CCR_EXP2540_12_DA

7/8/09

Portable CD Player

Brugermanual

9:58

Page 1

AX2400
EXP2540
EXP2542
AX2401
AX2402
AX2460

CCR_EXP2540_12_DA

1
1
2
3
4
5

2
1
2
3
4

7/8/09

9:58

Page 2

6
7
8
9
0
!
@

5
6
7
8
9
0

CCR_EXP2540_12_DA

7/8/09

QUICK START

1

OPEN

3

CD

5

PLAY 2;

!!!

9:58

Page 3

MISE EN SERVICE RAPIDE

4

6

VOL

7

STOP 9

CCR_EXP2540_12_DA

Dansk

7/8/09

9:58

Page 4

BETJENINGSENHEDER

BETJENINGSENHEDER,( Se figur 1 )
1 OPEN 2 ..............åbner klappen til CD rummet
2 − VOL + ..............regulerer lydstyrken
3 DBB/ESP .............Tryk kort for at slå ekstra-bass (DBB) til/fra. Tryk og hold
nede for at slå den Elektroniske Stødbeskyttelse (ESP) til/fra.
4 MODE ................vælger de forskellige muligheder for afspilning:
Når du vil vende tilbage til normal afspilning.
: Det aktuelle nummer gentages.
: Hele CD’en gentages.
SCAN:

5
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8
9
0
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De første 10 sekunder af hvert af de resterende
numre spilles i rigtig rækkefølge.
: Alle numrene på CD’en spilles i
tilfældig rækkefølge, indtil de allesammen
er blevet spillet en gang.
p/LINE OUT........3,5 mm stik til hovedtelefoner (hovedtelefoner AY3806)7
LCD display
............................LCD display
MP33 /4...........kun ved MP3 CDer: vælger det næste/ forrige album eller
springer fremad/ tilbage.
2;.......................tænder for apparatet, starter og afbryder afspilning
9.........................stopper afspilning af CD, slukker for apparatet
∞ .......................springer og søger numre på CD’en i retning bagud
§ .......................springer og søger numre på CD’en i retning fremad
4.5V/450mA DC..stik til ekstern strømforsyning “AY3162 (ikke inkluderet)”
Dette apparat overholder EU’s krav vedrørende radiostøj.
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BETJENINGSENHEDER / STRØMFORSYNING
LCD display ( Se figur 2 )
1 Spornummer
2 Elektronisk Springe-Beskyttelsen (45 sekunder)
3 Bas-forøgelse
4 Batteri afladet
5 MP3-indikator
6 Afspilningen af det aktuelle nummer gentages / gentager alle melodierne på
CD-pladen/i programmet
7 Scan spor
8 Bland alle numre på en CD én gang
9 MP3 album number (Vis album # ved tryk på MP3 3/4)
0 Afspilningstid
Batterier (ikke inkluderet)
Til dette apparat kan du enten bruge:
• normale batterier at typen LR6, UM3 eller AA (helst Philips), eller
• alkalibatterier af typen LR6, UM3 eller AA (helst Philips).

ADVARSEL!
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig
vis.
- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet sættes forkert i eller udskiftes med et
forkert batteri. Udskift kun batteriet med et batteri af samme eller tilsvarende
type.
- Forkert brug af batterier kan forårsage elektrolytlækager og vil ætse rummet
eller få batterierne til at sprænge.
- Det frarådes at bruge en kombination af gamle og nye batterier.
- Fjern batterierne, hvis apparatet ikke skal anvendes I længere tid.
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CD AFSPILNING / GENEREL INFORMATION
Information om afspilning
• Når du vil afspille en CD-Rewritable (CD-RW) tager det 3–15 sekunder efter at
du har trykket på 2; inden afspilningen starter.
• Afspilningen stopper, hvis du åbner CD-klappen.
Korrekt behandling af CD afspiller og CD’er
• Mens CD’en aflæses, blinker , REAd i displayet.
• Undgå at røre linsen A i CD afspilleren.
• Apparatet, batterierne eller CD’erne må ikke
udsættes for fugt, regn, sand eller stærk varme (forårsaget af varmeapparater eller direkte sollys).
• Du kan rengøre CD afspilleren med en blød, let fugtig,
fnug-fri klud. Der må ikke benyttes nogen form for
rengøringsmidler, da de kan virke ætsende.
• Når en CD skal renses, bruges der en blød, fnug-fri klud, og der tørres i lige
linjer fra midten og ud mod kanten. Rengøringsmidler kan beskadige CD’en!
Der må aldrig skrives eller anbringes klæbemærker på CD’er.
• Linsen kan dugge, hvis apparatet pludselig flyttes fra kolde til varme
omgivelser. I dette tilfælde er det ikke muligt at afspille en CD. Lad CD
afspilleren blive stående i varme omgivelser, indtil fugtigheden er fordampet.
• Aktive mobiltelefoner i nærheden af CD afspilleren kan forårsage funktionsfejl.
• Undgå at tabe apparatet, da det derved kan beskadiges.
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OM DIN MP3
Med musik-komprimeringsteknologien MP3 (MPEG Audio Layer 3) reduceres de digitale data fra en audio CD ganske betydeligt, samtidig med at der bevares en lydkvalitet, der svarer til CD’ens.
• Sådan får du musikfiler: 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.
• Sådan laver du en CD-ROM med MP3-filer: På din computer skal du optage
(»brænde«) musikfilerne fra harddisken til en CD ROM i din computers CD brænder.

Nyttige hints:
– Sørg for at filnavnene på MP3 filerne ender med .mp3 .
– Samlet antal musikfiler og albummer: omkring 999 (med filnavne med en længde på
typisk 20 tegn).
– Hvor mange musikfiler der kan afspilles, er afhængigt af hvor lange filnavnene
er. Med korte filnavne understøttes et større antal filer.
Miljøinformation
• Der er ikke brugt nogen overflødige materialer i apparatets materiale. Vo har
gjort vort bedste for at gøre det muligt at adskille emballagen i to enkelte
materialer: pap (æsken) og polyethylen (poser, beskyttende skumplast).
• Apparatet består af materialer, der kan genbruges, hvis et specialfirma
skiller det ad. Du bedes overholde lokale forskrifter for bortkastning af
indpakningsmateriale, brugte baterier og brugte apparater.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af
funktion. Undgå udsættelse for stråling.
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PROBLEMLØSNING
ADVARSEL: Du bør under ingen omstændigheder prøve at reparere apparatet
selv, da dette vil gøre garantien ugyldig. Hvis der opstår en fejl, så check først
punkterne i listen nedenfor, inden du bringer apparatet til reparation. Hvis du ikke
kan løse et givet problem ved at følge disse forslag, bedes du rådføre dig med din
forhandler eller dit servicecenter.
CD-afspilleren har ingen strøm, eller afspilningen starter ikke
• Kontrollér, at batterierne ikke er opbrugte eller afladede, at de er indsat korrekt
og at kontaktpunkterne er rene.
• Adaptertilslutningen kan være løs. Tilslut den rigtigt.
• Ved brug i bilen: kontrollér, at bilens tænding er tilsluttet. Kontrollér også
afspillerens batterier.
Indikationen Err vises på displayet
• Kontrollér, at CD'en er ren og lagt rigtigt i (med etiketsiden opad).
• Hvis linsen er dugget til, vent et par minutter, til fugtigheden er fordampet.
Musikfilen spilles ikke
• Sørg for at filnavnene på MP3 filerne ender med mp3.
Der mangler biblioteker på en MP3-CDs
• Vær opmærksom på, at antallet af filer og albummer på din MP3-CDs ikke må
være over 999.
• Der vises kun albummer med MP3filer.
CD'en springer over numre
• CD'en er beskadiget eller snavset. Udskift eller rens CD'en.
• SHUFFLE er aktiv. Deaktivér den funktion, som er aktiv.
Der er spring i musikken eller en smældende lyd, når du spiller en
MP3-fil
• Spil musikfilen på din computer. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du komprimere lydsporet igen og lave en ny CD-ROM.
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PROBLEMLØSNING
Ingen lyd eller dårlig lydkvalitet.
• CD-RW (CD-R) er ikke optaget korrekt. Brug FINALIZE på CD-optageren.•
Pausefunktionen (PAUSE) kan være aktiv. Tryk på 2;.
• Løse, forkerte eller snavsede forbindelser. Kontrollér og rens forbindelserne.
• Lydstyrken er måske ikke indstillet rigtigt. Indstil lydstyrken.
• Stærke magnetiske felter. Kontrollér afspillerens position og tilslutninger. Hold
den også væk fra aktive mobiltelefoner.
• Ved brug i bilen: kontrollér, at kassetteadapteren er tilsluttet rigtigt, at bilkassettes
pillerens afspilningsretning er korrekt (tryk på autoreverse for at skifte retning)
og at cigartænderbøsningen er ren. Giv apparatet tid til at tilpasse sig
temperaturændringen.

ADVARSEL!
– Brug af betjeningsenheder eller justeringer eller gennemførelse af procedurer andre
end dem, der er beskrevet i denne vejledning kan resultere i at man udsættes for
farlige stråler eller andre former for risici.
– Apparatet må ikke udsættes for vanddryp eller -sprøjt.
– Sæt ikke farlige ting ovenpå apparatet (f.eks. ting fyldt med væske, tændte
stearinlys)
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OPLYSNINGER OM COPYRIGHT
Det kan være strafbart at krænke andres ophavsrettigheder ved uberettiget at
fremstille kopier af kopibeskyttet materiale, herunder computer programmer, filer,
tv udsendelser og lydoptagelser. Dette produkt må ikke anvendes til disse formål.

BORTSKAFFELSE AF UDTJENTE PRODUKTER
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet,
som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset
affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EUdirektiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med
almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med
til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
VIGTIGT!
Høresikkerhed: Lyt ved moderat lydstyrke; brug af høretelefoner ved høj
lydstyrke kan skade din hørelse.
Vigtigt: Philips garanterer, at deres audio-afspillere overholder
retningslinierne fra relevante kontrolinstanser med hensyn til maksimal
lydstyrke, hvis der anvendes den originale model af de vedlagte høretelefoner.
Hvis der opstår behov for udskiftning, anbefaler vi, at du kontakter din forhandler
for at bestille en model, som er magen til den originale, som blev leveret af
Philips.
Sikkerhed i trafikken: Lad være med at bruge hovedtelefoner, når du er fører i et
køretøj. Det kan være farligt og er ulovligt i mange lande. Selv om dine
hovedtelefoner er af friluftstypen, udformet til også at kunne høre
udefrakommende lyde, bør du ikke skrue så højt op for lydstyrken, at du ikke
længere kan høre, hvad der foregår omkring dig.
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