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Medföljande tillbehör
– 2 högtalare inklusive 2 högtalarkablar
– Fjärrkontroll
– 2 batterier för fjärrkontrollen, storlek AA
– AM (MW) ramantenn
– FM kastantenn
– Nätsladd

Information om uppställning
Ställ setet på ett plant, hårt och stabilt underlag. Försäkra dig
om att det finns tillräkligt fritt utrymme runt setet för att
undvika överhettning.
Aktiva mobiltelefoner nära CDR Mini Hi-Fi systemet kan
förorsaka störningar.

Underhåll
Rengör setet med en mjuk,
lätt fuktad, luddfri duk. Använd inga
rengöringsmedel då de kan ha en
frätande verkan.

Utsätt inte setet, batterierna
eller skivorna för fukt, regn, sand
eller extrem värme (förorsakad av
värmeelement eller direkt solljus).

Miljövårdsinformation
Allt överflödigt förpackningsmaterial har lämnats bort. Vi har
gjort vårt yttersta, för att göra förpackningen lätt uppdelbar i
tre enstaka fraktioner: kartong (lådan), polystyrenskum
(fyllningen) och polyetylen (påsarna, skyddsfolierna).
Ditt set består av materiel, som kan återanvändas, om de
separeras av en specialiserad firma. Beakta vänligen de
lokala föreskrifterna för behandling av förpackningsmaterial,
tomma batterier och gamla apparater.

Som ENERGY STAR® partner,
har Philips medverkat till att denna
produkt uppfyller ENERGY STAR®s
riktlinjer för sparsam
energiförbrukning.

Felsökning .......................................................................................................87

Detta set uppfyller den Europeiska gemenskapens
interferenskrav.
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ALLMÄN INFORMATION
Skivor för inspelning

Behandling av CD(RW)

Försäkra dig om att du för inspelning använder endast speciella
audio skivor. Dessa skivor är märkta med ”Digital Audio” och
logotyperna som visas nedan.

Om CDR Mini Hi-Fi systemet inte kan avläsa skivor rätt
använd en allmänt tillgänglig rengörings CD för att rengöra
linserna före du tar setet till reparation. Andra
rengöringsmetoder kan förstöra linserna. Håll alltid skivfacken
stängda för att undvika damm på linserna.

– CD-Audio Recordable (CDR) skivor
På dessa skivor kan man spela in en
gång och de kan spelas i alla standard
CD-spelare och CD-inspelare, då de är
slutbehandlade.
– CD-Audio ReWritable (CDRW) skivor
På dessa skivor kan man spela in, radera
ifrån och återinspela flera gånger och de
kan spelas i CDRW-kompatibla
CD-spelare och CD-inspelare, då de är
slutbehandlade.
Alla Philips CD-spelare och CD-inspelare
försedda med den, här avbildade, etiketten är
CDRW-kompatibla.

Linserna kan bli immiga om setet plötsligt ur en kall omgivnig
kommer in i värme. Att spela av en CD(RW) är då inte möjligt.
Låt apparaten stå i en varm omgivning tills fukten avdunstat.

Svenska

Det finns två olika typer av audioskivor för användning i
denna CD-inspelare:

För att lätt ta ut en CD(RW) ur fodralet,
tryck på centralspindeln medan du
lyfter upp CD(RW)n. Lyft alltid en
CD(RW) genom att ta tag i kanten på
den och sätt den tillbaks efter
användning. Skriv aldrig på en CD och
fäst inga etiketter på den. Skriv endast
på den tryckta sidan av en CDR eller
CDRW och bara med en mjuk filtpenna.
Rengör en CD(RW) genom att dra rakt
ut från mitten till kanten med en mjuk,
luddfri duk. Rengöringsmedel kan skada
skivan!

För att säkerställa att apparaten fungerar korrekt
rekommenderar vi, att bara Philips audio CDR- och audio
CDRW-skivor användes.
Obs: Använd inte computer CDR eller CDRW på grund av att
inspelningen då inte fungerar ordentligt!
Inspelning är tillåten i den mån copyright eller tredje
parters andra rättigheter inte kränkes.
I vissa länder kan användningen av Philips CDR Mini
Hi-Fi system, så som det visas eller föreslås i denna
bruksanvisning, kräva copyright-innehavarnas tillstånd.

KLASS 1
LASERAPPARAT

Skivor för avspelning
För avspelning på denna CD-växlare och CD-inspelare kan du
använda följande audioskivor:
– Alla förinspelade audio CDs
– Alla audio CDR- och audio CDRW-skivor
Obs: – Försök inte spela en CD-ROM, CD-I eller CDV!
– CDR(W)-skivor inspelade med en dator kan användas
bara om de är rätt behandlade enligt audionormen
(IEC958: Konsumentavsnittet). Bara en inspelning!

Klass 1 laserapparat
Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna
bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

VARNING
Att använda kontroller eller inställningar eller att
utföra funktioner på ett annat sätt än här nämns kan
förorsaka, att man utsätts för farlig strålning eller
annan farlig påverkan.

VARNING
OSYNLIG LASERSTRÅLNING DÅ ÖPPEN.
UNDVIK ATT UTSÄTTAS FÖR STRÅLE.
Obs: Denna varning är placerad på insidan av facket
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På baksidan
1 AC MAINS ~ ........................Efter att alla andra
anslutningar gjorts, anslut
nätsladden till väggkontakten.
För optimal prestation
använd bara den
ursprungliga nätsladden.
2 SPEAKERS 6 Ω FRONT L/R ...anslut till de medföljande
högtalarna
3 LINE OUT L/R .......................anslut till den analoga audio
ingången på en tilläggsapparat
4 AUX IN L/R ...........................anslut till den analoga audio
utgången på en tilläggsapparat
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5 SUBWOOFER OUT ..............anslut till en bashögtalares
ingång
6 FM AERIAL 75 Ω .................anslut den medföljande
kastantennen hit
7 AM AERIAL ..........................anslut den medföljande
ramantennen hit
8 DIGITAL OUT........................anslut till den koaxiala
ingången på en digital
apparat
9 DIGITAL IN ...........................anslut till den koaxiala
utgången på en digital
apparat

KONTROLLER OCH ANSLUTNINGAR

0 Val av källa
CD 1, CD 2, CD 3 ..................väljer CD-växlaren, kopplar
om till CD 1, CD 2 eller CD 3
CDR........................................väljer CD-inspelaren
TUNER...................................väljer tunern
DIGITAL / ANALOG AUX ....väljer ingången för en annan
apparat
! ...............................................CD-växlarens skivmagasin
@ OPEN/CLOSE........................öppnar och stänger
CD-växlarens skivmagasin
# CD CHANGE .........................väljer nästa skivmagasin
$ ...............................................display
% CD RECORDER .....................CD-inspelarens skivfack
^ y STANDBY ON...................kopplar setet på och till standby
& DISPLAY ...............................väljer display
information/text
* Flerfaldig funktionskontroll
Vridbar kontroll:
JOG CONTROL.....................CDC, CDR: väljer
föregående/följande spår
TUNER: väljer
föregående/följande
förinställda radiostation
Tangenter att trycka på:
YES ........................................bekräftar ett val
⁄ SEARCH........................CDC, CDR: söker framåt, går
igenom spåren i ett program,
styr markören i olika menyer
TUNER: ställer in en högre
radiofrekvens
PLAY/PAUSE #* ................startar och avbryter
avspelning/inspelning
PROG.....................................öppnar/stänger
programmenyn
EDIT TEXT.............................går in i/ut ur
textredigeringsmenyn
EDIT TRACK .........................går in i/ut ur
spårredigeringsmenyn
REC LEVEL ............................gör det möjligt att
vridkontrollen ställa in nivån
för inspelningar
STOP & .................................stoppar CD
avspelning/inspelning,
stänger programminnet
! SEARCH........................CDC, CDR: söker bakåt, går
igenom spåren i ett program,
styr markören i olika menyer
TUNER: ställer in en lägre
radiofrekvens
NO..........................................raderar ett val

( FINALIZE...............................slutbehandlar och
neutraliserar inspelningar
) REC TYPE..............................går in i/ut ur
inspelningsmenyn
¡ RECORD
CD™CD..................................väljer snabb inspelning och
automatisk slutbehandling av
aktuell CD
COMPILE CD ........................väljer snabb inspelning och
automatisk slutbehandling av
aktuellt program
™ ERASE ...................................raderar inspelningar
£ Ljudkontroll
MASTER VOLUME ..............reglerar volymen
DSC........................................DIGITAL SOUND CONTROL
väljer ljudkarakteristika
INCREDIBLE SURROUND ..skapar en otroligt vid stereo
effekt
LOUDNESS...........................förstärker diskant och bas
PURE .....................................kopplar på/av DSC inställningar
≤ p.............................................3.5 mm uttag för hörlurar
Obs: Då hörlurar anslutes kopplas högtalarna av.
∞ OPEN/CLOSE........................öppnar och stänger
CD-inspelarens skivfack
§ RDS........................................kopplar igenom RDS
informationer
CD TEXT................................kopplar igenom CD-text
informationer
≥ NEWS/TA..............................TUNER: kopplar på och av
RDS nyheter och RDS
trafikupplysning
CLOCK/TIMER......................väljer klockfunktionen,
aktiverar och deaktiverar
timern
• iR SENSOR ...........................sensor för den infraröda
fjärrkontrollen
Obs: Du kommer att märka att olika tangenter är belysta på
setet, beroende på vilka olika inställningar eller program
du är i. Detta som vägledning för dig, för att göra det
lättare att hitta de relevanta tangenterna.

63

Svenska

På framsidan

INSTALLERING
Nätanslutning

Anslutning av antenn

Typplattan befinner sig på baksidan av apparaten.

AM antenn
Den medföljande ramantennen är avsedd endast för
inomhusbruk.

1 Kontrollera att den spänning som anges på typplattan
överensstämmer med den lokala huvudspänningen. Om inte
kontakta din återförsäljare eller serviceorganisation.
2 Försäkra dig om att alla anslutningar gjorts före du
kopplar på strömmen.

Svenska

3 Anslut den medföljande nätsladden till AC MAINS~ och till
väggkontakten. Detta kopplar på eltillförseln.
För optimal prestation använd bara den ursprungliga
nätsladden.

1 Anslut ramantennens kontakt till AM AERIAL så som nedan
visas.
2 Placera antennen så långt från TV:n, en VCR och andra
strålande källor som möjligt.
3 Rikta antennen för att uppnå bästa möjliga mottagning.
IAL

AM AER

Då setet är kopplat till standby, förbrukar det fortfarande en
aning elektricitet.
Observera! Strömbrytaren är sekundärt kopplad och
bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen
är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.
För att förhindra en överhettning av setet, har en
säkerhetskrets byggts in. Därför kan det hända, att ditt
set kopplas av under extrema förhållanden. Om det
sker, stäng av setet och låt det kylas av före du
använder det igen.

Anslutning av högtalare
Högtalarkopplingarna är knäppkontakter. Använd dem så som
nedan visas.

FM antenn
Den medföljande kastantennen kan bara användas för
mottagning av närliggande stationer. För bättre mottagning
rekommenderar vi anslutning till ett kabelantennsystem eller
en uteantenn.
1 Anslut den medföljande kastantennen till FM AERIAL 75 Ω
så som nedan visas.
2 Flytta på antennen i olika positioner för att uppnå bästa
möjliga mottagning.
• Om du använder ett kabelantennsystem eller en uteantenn,
anslut antennens kontakt till FM AERIAL 75 Ω i stället för
kastantennen.
IAL 75 Ω

FM AER

1 Anslut den färgade (eller märkta) ledningen till den röda
terminalen och den svarta (eller omärkta) ledningen till den
svarta terminalen.
2 Anslut den:
– vänstra högtalaren till L (röd och svart)
– högra högtalaren till R (röd och svart)
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Analoga audioanslutningar

Digitala audioanslutningar

AUX IN L/R
Det är möjligt att använda en tilläggsapparat, t.ex. en
bandspelare, TV eller VCR tillsammans med setet.

DIGITAL IN
Du kan använda denna koaxiala ingång för inspelning från alla
digitala audioapparater med en digital koaxial utgång, t.ex.
CD-spelare eller DVD-spelare.

1 Koppla en sadelkabels röda kontakt till det röda uttaget
AUX IN R och den vita kontakten till det vita uttaget
AUX IN L.
2 Koppla den andra ändan av sadelkabeln till audioutgången
på den anslutna apparaten.

1 Använd en koaxialkabel för att ansluta tilläggsapparatens
koaxiala utgång till setets DIGITAL IN.
2 Tryck på DIGITAL / ANALOG AUX upprepade gånger för att
ställa in anslutningens digitala ingång.
y AUX Digital visas.

3 Tryck på DIGITAL / ANALOG AUX upprepade gånger för att
välja den analoga ingången för tilläggsapparaten.
y AUX Analog visas.

3 Manövrera tilläggsapparaten som vanligt.

4 Använd tilläggsapparaten som vanligt och ställ in volym och
klang på setet.

DIGITAL OUT
Du kan använda denna koaxiala utgång för inspelningar på all
digital audioutrustning som har en digital koaxial ingång, t.ex.
CD-inspelare.

Obs: Det är inte möjligt att ansluta en skivtallrik direkt till
AUX IN L/R. Om du vill använda en skivtallrik med setet
måste du ansluta en förstärkare till setets AUX IN L/R.
Anslut sedan skivtallriken till förstärkaren.
LINE OUT L/R
Du kan använda denna utgång för avspelning och inspelning
på vilken analog audioapparat som helst, t.ex. förstärkare
eller bandspelare.
• Använd en sadelkabel för att ansluta de analoga audio
utgångarna på tilläggsapparaten till LINE OUT L/R på setet
och manövrera ditt set som vanligt.

• Använd en koaxial kabel för att koppla tilläggsapparatens
koaxiala ingång med DIGITAL OUT på setet och manövrera
tilläggsapparaten som vanligt.

Anslutning av bashögtalare
En bashögtalare kan användas för att öka ditt sets
basprestation dramatiskt.
1 Använd en sadelkabel för att ansluta subwooferns ingång
med setets SUBWOOFER OUT.
2 Följ anvisningarna som medföljer bashögtalaren.
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FJÄRRKONTROLL
Fjärrkontrollens tangenter

Obs: Tryck alltid på källtangenten för den källa du vill styra
(t.ex. CD 1) före du väljer den önskade
funktionstangenten (t.ex. SHUFFLE).
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Svenska

2 ...........................kopplar setet till standby
CDR, TUNER, CD1,
CD2, CD3, AUX........väljer källorna
Siffer/alfabet tangenter
1–0 ....................tangenter med siffror för spår eller stationer
ABC – XYZ ........tangenter med bokstäver för text
SPACE ...............tangenter för mellanslag i texten
EDIT TEXT ................går in i textredigeringsmenyn
-VOLUME.............dämpar volymen
+VOLUME.............ökar volymen
É ...........................startar avspelning/inspelning
í ..........................CDC, CDR: väljer föregående spår
TUNER: väljer föregående förinställda
radiostation
ë ...........................CDC, CDR: väljer följande spår
TUNER: väljer följande förinställda
radiostation
Ç ...........................stoppar CD avspelning/inspelning,
stänger programminnet
á ...........................CDC, CDR: söker framåt, går igenom
spåren i ett program, styr markören i olika
menyer
TUNER: ställer in en högre radiofrekvens
à ...........................CDC, CDR: söker bakåt, går igenom
spåren i ett program, styr markören i olika
menyer
TUNER: ställer in en lägre radiofrekvens
Å ...........................avbryter avspelning/inspelning
YES ..........................väljer ett val
NO ...........................upphäver ett val
PROGRAM ...............öppnar/stänger programmenyn
SHUFFLE ..................spelar spår i slumpmässig ordningsföljd
REPEAT ....................spelar ett spår, hela CD(RW)n eller ett
program på nytt
TRACK INCR. ...........väljer automatiskt eller manuellt tillägg
av spår
TIMER ON/OFF ........aktiverar och deaktiverar timern
SLEEP.......................aktiverar slummertimern
MUTE.......................dämpar ljudet
BRIGHTNESS...........ställer in displayens ljusstyrka
L BALANCE..............ställer in vänstra högtalarens ljudbalans
R BALANCE .............ställer in högra högtalarens ljudbalans
LOUDNESS ..............förstärker diskant och bas
INCREDIBLE
SURROUND .............skapar en otroligt vid stereoeffekt
PURE ........................kopplar på/av DSC inställningarna

+
ë

Ç
Å
NO

YES

PROGRAM SHUFFLE

TIMER ON/OFF

REPEAT TRACK INCR.

SLEEP

BRIGHTNESS

LOUDNESS

MUTE

BALANCE
L

R

INCREDIBLE

PURE

SURROUND

Fjärrkontrollens batterier
Öppna fjärrkontrollens
batterifack och sätt in 2 alkaliska
batterier, typ AA (R06, UM-3).
Använd inte gamla och nya eller
olika typer av batterier samtidigt
Ta ur batterierna om de är tomma
eller om fjärrkontrollen inte användes på länge.
Batterier innehåller kemiska substanser, varför de bör
ombesörjas omsorgsfullt.
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DISPLAY
CD-inspelaren

Display

STEP

TOTAL

TRACK

TIME

TOTAL
REM

REC
REM

TOTAL
REC

TRACK

TIME
AM
PM

CD RECORDER

CD CHANGER

CD R W

START

TUNER

CD R W

COMPILE CDC
FM TUNER
CD CD AUX

FINALIZE

STEREO

ALC
RECORDING IN PROGRESS

NEWS TA EON

INCREDIBLE
AUX
SURROUND
LOUDNESS DIGITAL ANALOG
PURE
20 + 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19

FINISH

CD TEXT EDIT TRACK REC
PROG ALARM SLEEP
REPEAT SHUFFLE
DISC TRACK ALL

Detta område används för feedback med CD-växlare,
CD-inspelare, radiofrekvenser, menyoptioner, värden och
rullning av textmeddelanden.
Signalljus och signaler
PRESET

STEP

TOTAL

TRACK

TIME

TOTAL

REM

REC

TRACK

TIME

CD RECORDER

CD R W

COMPILE CDC
FM TUNER
CD AUX

CD R W

CD

START

RECORDING IN PROGRESS

TUNER

FINALIZE
MIC
ALC
FINISH

CD TEXT EDIT TRACK REC
PROG ALARM SLEEP
REPEAT SHUFFLE
DISC TRACK ALL

STEREO

FINISH

Tunern
AM
PM

CD CHANGER

START

NEWS TA EON

INCREDIBLE
AUX
SURROUND
LOUDNESS DIGITAL ANALOG
PURE
20 + 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19

STEREO ...........................FM

station mottages i stereo
..........................RDS station mottages
NEWS .............................RDS nyhetsmeddelanden påkopplad
TA ..................................RDS trafikmeddelanden påkopplad
EON ................................EON är aktiverad
AUX
DIGITAL ...........................digital

Signaler
CD TEXT ..........................CD-text är tillgänglig
CD TEXT EDIT ..................textredigeringsmenyn är aktiverad
EDIT TRACK ....................spårredigeringsmenyn är aktiverad
REC X..........................inspelningstimern är vald
PROG ..............................programmenyn är aktiverad
X ................................klockan är vald
ALARM X .....................väckarklockan är vald
SLEEP .............................slummertimern är vald
REPEAT DISC ...................vald skiva spelas omigen
REPEAT TRACK .................aktuellt spår spelas omigen
REPEAT ALL .....................alla skivor i CD-växlaren (eller
programmet) spelas omigen
SHUFFLE ..........................antingen alla spår i programmet eller
på de(n) i CD-växlaren eller
CD-inspelaren inlaggda skivorna
(skivan) avspelas i slumpmässig
ordningsföljd
CD-växlaren
........................antal laddade skivfack
É ........................avspelning är aktiverad
Å .........................avspelning är avbruten
CD 1, 2, 3.....................skivfack 1, 2 eller 3 är valt och en
förinspelad CD, en slutbehandlad CDR
eller CDRW är inlaggd
CD R 1, 2, 3..................skivfack 1, 2 eller 3 är valt och en ej
slutbehandlad CDR är inlaggd
CD RW 1, 2, 3...............skivfack 1, 2 eller 3 är valt och en ej
slutbehandlad CDRW är inlaggd

ingång i användning för extern
källa
ANALOG ..........................analog ingång i användning för extern
källa
Musikkalender, klangljus och fjärrkontroll
PRESET

STEP

TOTAL

TRACK

TIME

TOTAL

REM

REC

TRACK

TIME
AM
PM

CD RECORDER

CD CHANGER

CD R W

CD R W

COMPILE CDC
FM TUNER
CD AUX

CD

START

TUNER

FINALIZE
ALC

RECORDING IN PROGRESS

CD TEXT EDIT TRACK REC
PROG ALARM SLEEP
REPEAT SHUFFLE
DISC TRACK ALL

FINISH

STEREO

NEWS TA EON

INCREDIBLE
AUX
SURROUND
LOUDNESS DIGITAL ANALOG
PURE
20 + 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19

INCREDIBLE SURROUND ....Incredible

Surround är aktiverad
är aktiverad
PURE ..............................DSC inställningarna är frånkopplade
...............................kommando från fjärrkontrollen tas emot
Musikkalendern
1–20..........................CDC, CDR: det aktuella spelade
spårets nummer, antal spår på en
skiva/i ett program
TUNER: programmerad stations
förinställda nummer
+................................CDC, CDR: skiva eller program
innehåller mer än 20 spår
TUNER: mer än 20 radiostationer sparade
......spektrumanalysator
LOUDNESS ......................Loudness
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Informationsområde
PRESET

.....det aktuella programmet spelas in
med snabb dubbing och automatisk
slutbehandling
FM TUNER
..........FM station spelas in
............den aktuella skivan spelas in med
CD=CD
snabb dubbing och automatisk
slutbehandling
AUX
...................material från en extern källa spelas in
É .........................avspelning är aktiverad
Å .........................avspelning är avbruten
RECORDING IN PROGRESS ..inspelning pågår
.....visar hur långt inspelningen framskridit
CD ..................................förinspelad CD, slutbehandlad CDR
eller CDRW är inlaggd
CD R ...............................ej slutbehandlad CDR är inlaggd
CD RW ............................ej slutbehandlad CDRW är inlaggd
FINALIZE .........................slutbehandling (neutralisering) påbörjas
ALC ................................automatisk nivåkontroll är aktiverad
COMPILE CDC

Setets display är indelad i 3 sektioner, vilka visar dig följande:
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Koppla på, koppla till standby
• För att koppla på setet tryck på y STANDBY ON på setet.
• För att koppla setet till standby tryck på y STANDBY
ON på setet igen (2 på fjärrkontrollen).

Ladda CD-växlaren, CD-inspelaren
Viktigt!
1) Detta system är gjort för regulära CD(RW)n. Använd
därför inte tillbehör, t.ex. skivstabilisatorringar eller
CD-behandlingsskivor osv. som erbjuds i handeln,
då de kan blockera växlarmekanismen.
2) Lägg inte in mera än en skiva i ett skivfack.
1 CD-växlaren:
Tryck på OPEN/CLOSE på setet för att öppna CD-växlarens
skivmagasin.
yOpen CDC visas och skivmagasinet är öppet.
CD-inspelaren:
Tryck på OPEN/CLOSE på setet för att öppna
CD-inspelarens skivfack.
yOpen CDR visas och skivfacket är öppet.
2 CD-växlaren:
Du kan lägga in upp till tre skivor i CD-växlaren för
oavbruten avspelning. Lägg in en audioskiva (den tryckta
sidan uppåt) i det högra skivfacket.
• Du kan lägga in en annan skiva i det vänstra skivfacket.
• För att lägga in en tredje audioskiva tryck på CD CHANGE
på setet.
yCD-karusellen roterar tills det tomma skivfacket
befinner sig på högra sidan.
CD-inspelaren:
Sätt in en audioskiva (den tryckta sidan uppåt) i skivfacket.
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3 CD-växlaren:
Tryck på OPEN/CLOSE på setet igen för att stänga
skivmagasinet.
ySkivmagasinet är stängt och Reading visas.
yOm en ej slutbehandlad skiva är inlagd visas
Initializing.
yCD, skivfackets nummer, totala antalet spår och det sist
valda skivfackets skivas totala speltid visas. Spårens
nummer lyser upp i musikkalenderfältet.
CD-inspelaren:
Tryck på OPEN/CLOSE på setet igen för att stänga skivfacket.
ySkivfacket är stängt och Reading visas.
yOm en ej slutbehandlad skiva insatts visas
Initializing.
yCDR, totala antalet spår och skivans totala speltid
visas. Spårens nummer lyser upp i musikkalenderfältet.

Spela en CD(RW)
1 Tryck på PLAY/PAUSE #* (Épå fjärrkontrollen) för att
starta avspelningen.
CD-växlaren:
y CD, skivfackets nummer, det aktuella spårets nummer
och den förflutna speltiden visas. Det aktuella spårets
nummer blinkar också i musikkalendern.
CD-inspelaren:
y CDR, det aktuella spårets nummer och den förflutna
speltiden visas. Det aktuella spårets nummer blinkar
också i musikkalendern.
• För att gå igenom följande informationer tryck upprepade
gånger på DISPLAY på setet:
y Spårets nummer, det aktuella spårets återstående speltid
y Spårets nummer, skivans återstående speltid
y Spårets nummer, det aktuella spårets pågående speltid
2 Tryck på STOP & (Çpå fjärrkontrollen) för att stoppa
avspelningen.
CD-växlaren:
y CD, skivfackets nummer, totala antalet spår och skivans
totala speltid visas.
CD-inspelaren:
y CDR, totala antalet spår och skivans totala speltid visas.
• För att gå igenom följande informationer tryck upprepade
gånger på DISPLAY på setet:
y Totala antalet spår, skivans totala speltid
y CD text visas.
• Du kan avbryta avspelningen genom att trycka på
PLAY/PAUSE #* (Åpå fjärrkontrollen).
y Den tid vid vilken avspelningen avbröts blinkar.
• För att starta avspelningen på nytt tryck på
PLAY/PAUSE #* (Épå fjärrkontrollen) igen.
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2 Tryck på MUTE på fjärrkontrollen på nytt för att koppla på
ljudet igen.

FINALIZE

TEXT

Ljudkontroll
Inställning av volymen
• Ställ in volymen med MASTER VOLUME
(-VOLUME/+på fjärrkontrollen).
y Volymnivån i dB (decibel) visas.
DSC
Digital Sound Control gör det möjligt för dig att välja olika
förinställda klanginställningar.
• Tryck på DSC upprepade gånger för att välja önskade
klangkarakteristika.
y Optimal, Jazz, Classic, Rock, Vocal, Techno.
Incredible Surround
Stereoklangen bestämmes av avståndet mellan
fronthögtalarna. Incredible Surround gör det möjligt för dig att
njuta av en oerhört vid stereoeffekt, oberoende av
högtalarnas avstånd.
• Tryck på INCREDIBLE SURROUND (INCREDIBLE SURROUND
på fjärrkontrollen) för att antingen koppla på eller av
surroundeffekten.
yINCREDIBLE SURROUND syns och Incredible
Surround visas om surroundeffekten är påkopplad.
Obs: Incredible Surrounds effekt kan variera med olika typer
av musik.

Högtalarbalans
Det är möjligt att ställa in den relativa volymbalansen mellan
de anslutna främre högtalarna.
• Tryck på L BALANCE eller R BALANCE på fjärrkontrollen för
att ställa in den vänstra eller högra högtalarens relativa
volym.
y Balance L (eller R) och den vänstra (eller högra)
främre högtalarens aktuella volym visas.
y Då båda högtalarnas volym är i balans visas
Balance L=R.

Demonstrationsmodus
Demonstrationsmodus visar apparatens olika funktioner och
startar automatiskt.
• Om någon källtangent trycks:
y Setet kopplas till den valda källan.
Om y STANDBY ON trycks:
y Setet kopplas till standby. Efter några sekunder startar
demonstrationen på nytt.
Upphäva demonstrationsmodus
• Håll STOP & på setet tryckt minst 3 sekunder för att
upphäva demonstrationsmodus.
y Demonstrationsmodus upphävs varaktigt. Setet kopplas
till standby. Några sekunder senare kopplas setet om till
en ekonomisk energisparmodus.

PURE
• Tryck på PURE upprepade gånger för att koppla antingen på
eller av DSC-inställningarna.
yPURE syns och Pure visas om DSC-inställningarna är
avstängda.

LOUDNESS
• Tryck på LOUDNESS för att antingen koppla på eller av
loudness.
yLOUDNESS syns och Loudness visas om loudness är
påkopplat.
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Denna funktion tillåter dig att temporärt stänga av ljudet utan
att stänga av setet.
1 Tryck på MUTE på fjärrkontrollen för att stänga av ljudet.
yMute visas och avspelningen/inspelningen fortsätter
ljudlöst.
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Välja en skiva på CD-växlaren
• Tryck på antingen CD 1, CD 2 eller CD 3 för att välja en
bestämd skiva.

Välja ett spår och sökning

Svenska

Välja ett spår under avspelning
• Vrid JOG CONTROL (tryck påí eller ë på fjärrkontrollen)
för att hoppa till början av det föregående eller följande
spåret på den valda skivan.
y Avspelningen fortsätter med det valda spåret.

Spela spår i slumpmässig ordningsföljd
1 Tryck på SHUFFLE på fjärrkontrollen under avspelning.
y SHUFFLE syns och antingen alla spår i programmet eller
på de(n) i CD-växlaren eller CD-inspelaren inlaggda
skivorna (skivan) spelas i slumpmässig ordningsföljd.
2 För att övergå till vanlig avspelning, tryck på SHUFFLE på nytt.

CD-text

RDS

Välja ett spår då avspelningen är stoppad
1 Vrid JOG CONTROL (tryck påí eller ë på fjärrkontrollen)
för att hoppa till det önskade spårets nummer.
2 Tryck på PLAY/PAUSE #* (Épå fjärrkontrollen) för att
starta avspelningen.
y Avspelningen börjar med det valda spåret.
Obs: I stället för att använda í eller ë på fjärrkontrollen
kan du också mata in det önskade spårets nummer med
nummertangenterna. Tryck på tangenterna i snabb följd
vid 2-siffriga tal.
Söka en passage under avspelning
1 Håll ! SEARCH eller ⁄ SEARCH (à eller á på
fjärrkontrollen) tryckt för att hitta en bestämd passage
bakåt eller framåt.
y Sökningen startar och avspelningen fortsätter på låg
volym. Efter 3 sekunder blir sökningen snabbare och
ljudet kopplas bort.
2 Släpp loss tangenten vid den önskade passagen.
y Normal avspelning fortsätter.
Obs: Under SHUFFLE, medan ett spår upprepas eller vid
avspelning av ett program, är sökning möjligt endast i
det aktuella spåret.

SHUFFLE och REPEAT
Upprepa ett spår, skivan eller programmet
1 Tryck upprepade gånger på REPEAT på fjärrkontrollen under
avspelning för att välja antingen:
y REPEAT TRACK: Det aktuella spåret spelas omigen.
y REPEAT DISC: Hela den valda skivan spelas omigen.
y REPEAT ALL: Alla skivor i CD-växlaren (eller programmet)
spelas omigen.
2 Avspelningen startar på det valda sättet.
3 För att återgå till normal avspelning, tryck på REPEAT på
fjärrkontrollen tills displayindikationen försvinner.
Obs: Det är inte möjligt att ställa in REPEAT DISC då SHUFFLE
är inställt eller ett program spelas.
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Denna funktion tillåter att information, som finns på speciellt
kodade CDn, t.ex. albums titel eller spårs titel, visas.
• Försäkra dig om att du lägger in en CD med CD-text.
yCD TEXT syns och albumets titel rullas igenom en gång.
CD-text då avspelningen är stoppad
• Tryck på CD TEXT på setet för att se följande information,
som rullas igenom en gång (om tillgänglig):
– Albumets titel
– Albumets artists namn
CD-text under avspelning
• Tryck på CD TEXT på setet för att se följande information,
som rullas igenom en gång (om tillgängligt):
– Spårets artists namn (bara på CD-inspelaren)
– Spårets titel
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1 Om nödvändigt tryck på STOP & på setet (Ç på
fjärrkontrollen) för att stoppa avspelningen.
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2 Tryck på antingen CD 1, CD 2, CD 3 eller CDR för att välja
det önskade minnet.
3 Tryck på PROG (PROGRAM på fjärrkontrollen), därefter på
! SEARCH eller ⁄ SEARCH (à eller á på
fjärrkontrollen) för att gå igenom programstegen.
y Spårets nummer vid det valda steget och programmets
totala längd visas.

Programmera in spårs nummer
Du kan välja spår och spara dem antingen i CD-växlarens eller
CD-inspelarens minne. Om du använder programmet för
avspelning kan du välja det ena eller andra av de två minnena,
men använd bara CD-växlarens minne om du vill ange spår för
inspelning! Du kan spara varje spår mer än en gång.

4 Tryck på NO för att avlägsna spåret ur programmet.
y Cleared visas kort.
y Följande programmerade spårs nummer flyttas upp till
detta läge och visas tillsammans med stegets nummer
och programmets återstående totala längd.

1 Sätt in de(n) valda skivorna (skivan) i skivfacket (skivfacken).

Radera programmet

2 Tryck på antingen CD 1, CD 2, CD 3, eller CDR för att välja
skiva.
3 Tryck på PROG på setet (PROGRAM på fjärrkontrollen).
y PROG börjar blinka och Program visas.
4 Om antingen CD 1, CD 2, eller CD 3 valts:
Vrid JOG CONTROL för att välja antingen:
y CD1 (eller 2, 3) All: alla spår på CD 1 (eller 2, 3)
programmeras in.
y CD1 (eller 2, 3) och spårets nummer: spårets nummer
på CD 1 (eller 2, 3) programmeras in.
Om CDR valts:
Vrid JOG CONTROL (tryck på nummertangentarna på
fjärrkontrollen; tryck på tangentarna i snabb följd för
2-siffriga numror) för att välja ett spårs nummer.
5 Tryck på YES för att spara ditt val i minnet.
y Antalet inprogrammerade spår (STEP), Prog och
programmets totala längd visas. Spårets nummer
blinkar i musikkalendern.
6 Välj och spara alla önskade spår på detta sätt.
7 Tryck på PROG på setet (PROGRAM på fjärrkontrollen) för
att avsluta programmeringen.
y PROG förblir synligt och programmet är tillgängligt när
som helst.

1 Om nödvändigt tryck på STOP & på setet (Ç på
fjärrkontrollen) för att stoppa avspelningen.
2 Tryck på NO.
y Clear Prog? visas.
3 Tryck på YES för att radera programmet.
y Prog Cleared visas och PROG slocknar.
Obs: Om du öppnar CD-inspelaren eller CD-växlaren raderas
respektive program.

Göra ett program för inspelning
1 Välj och spara alla önskade spår i CD-växlarens minne (se
”Programmera in spårs nummer”).
2 Gå in i inspelningsmenyn (se ”Intern inspelning”).
• Om programmets totala längd är större än den återstående
inspelningstiden på CDR(W)n:
yNot fitting! visas kort, följt av den återstående
inspelningstiden och Record Prog?
Om du i alla fall startar inspelningen, spelas bara de hela
spår som har plats på CDR(W)n in.
• För att ändra programmet tryck på NO.
yEdit Program visas kort, PROG och programmets
längd börjar blinka. Du kan nu ändra programmet (se
”Programmera in spårs nummer”, ”Radera ett spår ur
programmet” och ”Radera programmet”).

Obs: Om det maximala antalet programmerbara spår
uppnåtts, visar displayen Program full.
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Grundinformation

Direct Line Recording (DLR)

CD-inspelardecket erbjuder 3 huvudfunktioner:
– Inspelning från den interna CD-växlaren och tunern eller
från en vald extern källa
– Slutbehandling av dina CDR(W) skivor och
neutralisering av dina CDRW skivor
– Radering av en CDRW skiva

CD-inspelaren är utrustad med högprestationstekniken Direct
Line Recording. Den säkerställer en perfekt inspelning av
källmaterialet, dvs en verklig ”bit för bit” inspelning. DLR
aktiveras alltid då du gör normala inspelningar i lyssnarmodus.

Svenska

Inspelningsproceduren är den samma för CDR och CDRW
skivor. Försäkra dig om att CDR(W)n är absolut utan
repor och damm.
För inspelning är spårets minimala längd 4 sekunder. Du kan
spela in upp till maximalt 99 spår på en skiva. Den minimala
inspelningstid som blir kvar på skivan är 7 sekunder. I annat
fall visas Does not fit och du kan inte gå över till
standbymodus för inspelning.

GLÖM INTE ATT SLUTBEHANDLA!
Att slutbehandla en CDR(W)-skiva är en enkel procedur,
nödvändig för att:
– spela av en inspelad CDR på en standard CD-spelare
– spela av en inspelad CDRW på en CDRW-kompatibel
CD-spelare eller CD-inspelare
Copyright skydd
Serial Copy Management System (SCMS) förhindrar kopiering
av en digital kopia från en digital kopia. Systemet tillåter en
digital inspelning från originalet, dock kan detta i några länder
kräva copyright-innehavarnas tillstånd.
Om du försöker spela in kopieringsskyddat material från en
extern källa, visas Copy Protect. Då är ingen vidare
digital inspelning möjlig.
Om du försöker spela in kopieringsskyddat material från den
interna CD-växlaren, är det inte möjligt att göra en digital
inspelning, CD-inspelaren kopplar dock automatiskt om till
analog inspelning.
Inspelning av CD-text
Om original-CDn har CD-text, spelas denna text automatiskt in,
förutsatt att CD-texten inte är kopieringsskyddad. I så fall är en
inspelning av CD-text inte möjlig och Text Protect visas.
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Auto Level Control (ALC)
Auto Level Control säkerställer att spåren på den inspelade
skivan har en motsvarande ljudnivå.Redan inspelade spår på
CDR(W)-skivan tas alltid som referens för volymens nivå vid
efterföljande inspelningar. ALC är aktiverad då ALC syns.
Den automatiska nivåkontrollen aktiveras då:
– COMPILE CD användes,
– en skiva, ett spår eller en spårredigering spelas in snabbt
och det finns inspelningar på CDR(W)n
– ett program (med innehåll från mer än en skiva) från
CD-växlaren spelas in snabbt, eller
– CD™CD användes och det finns inspelningar på CDR(W)n.
Den automatiska nivåkontrollen aktiveras inte då:
– CD™CD användes och det inte finns inspelningar på
CDR(W)n,
– inspelningar göres från FM tunern,
– inspelningar göres från en extern källa, eller
– normala inspelningar göres i lyssnarmodus.

REC LEVEL tangenten
Du kan ställa in referensnivån för en inspelning. Detta är
möjligt också då ALC är aktiverad. Denna funktion kan
användas för att tona dina inspelningar in eller ut.
1 Håll REC LEVEL på setet tryckt för att göra det möjligt att
med vridkontrollen ställa in nivån för inspelningen.
2 Vrid kontrollen åt vänster, för att ställa in den, för
inspelningen, önskade nivån.
y Den aktuella nivån (i dB) för inspelningen visas.
• Nivån för inspelningen återställes efter att setet kopplats
till standby.

INTERN INSPELNING

Interna inspelningar kan du göra från den interna CD-växlaren
eller tunern. Du kan ställa in följande inspelningsmöjligheter:
– Snabb inspelning och automatisk slutbehandling:
Snabbt och lätt! Spela in och slutbehandla din CDR(W) i
ett snabbt steg medan ljudet är avställt. Du kan spela in
den aktuella CDn eller ett program från CD-växlaren.
– Snabb inspelning:
Spela in din CDR(W) snabbt medan ljudet är avställt. Du
kan spela in en hel CD, ett spår, ett program eller en
spårredigering från CD-växlaren.
– Normal inspelning och lyssning:
Lyssna på inspelningen medan du gör den. Du kan spela
in en hel CD, ett spår, ett program eller en
programredigering från CD-växlaren.
– Manuell inspelning:
Starta och stoppa inspelningen manuellt och lyssna på
den. Du kan göra radioinspelningar från FM tunern.

Snabb inspelning och automatisk slutbehandling
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lyser upp, RECORDING IN PROGRESS syns, snabb
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4 Auto Fin? visas.
Tryck på antingen:
YES om CDR(W)n skall slutbehandlas efter inspelningen,
eller
NO om CDR(W)n inte skall slutbehandlas efter inspelningen.
yPilen
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3 Tryck på antingen:
YES för att bekräfta,
eller
NO för att byta program.
yPROG börjar blinka. Du kan nu byta program (se ”Program”)
och återgå till inspelningsmodus genom att trycka på
COMPILE CD.
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2 Tryck på COMPILE CD på setet för att komma till
inspelningsmodus.
yBåda däcken väljes i displayen, pilen börjar blinka.
CDR(W)ns återstående inspelningstid, käll-CDns totala
speltid och Record Prog? visas.
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(valfri) av aktuellt program
1 Försäkra dig om att CDR(W)n är absolut utan repor och damm.
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Snabb inspelning och automatisk slutbehandling av
den aktuella skivan
1 Försäkra dig om att CDR(W)n är absolut utan repor och damm.
2 Tryck på CD™CD på setet för att komma till
inspelningsmodus.
yBåda däcken utväljes på displayen, pilen börjar blinka.
CDR(W)ns återstående inspelningstid, käll-CDns totala
speltid och Record CD1 (eller 2, 3)? visas.

Obs: Om inget program är tillgängligt och du trycker på
COMPILE CD kommer du omedelbart till programmenyn.
Påbörja programmeringen och gå tillbaka till
inspelningsmodus genom att trycka på PROGRAM eller
COMPILE CD.

GLÖM INTE ATT SLUTBEHANDLA!
Att slutbehandla en CDR(W)-skiva är en enkel procedur,
nödvändig för att:
– spela av en inspelad CDR på en standard CD-spelare
– spela av en inspelad CDRW på en CDRW-kompatibel
CD-spelare eller CD-inspelare

3 Tryck på YES för att starta inspelningen och
slutbehandlingen.
yPilen lyser, RECORDING IN PROGRESS syns, snabb inspelning
och slutbehandling startar och den aktuella återstående
inspelningstiden börjar räknas ned.
Obs: Om ett program redan var tillgängligt före du tryck på
CD™CD ignoreras detta. PROG slocknar och den aktuella
skivan spelas in. Efter avslutad inspelning syns PROG och
programmet är igen tillgängligt.
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Normal inspelning och lyssning
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6 Tryck på YES för att starta snabb inspelning.
yPilen lyser, RECORDING IN PROGRESS syns, snabb inspelning
startar och den aktuella återstående inspelningstiden
börjar räknas ned.
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Obs: Om det redan finns en inspelning på CDR(W) aktiveras
också ALC och ALC syns.

EDITING

OPEN/C

CO
OG

5 Tryck på YES för att bekräfta ditt val.
yBåda däcken utväljes på displayen, pilen börjar blinka.
CDR(W)ns återstående inspelningstid, CDR(W)ns totala
inspelningstid och antingen Record CD1 (eller 2, 3)?,
Record Prog? eller Record A-B? visas.

Normal inspelning och lyssning av en hel skiva, ett
spår, ett program eller en spårredigering
1 Försäkra dig om att CDR(W)n är absolut utan repor och damm.

TRACK

2 Följ stegen 2 och 3 i ”Snabb inspelning”.

Snabb inspelning
Snabb inspelning av en hel skiva, ett spår, ett program
eller en spårredigering
1 Försäkra dig om att CDR(W)n är absolut utan repor och damm.
2 Tryck på antingen CD 1, CD 2 eller CD 3 för att välja den
skiva du vill spela in ifrån.
3 Tryck på REC TYPE på setet för att komma till
inspelningsmenyn.
4 Vrid JOG CONTROL för att välja en av de följande snabba
inspelningsmöjligheterna:
Om en skiva i CD-växlaren valts:
yCD Fast?: för snabb inspelning av en hel skiva
• Gå vidare med steg 5.
yTrack Fast?: för snabb inspelning av ett spår
• Tryck på YES för att bekräfta.
• Vrid JOG CONTROL för att välja spåret.
yRec Tr och spårets nummer visas.
• Gå vidare med steg 6.
Om CD-växlarens programmodus är tillgängligt:
yProg Fast?: för snabb inspelning av vald skiva eller
programmet
Om CD-växlarens spårredigeringsmodus är
tillgängligt:
yA-B Fast?: för snabb inspelning av A–B spåret
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3 Vrid JOG CONTROL för att välja en av de följande normala
inspelningsoptionerna:
Om CD-växlaren är vald:
yCD Listen?: för att lyssna på hela skivan under
normal inspelning
yTrackListen?: för att lyssna på spåret under normal
inspelning
• Tryck på YES för att bekräfta.
• Vrid JOG CONTROL för att välja det önskade spåret.
yRec Tr och spårets nummer visas.
• Gå vidare med steg 6 i ”Snabb inspelning”.
Om CD-växlarens programmodus är tillgängligt:
yProg Listen?: för att lyssna på programmet under
normal inspelning
Om CD-växlarens spårredigeringsmodus är tillgängligt:
yA-B Listen?: för att lyssna på A–B spåret under
normal inspelning
4 Följ stegen 5 och 6 i ”Snabb inspelning”.
• För att stoppa inspelningen tryck på STOP & på setet.

GLÖM INTE ATT SLUTBEHANDLA!
Att slutbehandla en CDR(W)-skiva är en enkel procedur,
nödvändig för att:
– spela av en inspelad CDR på en standard CD-spelare
– spela av en inspelad CDRW på en CDRW-kompatibel
CD-spelare eller CD-inspelare
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Manuell inspelning
Manuell inspelning från FM tunern
1 Försäkra dig om att CDR(W)n är absolut utan repor och damm.
2 Tryck på TUNER upprepade gånger för att ställa in
FM tunern. Välj sedan den önskade radiostationen (se
”Ställa in radiostationer”).
3 Tryck på REC TYPE på setet för att komma till inspelningsmenyn.
yFM Tuner? visas.
4 Tryck på YES för att bekräfta.
yWait and Record? visas.
5 Tryck på YES för att starta inspelningen.
yPilen lyser, RECORDING IN PROGRESS syns, manuell
inspelning startar och den aktuella återstående
inspelningstiden börjar räknas ned.
6 Tryck på STOP & för att stoppa inspelningen.

GLÖM INTE ATT SLUTBEHANDLA!
Att slutbehandla en CDR(W)-skiva är en enkel procedur,
nödvändig för att:
– spela av en inspelad CDR på en standard CD-spelare
– spela av en inspelad CDRW på en CDRW-kompatibel
CD-spelare eller CD-inspelare
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6 Starta avspelningen på den valda källan.
yCD-inspelaren börjar spela in simultant och RECORDING IN
PROGRESS syns. CDR(W)ns återstående inspelningstid visas.
Obs: Om du startar avspelningen på den valda källan i ett
spår, börjar inspelningen från början av nästa spår eller
efter 2,7 sekunders tystnad i analog inspelning.
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7 Om en digital källa valts:
Efter inspelningsprocessen stoppar CD-inspelaren
automatiskt.
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Om en analog källa valts:
Efter inspelningsprocessen stoppar CD-inspelaren efter
20 sekunders tystnad från källmaterialet.
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• För att stoppa inspelningen manuellt, tryck på STOP & på setet.
yRECORDING IN PROGRESS slocknar.

GLÖM INTE ATT SLUTBEHANDLA!
Analog eller digital inspelning?
Då man spelar in från en extern källa, rekommenderar vi att
man gör en analog inspelning endast om en digital inspelning
inte är möjlig. En digital inspelning resulterar vanligen i bättre
ljudkvalitet.

Inspelning med automatisk start
Inspelning av en hel skiva eller ett spår med
automatisk start
1 Försäkra dig om att CDR(W)n är absolut utan repor och damm.
2 Tryck upprepade gånger på DIGITAL / ANALOG AUX för att
välja ingången för den externa käll du vill spela in ifrån.
yAUX Digital visas om den digitala ingången valts.
yAUX Analog visas om den analoga ingången valts.
3 Tryck på REC TYPE på setet för att komma till
inspelningsmenyn.
4 Vrid JOG CONTROL för att välja antingen:
yAUX CD?: för inspelning av en hel skiva med
synkroniserad start
yAUX Track?: för inspelning av ett spår med
synkroniserad start
5 Tryck på YES för att bekräfta ditt val.
yStart Source, AUX och CDR(W)ns återstående
inspelningstid visas.
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Att slutbehandla en CDR(W)-skiva är en enkel procedur,
nödvändig för att:
– spela av en inspelad CDR på en standard CD-spelare
– spela av en inspelad CDRW på en CDRW-kompatibel
CD-spelare eller CD-inspelare

Manuell inspelning

Automatisk spårsökning

Manuell inspelning från en extern källa
1 Försäkra dig om att CDR(W)n är absolut utan repor och damm.

I inspelningsmodus sättes spåren automatiskt in så, att spårens
nummer positioneras på samma ställe som i originalet.

2 Tryck upprepade gånger på DIGITAL / ANALOG AUX för att
välja ingången för den externa källa du vill spela in ifrån.
yAUX Digital visas om den digitala ingången valts
yAUX Analog visas om den analoga ingången valts.

• Tryck så många gånger det behövs på TRACK INCR. på
fjärrkontrollen under ett stopp då CDR är valt för att
koppla på den automatiska spårsökningsfunktionen.
yAuto Tr ON visas och funktionen är påkopplad.
Spårsökningarna avläses nu automatiskt från det
digitala källmaterialet. I analogt källmaterial betraktas
en paus längre än 2,7 sekunder som en spårsökning.

3 Tryck på REC TYPE på setet för att komma till inspelningsmenyn.
4 Vrid JOG CONTROL för att välja inspelningstyp.
yAUX Manual?: för manuell start av inspelningen
5 Tryck på YES för att bekräfta ditt val.
yWait visas.
yRecord?, AUX och CDR(W)ns återstående
inspelningstid visas.
6 Starta avspelningen på den externa källan för att ställa in
den optimala inspelningsnivån på CD-inspelaren (se
”REC LEVEL tangenten”).
7 Stoppa avspelningen på den externa källan.

• Tryck så många gånger det behövs på TRACK INCR. på
fjärrkontrollen under ett stopp då CDR är valt för att stänga
av den automatiska spårbestämningen.
yAuto Tr OFF visas och funktionen är avstängd.
Spårnummer kan nu bestämmas manuellt genom att
trycka på TRACK INCR. på fjärrkontrollen under
inspelning. Ett spårs minimala längd är 4 sekunder.
Obs: – Spårnumren kan inte ändras efter inspelningen.
– Den automatiska spårbestämningen fungerar endast
med konsumentkällor som har en digital
utgångssignal enligt IEC 958 (konsumentdelen) audio
standard. DAT, DVD och DCC ger inte denna signal.

8 Gå till början av det önskade spåret.
9 Tryck på YES på setet och starta samtidigt avspelningen på
den externa källan.
yCD-inspelaren börjar spela in och RECORDING IN PROGRESS
syns. CDR(W)ns återstående inspelningstid visas.
Obs: Om Check Input blinkar, kontrollera den digitala
kopplingen.
10 Tryck på STOP & på setet för att stoppa inspelningen.
yUpdate visas och RECORDING IN PROGRESS slocknar.

GLÖM INTE ATT SLUTBEHANDLA!
Att slutbehandla en CDR(W)-skiva är en enkel procedur,
nödvändig för att:
– spela av en inspelad CDR på en standard CD-spelare
– spela av en inspelad CDRW på en CDRW-kompatibel
CD-spelare eller CD-inspelare
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Neutralisera CDRW-skivor
Om du vill spela in på (eller radera från) en slutbehandlad
CDRW måste du neutralisera den först.
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Obs: – Neutraliseringen tar ungefär 2 minuter.
– Efter neutraliseringen av en CDRW ändras, CD till
CDRW på displayen.
– Om en CDRW med CD-text tillgänglig neutraliseras
transfereras denna text till CD-inspelarens minne. Om
minnet är fullt måste du radera text (se ”Radering ur
minnet”) eller slutbehandla en annan skiva först för
att få plats i minnet.

Att slutbehandla en CDR(W)-skivor
Att slutbehandla en CDR(W)-skiva är en enkel procedur,
nödvändig för att:
– spela av en inspelad CDR på en standard CD-spelare
– spela av en inspelad CDRW på en CDRW-kompatibel
CD-spelare och CD-inspelare
– undvika ytterligare oavsiktlig inspelning på en skiva
– undvika radering av spår på en CDRW

1 Sätt in den CDRW du vill neutralisera i CD-inspelarens
skivfack.

Obs: – Slutbehandling tar ca 2–4 minuter
– Efter slutbehandling av en CDR(W) ändras CDR(W) till
CD på displayen.
– Under slutbehandlingen kan inga andra
operationskommandon utföras.

4 Tryck på YES för att påbörja neutraliseringen.
yUnfinal visas och den återstående operationstiden
börjar räknas ned.

Automatisk slutbehandling
Då du använder antingen CD™CD eller COMPILE CD
slutbehandlas dina inspelningar automatiskt (se ”Snabb
inspelning och automatisk slutbehandling”).
Manuell slutbehandling då inspelning pågår
1 Tryck på FINALIZE på setet under inspelningen
yAuto Final? visas.
2 Tryck på YES för att bekräfta.
yFINALIZE syns. Slutbehandlingen startar efter
inspelningen och den aktuella återstående
slutbehandlingstiden börjar räknas ned.
Manuell slutbehandling då inspelningen är stoppad
1 Sätt in den CDR(W) du vill slutbehandla i CD-inspelarens
skivfack.
2 Tryck på CDR för att ställa in CD-spelaren.
3 Tryck på FINALIZE på setet.
yFinalize? visas.
4 Tryck på YES för att påbörja slutbehandlingen.
yFINALIZE syns, Final visas och den aktuella
återstående slutbehandlingstiden börjar räknas ned.

78

2 Tryck på CDR för att välja CD-inspelaren.
3 Tryck på FINALIZE på setet.
yUnfinalize? visas.
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Obs: Vid radering av flera spår, måste de spår som skall
raderas följa på varandra börjande med det sist
inspelade spåret. Exempel: På CDRWn finns 5 inspelade
spår. Du kan nu radera spår 5 och 4. Du kan också
radera spår 5, 4 och 3, men du kan inte radera spår
5 och 3!
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Radera från en CDRW-skiva
Det är möjligt att radera ett eller flera spår (börjande från det
sista spårets slut) eller hela CDRWn.
Radera en hel CDRW
1 Sätt in den CDRW du vill radera i CD-inspelarens skivfack.

yAlla

de spårs numror som skall raderas blinkar
i musikkalendern. De kvarblivande spårens nummer
tändes.

5 Tryck på YES för att bekräfta ditt val.
yErase? visas.
6 Tryck på YES för att påbörja raderingen.
yErase visas och den återstående operationstiden
börjar räknas ned. Det precis raderade spårets nummer i
musikkalender slocknar.

2 Tryck på CDR för att välja CD-inspelaren.
3 Tryck på ERASE för att komma till raderingsmenyn.
4 Vrid JOG CONTROL för att välja:
yErase Disc?: för radering av hela skivan.
5 Tryck på YES för att bekräfta ditt val.
yErase?, den totala speltiden och det totala antalet
spår som skall raderas visas. Alla spårs nummer blinkar
i musikkalendern.
6 Tryck på YES för att starta raderingen.
yErase visas och den återstående operationstiden
börjar räknas ned. Det precis raderade spårets nummer i
musikkalendern slocknar.
Radera ett eller flera spår
1 Sätt in den CDRW du vill radera från i CD-inspelarens
skivfack.
2 Tryck på CDR för att välja CD-inspelaren.
3 Tryck på ERASE för att komma till raderingsmenyn.
4 Vrid JOG CONTROL för att välja de(t) spårs nummer du vill
radera.
yErase och spårets nummer (t.ex. 10+)? visas.
• För att välja flera spår som skall raderas upprepa steg 4.
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Spara text under inspelning
Du kan spara och redigera text också vid inspelning av bara
ett spår eller bara en CD, eller vid inspelning från en extern
källa eller tuner. Det är inte möjligt att redigera text under
slutbehandling. Försäkra dig om att, då snabb inspelning och
automatisk slutbehandling används, komma in i texten före
slutbehandlingen börjar, i annat fall upphävs den automatiska
slutbehandlingen.
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• Följ stegen 3–10 i ”Spara text under stoppmodus”.

Svenska

EDIT TEXT (bara på CD-inspelare)
Spara text under stoppmodus
Efter det du spelat in din CDR(W) kan du lägga till en text, t.ex.
skivors och spårs namn. Texten visas under avspelningen. Du
kan mata in upp till 60 tecken per textfält. Använd bara en ej
slutbehandlad CDR eller CDRW (en slutbehandlad CDRW
måste neutraliseras först).
1 Om nödvändigt tryck på STOP & på setet (Ç på
fjärrkontrollen) för att stoppa avspelningen.
2 Tryck på CDR för att välja CD-inspelaren.
3 Tryck på EDIT TEXT på setet för att komma till
textredigeringsmenyn.
yCD TEXT EDIT blinkar, Text Edit visas.
4 Tryck på YES för att bekräfta.
5 Vrid JOG CONTROL för att välja antingen:
yAlbum Artist: för att mata in CD-artisten.
yAlbum Title: för att mata in CD-titeln.
yArtist Tr 1 eller (2, 3,…): för att mata in spår 1
eller (2,3,…):s artist.
yTitle Tr 1 eller (2, 3,…): för att mata in spår 1
eller (2,3,…):s titel.
6 Tryck på YES för att bekräfta valet.
7 Vrid JOG CONTROL (tryck på alfabetstangenterna på
fjärrkontrollen) för att välja en bokstav.
8 Tryck på YES för att bekräfta valet.
yMarkören flyttar till nästa bokstavs plats.
9 Upprepa stegen 7 och 8 för att mata in ytterligare bokstäver.

Obs: Det är inte möjligt att redigera text då ett
kopieringsskyddat spår spelas in analogt. Redigeringen
avbryts, CDText Saved visas och din text sparas för
senare redigering.
Automatiskt kopierad text
Då en artists namn sparats för ett spår, kopieras det
automatiskt till nästa spår.
• Tryck på antingen:
EDIT TEXT för att bekräfta den kopierade texten.
eller
NO för att slopa den kopierade texten och sätta in en
annan.
Sätta in ett mellanrum
1 Tryck på ! SEARCH eller ⁄ SEARCH (à eller á på
fjärrkontrollen) för att komma till det ställe där
mellanrummet skall sättas in.
y Positionen börjar blinka.
2 Tryck på YES för att bekräfta platsen för det tecken som
skall infogas.
y Ett mellanrum infogas, texten flyttas åt höger.
Slopa och ersätta tecken
1 Tryck på ! SEARCH eller ⁄ SEARCH (à eller á på
fjärrkontrollen) för att komma till platsen för det tecken,
som skall slopas eller ersättas.
y Tecknet börjar blinka.
2 Om du vill avlägsna tecknet:
Tryck på NO.
y Tecknet slopas och texten flyttas ett steg åt vänster.
Om du vill ersätta tecknet:
Vrid JOG CONTROL (tryck på alfabetstangentarna på
fjärrkontrollen) för att välja ett nytt tecken.
Tryck på YES för att bekräfta valet.

10 Tryck på EDIT TEXT för att spara de tecken som valts och
för att komma till den sista positionen i
textredigeringsmenyn.
yUpdate visas.
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• För att ändra ett annat tecken tryck på ! SEARCH eller
⁄ SEARCH (à eller á på fjärrkontrollen).

EGENSKAPER

2 Vrid JOG CONTROL för att ställa in textraderingsmenyn.
yText Erase visas.
3 Tryck på YES för att bekräfta.
4 Vrid JOG CONTROL för att ställa in antingen:
yAll Text: all text på den valda skivan har valts att
raderas i ett steg.
yAlbum Artist: CD:ns artists namn har valts att raderas.
yAlbum Title: CD:ns titel har valts att raderas.
yArtist Tr 1 eller (2, 3,…): spår 1 eller (2,3,…):s
artists namn har valts att raderas.
yTitle Tr 1 eller (2, 3,…): spår 1 eller (2,3,…):s
titel har valts att raderas.

Redigering av spår (bara på CD-växlare)
Du kan skapa ett ”spår” genom att markera en musikpassage
i ett spår på den aktuella skivan. Detta nya ”spår” kan
användas för inspelning eller avspelning. Den minimala
längden för ett spår är 4 sekunder.
1 Tryck på EDIT TRACK på setet.
y EDIT TRACK börjar blinka, Track och det aktuella
spårets nummer ? visas. Det aktuella spårets nummer
blinkar också i musikkalendern.
2 Vrid JOG CONTROL tills det önskade spårets nummer visas.
3 Tryck på YES för att bekräfta det valda spåret.
y Markören A:s läge och spårets längd visas. De första
4 sekunderna av spåret spelas oavbrutet.

5 Tryck på YES för att bekräfta ditt val.
yErase? eller Erase All? visas.

4 Tryck på PLAY/PAUSE #* på setet för att spela fram till
den önskade startpositionen för ditt nya ”spår” (Markören
A:s startposition är alltid början av det valda spåret).

6 Tryck på YES för att påbörja raderingen.
y Update visas och den valda texten är raderad.

• För att gå snabbt framåt till den önskade startpositionen
tryck på ! SEARCH eller ⁄ SEARCH på setet.

Radering ur minnet
Då din CD-inspelares minne är fullt visas meddelandena
Memory Full och Finalize Disc. Om du trots det vill
lägga till en ny skiva i minnet, måste du antingen radera en
annan skiva ur minnet eller slutbehandla en annan skiva.

• För att fininställa positionen tryck först PLAY/PAUSE #*
på setet, vrid sedan JOG CONTROL.

1 Tryck på EDIT TEXT för att komma till textredigeringsmenyn.
yCD TEXT EDIT blinkar, Text Edit visas.
2 Vrid JOG CONTROL för att ställa in minnesöversiktsmenyn.
yText Memory visas.
3 Tryck på YES för att bekräfta.
4 Vrid JOG CONTROL för att välja den skiva du vill radera ur
textminnet.
5 Tryck på YES för att bekräfta.
yErase Memory visas.
6 Tryck på YES för att bekräfta raderingen av denna
bestämda skivas text.

5 Tryck på YES för att bekräfta markören A:s position.
y Markören B:s position och det nya ”spårets” längd
visas. De första 4 sekunderna före markören B:s
position till markören B:s position spelas oavbrutet.
6 Tryck på PLAY/PAUSE #* på setet för att spela till ditt nya
”spårs” slut (markören B:s startposition är alltid markören
A:s position plus 4 sekunder).
7 Tryck på YES för att bekräfta den markerade passagen.
y EDIT TRACK syns, A-B och spårets redigerade längd visas.
Obs: Om du öppnar CD-växlarens skivfack utplånas redigeringen.
Tömning av spåreditorn
1 Tryck på NO under stopp.
y Clear A-B? visas.
2 Tryck på YES för att avlägsna markörerna.
y Markörerna A-B är avlägsnade.

Obs: Om det inte finns några skivor sparade i minnet visas
Memory Empty.
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Radera text
1 Tryck på EDIT TEXT för att komma till redigeringsmenyn.
yCD TEXT EDIT blinkar, Text Edit visas.

TUNER
2 Håll PROG (PROGRAM på fjärrkontrollen) tryckt längre än
2 sekunder.
y Autoprogram visas, PROG och det aktuella
förinställda numret i musikkalenderfältet börjar blinka.
y Alla tillgängliga radiostationer på det valda
frekvensområdet sparas automatiskt. PROG slocknar,
antalet förinställda stationer, frekvensområdet och den
sist förinställda stationens frekvens visas kort.
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• För att spara radiostationer på ett annat frekvensområde
upprepa stegen 1–2. Försäkra dig om att du ställer in nästa
tillgängliga förinställningsnummer före du fortsätter, i annat
fall kan redan programmerade radiostationer raderas.
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• För att gå ut ur den automatiska programmeringen tryck på
PROG (PROGRAM på fjärrkontrollen).
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Obs: – Om RDS-stationer är tillgängliga, programmeras de in
först.
– En stark station programmeras alltid automatiskt in
före en svag.
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Manuell programmering
1 Följ stegen 1 och 2 i ”Ställa in radiostationer”.

Ställa in radiostationer
1 Tryck på TUNER för att välja tunern.
y Tuner rullar.

2 Håll PROG (PROGRAM på fjärrkontrollen) tryckt mindre än
2 sekunder.
y PROG och det aktuella förinställningsnumret i
musikkalendern börjar blinka.

2 Tryck på TUNER på nytt för att välja det önskade
frekvensområdet.
y Det valda frekvensområdet visas.

3 Tryck på ! SEARCH eller ⁄ SEARCH (à eller á på
fjärrkontrollen) för att ställa in den önskade radiostationen.

3 Håll ! SEARCH eller ⁄ SEARCH (à eller á på
fjärrkontrollen) tryckt längre än en halv sekund.
y Det valda frekvensområdet och Searching visas.
Radion ställes in på en station med tillräklig signalstyrka.
4 Upprepa sökningen tills du finner den önskade stationen.
• För att ställa in en svag station tryck kort på ! SEARCH
eller ⁄ SEARCH (à eller á på fjärrkontrollen) så
många gånger det behövs för optimal mottagning.

• För att tilldela radiostationen en annan förinställd nummer
vrid JOG CONTROL (tryck påí eller ë på fjärrkontrollen).
4 Tryck på YES för att bekräfta inställningen.
y PROG slocknar, det förinställda numret, frekvensområdet
och den förinställda stationens frekvens visas.
• För att gå ut ur den manuella programmeringen tryck på
PROG (PROGRAM på fjärrkontrollen).

Ställa in förinställda stationer
Spara radiostationer
Det är möjligt att spara upp till 40 radiostationer. Stationerna
kan väljas och programmeras in automatiskt eller du kan göra
det själv. Programmeringen skriver över förinställningar du
gjort tidigare börjande med den sist aktiva förinställda
stationen. Efter programmeringen ställs den sist sparade
förinställda stationen in.
Automatisk programmering
Om ingen förinställd station är inställd, startar
programmeringen med förinställning nummer ett.
1 Följ stegen 1 och 2 i ”Ställa in radiostationer”.

82

• Vrid JOG CONTROL (í eller ë på fjärrkontrollen) tills
den önskade stationens förinställda nummer visas.a
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Egenskapen Enhanced Other Networks innehåller
informationer om RDS-innehållet hos vissa andra
RDS-radiostationer. Då EON är aktiverad, syns EON. Då avbryts
lyssnandet på en CD(RW) inte bara temporärt vid nyheter eller
trafikmeddelanden från den valda stationen, utan också från
andra RDS-stationer.

Svenska

Egenskapen Radio Data System är en service som gör det
möjligt för FM stationer att sända tilläggsinformationer
tillsammans med den regulära FM radiosignalen. Då du har
en RDS-station inställd visas
och stationens namn.
Koppla igenom olika RDS informationer
• Tryck på RDS på setet upprepade gånger för att koppla
igenom följande informationer (om tillgängliga):
– Stationens namn
– Radio text meddelanden
– RDS klocka
• Tryck på DISPLAY på setet för att se en RDS-stations frekvens.

NEWS/TA – nyheter och trafikmeddelanden
Med denna funktion aktiverad avbryts, vid lyssning på en
CD(RW) eller extern källa, denna temporärt vid nyheter eller
trafikmeddelanden från en RDS-station.
1 Ställ in den önskade RDS-stationen.
2 Spela din CD(RW) eller externa källa.
3 Tryck på NEWS/TA på setet upprepade gånger för att välja
antingen:
y TA syns och lyssningen avbryts endast då stationen
sänder trafikmeddelanden.
y NEWS syns och lyssningen avbryts endast då stationen
sänder nyheter.
y NEWS och TA syns och lyssningen avbryts då stationen
sänder antingen nyheter eller trafikmeddelanden.
y NEWS och TA försvinner och funktionen är deaktiverad.
Obs: För att undvika oönskad inspelning är denna funktion
inte verksam under inspelning av en CD(RW) eller då
man är inne i en meny.
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KLOCKA/TIMER
4 Tryck på YES för att bekräfta valet.
y Dagen i veckodigitalen blinkar.
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6 Använd ! SEARCH eller ⁄ SEARCH på setet för att gå
från veckodag till timme.
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8 Upprepa steg 6 och 7 för att ställa in minuterna.
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Ställa in klockan
Det är möjligt att ställa in klockan med en tidsignal som
sändes tillsammans med RDS-signalen. Detta är möjligt
endast om RDS-stationen sänder denna tidsignal.
Ställa in klockan automatiskt
1 Ställ in en RDS-station (se ”Tuner”).
2 Tryck på CLOCK/TIMER på setet längre än 3 sekunder.
y RDS Clock blinkar maximalt 90 sekunder. Därefter
visas tiden.
Om No RDS Clock visas, sändes ingen tidsignal. I så fall
måste du ställa in en annan RDS-station eller ställa in klockan
manuellt.
Obs: Tidsignalen som sänds från vissa RDS-stationer är inte
alltid exakt. Om du märker en skillnad i klocktiden ställ
in din klocka för hand och tiden visas därefter rätt.
Ställa in klockan manuellt
1 Tryck så många gånger det behövs på y STANDBY ON på
setet för att koppla det till standby.
2 Tryck på CLOCK/TIMER på setet.
3 Vrid JOG CONTROL för att välja klockan.
y Clock visas och X börjar blinka.
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7 Vrid JOG CONTROL för att ställa in timmen.

TIMER

9 Tryck på YES för att bekräfta inställningarna.

KLOCKA/TIMER

Väckarklocka
Ställa in väckarklockan
Setet kan användas som väckarklocka, varvid tunern,
CD-inspelaren eller CD-växlaren startar avspelningen
automatiskt på en förinställd tid.
1 Tryck så ofta det behövs y STANDBY ON på setet för att
koppla setet till standby.
2 Tryck på CLOCK/TIMER på setet.
3 Vrid JOG CONTROL för att välja väckarklockan.
y Alarm visas, ALARM blinkar.
4 Tryck på YES för att bekräfta valet.
y Timdigitalen blinkar.

5 Använd ! SEARCH eller ⁄ SEARCH på setet för att gå
från timme till minuterna för inspelningens början.
6 Vrid JOG CONTROL för att ställa in minuterna för
inspelningens början.
7 Fortsätt denna procedur genom att använda ! SEARCH
eller ⁄ SEARCH för att gå vidare till timme och minuter
för inspelningens slut och till dag i veckan. Vrid alltid
JOG CONTROL efter varje steg för att göra inställningarna.
8 Tryck på YES för att bekräfta inställningarna.
9 Vrid JOG CONTROL för att välja den källa du vill spela in ifrån.
Om du valt tunern som källa:
Vrid JOG CONTROL igen för att välja en förinställd
radiostation och bekräfta detta val med att trycka på YES.
10 Tryck på YES på setet för att bekräfta valet av källa.
• För att avsluta inspelningen tryck på STOP & på setet.

5 Vrid JOG CONTROL för att ställa in timmen.
6 Använd ! SEARCH eller ⁄ SEARCH på setet för att gå
från timme till minuter.
7 Vrid JOG CONTROL för att ställa in minuterna.
8 Tryck på YES för att bekräfta tidsinställningarna.
9 Vrid JOG CONTROL för att ställa in den källa du vill bli väckt av.
10 Tryck på YES för att bekräfta valet av källa.
• För att stänga av alarmet tryck på y STANDBY ON på setet.

Inspelningstimer
Ställa in inspelningstimern
Setet kan spela in automatiskt från en extern källa eller från
en förinställd radiostation på en bestämd tid.
1 Följ steg 1 och 2 i ”Ställa in väckarklockan”.
2 Vrid JOG CONTROL för att välja inspelningstimern.
y Rec Timer visas, REC syns och X börjar blinka.
3 Tryck på YES på setet för att bekräfta valet.
y Timdigitalen för inspelning börjar blinka.
4 Vrid JOG CONTROL för att ställa in timmen för
inspelningens början.

Sätta på/av väckarklockan och
inspelningstimern
• Tryck på TIMER ON/OFF på fjärrkontrollen upprepade
gånger för att sätta på/av väckarklockan och/eller
inspelningstimern:
y ALARM syns och Alarm ON visas då väckarklockan är på.
y REC syns och REC Timer ON visas då
inspelningstimern är på.
y ALARM och REC syns, REC+Alarm ON visas då
väckarklockan och inspelningstimern är på.
y ALARM och REC slocknar, REC+AlarmOFF visas då
väckarklockan och inspelningstimerna är avstängda.

Slummertimer
Du kan ställa in en bestämd tid efter vilken setet stängs av.
1 Tryck på SLEEP på fjärrkontrollen tills den önskade
slummertiden visas.
y SLEEP syns och Sleep 60 min, 45 min, 30 min,
15 min visas eller Sleep OFF visas.
2 Tryck inte mera på SLEEP så fort den önskade tiden visas.
y Efter att den inställda tiden förgått, kopplas setet till
standby.
• För att deaktivera slummertimern tryck på SLEEP på
fjärrkontrollen tills Sleep OFF visas.
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Svenska

Du har möjligheten att välja olika timerfunktioner som
aktiveras vid vald tid. Försäkra dig om att tiden är ställd före
du använder någon av dessa egenskaper.

TEKNISKA DATA
Förbehåll för ändringar utan föregående meddelande.

Svenska

Allmänt
Växelström....................................................220–240 V / 50 Hz
Energiförbrukning
Aktiv.............................................................................81 W
Standby.....................................................................< 22 W
Ekonomisk energisparmodus......................................< 2 W
Mått, b × h × d ........................................265 × 310 × 400 mm
Vikt (utan högtalare) ............................................................9 kg
Förstärkare
Utgång effekt........................2 × 100 W MPO, 2 × 50 W RMS,
6 Ω, 1 kHz, THD 10%
Frekvensrespons........................................30–20 000 Hz, ±3 dB
S/N förhållande .................................................≥ 80 dBA (IEC)
Ingång sensibilitet
AUX IN L/R...............................................................800 mV
DIGITAL IN ..............................500 mVpp (75 Ω)/12–56 kHz
Utgång
Impedens högtalare....................................................≥ 6 Ω
Impedens hörlurar ...........................................32 Ω–600 Ω
LINE OUT L/R ...........................................................500 mV
DIGITAL OUT ..............................500 mVpp (75 Ω)/44,1 kHz
SUBWOOFER OUT...........................................................1 V
CD-växlare
Antal programmerbara spår ...................................................40
Frekvensområde....................................................20–20 000 Hz
S/N förhållande ..........................................................≥ 92 dBA
Överhörning.......................................................≤ -65 dB (1 kHz)
Total harmonisk distorsion ...............................≤ -94 dB (1 kHz)
CD-inspelare
Antal programmerbara spår ...................................................99
CD avspelning
Frekvensområde .............................................20–20 000 Hz
S/N förhållande avspelning..................................≥ 92 dBA
Överhörning ................................................≤ -65 dB (1 kHz)
Total harmonisk distorsion .........................≤ -84 dB (1 kHz)
Analog inspelning, digital avspelning
Frekvensområde .............................................20–20 000 Hz
S/N förhållande avspelning..................................≥ 86 dBA
Överhörning ................................................≤ -65 dB (1 kHz)
Total harmonisk distorsion .........................≤ -81 dB (1 kHz)
Laser (CD-inspelare)
Typ ................................................Semiconductor laser GaAIAs
Våglängd...............................................775–795 nm (vid 25° C)
Utgång effekt............................2,5 mW (Läsa), 35 mW (Skriva)
Stråldivergens ............................................................60 grader
Tuner
Frekvenssområde
FM..............................................................87,5–108,0 MHz
MW...............................................................531–1 602 kHz
LW....................................................................153–279 kHz
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Högtalare
System.............................................................3 vägs bas reflex
Impedans ..............................................................................6 Ω
Woofer ...........................................................................1 × 6,5"
Diskant ..................................................1 × 2,5", ferrofluidkyld
Diskant ...........................................................1 × 1", Polydome
Mått, h × b × d ........................................310 × 240 × 323 mm
Vikt...........................................................................4,6 kg/varje

FELSÖKNING
VARNING
Försök under inga omständigheter att själv reparera
setet då detta upphäver garantin. Öppna inte setet då
fara för en elektrisk stöt består.
Om ett fel uppstår, kontrollera först de nedan nämnda
punkterna före du tar setet till reparation.

Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av dessa råd,
konsultera din återförsäljare eller ett servicecenter.

LASERSÄKERHET
Denna enhet innehåller en laser. Endast en kvalificerad
serviceperson bör avlägsna locket eller försöka reparera
detta set på grund av fara för ögonskada.

MÖJLIG ORSAK

LÖSNING

Inget ljud,
ingen ström

Volymen är inte korrekt inställd.

Reglera volymen.

Hörlurar är kopplade.

Koppla ur hörlurarna.

Högtalarna är inte anslutna eller de är fel
kopplade.

Försäkra dig om att högtalarna är ordentligt
anslutna.

Nätsladden är inte tryggt ansluten.

Koppla nätsladden ordentligt.

Kontrollerna
reagerar inte

Elektrostatisk urladdning

Koppla setet från strömkällan,
återanslut efter några sekunder.

Svag radiomottagning

Svag radiosignal

Rikta antennen för optimal mottagning.

Antennen är placerad nära en strålningskälla
t.ex. en TV, VCR, computer, osv.

Flytta den interfererande enheten eller försök
stänga av den.

Svagt basljud

Högtalarna är fasförskjutna.

Anslut de färgade (eller märkta) kablarna till de
färgade terminalerna och de svarta (eller
omärkta) kablarna till de svarta terminalerna.

Dålig klang

Dåligt passande inställningar för en bestämd
typ av musik och ljud.

Korrigera ljudinställningarna på setet.

Fjärrkontrollen fungerar
inte ordentligt

Batterierna är fel insatta.

Sätt in batterierna korrekt.

Batterierna är tomma.

Sätt in nya batterier.

Avståndet till setet är för stort.

Minska avståndet.

Insert Disc indikering CD(RW)n är starkt repad eller smutsig.

Svenska

PROBLEM

Byt ut eller rengör skivan.

Ingen CD(RW) insatt eller den är insatt fel väg. Sätt in en CD(RW), etiketten uppåt.
Laserlinsen är dimmig.

Vänta tills linsen klarnat.

Wrong Disc indikering, Ingen digital audio skiva insatt.
Use Audio CD indikering

Sätt in en digital audioskiva märkt med
”Digital Audio” och det speciella logot.

Disc Recover indikering Strömavbrott

Vänta några minuter. Skivan repareras.

Disc Error indikering

Skivan kan fortfarande spelas, men
inte inspelas eller slutbehandlas vidare.

Disc Recover kunde inte
reparera skivan.

Check Input indikering Fel ingång vald.

Spelar inte in

Välj rätt ingång.

Ingen korrekt digital källa upptäckes då
inspelning startas.

Försäkra dig om att kopplingskabeln är
ordentligt ansluten.

CDR(W)n är repad eller smutsig.

Försäkra dig om att CDR(W)n är absolut utan
repor och damm.

Det går inte att spela in på den insatta skivan. Sätt in en digital CDR(W) och försäkra dig om
att den ej är slutbehandlad.

Inspelad skiva kan inte
spelas i andra standard
CD-spelare

Inspelningsprocessen avbryts (strömavbrott,
mekanisk stöt).

Starta inspelningen igen.

Den insatta CDR(W)n är inte slutbehandlad.

Slutbehandla CDR(W)n.

CDRWn är insatt i en inte CDRW-kompatibel
CD-spelare.

Sätt in CDRWn i en CDRW-kompatibel
CD-spelare.
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