SROLVWLUHQD SHQ\DQJJD GDQSROLHWLOHQD WDV
ODSLVDQEXVDSHOLQGXQJ 
IN
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Recycling

2 Car
Entertainment
System Anda
Selamat atas pembelian Anda dan selamat
datang di Philips! Untuk memanfaatkan
sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips,
daftarkan produk Anda di www.Philips.com/
welcome.

Pendahuluan
Dengan sistem audio dalam-mobil, Anda dan
penumpang dapat menikmati:
 Video DVD, VCD, atau DivX
 CD musik
 5DGLR)0DWDX$0 0:
 Audio MP3/WMA dari disk, perangkat
USB, dan kartu SD/MMC
 Audio dari perangkat eksternal

Apa saja isi kemasannya
&HNGDQLGHQWLÀNDVLLVLNHPDVDQ$QGD
b

a

d

c

f

e

g

i

h

j

a Kotak pembawa panel depan
(beserta panel depan)
b Sistem audio mobil
c Pelat untuk merapikan
d Remote control
e Bantalan karet
f Konektor standar
g Tombol pelepas x 2 bh
h Sekrup M5x6 mm x 4 bh
i Buku Petunjuk Pengguna
j Panduan pemasangan
k Kabel penghubung-MP3
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k

a

b

s r

c d ef gh

q

j

p on m l

t u

x
a

i

DBB
 Memilih jalur tuner.
 Memilih folder.
 Menghidupkan atau mematikan suara
'\QDPLF%DVV%RRVW '%% 

Indonesia

Tinjauan umum unit utama

k

v

w
b

/



Menala stasiun radio.
Melompati/mencari trek.

c MUTE
 Menghidupkan atau mematikan unit.
 Mematikan atau menyalakan volume.
 Menyesuaikan volume.
 0HQJNRQÀUPDVLSLOLKDQ
IN
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r
Memulai pemutaran
Menghentikan atau melanjutkan
pemutaran.
Memilih stasiun preset no. 1

e INTRO, 2
 Menghidupkan atau mematikan
pemutaran pindai.
 Memilih stasiun preset no. 2
f 3, REP
 Menyetel mode pemutaran berulang.
 Memilih stasiun preset no. 3
g Sensor jarak-jauh
h




Mengembalikan ke menu utama.
Menghentikan pencarian.
Menonaktifkan screensaver.

i Layar
j


Membuka kunci panel depan.

k Soket USB
l EQ/AUDIO
 0HPLOLKVHWHODQHNXDOLVHU (4 
 Mengakses menu setelan audio.
m Soket masuk audio peralatan eksternal
n SHUF, 4
 Menghidupkan atau mematikan putar
acak.
 Memilih stasiun preset no. 4
o 5, P/N
 Memilih stasiun preset no. 5
 Memilih format keluaran video.
p 6, R/L
 Memilih stasiun preset no. 6.
 Memilih kanal audio.
q MENU
 Mengakses menu sistem.
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SEARCH
 Memilih jalur tuner.
 Menyimpan stasiun radio secara
otomatis.
 Memilih folder.

s SOURCE
 Memilih sumber audio.
t Slot kartu SD/MMC
u


Mengeluarkan disk.

v Slot disk
w Indikator status panel
 Menyala apabila panel terbuka.
x RESET
 Mengembalikan setelan default.

x

a

w

b
c

v
d
u
e
t

f

s

g

r

h

q

i

p

j

f DBB
 Menghidupkan atau mematikan suara
'\QDPLF%DVV%RRVW '%% 
g 3, REP
 Memilih mode pemutaran berulang.
 Memilih stasiun preset no. 3
h SEARCH
 Menyimpan stasiun radio secara
otomatis.
i DISP
 Menampilkan informasi pemutaran.
j ZOOM
 Memperbesar atau memperkecil
ukuran citra aktif atau gambar.
k ANGLE
 Pilih sudut/versi lain adegan di
DVD ini.

k

l R/L
 Memilih kanal audio.

o

l

n

m

m P/N
 Memilih format keluaran video.
n SUBTITLE
 Memilih bahasa teks layar DVD atau
DivX.
o DISC MENU
 Kembali ke menu utama DVD.

a TITLE
 Mengakses atau keluar dari menu
judul DVD.

p 5/6/7/8/9/0
 Memilih trek atau stasiun radio
preset.

b SOURCE
 Memilih perangkat yang terhubung.

q SHUF, 4
 Menghidupkan atau mematikan putar
acak.
 Memilih stasiun preset no. 4.

c



Mengembalikan ke menu utama.
Menonaktifkan screensaver.

d VOLUME +/ Menyesuaikan volume.

r 1,




Memulai pemutaran.
Menghentikan atau melanjutkan
pemutaran.
Memilih stasiun preset no. 1
IN
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e EQ
 0HPLOLKVHWHODQHNXDOLVHU (4 

Tinjauan umum kontrol
jarak-jauh

s INTRO, 2
 Menghidupkan atau mematikan
pemutaran intro.
 Memilih stasiun preset no. 2
t AUDIO
 Mengakses menu setelan audio.
u Tombol navigasi

/
Menala stasiun radio.
Melompati/mencari trek.

/
Memilih jalur tuner.
Memilih folder.
 SEL
0HQJNRQÀUPDVLSLOLKDQ
v MENU
 Mengakses menu sistem.
w

PWR
 Menghidupkan atau mematikan unit.

x
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Mematikan atau menyalakan audio.

3 Persiapan

Indonesia

Caution
 Unit ini dirancang hanya untuk pengoperasian
SHQWDQDKDQ SHPEXPLDQ QHJDWLI9'&

 Pasanglah selalu unit ini di dashboard mobil.
Caution
 Gunakan berbagai kontrol hanya sebagaimana



yang disebutkan dalam petunjuk pengguna ini.

Ikutilah selalu petunjuk dalam bab ini secara
berurutan.
Jika Anda menghubungi Philips, Anda akan
ditanya nomor model dan nomor seri unit.
Nomor model dan nomor seri terdapat di
bagian back or side unit. Tuliskan nomornya
di sini:
No. Model __________________________
No. Seri ____________________________

Memasang audio mobil
Petunjuk ini untuk pemasangan tipikal.
Walau demikian, jika mobil Anda mempunyai
persyaratan berbeda, lakukan penyesuaian yang
diperlukan. Jika Anda mempunyai pertanyaan
menyangkut kit pemasangan, tanyakan pada
dealer audio mobil Philips.








Lokasi lain dapat membahayakan karena bagian
belakang unit akan panas saat digunakan.
Untuk menghindari korsleting: sebelum
menghubungkan, pastikan pengapian
dimatikan.
Pastikan Anda menghubungkan timbel catu
daya berwarna kuning dan merah setelah
semua timbel terhubung.
Pastikan semua timbel yang lepas telah ditutup
dengan pita isolasi.
Pastikan semua timbel tidak terjepit di bawah
sekrup atau di komponen yang akan bergerak
PLVDOQ\DUHONXUVL 
Pastikan semua timbel pentanahan
SHPEXPLDQ GLDUDKNDQNHWLWLNSHQWDQDKDQ
SHPEXPLDQ \DQJXPXP
Gunakan hanya perangkat pemasangan yang
disertakan demi pemasangan yang aman dan
terjamin.
Sekring yang salah dapat menyebabkan
kerusakan atau kebakaran. Bila Anda perlu
mengganti sekring, tanyakan pada ahlinya.

Catatan mengenai timbel catu daya (kuning)
 Bila Anda menghubungkan perangkat lain
ke unit, pastikan daya sirkuit mobil lebih
besar daripada total nilai sekring semua
perangkat yang terhubung.
Catatan mengenai sambungan speaker
 Jangan sekali-kali menghubungkan kabel
speaker ke badan atau sasis logal pada
mobil.
 Jangan sekali-kali menghubungkan kabel
speaker dengan strip satu sama lain.

IN
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Tinjauan umum komponen
Berikut ini disediakan komponen yang
diperlukan untuk menghubungkan dan
memasang unit.
a

b

c

d

2

Hubungkan ujung lainnya, pada konektor
standar yang disertakan, ke unit.

3

Sambungkan kabel yang lain jika perlu.

e

f

a Kotak pembawa beserta panel depan di
dalamnya
b Pelat untuk merapikan
c Konektor standar
d Bantalan karet
e Tombol pelepas x 2 bh
f Sekrup x 4 bh

ANTENNA
SUB OUT
PARKING
REAR LINE OUT R
REAR LINE OUT L
FRONT LINE OUT R

Menghubungkan kabel: konektor ISO

FRONT LINE OUT L

Caution
 Pastikan semua timbel yang lepas telah ditutup
dengan pita isolasi.

CAMERA IN
VIDEO OUT 2
VIDEO OUT 1

1

Tarik keluar konektor ISO dari dashboard
mobil dan hubungkan ke ujung yang
lebih besar pada konektor standar yang
disertakan.
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CAMERA

1

Caution
 Pastikan semua timbel yang lepas telah ditutup
dengan pita isolasi.

1

Potong ujung yang lebih besar pada
konektor standar yang disertakan.

2
3
4

2

Cek pengkabelan di mobil dengan
saksama, lalu hubungkan ke konektor
standar yang disertakan.

5

6

8
7
6
5

1
2
3
4

7

8

Konektor
Hubungkan ke
Kabel hitam Permukaan logam di
mobil
Pertama hubungkan
kabel hitam pentanahan
SHPEXPLDQ ODOX
sambungkan kabel catu
daya merah dan kuning.
Kabel kuning Aki mobil +12V yang
selalu menyala.
Kabel jingga/ Sakelar berlampu
putih
Kabel merah Terminal tegangan +12V
yang menyala pada
posisi aksesori (ACC)
sakelar kontak
Jika tidak ada posisi
aksesori, hubungkan
ke terminal aki mobil
+12V yang selalu hidup.
Pastikan menghubungkan
dulu kabel pentanahan
SHPEXPLDQ ZDUQD
hitam ke permukaan
logam di mobil.
Kabel hijau Speaker kiri (Belakang)
dan hijau/
hitam
Kabel putih Speaker kiri (Depan)
dan putih/
hitam
Kabel abu- Speaker kanan (Depan)
abu dan
abu-abu/
hitam
Kabel ungu Speaker kanan
dan ungu/
(Belakang)
hitam

IN
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Menghubungkan kabel: tanpa
konektor ISO

3

Hubungkan konektor standar yang
disertakan ke unit.

4

Sambungkan kabel yang lain jika perlu.
ANTENNA
SUB OUT
PARKING
REAR LINE OUT R
REAR LINE OUT L
FRONT LINE OUT R
FRONT LINE OUT L

CAMERA IN
VIDEO OUT 2
VIDEO OUT 1
CAMERA

Menghubungkan kabel rem tangan

14
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Memasang panel depan

1

Indonesia

Menghubungkan kabel mengemudi
mundur

2

Masukkan sisi kiri panel di sasis hingga
bertaut dengan benar.

Pasang pelat untuk merapikan.

IN

15

3

Tekan sisi kanan panel sampai
mekanismenya terkunci pada tempatnya.

4

Tutup panel depan.

2

Pastikan lubang dashboard mobil ada
dalam ukuran ini:

m

5m

mm
53.5mm

183

Memasang di dashboard
Note
 Agar pemutar DVD bekerja dengan benar,
sasis harus dipasang dengan kemiringan
horizontal kurang dari 20 derajat. Pastikan unit
itu dipasang dalam batasannya.

1

Jika mobil tidak dipasangi drive atau
komputer navigasi, lepaskan terminal
negatif pada aki mobil.
 Jika Anda melepas aki mobil di mobil
yang dipasangi drive atau komputer
navigasi, memori komputer tersebut
mungkin hilang.
 Jika aki mobil tidak dihubungkan,
untuk menghindari hubungan-pendek
korsleting, pastikan bawah kabel
telanjang tidak saling bersentuhan.
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3

Lepaskan kedua sekrup transpor di bagian
atas unit.

5

Lepas selongsong pemasangan dengan
tombol pelepas.

6

Pasang bantalan karet di ujung baut.

7

Masukkan unit ke dalam dashboard
sampai terdengar bunyi klik.

8

Hubungkan kembali terminal negatif pada
aki mobil.

Indonesia

4

Pasang selongsong ke dashboard dan
tekuklah tabnya keluar untuk menahan
selongsong.
 Jika unit ini tidak ditahan dengan
selongsong tetapi dengan sekrup,
lewati langkah ini.

IN
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Memasang baterai kontrol
jarak-jauh

Menghidupkan
1

Tekan kenop untuk menghidupkan unit.
» Unit memutar program terakhir yang
didengar: DVD, Tuner, USB, atau kartu
6'00& MLNDDGDSHUDQJNDW86%DWDX
NDUWX6'00&\DQJWHUKXEXQJ 



Untuk mematikan unit, tekan kenop
selama lebih dari 2 detik.
Apabila unit ini menganggur lebih dari
5 menit, akan masuk mode siaga dan
menampilkan screensaver.

Caution
 Risiko ledakan! Jauhkan baterai dari panas, sinar
matahari atau api. Jangan sekali-kali membuang
baterai ke api.
 Risiko masa pakai baterai berkurang! Jangan
sekali-kali mencampur baterai dengan tipe atau
merek lain.
 Risiko kerusakan produk! Bila kontrol jarakjauh sudah lama tidak digunakan, keluarkan
baterainya.
 Bahan Perklorat - mungkin berlaku
penanganan khusus. Lihat www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.



Memilih bahasa tampilan

Untuk penggunaan pertama kali:

1

Lepaskan tab pelindung untuk
mengaktifkan baterai kontrol jarak-jauh.
Untuk mengganti baterai kontrol jarak-jauh:

1
2

Buka wadah baterainya.

Inggris merupakan bahasa default untuk
tampilan layar. Anda dapat memilih bahasa
tampilan.

1

Tekan MENU.
» Menu utama ditampilkan.

2

Di kontrol jarak-jauh, tekan tombol
navigasi untuk memilih [SETTINGS],
lalu tekan SELXQWXNPHQJRQÀUPDVL
» Menu setelan ditampilkan.

Masukkan 1 baterai CR2025 dengan
NXWXE  \DQJEHQDUVHEDJDLPDQD
ditandai.
Tutup wadah baterainya.

18
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Pilih [Language DVD] > [OSD Language].

4
5

Pilih bahasa, lalu tekan SEL.

Indonesia

3

Tekan

untuk keluar.

Menyetel jam
1
2

Tekan MENU.

3
4

Pilih [System], kemudian tekan

Tekan tombol navigasi untuk memilih
[SETTINGS], lalu tekan SEL di kontrol
jarak-jauh.
.

Pilih [Time mode], kemudian tekan
» Pilihan mode waktu ditampilkan:

.

» [12 hour mode]
» [24 hour mode]

5
6

Pilih salah satu mode, lalu tekan SEL.

7

Tekan atau untuk memasukkan jam,
lalu tekan SEL.

Tekan
untuk kembali ke menu
sebelumnya lalu tekan [Time adjust], lalu
tekan
.

IN
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4 Memutar

1

Tekan

2

Masukkan disk ke dalam slot disk, bagian
label menghadap ke atas.
» Pemutaran dilanjutkan dari titik terakhir
berhenti.

3

Untuk mengeluarkan disk, tekan tombol .
» Apabila disk dikeluarkan, unit beralih ke
mode TUNER secara otomatis.

4

Tutup panel depan.
» Setelah beberapa detik, layar hidup.

untuk membuka panel depan.

Pastikan disk atau perangkat berisi musik/video
yang dapat diputar. OLKDW¶,QIRUPDVLSURGXN·SDGD
halaman 34
Note
 Untuk CD yang direkam dalam beberapa sesi,
hanya sesi pertama yang diputar.

 <Item> ini tidak mendukung format audio
MP3PRO.

 Jika ada karakter khusus dalam nama trek
,' DWDXQDPDDOEXP03PXQJNLQWLGDN
ditampilkan dengan benar pada layar karena
karakter tersebut tidak didukung.
 Beberapa WMA dilindungi oleh Digital Rights
0DQDJHPHQW '50 LQLWLGDNGDSDWGLSXWDU
pada unit ini.
 )ROGHUÀOH\DQJPHOHELKLEDWDV\DQJGLGXNXQJ
unit tidak akan ditampilkan atau diputar.

Memasang disk
ing in China
Print

Anda dapat memutar video, audio, atau gambar
yang tersimpan dalam disk berikut ini:
 Video DVD, DVD-R, DVD-RW
 VCD
 CD Audio, CD-R, CD-RW
Note
 Pastikan disk berisi konten yang dapat diputar.

Anda dapat memutar disk DVD dengan
kode wilayah berikut:
Kode wilayah DVD Negara

$VLD3DVLÀN7DLZDQ.RUHD

» Untuk disk video, jika menu muncul:
tekan atau untuk memilih salah satu
item, lalu tekan untuk mulai memutar.
» Untuk disk yang berisi MP3, WMA, atau
JPEG: , tekan atau untuk memilih
folder/trek/gambar, lalu tekan untuk
mulai memutar.
Tip
 Jika disk terganjal dalam wadah disk, tekan dan
tahan

20
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sampai disk keluar.

Melepaskan perangkat USB

1

1
2

Geser penutup soket USB ke bawah.

Tekan

Indonesia

Memasukkan perangkat USB

untuk mematikan unit.

Lepaskan perangkat USB.

Masukkan kartu SD/MMC

2

Masukkan perangkat USB ke soket USB.
» Unit akan mulai memutar dari
perangkat USB tersebut secara
otomatis.

1

Tekan

2

Masukkan kartu SD atau MMC ke dalam
slot kartu.
» Unit akan mulai memutar dari kartu
SD/MMC tersebut secara otomatis.

untuk membuka panel depan.

Melepaskan kartu SD/MMC

1
2

Tekan

3

Lepaskan kartu SD atau MMC.

untuk mematikan unit.

Tekan kartu sampai terdengar bunyi klik.
» Kartu kini terlepas dari tautannya.

IN
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Melompat/mencari

Pemutaran intro

Saat pemutaran disk video
 Untuk melompat ke babak tertentu, tekan
tombol angka di kontrol jarak-jauh.
 Untuk melompat ke babak sebelumnya/
berikutnya, tekan
atau
.
 Untuk mencari mundur/maju dengan
cepat, tekan
atau
selama 3 detik.
» [Backward] atau [Forward] akan
muncul.

Untuk trek audio, Anda dapat memutar 10 detik
pertama setiap trek.

Untuk mengubah kecepatan pencarian,
tekan berulang-ulang atau selama
3 detik
Untuk melanjutkan pemutaran normal,
tekan.
Saat pemutaran disk audio
 Untuk melompat ke trek tertentu, tekan
tombol angka di kontrol jarak-jauh.
 Untuk melompat ke nomor trek
di atas 9, tekan 0 lebih dahulu, lalu
tekan tombol angkanya.
 Untuk melompat ke trek sebelumnya/
berikutnya, tekan
atau
.
 Untuk mundur/maju dengan cepat dalam
trek saat ini, tekan
atau
selama
3 detik.
Saat pemutaran MP3/WMA
 Untuk memilih trek, tekan atau
untuk memilih folder, lalu tekan
atau
untuk melompat ke trek sebelumnya/
berikutnya. Atau tekan tombol angka di
kontrol jarak-jauh untuk melompat ke
trek tertentu.
 Untuk mencari mundur/maju dengan
cepat dalam trek saat ini, tekan
atau
selama 3 detik
Untuk disk berisi gambar
 Untuk melompat ke gambar sebelumnya/
berikutnya, tekan
atau
.
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1

Selama pemutaran, tekan INTRO,
2 untuk memilih:
 [Intro][On] : Setelah 10 detik
pertama dari setiap trek diputar,
pemutaran berhenti.
 [Intro][Off]: Membatalkan
pemutaran intro dan memulai
pemutaran normal.

Pemutaran berulang
Untuk pemutaran video
Selama pemutaran, tekan 3, REP berulangulang untuk memilih:
 [Rep 1] : memutar babak saat ini
berulang-ulang.
 [Rep all] :memutar semua babak dalam
judul itu berulang-ulang.
 [Rep off]: membatalkan putar ulang.

Untuk pemutaran disk audio
Selama pemutaran, tekan 3, REP berulangulang untuk memilih:
 [Rep 1]: memutar trek saat ini berulangulang.
 [Rep all]: memutar semua trek berulangulang.
 [Rep off]: membatalkan putar ulang.

Selama pemutaran, tekan 3, REP berulangulang untuk memilih:
 [Rep 1] : memutar trek saat ini berulangulang.
 [Rep dir] : memutar semua trek dalam
folder saat ini berulang-ulang.
 [Rep all]: memutar semua trek berulangulang.
 [Rep off]: membatalkan putar ulang.

Putar acak
Anda dapat memutar trek audio secara acak.

1

Selama pemutaran, tekan SHUF, 4 untuk
memilih:
 >6KXIÁHDOO@ : memulai putar acak
untuk semua trek.
 >6KXIÁHGLU@: memulai putar acak di
folder saat ini.
 >6KXIÁHRII@ : membatalkan putar
acak.

Memilih bahasa teks layar

Memilih mode audio

Indonesia

Untuk pemutaran MP3/WMA

Saat memutar VCD/CD, Anda dapat memilih
VDODKVDWXPRGHDXGLR 5/6WHUHR 

1

Tekan R/L berulang-ulang sampai mode
audio itu terpilih.

Memilih format keluaran
video
Format keluaran video default dipilih sesuai
format yang disiarkan di negara Anda. Jika
gambarnya terlihat aneh, ubah keluaran video.

1

Tekan P/N berulang-ulang untuk memilih:
 [NTSC]: digunakan di Amerika
Serikat, Kanada, Jepang, Meksiko,
Filipina, Korea Selatan, Taiwan, dan
beberapa negara lain.
 [PAL]: digunakan di sebagian besar
QHJDUDQHJDUD(URSDEDUDW NHFXDOL
3UDQFLV $XVWUDOLDGDQEHEHUDSD
negara lainnya.
 [Auto]: format yang tepat disetel
secara otomatis. Pilih opsi ini jika
Anda tidak yakin format mana yang
harus dipilih.

Untuk disk DVD atau DivX yang berisi dua atau
lebih bahasa teks layar.

1

Saat memutar, tekan SUBTITLE di
kontrol jarak-jauh berulang-ulang sampai
bahasa itu terpilih.

Memilih bahasa audio
Untuk disk video yang berisi dua atau lebih
kanal audio.

1

Saat memutar, tekan R/L di kontrol jarakjauh berulang-ulang sampai bahasa itu
terpilih.
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Zoom
Untuk DVD, VCD, dan CD gambar, Anda dapat
memperbesar dan memperkecil citra video atau
gambar.

1

Tekan ZOOM di kontrol jarak-jauh
berulang-ulang untuk memilih besarnya.
 [Zoom] akan ditampilkan.

2

Ketika citra video atau gambar diperbesar,
tekan tombol navigasi untuk menggeser
pandangan.
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Menyimpan stasiun secara manual

1
2

Menala ke sebuah stasiun
radio
1
2

Tekan SOURCE untuk memilih Tuner.
Tekan atau untuk memilih jalur.
» [FM] atau [AM] akan muncul.

Pilih stasiun yang ingin Anda simpan.
Tekan salah satu tombol bernomor 1
sampai 6 selama lebih dari 2 detik.
» Stasiun tersebut akan disimpan dalam
kanal yang dipilih.

Menala ke sebuah stasiun
preset
1

Tekan DBB atau SEARCH
memilih jalur.

2

Tekan tombol bernomor 1 sampai 6
untuk memilih stasiun preset.

untuk

Memilih siaran stereo/mono
3

Tekan
atau
untuk menala ke
sebuah stasiun radio secara manual.
 Untuk mencari stasiun radio secara
otomatis, tekan
atau
selama
3 detik.

Untuk stasiun bersinyal lemah: untuk
meningkatkan penerimaan, ubah ke suara
monoaural.

1

Tekan MENU.
» Menu utama ditampilkan.

Menyimpan stasiun radio
dalam memori.
Anda dapat menyimpan hingga 6 stasiun di
setiap jalur.

Menyimpan stasiun secara otomatis

1

Tekan SEARCH selama 3 detik.
» Enam radio terkuat dari jalur yang
dipilih akan disimpan dalam kanal
preset 1-6 secara otomatis.
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5 Mendengarkan
radio

2

3

Tekan tombol navigasi untuk memilih
[SETTINGS], lalu tekan SEL untuk
PHQJRQÀUPDVL
» Menu setelan ditampilkan.

Tekan tombol navigasi untuk memilih
[Tuner] > [Stereo_mono], lalu tekan

Memilih kepekaan tuner
Sebelum mulai mencari, Anda dapat memilih
kepekaan tuner.

1
2

Tekan MENU.

3

Tekan tombol navigasi untuk memilih
[Tuner] > [Loc_Dx] lalu tekan
.

Tekan tombol navigasi untuk memilih
[SETTINGS], lalu tekan .

.






[STEREO]: siaran stereo.
[MONO]: siaran mono.

4

Tekan tombol navigasi untuk memilih
salah satu opsi, lalu tekan untuk
PHQJRQÀUPDVL

5

Tekan
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untuk keluar.

[LOC] ORNDO +DQ\DVWDVLXQ
bersinyal kuat yang dapat disiarkan.
[DX] MDXK 6WDVLXQEHUVLQ\DONXDW
dan lemah dapat disiarkan.

4

Tekan tombol navigasi untuk memilih
salah satu opsi, lalu tekan untuk
PHQJRQÀUPDVL

5

Tekan

untuk keluar.

Note
 Hanya apabila Anda memilih ekualiser [USER],
nilai suara Bas/Tengah/Trebel yang diatur dapat
disimpan.

1

Tekan EQ/Audio.
» Setelan Equalizer saat ini akan
ditampilkan.

Tekan DBB selama 3 detik untuk
menampilkan setelan saat ini.
» [DBB ON] : Fungsi Dynamic Bass
%RRVW '%% GLKLGXSNDQ

2

Tekan
preset.

» [DBB OFF] : Fungsi DBB dimatikan.

3

Anda juga dapat mengatur setelan di
bawah ini:
 [BAS]kisaran bas: -7 sampai +7.
 [MID]kisaran tengah: -7 sampai +7.
 [TRE]kisaran trebel: -7 sampai +7.
 [LPF]kisaran tapis lulus rendah:
60, 80, 100, 200.
 [MPF]kisaran tapis lulus tengah:
500, 1K, 1,5 K, 2,5 K.
 [HPF]kisaran tapis lulus tinggi:
10 K, 12,5 K, 15 K, 17,5 K.

4

Tekan

Menyesuaikan suara
Menyesuaikan volume

1

Putar searah jarum jam/berlawanan
arah jarum jam untuk menambah/
mengurangi volume.

Diam
Anda dapat mematikan suara audio.

1

Selama pemutaran, tekan MUTE .
 Untuk menghidupkan suara kembali,
tekan MUTE lagi.

Menghidupkan/mematikan Dynamic
Bass Boost

1

2

Tekan lagi DBB selama 3 detik, untuk
mengubah setelan DBB.

Memilih ekualiser preset
Anda dapat memilih ekualiser preset:
 [User]
 [Techno]
 [Rock]
 [Classic]
 [Jazz]
 [Optimal]
 [Flat]
 [Pop]

atau

XQWXNPHPLOLK(4

untuk keluar.
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6 Menyesuaikan
setelan

Setelan suara lainnya
Anda juga dapat mengatur setelan balans
pengeras suara depan dan belakang,
balans pengeras suara kiri dan kanan,
serta subwoofer.

1

Menyesuaikan setelan sistem
1

Tekan MENU.
» Menu utama ditampilkan.

2

Tekan tombol navigasi untuk memilih
[SETTINGS], lalu tekan untuk
PHQJRQÀUPDVL
» Menu setelan ditampilkan.

3

Tekan tombol navigasi untuk memilih
[System], lalu tekan
.

Tekan EQ/Audio selama 3 detik.
» Pilihan di bawah ini muncul:

2

Tekan atau berulang-ulang untuk
memilih item yang akan disesuaikan:
 [BAL] kisaran balans: 10L sampai 10R.
/ VSHDNHUNLUL5 VSHDNHUNDQDQ
 [FAD]kisaran fader: 10R sampai 10F.
5 VSHDNHUEHODNDQJ) VSHDNHU
GHSDQ
 [SUB] subwoofer : NYALA, MATI
 [SUB VOL] volume subwoofer:
0 sampai 20

3

Tekan
atau
untuk mengubah
besarnya, lalu tekan .
 Anda juga dapat memutar untuk
memilih besarnya.

4

Tekan
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untuk keluar.

[On]

Menghidupkan suara
bip. Setiap kali Anda
menekan tombol, unit
akan berbunyi bip.
Anda dapat mematikan/
menghidupkan suara
bip tersebut.
[Off]
Mematikan suara bip.
[Parking] [On]
Menonaktifkan nonton
DVD saat mengemudi.
[Off]
Mengaktifkan nonton
DVD saat mengemudi.
[Volume [Last] Setiap kali Anda
preset]
menghidupkan unit,
volume tetap sama
dengan yang digunakan
sebelumnya.
[Adjust] Setiap kali Anda
menghidupkan unit,
volume berada pada
tingkat preset.
[Volume 0 - 47 Menyetel volume-mulai
value]
apabila ADJ dipilih.
[Blackout] [Off]
Jangan pernah nyalakan
screensaver.
[10s
Menyalakan screensaver
off]
secara otomatis
10 detik setelah
pengoperasian terakhir.
[20s
Menyalakan screensaver
off]
secara otomatis
20 detik setelah
pengoperasian terakhir.
[Key
[Red] Cahaya latar tombol
color]
berubah jadi merah.
[Blue] Cahaya latar tombol
berubah jadi biru.
[Time
[12
mode]
hour
mode]
[24
hour
mode]
[Time
Menyetel jam.
adjust]

4

Tekan tombol navigasi untuk memilih
salah satu opsi, lalu tekan untuk
PHQJRQÀUPDVL

5

Tekan

Indonesia

[Beep]

untuk keluar.

Mengatur setelan umum DVD
1
2

Tekan MENU.

3

Tekan tombol navigasi untuk memilih
[General DVD]. lalu tekan
untuk
mengakses submenunya.

Tekan tombol navigasi untuk memilih
[SETTINGS], lalu tekan untuk
PHQJRQÀUPDVL
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[TV
System]

[NTSC] Digunakan di
Amerika Serikat,
Kanada, Jepang,
Meksiko, Filipina,
Korea Selatan,
Taiwan, dan
beberapa negara lain.
[PAL]
Digunakan di
Amerika Serikat,
Kanada, Jepang,
Meksiko, Filipina,
Korea Selatan,
Taiwan, dan
beberapa negara lain.
[Auto]
Format yang tepat
disetel secara
otomatis. Pilih opsi ini
jika Anda tidak yakin
format mana yang
harus dipilih.
[TV Type] [4:3 PS] Saat menampilkan
gambar tinggi-penuh,
bagian samping
gambar mungkin
terpotong.
[4:3 LB] Saat menampilkan
gambar layar-lebar,
kotak hitam mungkin
muncul di bagian atas
dan bawah layar.
[16:9]
Untuk tampilan layar
lebar.
[Password] [Last]
Memasang kata sandi
untuk membatasi
pemutaran disk ini.
Kata kunci default
adalah 0000.

[Rating]

[Default]

IN

Boleh untuk anakanak.
Boleh untuk
penonton umum.
[3 PG]
Dianjurkan ada
bimbingan orang tua.
[4 PG
Tidak cocok untuk
13]
anak di bawah
13 tahun
[5 PGR] Orang tua dianjurkan
membatasi anak di
bawah 17 tahun yang
ingin menonton.
[6 R]
Terbatas. Dianjurkan
orang tua
membimbing anak di
bawah 17 tahun yang
menonton.
[7 NC
Tidak cocok untuk
17]
anak di bawah
17 tahun.
[8 Adult] Hanya untuk orang
dewasa.
Mengembalikan ke
setelan default.

4

Tekan tombol navigasi untuk memilih
salah satu opsi, lalu tekan untuk
PHQJRQÀUPDVL

5

Tekan

untuk keluar.

Mengatur setelan video DVD
Anda dapat mengatur setelan-warna keluaran
video.

1
2
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[1 kid
safe]
[2 G]

Tekan MENU.
Tekan tombol navigasi untuk memilih
[Setelan], lalu tekan untuk
PHQJRQÀUPDVL

» [OSD Language]

Tekan tombol navigasi untuk memilih
[Video DVD]. lalu tekan
untuk
mengakses submenunya.
» Pilihan di bawah ini muncul:

» [Audio Lang]

Indonesia

3

» [Subtitle lang]
» [Menu lang]
» [DivX [R] VOD]

[KECERAHAN]: 0 sampai 12.

4

Tekan tombol navigasi untuk memilih
salah satu item, lalu tekan untuk
PHQJRQÀUPDVL

5

Tekan

untuk keluar.

Mengatur setelan tampilan

[KONTRAS]: 0 sampai 12.
[RONA]: -6 sampai +6.
[SATURASI]: 0 sampai 12.
[KETAJAMAN]: 0 sampai 8.

4

Tekan tombol navigasi untuk memilih
salah satu opsi, lalu tekan untuk
PHQJRQÀUPDVL

5

Tekan

untuk keluar.

Anda dapat mengatur setelan warna tampilan
layar.

1
2

Tekan MENU.

3

Tekan tombol navigasi untuk memilih
[LCD], lalu tekan
untuk mengakses
submenunya.
» Pilihan di bawah ini muncul:

Memilih bahasa
1
2

Tekan MENU.

3

Tekan tombol navigasi untuk memilih
[Language DVD], lalu tekan
.
» Muncul pilihan berikut ini:

Tekan tombol navigasi untuk memilih
[SETTINGS], lalu tekan untuk
PHQJRQÀUPDVL

Tekan tombol navigasi untuk memilih
[SETTINGS], lalu tekan untuk
PHQJRQÀUPDVL

[Brightness]: 0 sampai 12.
[Contrast]: 0 sampai 12.
[Saturation]: 0 sampai 12.

4

Tekan tombol navigasi untuk memilih
salah satu nilai, lalu tekan untuk
PHQJRQÀUPDVL

5

Tekan

untuk keluar.
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Melihat kode pendaftaran
DivX
DivX adalah teknologi media populer yang
dibuat oleh DivX, Inc. File media DivX berisi
video sangat terkompresi dengan kualitas visual
WLQJJL\DQJPHPSHUWDKDQNDQXNXUDQÀOHUHODWLI
NHFLO)LOH'LY;MXJDGDSDWPHQ\HUWDNDQÀWXU
media tingkat lanjut seperti menu, teks layar, dan
WUHNDXGLRDOWHUQDWLI%DQ\DNÀOHPHGLD'LY;
yang bisa didownload secara online, dan Anda
dapat menyewa atau membeli video DivX dari
OD\DQDQ92' 9LGHRRQ'HPDQG 'LY;8QWXN
menggunakan layanan ini, Anda perlu kode
pendaftaran VOD DivX unit tersebut. Untuk
informasi dan petunjuk lebih lanjut, kunjungi
www.divx.com/vod.

1
2

Tekan MENU

3

Tekan tombol navigasi untuk memilih
[Language DVD], lalu tekan
.

4

Pilih [DivX [R] VOD], kemudian
tekan SEL.
» Kode pendaftaran DivX muncul

5

Catat nomor ini sebagai rujukan di masa
mendatang.

6

Tekan
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Tekan tombol navigasi untuk memilih
[SETTINGS], lalu tekan SEL untuk
PHQJRQÀUPDVL

untuk keluar.

Melepaskan panel depan

Mendengarkan perangkat lain

Panel depan dapat dilepaskan dan dibawa untuk
mencegah pencurian.

Anda dapat menghubungkan perangkat suara
eksternal ke unit ini.

1

Hubungkan perangkat suara eksternal ke
unit ini dengan steker 3,5 mm.

2

Tekan SOURCE berulang-ulang sampai
[AUX] ditampilkan.

3

Note
 Sebelum memasang unit, lepaskan panel
depan.

1

Tekan

2

Buka panel, lalu tekan bagian kanan panel
ke arah kiri untuk melepaskannya dari sasis.

3

Lepaskan panel dan simpan dalam
kotak pembawa yang disertakan untuk
melindunginya dari kotoran dan kerusakan.

untuk membuka panel.

Operasikan perangkat tersebut
UXMXNSHWXQMXN\DQJGLVHUWDNDQ
EHUVDPDSHUDQJNDW 
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7 Lain-lain

Reset

Melepas unit

Anda dapat mereset unit ke setelan default.

Untuk memperbaiki atau mengganti unit,
lepaskan dari dashboard.

1
2

Lepaskan panel depan.
Tekan RESET dengan menggunakan
bolpoin atau alat serupa.
» Semua setelan dihapus kecuali jam.

1
2

Lepaskan panel depan.
Lepaskan unit dengan tombol pelepas.

Penyetelan default
Setelan
suara
Ekualiser
Bas
Tengah
Trebel
Keseimbangan
Fader
LPF
MPF
HPF
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Pengguna
0
0
0
0

0
2
2
2

Setelan
sistem
Source
Demo
Pemadaman
Warna
tombol
Jam

ESP
Lokal/Jauh
Bip
Stereo/Mono
V-Terakhir/
Atur
Volume
suara
Subwoofer
Volume
subwoofer
Kode PIN
Gulir otomatis

Tuner,
FM1, 87,5
Mati
Mati
Biru
Waktu
sekarang
45S
Jauh
Hidup
Stereo
V-Terakhir
20
MATI
10
0000
Hidup

Mengganti sekring
Jika tidak ada daya, mungkin sekringnya rusak
dan harus diganti.

1
2
3

Lepaskan panel depan dan keluarkan unit.

4

Ganti sekring tersebut.

Cek sambungan listriknya.
Belilah sekring yang sama voltasenya
GHQJDQVHNULQJ\DQJUXVDN $ 

Jika sekring cepat rusak setelah diganti, mungkin
ada malafungsi internal. Jika terjadi hal ini,
hubungi dealer Philips.

Note
 Informasi produk dapat berubah tanpa
pemberitahuan sebelumnya.

Umum
Catu daya
Sekring
Impedansi speaker
yang cocok
Keluaran daya
maksimum
Keluaran daya
kontinu
Voltase keluaran
Pre-Amp
Voltase keluaran
subwoofer
Tingkat Aux-in
'LPHQVL /[7[3
Berat

9'& 99 
pembumian negatif
15 A
4-8
50 W x 4 kanal
:[NDQDO 
7+'
9 PRGHSXWDU&'
1 kHz, 0 dB, beban
10 k
9 PRGHSXWDU&'
500 mV
188 x 58 x 193 mm
1,7 kg

Pemutar disk
Sistem
Respons frekuensi
Rasio sinyal/derau
Distorsi harmonis
total
Pemisahan kanal
Format sinyal video
Keluaran video

Sistem DVD /
CD audio / MP3
20 Hz - 20 kHz
>75dB
Kurang dari 1%
>55dB
NTSC/PAL/AUTO
1 +/- 0,2V

Indonesia

8 Informasi
produk

Tuner
Kisaran frekuensi - 87,5 - 108,0 MHz
FM
N+]SHUODQJNDK
dalam pencarian
otomatis dan 50 kHz
per langkah dalam
SHQFDULDQPDQXDO
Kisaran frekuensi - 522 - 1.620 KHz
$0 0:
Kepekaan yang
8 uV
dapat dipakai - FM
Kepekaan yang
50 uV
dapat dipakai - AM
0:
LCD
Ukuran layar
Resolusi tampilan
Rasio kontras
Kecerahan

LQFL 
320 x 234 titik
350
220 cd/m2

Perangkat USB yang kompatibel:
 PHPRULÁDVK86% 86%DWDX
86%
 SHPXWDUÁDVK86% 86%DWDX
86%
 NDUWXPHPRUL 6'00&6'+&
Format yang didukung:
 )RUPDWÀOHPHPRULDWDX86%
FAT16, FAT32
 /DMXELW03 ODMXGDWD .ESV
dan laju bit berubah-ubah
 WMA v9 atau sebelumnya
 Penyarangan direktori maksimum
hingga 8 tingkat
 Jumlah album/folder: maksimum 99
 Jumlah trek/judul: maksimum 999
 ID3 tag v2.0 atau yang lebih baru
 1DPDÀOHGDODP8QLFRGH87)
SDQMDQJPDNVLPXPE\WH
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Format yang tidak didukung:
 Album kosong: album kosong adalah
DOEXP\DQJWLGDNEHULVLÀOH03
WMA, dan tidak akan ditampilkan
di layar.
 )RUPDWÀOH\DQJWLGDNGLGXNXQJDNDQ
dilewati. Misalnya, dokumen Word
GRF DWDXÀOH03GHQJDQHNVWHQVL
.dlf akan diabaikan dan tidak diputar.
 File audio AAC, WAV, PCM
 File WMA yang dilindungi DRM
ZDYPDPSPSDDF
 File WMA dalam format Lossless
 ISO9660, Joliet
 -XPODKMXGXOPDNVLPXP WHUJDQWXQJ
SDGDSDQMDQJQDPDÀOH
 Jumlah album maksimum: 255
 Frekuensi sampling yang didukung:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 /DMXELW\DQJGLGXNXQJa NESV 
laju bit berubah-ubah
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Caution
 Jangan sekali-kali melepas selubung unit ini.

Agar garansi tetap berlaku, jangan sekali-kali
mencoba memperbaiki sendiri sistem ini.
Jika Anda menemukan masalah saat
menggunakan unit ini, cek poin berikut ini
sebelum meminta servis. Jika masalah tetap
tak teratasi, kunjungi situs web Philips
ZZZ3KLOLSVFRPVXSSRUW %LOD$QGD
menghubungi Philips, pastikan unit berada
dekat Anda dan nomor model serta nomor
seri telah disiapkan OLKDW¶3HUVLDSDQ·SDGD
halaman 10 
Tidak ada daya

Mesin mobil belum dihidupkan. Nyalakan
mesin mobil.

Salah koneksi.

Sekring rusak. Ganti sekring OLKDW
¶0HQJJDQWLVHNULQJ·SDGDKDODPDQ33 
Tidak ada suara

Volume terlalu rendah. Menyesuaikan
volume.

Koneksi ke pengeras suara salah.
Tidak merespons kontrol jarak-jauh

Pastikan jalur antara kontrol jarak-jauh
dan unit bebas rintangan.

Dari jarak dekat, arahkan kontrol jarakjauh langsung ke unit.

Ganti baterai kontrol jarak-jauh.

Fungsinya tidak bekerja. Rujuk ke
petunjuk.
Disk tidak diputar

Disk terbalik. Pastikan sisi yang berlabel
di atas.

Disk kotor. Bersihkan disk dengan lap
yang bersih, lembut, dan bebas serabut.
Seka disk ke arah luar dari tengah.

Disk cacat. Coba disk lain.



Disk yang dipakai tidak kompatibel.
Coba disk lain.

Peringkat disk melebihi setelan batasan.
Turunkan setelan peringkat OLKDW
¶0HQJDWXUVHWHODQYLGHR'9'·SDGD
halaman 29 

Kode wilayah disk tidak kompatibel
dengan unit. Gunakan disk dengan kode
wilayah yang sesuai. OLKDW¶5HJLRQFRGH·
pada halaman 37
Disk tersangkut di tempat disk

Tekan dan tahan sampai disk keluar.
Tidak ada gambar

Koneksi kabel rem tangan tidak
benar. Periksa kabel parkir. OLKDW
¶0HQJKXEXQJNDQNDEHOUHPWDQJDQ·SDGD
halaman 13
Gambar berkedip atau rusak

Setelan video DVD tidak sesuai dengan
DVD. Atur setelan video DVD OLKDW
¶0HQJDWXUVHWHODQYLGHR'9'·SDGD
halaman 29 

Koneksi video salah. Periksa koneksi OLKDW
¶0HQJKXEXQJNDQNDEHOWDQSDNRQHNWRU
,62·SDGDKDODPDQ12 
Derau dalam siaran.

Sinyal terlalu lemah. Pilih stasiun lain
dengan sinyal lebih kuat.

Cek sambungan antena mobil.

Ubah siaran dari stereo ke mono OLKDW
¶0HPLOLKVLDUDQVWHUHRPRQR·SDGD
halaman 24 
Stasiun preset hilang.

Kabel aki tidak terhubung dengan benar.
Hubungkan kabel aki ke terminal yang
selalu beraliran.
Sekring rusak

Jenis sekring keliru. Ganti dengan sekring
15A OLKDW¶0HQJJDQWLVHNULQJ·SDGD
halaman 33 

Kabel pengeras suara atau kabel daya
tertanahkan. Periksa koneksi.
Layar menampilkan ERR-12

Kesalahan data USB/SD/MMC. Cek
perangkat USB atau kartu SD/MMC.
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Indonesia

9 Mengatasi
masalah

10 Glossary
M
MMC
MultimediaCard. Jenis kartu memori dengan
PHPRULÁDVK
MP3
)RUPDWÀOHGHQJDQVLVWHPNRPSUHVLGDWD
suara. MP3 adalah singkatan dari Motion
3LFWXUH([SHUWV*URXS DWDX03(* 
Audio Layer 3. Dengan format MP3, satu
CD-R atau CD-RW dapat berisi data 10 kali
lebih banyak daripada CD biasa.

R
Region code
Sistem yang hanya mengizinkan disk diputar
dalam wilayah yang dituju. Unit ini hanya akan
memutar disk yang memiliki kode wilayah
yang kompatibel. Anda dapat melihat kode
wilayah unit itu di label produk. Beberapa disk
kompatibel dengan lebih dari satu wilayah
DWDX6(08$ZLOD\DK

S
SD
Secure Digital. Jenis kartu memori dengan
PHPRULÁDVK

W
WMA (Windows Media Audio)
Format audio milik Microsoft, merupakan
bagian dari teknologi Microsoft Windows
Media. Berisi alat bantu Microsoft Digital
Rights Management, teknologi pengkodean
Windows Media Video, dan teknologi
pengkodean Windows Media Audio.
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