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Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!

For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips
tilbyder, skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.

Dette apparat overholder de gældende EU-
direktiver vedrørende sikkerhed og
radiostøj.

Medleveret tilbehør
– Fjernbetjening med 1 CR2025-batteri
– 3 X  iPod dockadaptere
– 1 certificeret AC/DC-adapter

(Netspanning: 100- 240V~, 50/60Hz 1.4 A,
Uitgangen: 24V  2.5A; producent: Philips;
modelnr.: GFP651DA-2425/
OH-1065A2402500U)

– 1 AUX-kabel
– Monteringssæt (2 rawlplugs og 2 skruer)

Miljømæssig information
Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer
i emballagen. Vi har endvidere gjort vort bedste,
for at De let kan dele emballagen op i tre
hovedbestanddele:  Almindeligt pap (kassen),
fleksibel polystyrene (afstandsstykker) og
polyethylene (plastposer og beskyttelsesfolie).

Anlægget består af materialer, der kan genbruges,
hvis det adskilles et sted, hvor man har
specialiseret sig i adskillelse af kasserede
genstande. Følg venligst Deres lokale regler for
bortkastning af indpakningsmaterialer, brugte
batterier og kasserede apparater.

Bortskaffelse af dit gamle produkt

Dit produkt er designet og
produceret med materialer af
høj kvalitet, som kan blive
genbrugt.

Når du ser symbolet med en
skraldespand, der er kryds over,
betyder det, at produktet er dækket af EU
direktiv nr. 2002/96/EC.

Venligst sæt dig ind i de danske regler om
indsamling af elektriske og elektroniske
produkter.

Generel information

Venligst overhold de danske regler og smid ikke
dine gamle produkter ud sammen med dit
normale husholdningsaffald. Den korrekte
bortskaffelsesmetode vil forebygge negative
følger for miljøet og folkesundheden.

NBemærkninger om bortskaffelse af
batterier
Dit produkt indeholder batterier, som falder ind
under EU-direktiv 2006/66/EC. De må ikke
bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for
batterier Den korrekte bortskaffelse af batterier
er med til at forhindre potentielt negativ
påvirkning af miljø og menneskers helbred.

Sikkerhedsinformation
● Før der sættes strøm på anlægget, kontrolleres

det, at spændingsangivelsen på typeskiltet (eller
ved spændingsomkobleren) svarer til den lokale
netspænding. Hvis dette ikke er tilfældet, bedes
De venligst henvende Dem til Deres forhandler.

● Stil anlægget på en flad, hård og stabil overflade.

● Hvis MAINS-stikket eller et apparatstik brugs til
at afbryde enheden, forbliver enheden parat til
betjening.

● Anbring anlægget således, at der tilsikres god
ventilation og dermed unødig opvarmning i
anlægget. Der skal være mindst 10 cm frit rum
bagved og oven over anlægget og mindst 5 cm
på hver side.

● Ventilationen må ikke forhindres ved at dække
for ventilations-åbningerne med genstande som
f.eks. aviser, duge, gardiner osv.

● Udsæt ikke anlægget, batterier og CD-plader for
høj fugtighed, regn, sand eller varme fra
varmekilder eller direkte sollys.

● Åben ild som f.eks. levende lys må ikke anbringes
på apparatet.

● Genstande som indeholder vand, som f.eks. vaser,
må ikke anbringes på apparatet.

● Apparatet må ikke udsættes for vanddryp eller -
sprøjt.

● Installer din systemet i nærheden af en
stikkontakt hvor stikket let kan nås.

● Ekstremt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan
forårsage hørenedsættelse.
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Generel information

● Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme
som solskin, ild eller lignende.

● Hvis anlægget bringes direkte fra kolde
omgivelser ind i et varmt rum, eller hvis det
anbringes i et meget fugtigt rum, kan der danne
sig kondens på laserlinsen indeni CD-afspilleren.
Hvis det sker, virker CD-afspilleren ikke, som den
skal. Lad i så fald anlægget stå i en times tid med
strøm på men uden ilagt(e) CD-plade(r) og prøv
derefter igen, om CD-afspilleren virker, som den
skal.

● Anlæggets mekaniske dele indeholder
selvsmørende lejer, som ikke må smøres med
olie eller fedt.

● Batterier (installeret batteripakke eller batterier)
må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol,
ild eller lignende.

● Når anlægget sættes i Standby-stilling, er
der stadig strøm på anlægget. Man kan
kun tage strømmen helt fra anlægget ved
enten at slukke for stikkontakten eller
ved at tage stikket ud af stikkontakten.

Høresikkerhed
Lyt ved moderat lydstyrke.

● Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan
skade hørelsen. Dette produkt kan frembringe
lyd med så høje decibelværdier, at det kan
forårsage høreskader for en normalt hørende
person, også selv om det kun foregår i mindre
end et minut. De høje decibelværdier er for at
imødekomme de personer, der allerede lider af
nedsat hørelse.

● Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører
vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere
kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids
lytning forekommer normalt, kan faktisk være
meget højt og skadeligt for hørelsen. Hvis du vil
undgå det, kan du indstille lydstyrken til et
fornuftigt niveau, før din hørelse vænner sig til
lydstyrken, og så lade være med at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et
fornuftigt niveau:

● Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
● Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt

niveau, hvor du kan høre lyden klart uden
forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad
gangen:

● For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv
ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage
hørenedsættelse.

● Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig
måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du
anvender dine hovedtelefoner.

● Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
● Vær omhyggelig med ikke at justere på

lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig
lydniveauet.

● Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke
kan høre, hvad der foregår omkring dig.

● Du bør være ekstra forsigtig eller slukke
midlertidigt i potentielt farlige situationer.

● Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens du
fører et motoriseret køretøj, cykler, står på
skateboard o.l., da det kan føre til farlige
situationer i trafikken. Desuden er det ulovligt i
mange områder.
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B Antenna Connection

FM Antenne
Det er ikke nødvendigt at forbinde FM
"grisehale"-antennen, da den sidder fast på
systemet.

● Juster FM-antennen for at få optimal FM-
stereomodtagelse.

C Tilslutning af andet udstyr.
Der er ikke medleveret andet udstyr eller andre
tilslutningskabler. Angående tilslutning af andet
udstyr se i brugsanvisningen for dette.

Tilslutning af en USB-
masselagringsenhed eller et SD/MMC-
hukommelseskort

Ved at slutte en USB-masselagringsenhed eller et
SD/MMC-hukommelseskort til hi-fi-systemet kan
du nyde den musik, der er gemt på enheden eller
kortet, gennem de kraftfulde højttalere på hi-fi-
systemet.

● WesternIsæt USB-enhedens USB-stik i  -
stikket i apparatet.

ELLER

Forberedelser

Tilslutninger

Typeskiltet sidder på bagsiden af anlægget.

A Tilslutning til lysnettet

● Inden du tilslutter vekselstrømsadapteren til en
stikkontakt skal du sikre dig, at alle andre
tilslutninger er foretaget.

● DC-stikket er placeret på enhedens bundpanel.

ADVARSEL!
– Anvend kun den medfølgende
vekselstrømsadapter! Brug af en anden
strømtilslutningsenhed kan beskadige
hovedenheden!
– For at få optimal udnyttelse af anlægget
må man kun bruge den originale
medleverede netledning.
– Tilslut aldrig noget eller lav ikke om på
noget med strøm på anlægget.

For at undgå overophedning af anlægget er
det forsynet med et indbygget
sikkerhedskredsløb, som automatisk sætter
anlægget i Standby-stilling, hvis det udsættes
for ekstreme forhold. Hvis dette sker, skal
anlægget køle af, inden det bruges igen
(kredsløbet findes ikke i alle versioner).

POWERFUL BASSPOWERFUL BASS
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for apparater med USB kabel:
1 Isæt det ene af USB-kablets (medfølger ikke) stik

i -stikket i apparatet.

2 Isæt den anden ende af USB kablet til USB
udgangspolen på USB apparatet

ELLER

for hukommelseskort:
● Sæt hukommelseskortet helt ind

(metalkontakten skal være til venstre) i stikket
SD / MMC øverst på systemet.

Forbindelse af ikke-USB apparat

Med denne funktion kan du lytte til musik fra det
eksterne udstyr gennem Hi-Fi-anlæggets
kraftfulde højttalere.

● Brug det medfølgende Aux-in-kabel til at slutte
stikket AUX IN-1 eller AUX-2 (3,5 mm, findes på
bundpanelet) til et AUDIO OUT-stik eller et
hovedtelefonstik på en ekstern enhed (f.eks. et
TV, en laserdiskafspiller, en DVD-afspiller eller en
CD-optager).

Bemærk:
– Se venligst i brugsanvisningen for det tilsluttede
udstyr, hvis der ønskes yderligere detaljer.

Montering af enheden på væggen
Du kan se, hvordan du skal montere enheden på
væggen, i det separate ark med vejledning til
vægmontering.

Bemærk:
– Enheden skal monteres på en cementvæg.

Forberedelser

Tager fjernbetjeningen

ADVARSEL!
– Før du tager fjernbetjeningen i brug,
skal du fjerne plastikisoleringen som vist
på billedet nedenfor.
– Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer
korrekt, eller hvis dækningsområdet er
nedsat, skal du udskifte batteriet med et
nyt (CR2025).

     

1 Skub for at åbne batteriskuffen.

2 Sæt et nyt batteri i, og følg den angivne polaritet.

3 Skub batteriskuffen ind igen for at lukke den.

Sådan bruges fjernbetjeningen til at
regulere på systemet

1 Ret fjernbetjeningen direkte mod
fjernbetjeningsføleren (iR) på frontpanelet.

2 Vælg den lydkilde, der skal reguleres på, ved at
trykke på den relevante lydkildetast (f.eks MP3-
CD, TUNER).

3 Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks ÉÅ,
¡ , ™).

– Tag batterierne ud så snart de er
brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke
skal bruges i længere tid.
– Batterier indeholder kemiske
substanser, så overhold altid de lokale
regler for bortkastning af brugte
batterier.

Tag den beskyttende plastikfolie af
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Betjeningsknapper

Betjeningsknapper på anlægget

1 SD / MMC
– er stikket, der anvendes til et SD/MMC-

hukommelseskort.

2 USB port 
– Forbindes til USB masselagringsapparat.

3 iPod-dock
– bruges til at opbevare din iPod-afspiller til

afspilning og til at genoplade den via systemet.

4 POWER
– tænder for system eller skifter til

strømbesparende stand-by/normal stand-by med
visning af ur.

5 SOURCE
– vælger den ønskede lydkilde TUNER (FM)/iPod/

USB/CARD (SD/MMC)/AUX.

6 PRESET +/-
– (USB/CARD) springer til begyndelsen af det

igangværende/foregående/følgende
melodinummer.

– vælger forvalgsradiostationer.

DBB (Dynamic Bass Boost)
– Aktiverer eller deaktiverer basforbedring. (hold

nede og slip for at vælge i USB-/tunertilstand)

DSC (Digital Sound Control)
– Vælger forskellige typer faste equalizer-

lydindstillinger. (hold nede og slip for at vælge i
USB-/tunertilstand)

7 VOLUME +/-
– regulerer lydstyrken.
– indstille timetal eller Indstilling af minuttal.
– Skifter mellem 12-timers og 24-timers visning.

8 S / T
USB/CARD/iPod
................................. Hurtige søgninger frem og

tilbage i et spor (tryk og hold
nede).

................................. springer til begyndelsen af det
igangværende/foregående/
følgende melodinummer.

TUNER ............... Indstiller radiostationer (ned/op).

9  ÉÅ
– for at starte eller stoppe CD-afspilning.

3

4

5

6

7

89

2 1
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Betjeningsknapper
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Betjeningsknapper på
fjernbetjeningen

1 POWER
– switches the system on or to Eco Power

standby/normal standby with clock display.

2 MENU
– svarer til MENU-knappen på din iPod-afspiller.

3 USB/SD
– Skifter mellem USB- og SD-tilstand.

4 SHUFFLE/REPEAT
USB/CARD
................................. Afspiller spor på USB/kort i

tilfældig rækkefølge.
................................. vælger tilstanden gentag afspilning.

5 ALBUM/PRESET 3 / 4
– (USB/CARD) springer til begyndelsen af det

igangværende/foregående/følgende melodinummer.
– vælger forvalgsradiostationer.

DBB (Dynamic Bass Boost)
– Aktiverer eller deaktiverer basforbedring. (hold

nede og slip for at vælge i USB-/tunertilstand)

DSC (Digital Sound Control)
– Vælger forskellige typer faste equalizer-

lydindstillinger. (hold nede og slip for at vælge i
USB-/tunertilstand)

6 SLEEP
– vælger sleeper-tid.

7 TIMER
– indstiller timer-funktionen.

8 MUTE
– afbryder lyden og tænder for den igen.

9 VOL +/-
– regulerer lydstyrken.
– indstille timetal eller Indstilling af minuttal.
– Skifter mellem 12-timers og 24-timers visning.

0 PROG/SET TIME
– (USB/CARD) programmerer numre.
– (TUNER) manuel eller automatisk

indprogrammering.
– vælger urfunktion.

! AUX
– Vælger AUX-tilstand.

@ ÉÅ

– for at starte eller stoppe CD-afspilning.
– bekræfter et valg (kun til betjening af iPod-

menu).

TUNING +/-
TUNER ............... Indstiller radiostationer (ned/op).
................................. Navigerer i iPod-menuen.

S/T
USB/CARD/iPod
................................. Hurtige søgninger frem og

tilbage i et spor (tryk og hold
nede).

................................. springer til begyndelsen af det
igangværende/foregående/
følgende melodinummer.

# TUNER
– Vælger tunerkilden.

$ iPod
– Vælger iPod-kilden.

Bemærkninger i.f.m. fjernbetjeningen:
– Vælg først den lydkilde der skal reguleres
med fjernbetjeningen ved at trykke på en af
lydkilde-tasterne på fjernbetjeningen (f.eks.
iPod eller TUNER).
– Vælg derefter den ønskede funktion
(f.eks. ÉÅ, à , á).
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Grundfunktioner

VIGTIGT:
Før De begynder at bruge anlægget, skal
alle forberedelser være afsluttet (se
afsnittet “Forberedelser”).

Sådan tændes der for apparatet

● Tryk på POWER.
➜ Anlægget tændes, og den sidst valgte lydkilde
aktiveres.

● Tryk på SOURCE på enheden eller på iPod,
TUNER, USB/CARD eller AUX på
fjernbetjeningen.
➜ Anlægget skifter over til den valgte lydkilde.

At sætte anlægget i normal
Standby-stilling.

● Tryk på POWER.
➜ Baggrundslyset i uret er slukket i standby.

➜ Displayet viser klokkeslæt eller or --: -- ,
hvis klokkeslættet ikke er indstillet.
➜ Lydstyrken, de interaktive lydindstillinger, den
sidst valgte kilde og tunerens forvalgsstationer
forbliver i apparatets hukommelse.

Slå apparatet til ECO Power
Standby funktion

● Tryk på POWER, og hold den nede i mere end
2 sekunder.
➜ Baggrundsbelysning går ud.

Strømbesparende automatisk
standby
Som en strømbesparende funktion skifter
systemet automatisk til Eco Power/standby 15
minutter efter, afspilningen er stoppet, og ingen
anden handling udføres.

Indstilling af lydstyrke og lyd

1 Tryk på VOLUME +/- (VOL +/- på
fjernbetjeningen) knappen mod uret for at øge
eller mindske apparatets lydstyrke.
➜ Displayet viser lydstyrkeindikationen VOL g et
tal fra 0, 1, 2, ...32.

2  I USB-/tunertilstand skal du trykke på og holde
DSC nede. Slip derefter for at vælge en lydeffekt:
ROCK/POP/JAZZ/CLASSIC.

● I iPod-/AUX-tilstand skal du blot trykke på DSC
for at vælge den ønskede lydeffekt.

3  II USB-/tunertilstand skal du trykke på og holde
DBB nede. Slip derefter for at slå basforbedring
til eller fra.

● I iPod-/AUX-tilstand skal du trykke på DBB for
at slå basforbedring til eller fra.
➜ Når DBB er aktiveret, viser displayet DBB ON.
➜ Hvis DBB er deaktiveret, vises DBB OFF.

4 Tryk på MUTE på fjernbetjeningen for at
afbryde lyden øjeblikkeligt.
➜ Afspilning fortsætter uden lyd, og MUTE
blinker på displayet.

● Lyden aktiveres igen ved at:
– trykke én gang til på MUTE;
– indstille lydstyrkeknapperne;
– skifte kilde.
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Radio Reception

Indstilling på radiostationer

1 Tryk på SOURCE gentagne gange (eller
TUNER på fjernbetjeningen) for at vælge
tunerkilden (FM).

2 Tryk på S / T (eller TUNING +/- på
fjernbetjeningen) og slip knappen.
➜ Systemet begynder at søge efter en
radiostation med tilstrækkelig signalstyrke.

3 Gentag punkt 2, hvis det er nødvendigt, indtil den
ønskede station findes.

● Radioen indstilles på en svag sender ved at
trykke kort på S / T (eller TUNING +/-
på fjernbetjeningen) så ofte det er nødvendigt
for optimal modtagelse.

Indprogrammering af
radiostationer
Du kan gemme i alt 40 radiostationer (40 FM) i
hukommelsen.

Automatisk indprogrammering

Automatisk lagring starter automatisk
programmering af radiostationer begyndende
med forudindstilling 1. Eventuelle faste
indstillinger, der f.eks. er programmeret manuelt,
slettes.

● Tryk på PROG på fjernbetjeningen i mindst 2
sekunder for at aktivere indprogrammerings-
funktionen.
➜ Alle tilgængelige stationer indlæses.

Manuel indprogrammering

1 Indstil på den ønskede station (se “Indstilling på
radiostationer”).

2 Tryk på PROG på fjernbetjeningen for at
aktivere indprogrammeringsfunktionen.
➜ PROG vises på displayet.

3 Tryk på PRESET +/- (eller ALBUM/PRESET
3 / 4 på fjernbetjeningen) for at give
forvalgsstationen et nummer fra 1 til 40.

4 Tryk én gang til på PROG på fjernbetjeningen
for at bekræfte indstillingen.
➜ PROG går ud, forvalgsnummeret og
frekvensen på forvalgsstationen vises på
displayet.

5 Gentag ovenstående fire punkter for at lagre
andre stationer.

● Man kan slette en forvalgsstation ved at lagre en
anden frekvens på det samme forvalgsnummer.

Indstilling på forvalgsstationer

● Tryk på PRESET +/- (eller ALBUM/PRESET
3 / 4 på fjernbetjeningen), indtil displayet viser
det ønskede nummer på forvalgsstationen.
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USB/kort

Brug af en USB-
masselagringsenhed eller et SD/
MMC-hukommelseskort

Ved at slutte en USB-masselagringsenhed eller et
SD/MMC-hukommelseskort til hi-fi-systemet kan
du nyde den musik, der er gemt på enheden eller
kortet, gennem de kraftfulde højttalere på hi-fi-
systemet.

Afspilning af en USB-
masselagringsenhed eller et SD/MMC-
hukommelseskort

Kompatible masselagringsenheder/kort
Du kan bruge Hi-Fi systemet sammen med:
– USB flash hukommelse (USB 2.0 eller

USB1.1)
– USB flash afspillere (USB 2.0 eller USB1.1)
– SD/MMC-hukommelseskort

Bemærk:
–  Ved visse USB flash afspillere (eller
hukommelsesapparater), kan det lagrede indhold
optages ved hjælp af copyright
beskyttelsesteknologi. Den slags beskyttet indhold
kan ikke afspilles af andre apparater (så som dette
Hi-Fi system).
–  USB-tilslutningens kompatibilitet på dette
produkt:
a) Dette produkt understøtter de fleste USB-
masselagringsenheder (MSD), som er kompatible
med USB MSD-standarderne.
i) De mest almindelige masselagringsenheder er
flash-drev, Memory Stick, jump-drev osv.
ii) Hvis du ser et "Diskdrev" på din computer, når
du har sluttet masselagringsenheden til, er enheden
sandsynligvis MSD-kompatibel og kan fungere
sammen med produktet.
b) Hvis din masselagringsenhed kræver batteri eller
strømforsyning. Kontroller, at du isat et nyt batteri,
eller oplad først USB-enheden, og slut den derefter
til produktet igen.
– Understøttet musiktype:
a) Denne enhed understøtter kun ubeskyttede
musikfiler af typen:
.mp3
.wma

b) Musikfiler, der købes i onlinebutikker,
understøttes ikke, fordi de sikres med DRM (Digital
Rights Management).

c) Filer af typen:
.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac m.fl. understøttes
ikke.

– Der kan ikke oprettes en direkte tilslutning
mellem computerens USB-port og produktet,
selvom du har mp3- og/eller wma-filer på din
computer.

Formater, der kan afspilles:
– USB eller hukommelsesfilformat FAT12,

FAT16, FAT32 (sektor størrelse: 512 bytes)
– MP3 bitrate (datarate): 32-320 Kbps og

variabel bitrate
– WMA version 9eller tidligere
– Bibliotek som indeholder op til maximum 8

niveauer
– Antallet af albummer/foldere: maximum 99
– Antallet af numre/titler : maximum 400
– ID3 mærkat v2.0 eller senere
– Filnavn i Uicode UTF8 (maximum længde:

128 bytes)

Systemet vil ikke afspille og understøtter
ikke følgende:
– Tomme albummer : et tomt album er et

album, der ikke indeholder MP3/WMA filer
og vil ikke blive vist i displayt.

– Ikke-understøttede filformater springes over.
Dette betyder, at f.eks. Word dokumenter,
.doc eller MP3 filer med denominatoren .dlf
ignoreres og vil ikke blive afspillet.

– AAC, WAV, PCM audio filer
– DRM beskyttede WMA filer
– WMA filer i Lossless
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Sådan overføres musikfiler fra en PC til
en USB-masselagringsenhed/SD/MMC-
hukommelseskort

Ved at trække og slippe musikfiler kan du hurtigt
overføre din yndlingsmusik fra en PC til en USB-
masselagringsenhed/SD/MMC-hukommelseskort.
Du kan også bruge flash afspillerens music
management software til at flytte musikken.
Dog kan disse WMA filer være
uafspillelige pga inkompatibilitet.

Sådan organiserer du dine MP3/WMA-
filer på en USB-masselagringsenhed/SD/
MMC-hukommelseskort
Dette Hi-Fi system vil pluklæse MP3/WMA
filerne i folderne/under-folders/titlernes
rækkefølge. F.eks:

                         Root

                                   Title 001
                                   Title 002
                                   Title 003

                                   Album 01

                                           Title 001
                                          Title 002

            Title 003

            Album 02

                                                    Title 001
                                                    Title 002
                                                    Title 003
                                  Album 03

                                          Title 001
                                          Title 002
                                          Title 003

Organiser dine MP3/WMA filer i forskellige
foldere eller underfoldere som ønsket.

Bemærk:
– Hvis du ikke har organiseret dine MP3/WMA-
filer i et album på din disk, placeres alle disse filer
automatisk i albummet “00” .
– Sørg for at filnavnene på MP3-filerne ender på
.mp3.

– Ved DRM-beskyttede WM-filer bruges Windows
Media Player 10 (eller nyere) til at brænder/
konvertering. Besøg www. microsoft.com for detaljer
om Windows Media Player og WM DRM (Windows
Media Digital Rights Management).

1 Kontroller, at USB-enheden/SD/MMC-
hukommelseskortet er korrekt isat. (Se
"Forberedelser : Tilslutning af en USB-
masselagringsenhed eller et SD/MMC-
hukommelseskort".)

2 Tryk på SOURCE på frontpanelet på systemet
én eller flere gange for at vælge USB/CARD
(eller USB/CARD på fjernbetjeningen).
➜ NO AUDIO  (Intet lydsignal) vises, hvis ingen
lydfiler blev fundet på USB-enheden/SD/MMC-
hukommelseskortet.

3 Afspil de tilgængelige lydfiler ved hjælp af
knapperne til afspilning på enheden eller
fjernbetjeningen (f.eks. 2;,  S / T).

Brug af afspilningsfunktioner

Grundlæggende afspilningskontroller

Sådan afspilles en lydfil

● Tryk på 2; for at begynde afspilningen.

Sådan afbrydes afspilningen midlertidigt:

● Tryk på 2;.
➜ Afspilningen startes igen ved at trykke én
gang til på  2;.

Valg af et andet melodinummer

● Tryk en eller flere gange på S / T indtil
det ønskede nummer ses på displayet.

● Ved MP3/WMA skal du trykke på PRESET +/-
på systemet (eller ALBUM/PRESET 3 / 4 på
fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede
album. Derefter vælger du det ønskede spor.

Søgning efter en bestemt passage i et
melodinummer

● Tryk på S / T.
➜ Filen afspilles ved høj hastighed og lav
lydstyrke.
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Forskellige afspilningsfunktioner
SHUFFLE og REPEAT

Man kan vælge eller skifte imellem forskellige
afspilningsfunktioner før eller under afspilning.
Afspilningsfunktionerne kan også kombineres
med PROGRAM funktionen.

SHUF ................Alle lydfilerne afspilles i tilfældig
rækkefølge

REP ALL ...........Gentager alle lydfilerne/
programmerne

REP ...................Afspiller den aktuelle lydfil
kontinuerligt

1 Man vælger afspilningsfunktion ved at trykke på
SHUFFLE/ REPEAT på fjernbetjeningen
knappen før eller under afspilning, indtil den
ønskede funktion ses på displayet.

2 Tryk på 2; for at begynde afspilningen, hvis
apparatet er i STOP-stilling.

3 Man vender tilbage til normal afspilning ved at
trykke på den pågældende SHUFFLE/
REPEAT på fjernbetjeningen knap, indtil de
forskellige SHUFFLE/ REPEAT funktioner ikke
længere ses på displayet.

Bemærk:
– Funktionerne SHUFFLE og REPEAT kan ikke
bruges på samme tid.

Programmering af lydfiler

Du kan gemme op til 40 lydfiler i den ønskede
rækkefølge. Du kan gemme et spor flere gange,
hvis du vil.

1 Tryk på og hold PROG nede på
fjernbetjeningen for at gemme.
➜ PROG blinker, og PR 01 vises.

2 Tryk på S / T for at vælge det ønskede
spornummer.

● Ved MP3/WMA skal du trykke på PRESET +/-
på systemet (eller ALBUM/PRESET 3 / 4 på
fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede
album. Derefter vælger du det ønskede spor.

3 Gentag punkt 1-2 for at vælge og lagre alle
ønskede melodinumre.
➜ Hvis man forsøger at lagre flere end 40
numre, viser displayet PROGRAM FULL.

4 Tryk på 2; for at starte afspilningen af dit
program.

5 Hvis du vil standse afspilningen, skal du trykke på
og holde PROG nede.

Sådan gennemses programmet

●  Tryk på og hold PROG nede for at standse
afspilningen, og tryk derefter på S / T.

Sådan slettes et program

●   Tryk på og hold PROG nede én gang i STOP-
tilstand.

●   Tryk to gange på PROG under afspilningen.
➜ PROG vises ikke længere på displayet.

Bemærk:
– Pga kompatibilitet kan album/
nummeroplysningerne være forskellige fra, hvad der
er vist i displayet gennem flash afspillerens music
management software
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DOCK til iPod

Afspilning af Apple iPod via
DC910

Enheden er udstyret med en dock til iPod. Ved at
slutte en Apple iPod til enheden kan du lytte til
lyden i den dockede iPod gennem Hi-Fi-
anlæggets højttalere og se iPod-videoen (hvis
den er tilgængelig).

Kompatible iPod-afspillere

● Følgende Apple iPod-modeller med 30-bens
dockstik:
Nano 1., 2. og 3. generation, iPod 5. generation
(video), iPod touch og iPod classic.

● iPod shuffle understøttes ikke.

Dockadapter

Inden du sætter din afspiller i docken, skal du
trykke en egnet dockadapter (medfølger) ned i
docken, så afspilleren kan dockes korrekt.

Valg af korrekt dockadapter

● 3 iPod-dockadaptere medfølger. Hver adapter
har en angivelse, der passer til de forskellige
iPod-typer.

Installering af dockadapteren

● Juster hullerne i docken og adapteren som vist
nedenfor, og skub derefter adapteren på plads.

Fjernelse af dockadapteren

● Skub adapteren op som vist for at tage den ud.

Afspilning af Apple iPod

1 Placer iPod'en korrekt i docken.

2 Tryk flere gange på SOURCE på
hovedenheden for at vælge iPod-tilstand (eller
iPod på fjernbetjeningen).

3 Tænd for din iPod.

4 Vælg og afspil din foretrukne sang/video/foto på
iPod'en.

Bemærk:
– Ved hjælp af knapperne (2;,  S / T ,
VOLUME og MUTE) på DC910 og
fjernbetjeningen kan du styre nogle af
afspilningsfunktionerne på din iPod, f.eks. afspil/
pause, valg af næste/forrige spor, hurtig frem-/
tilbagespoling og justering af lydstyrke.

– Du kan også bruge TUNING +/- og ÉÅ på
fjernbetjeningen til at navigere i iPod-menuen og
bekræfte et valg.

Opladning af iPod-batteri via
docken
I almindelig standby eller tændt tilstand kan du
oplade din iPod i docken.

Bemærk:
– Det er ikke muligt at oplade iPod'en i Eco Power-
strømbesparelsestilstand.
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Lytning til en ekstern kilde
Ved hjælp af denne funktion kan du lytte til musik
fra eksternt udstyr gennem Hi-Fi-anlæggets
kraftfulde højttalere.

1 Brug det medfølgende Aux-in-kabel til at slutte
stikket AUX 1 eller AUX 2 (3,5 mm, findes på
bundpanelet) til et AUDIO OUT-stik eller et
hovedtelefonstik på en ekstern enhed (f.eks. et
TV, en laserdiskafspiller, en DVD-afspiller eller en
CD-optager).

2 Tryk på SOURCE på systemet flere gange (eller
AUX på fjernbetjeningen) for at vælge AUX 1
eller AUX 2.

Bemærk:
– Se venligst i brugsanvisningen for det tilsluttede
udstyr, hvis der ønskes yderligere detaljer.
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Sådan indstilles uret (klokken)
Uret kan indstilles til enten 12 timers- eller 24
timers-visning (f.eks. 12HR eller 24HR).

1 Tryk på og hold PROG/SET TIME nede på
fjernbetjeningen i standbytilstand.

2 Tryk på VOLUME +/- (eller VOL +/- på
fjernbetjeningen) for at skifte mellem 12- og 24-
timers visning.

3 Tryk på PROG/SET TIME på fjernbetjeningen
igen for at bekræfte.
➜ Urets cifre blinker på displayet.

4 Indstil timetallet ved at trykke på VOLUME +/-
(eller VOL +/-  på fjernbetjeningen).

5 Tryk på PROG/SET TIME på fjernbetjeningen
igen.
➜ Urets cifre for minuttallet blinker.

6 Indstil minuttallet ved at trykke på VOLUME +/-
(eller VOL +/-  på fjernbetjeningen).

7 Tryk på PROG/SET TIME på fjernbetjeningen
for at bekræfte tidspunktet.

Sådan indstilles timeren
● Apparatet kan anvendes som vækkeur, hvor der

tændes for TUNER (FM)/iPod/USB/CARD (SD/
MMC) på et forudindstillet tidspunkt (én gangs
operation).
Før man kan anvende timeren, skal tidspunktet på
uret dog først indstilles.

● Hvis der under indstillingen går længere end 30
sekunder, uden at der trykkes på en knap,
forlader apparatet timerindstillingsfunktionen.

1 Tryk i standby-stilling i mindst 2 sekunder på
TIMER.

2 Tryk på SOURCE gentagne gange (eller de
respektive kildetaster på fjernbetjeningen) for at
vælge lydkilden.

3 Tryk på TIMER for at bekræfte.
➜ Derefter blinker urets cifre for timetal.

4 Indstil timetallet ved at trykke på VOLUME +/-
(eller VOL +/-  på fjernbetjeningen).

5 Tryk på TIMER igen.
➜ Urets cifre for minuttallet blinker.

6 Indstil minuttallet ved at trykke på VOLUME +/-
(eller VOL +/-  på fjernbetjeningen).

7 Tryk på TIMER for at bekræfte tidspunktet.
➜ Timeren er nu indstillet og aktiveret.

Deaktivering og aktivering af timeren

● På standby eller under afspilning tryk én gang til
på TIMER én gang på fjernbetjeningen.
➜ Displayet viser  hvis den er aktiveret, og ordet
forsvinder, hvis når funktionen er deaktiveret.

Bemærk:
– Timeren er ikke tilgængelig i AUX-tilstand.
– Hvis du har valgt USB-/SD-/MMC-kilde, og der
ikke er tilsluttet en kompatibel USB-/SD-/MMC-
enhed, bliver der automatisk valgt TUNER.
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Indstilling af indslumrings-timeren
Med sleep-timeren slukkes der automatisk for
apparatet efter et indstillet tidsinterval,  hvor man
kan falde i søvn.

1 Tryk flere gange på SLEEP på fjernbetjeningen i
tændt tilstand for at vælge et forudindstillet
tidspunkt.
➜ Der kan vælges følgende tider (i minutter):
120 ™ 90 ™ 60 ™ 45 ™ 30 ™ 15 ™ OFF ™

120 …

➜ Displayet viser enten "SLEEP XX". "XX" er
det valgte minuttal.
➜ "SLEEP" vises, hvis den sleep-tid, du har valgt,
ikke er 0FF.

2 Tryk på SLEEP knappen, når De kommer til det
minuttal, hvor De ønsker at indslumrings-timeren
skal slukke for anlægget.

Sådan slukkes der for indslumrings-
timeren

● Tryk gentagne gange på SLEEP til displayet
viser "0FF", eller tryk på POWER knappen.

Uret/Timeren
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Specifikationer

FORSTÆRKER
Udgangseffekt ......................................... 2 x 15 W RMS
Signal/støjforhold ............................................. ≥ 70 dBA
Frekvensområde .............. 20 Hz – 20 KHz, ± 3 dB
AUX indgangsfølsomhed ............... 0.5 V (max. 2 V)
Høretelefoner til udgangseffekt ........................... 4 Ω

TUNER
FM-område ........................................... 87.5 – 108 MHz

USB-AFSPILLER/SD/MMC-KORT
USB ................................................................... 12Mb/s, V1.1
..................................... kan du afspille MP3/WMA filer
Antallet af albummer/foldere: ............ maximum 99
Antallet af numre/titler : ..................... maximum 400

Rengøring af kabinettet

● Brug en blød klud, eventuelt dyppet i et mildt
rengøringsmiddel. Brug aldrig sprit, benzin,
ammoniak eller andre skrappe midler.

Vedligeholdelse

GENERELT
Netspænding ...................... 100 – 240 V / 50-60 Hz
Dimensioner (bxhxd) ... 500 x 165 x 120.7 (mm)
Vægt ................................................................................... 3  kg
Strømforbrug på standby .................................... <2 W
Eco Power Standby ................................................. <1 W

Med forbehold for ændringer.
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Fejlsøgning

ADVARSEL!
Forsøg ikke under nogen omstændigheder på selv at reparere anlægget, da garantien
dermed bortfalder.  Adskil aldrig anlægget da der derved er fare for elektrisk stød.

Hvis der opstår en fejl i anlægget, beder vi Dem kontrollere nedenstående punkter, før De
sender anlægget til reparation.

✔ Hvis signalet er for svagt, skal du justere
antennen.

✔ Prøv at gøre afstanden mellem Micro HiFi-
anlægget og Deres TV eller VCR større.

✔ Tag strømmen fra anlægget:  Sluk for
stikkontakten og tænd igen.

✔ Regulér på lydstyrken.

✔ Vælg lydkilde (f.eks. iPod eller TUNER) før der
trykkes på andre knapper (ÉÅ, 5 /6).

✔ Prøv at gøre afstanden mellem fjernbetjeningen
og anlægget mindre.

✔ Kontroller at batterierne i fjernbetjeningen er sat
rigtigt i (+ og - skal vende rigtigt).

✔ Udskift batterierne.
✔ Ret fjernbetjeningen direkte mod anlæggets IR-

føler.

✔ Indstil uret så det går rigtigt.
✔ Tænd for timeren ved at trykke på

TIMER.

✔ Der har været en strømafbrydelse, eller der har
været slukket for strømmen til anlægget. Indstil
uret/timeren igen.

✔ Check om antallet af foldere overgår 99 eller
antallet af titler overgår 400.

✔ Fjern USB-masselagringsenheden, eller vælg en
anden kilde.

Problem

Dårlig radiomodtagelse.

Kassetteholderen kan ikke lukke op.

Ingen lyd eller dårlig lydkvalitet.

Fjernbetjeningen virker ikke, som den skal.

Timeren virker ikke.

Ur/timer-indstillingen er slettet.

Nogle filer på USB apparatet vises ikke

“DEVICE NOT SUPPORTED” ruller på
skærmen.

Løsning
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