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Meegeleverde accessoires
– 2 luidsprekers inclusief 2 luidsprekerkabels
– Afstandsbediening
– 2 batterijen voor de afstandsbediening, AA-formaat
– AM (MW)-raamantenne
– FM-draadantenne
– Netvoedingskabel

Opstellingsinformatie
Plaats het systeem op een vlakke, harde en stabiele
ondergrond. Zorg voor voldoende ruimte rond het systeem om
oververhitting te voorkomen.
Actieve mobiele telefoons in de buurt van het CDR Mini
Hi-Fi-systeem kunnen een slechte werking veroorzaken.

Onderhoud
Maak het systeem schoon met een
zachte, lichtjes bevochtigde,
pluisvrije doek. Gebruik geen
schoonmaakmiddelen omdat deze
een corrosief effect kunnen hebben.
Stel het systeem, de batterijen
of CD’s niet bloot aan vochtigheid,
regen, zand of overmatige
hitte (veroorzaakt door
verwarmingstoestellen of direct
zonlicht).

MIC

Milieu-informatie
Alle overbodige verpakkingsmaterialen moeten worden
weggenomen. We hebben alles in het werk gesteld om de
verpakking makkelijk opsplitsbaar in drie afzonderlijke
materialen te maken: karton (doos), polystyreenschuim (buffer)
en polyethyleen (zakken, beschermende schuimfilm).
Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden
gerecycled of gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf.
Gelieve de lokale reglementen in verband met het opruimen
van verpakkingsmaterialen, lege batterijen en oude apparatuur
na te leven.

Als ENERGY STAR®-partner heeft,
Philips vastgesteld dat dit product
voldoet aan de ENERGY STAR®richtlijnen voor efficiënt
energiegebruik.

Oplossen van problemen ..............................................................................31

Dit systeem voldoet aan de radio-ontstorings
vereisten van de Europese Gemeenschap.
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Disks voor opname

Omgang met CD(RW)’s

Voor het opnemen mag u uitsluitend speciale audio disks
gebruiken. Op deze disks staat „Digital Audio” vermeld,
samen met de hieronder afgebeelde logo’s.

Als het CDR Mini Hi-Fi-systeem bepaalde discs niet correct
kan aflezen, gebruik dan een algemeen verkrijgbare
reiniging-CD om de lenzen schoon te maken alvorens u besluit
het systeem te laten repareren. Andere reinigingsmethodes
kunnen de lenzen vernietigen. Houd de CD-lades steeds
gesloten om stofvorming op de lenzen te voorkomen.

Er zijn twee verschillende types audio disks voor gebruik in
deze CD-recorder:
– CD-Audio Recordable (CDR) disks
Op deze discs kan één maal worden
opgenomen en ze kunnen worden
afgespeeld op alle standaard CD-spelers
en CD-recorders, als deze gefinaliseerd
zijn.
– CD-Audio ReWritable (CDRW) disks
Op deze discs kan talrijke keren worden
opgenomen, gewist en opnieuw worden
opgenomen en ze kunnen worden
afgespeeld in CDRW-compatibele
CD-spelers en CD-recorders, als ze
gefinaliseerd zijn.
Alle Philips CD-spelers en CD-recorders met
de hier afgebeelde sticker zijn CDRW-compatibel.
Om een correcte werking van het systeem te waarborgen,
raden we het gebruik van uitsluitend Philips audio CDR en
audio CDRW-disks aan.
Opmerking: Gebruik geen computer CDR of CDRW, omdat de
opname dan niet behoorlijk zal werken!

De lenzen kunnen beslaan als het systeem plots wordt
verplaatst van een koude naar een warme omgeving. Een
CD(RW) afspelen is dan niet mogelijk. Laat het systeem in
een warme omgeving staan tot de vochtigheid is verdampt.
Om een CD(RW) gemakkelijk uit
zijn doosje te kunnen nemen, moet u op
de centrale as drukken en tegelijk de
CD(RW) uit zijn doosje lichten. Neem
een CD(RW) steeds vast aan de rand en
stop hem opnieuw in zijn doosje na
gebruik. Schrijf nooit op een CD en
breng er ook geen stickers op aan.
Schrijf alleen op de bedrukte kant van
de CDR of CDRW en uitsluitend met
een stift met zachte punt.
Om een CD(RW) te reinigen, veegt
u deze in rechte lijn af van het midden
naar de buitenrand met behulp van een
zachte, pluisvrije doek. Een
schoonmaakmiddel kan de disk
beschadigen!

Opnemen is toegelaten voor zover geen inbreuk wordt
gepleegd op een copyright of andere rechten van derden.
In bepaalde landen kan het gebruik van het Philips
CDR Mini Hi-Fi-systeem zoals getoond of voorgesteld
in deze gebruikershandleiding de toelating van
copyrighteigenaars vereisen.

Disks voor weergave

WAARSCHUWING

Voor weergave op deze CD-wisselaar en CD-recorder kunt u
de volgende audio discs gebruiken:

Gebruik van bedieningselementen of uitvoering van
procedures buiten het hierin beschrevene kan leiden
tot gevaarlijke stralingsblootstelling of een ander
onveilig systeembedrijf.

– Alle vooropgenomen audio CD’s
– Alle audio CDR en audio CDRW-disks
Opmerkingen: – Probeer geen CD-ROM, CD-I of CDV af te
spelen!
– CDR(W)-disks die op een computer worden
opgenomen kunnen uitsluitend worden
gebruikt als ze correct worden behandeld
volgens de audiostandaarden (IEC958:
Consumentengedeelte). Alleen enkele sessie!

WAARSCHUWING
ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN OPEN.
VERMIJD BLOOTSTELLING AAN LASERSTRAAL.
Opmerking: Deze waarschuwing is aangebracht in de
behuizing.
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Aan de achterzijde
1 AC MAINS ~ ........................Na uitvoering van alle
andere aansluitingen, sluit
u de netvoedingskabel aan
op het wandstopcontact.
Gelieve voor optimale
prestaties uitsluitend de
originele voedingskabel
te gebruiken.
2 DIGITAL IN ...........................sluit aan op de coaxiale
uitgang van een digitaal
toestel
3 DIGITAL OUT........................sluit aan op de coaxiale
ingang van een digitaal
toestel
4 SPEAKERS 6 Ω L/R .............sluit aan op de meegeleverde
luidsprekers

6

5 SUBWOOFER OUT ..............sluit aan op de ingang van
een subwoofer
6 AM AERIAL ..........................sluit de meegeleverde
raamantenne hier aan
7 FM AERIAL 75 Ω .................sluit de meegeleverde
draadantenne hier aan
8 AUX IN L/R ...........................sluit aan op de analoge
audio-uitgang van een extra
toestel
9 LINE OUT L/R .......................sluit aan op de analoge
audio-ingang van een extra
toestel

Aan de voorzijde
0 Bronselectie
CD 1, CD 2, CD 3 ..................selecteert de CD-wisselaar,
schakelt naar CD 1, CD 2 of
CD 3
CDR........................................selecteert de CD-recorder
TUNER...................................selecteert de tuner
DIGITAL / ANALOG AUX .....selecteert de ingang voor
een extra toestel
! ...............................................CD-wisselaarlade
@ OPEN/CLOSE........................opent en sluit de
CD-wisselaarlade
# CD CHANGE .........................selecteert de volgende
disk-lade
$ ...............................................display
% CD RECORDER .....................CD-recorderlade
^ y STANDBY ON...................schakelt het systeem aan en
in standby
& DISPLAY ...............................selecteert displayinformatie/
tekst
* MIC LEVEL ...........................regelt het microfoonvolume
( MIC........................................microfoonaansluitbus
) Meervoudige functie-instelling
Draairegelknop:
í JOG CONTROL ë........CDC, CDR: selecteert de
vorige/volgende titel
TUNER: selecteert de
vorige/volgende
vooringestelde tunerzender
In te drukken toetsen:
YES ........................................bevestigt een selectie
á SEARCH..........................CDC, CDR: zoekt vooruit,
doorloopt de titels in een
programma, stuurt de cursor
in verschillende menu’s
TUNER: stemt af op een
hogere radiofrequentie
É PLAY/PAUSE..................start en onderbreekt
weergave/opname
PROG.....................................opent/sluit het
programmamenu
EDIT TEXT.............................betreedt/verlaat het
tekstopmaakmenu
EDIT TRACK .........................betreedt/verlaat het
titelopmaakmenu
REC LEVEL ............................stelt de draairegelknop in
staat om het niveau voor
opnamen in te stellen
Ç STOP...............................stopt CD-weergave/opname,
sluit het programmageheugen
à SEARCH..........................CDC, CDR: zoekt achteruit,
doorloopt de titels in een
programma, stuurt de cursor
in verschillende menu’s
TUNER: stemt af op een
lagere radiofrequentie
NO..........................................annuleert een selectie

¡ FINALIZE...............................finaliseert en onfinaliseert
opnamen
™ REC TYPE..............................betreedt/verlaat het
opnamemenu
£ RECORD
CD™CD..................................selecteert opnemen met hoge
snelheid en automatische
finalisering van huidige CD
COMPILE CD ........................selecteert opnemen met hoge
snelheid en automatische
finalisering van huidig
programma
≤ ERASE ...................................wist opnamen
∞ Geluidsregeling
MASTER VOLUME ..............regelt het volume
TREBLE .................................stelt het niveau van de hoge
tonen in
PURE .....................................schakelt lage- en
hogetoneninstellingen aan/uit
INCREDIBLE SURR..............creëert een ongelooflijk
breed stereo effect
LOUDNESS...........................versterkt hoge en lage tonen
BASS.....................................stelt het lagetonenniveau in
§ p ...........................................3,5 mm
hoofdtelefoonaansluitbus
Opmerking: Aansluiting van de hoofdtelefoon schakelt de
luidsprekers uit.
≥ OPEN/CLOSE........................opent en sluit de
CD-recorderlade
• RDS........................................schakelt naar
RDS-tekstinformatie
CD TEXT................................schakelt naar
CD-tekstinformatie
ª NEWS/TA..............................TUNER: schakelt de
RDS-nieuws- en
RDS-verkeersaankondiging
aan en uit
CLOCK/TIMER......................selecteert de klokfunctie,
activeert en deactiveert de
timer
º iR SENSOR ...........................sensor voor de infraroodafstandsbediening
Opmerking: U zult merken dat verschillende toetsen worden
verlicht op het systeem afhankelijk van de
verschillende werkstanden of programma’s waarin
u zich bevindt. Dit is bedoeld als geleiding om de
betreffende toetsen gemakkelijk te kunnen vinden.
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Netvoeding

Antenneaansluitingen

Het typeplaatje situeert zich aan de achterkant van het
systeem.

AM-antenne
De meegeleverde raamantenne dient uitsluitend voor
binnengebruik.

1 Controleer dat de netspanning zoals getoond op het
typeplaatje overeenstemt met uw lokale netspanning. Als
dit niet het geval is, raadpleeg dan uw dealer of
serviceorganisatie.
2 Zorg dat alle aansluitingen werden uitgevoerd
alvorens u de netvoeding inschakelt.

1 Sluit de stekker van de raamantenne aan op AM AERIAL
zoals hieronder getoond.
2 Plaats de antenne zo ver mogelijk van de TV, een
videorecorder en andere stralingsbronnen.
3 Verdraai de antenne voor optimale ontvangst.

3 Sluit de meegeleverde netvoedingskabel aan op
AC MAINS ~ en op het wandstopcontact. Daardoor wordt
de netvoeding ingeschakeld.
AM
AERIAL

Gelieve voor optimale prestaties uitsluitend de
originele voedingskabel te gebruiken.
Als het systeem in standby wordt geschakeld, verbruikt het
nog altijd een weinig stroom. Om het systeem compleet los te
koppelen van de voeding, moet u de netvoedingsstekker uit
het wandstopcontact halen.
Om oververhitting van het systeem te voorkomen, werd
een veiligheidsschakeling ingebouwd. Daardoor kan
uw systeem uitgeschakeld worden in extreme
omstandigheden. Als dit gebeurt, zet het systeem dan
uit en laat het afkoelen alvorens u het opnieuw in
gebruik neemt.

Luidsprekeraansluitingen
De luidsprekeraansluitingen zijn vastklikkende connectors.
Gebruik deze zoals hieronder afgebeeld.

FM-antenne
De meegeleverde draadantenne kan uitsluitend worden gebruikt
om zenders in de onmiddellijke buurt te ontvangen. Voor een
betere ontvangst raden we aan een kabelantennesysteem of
een buitenantenne te gebruiken.
1 Sluit de meegeleverde draadantenne aan op
FM AERIAL 75 Ω zoals hieronder getoond.
2 Verplaats de antenne in verschillende richtingen voor een
optimale ontvangst.
• Als u een kabelantennesysteem of een buitenantenne
gebruikt, sluit de antennestekker dan aan op
FM AERIAL 75 Ω in plaats van de draadantenne.

IAL
FM AER Ω
75

1 Sluit de gekleurde (of gemarkeerde) draad aan op de rode
aansluitklem en de zwarte (of ongemarkeerde) draad op de
zwarte aansluitklem.
2 Sluit:
– Linker luidspreker aan op L (rood en zwart)
– Rechter luidspreker op R (rood en zwart)
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SUBWOOFER
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CD RECORDER

Analoge audioaansluitingen

Digitale audioaansluitingen

AUX IN L/R
Het is mogelijk een extra toestel, bijv. een cassetterecorder,
TV of videorecorder met dit systeem te gebruiken.

DIGITAL IN
U kunt deze coaxiale ingang gebruiken voor opnamen van elk
digitaal audiotoestel met een digitale coaxiale uitgang, bijv.
CD-speler of DVD-speler.

1 Stop de rode stekker van een cinch-kabel in de rode
aansluitbus AUX IN R en de witte stekker in de witte
aansluitbus AUX IN L.

1 Gebruik een coaxiale kabel om de coaxiale uitgang van het
extra toestel aan te sluiten op DIGITAL IN van het systeem.

2 Sluit het andere uiteinde van de cinch-kabel aan op de
audio-uitgangen van het extra toestel.

2 Druk meermaals op DIGITAL / ANALOG AUX om de digitale
ingang voor het toestel te selecteren.
y AUX Digital wordt weergegeven.

3 Druk meermaals op DIGITAL / ANALOG AUX om de analoge
ingang voor het toestel te selecteren.
y AUX Analog wordt weergegeven.
4 Bedien uw toestel zoals gewoonlijk en regel het volume en
het geluid via het systeem.
Opmerking: Het is niet mogelijk om een platenspeler
rechtstreeks op AUX IN L/R aan te sluiten. Als u
een platenspeler met het systeem wilt gebruiken,
moet u een versterker op AUX IN L/R van het
systeem aansluiten. Sluit vervolgens de
platenspeler aan op de versterker.
LINE OUT L/R
U kunt deze uitgang gebruiken voor weergave of opname van
elk analoog audiotoestel, bijv. versterker of cassetterecorder.
• Gebruik een cinch-kabel om de analoge audio-ingangen van
het extra toestel aan te sluiten op LINE OUT L/R van het
systeem en bedien uw toestel zoals gewoonlijk.

3 Bedien uw toestel zoals gewoonlijk.
DIGITAL OUT
U kunt deze coaxiale uitgang gebruiken voor opnamen op elk
digitaal audiotoestel met een digitale coaxiale ingang, bijv.
CD-recorder.
• Gebruik een coaxiale kabel om de coaxiale ingang van het
extra toestel aan te sluiten op DIGITAL OUT van het
systeem en bedien uw toestel zoals gewoonlijk.

Een subwoofer aansluiten
Een subwoofer kan worden gebruikt om de
lagetonenweergaveprestaties van uw systeem drastisch te
verbeteren.
1 Gebruik een cinch-kabel om de ingang van de subwoofer
aan te sluiten op SUBWOOFER OUT van het systeem.
2 Volg de bij de subwoofer meegeleverde instructies.
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AFSTANDSBEDIENING

2 ...........................schakelt het systeem in standby
CDR, TUNER, CD1,
CD2, CD3, AUX........selecteert de bronnen
Nummer/alfabettoetsen
1–0 ....................toetst nummers in voor titels of zenders
ABC – XYZ ........toetst letters in voor tekst
SPACE ...............toetst een spatie in binnen de tekst
EDIT TEXT ................betreedt het tekstopmaakmenu
-VOLUME.............verlaagt het volume
+VOLUME.............verhoogt het volume
É ...........................start weergave/opname
í ..........................CDC, CDR: selecteert de vorige titel
TUNER: selecteert de vorige
voorkeuzetunerzender
ë ...........................CDC, CDR: selecteert de volgende titel
TUNER: selecteert de volgende
voorkeuzetunerzender
Ç ...........................stopt CD-weergave/opname, sluit het
programmageheugen
á ...........................CDC, CDR: zoekt vooruit, doorloopt de
titels in een programma, stuurt de cursor
in verschillende menu’s
TUNER: stemt af op een hogere
radiofrequentie
à ...........................CDC, CDR: zoekt achteruit, doorloopt de
titels in een programma, stuurt de cursor
in verschillende menu’s
TUNER: stemt af op een lagere
radiofrequentie
Å ...........................onderbreekt weergave/opname
YES ..........................selecteert een selectie
NO ...........................annuleert een selectie
PROGRAM ...............opent/sluit het programmamenu
SHUFFLE ..................speelt titels af in willekeurige volgorde
REPEAT ....................herhaalt een titel, de volledige CD(RW) of
het programma
TRACK INCR. ...........selecteert automatische of manuele
verhoging van titelverhoging
TIMER ON/OFF ........activeert en deactiveert de timer
SLEEP.......................activeert de inslaaptimer
MUTE.......................dempt het geluid
BRIGHTNESS...........regelt de helderheid van het display
L BALANCE..............brengt de volumebalans naar de linker
luidspreker
R BALANCE .............brengt de volumebalans naar de rechter
luidspreker
LOUDNESS ..............versterkt lage en hoge tonen
INCREDIBLE
SURROUND .............creëert een ongelooflijk breed stereo-effect
PURE ........................schakelt lage- en hogetoneninstellingen
aan/uit
Opmerking: Druk steeds op de brontoets van de bron die u
wilt regelen (bijv. CD1) voor u de gewenste
functietoets selecteert (bijv. SHUFFLE).
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Afstandsbedieningsknoppen
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Afstandsbedieningsbatterijen
Open het batterijvak van de
afstandsbediening en zet 2 alkalinebatterijen, type AA (R06, UM-3) in.
Gebruik geen oude en nieuwe of
verschillende types battterijen
door elkaar.
Verwijder de batterijen als ze leeg
zijn of als de afstandsbediening
langere tijd niet zal worden gebruikt.

ñ

Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.

CD-recorder

Display

Informatiezone
PRESET

STEP

TOTAL

TRACK

TIME

TOTAL
REM

REC
REM

TOTAL
REC

TRACK

TIME
AM
PM

CD RECORDER

CD CHANGER

CD R W

TUNER

CD R W

COMPILE CDC
FM TUNER
CD CD AUX
START

RECORDING IN PROGRESS

FINALIZE
MIC
ALC
FINISH

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

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

Deze zone wordt gebruikt voor feedback over de CD-wisselaar,
CD-recorder, tunerfrequenties, menuopties, waarden en afrollen
van tekstboodschappen.
Toestandslichtjes en vlaggen
PRESET

STEP

.....huidig programma wordt opgenomen
met hoge-snelheid kopiëren en autofinalisering
FM TUNER
..........FM-zender wordt opgenomen
............huidige disk wordt opgenomen met hogeCD=CD
snelheid kopiëren en auto-finalisering
AUX
...................materiaal van een externe bron wordt
opgenomen
É .........................weergave is geactiveerd
Å .........................weergave is onderbroken
RECORDING IN PROGRESS ..opname is aan de gang
.....toestand van opnamevordering wordt
getoond
CD ..................................vooropgenomen CD, gefinaliseerde
CDR of CDRW ingezet
CD R ...............................niet-gefinaliseerde CDR ingezet
CD RW ............................niet-gefinaliseerde CDRW ingezet
FINALIZE .........................(on)finalisering zal beginnen
MIC ................................microfooningang wordt gebruikt
ALC ................................automatische niveauregeling is actief
COMPILE CDC

Het display van het systeem is onderverdeeld in 3 delen,
waarop het volgende wordt getoond:

TOTAL

TRACK

TIME

TOTAL

REM

REC

TRACK

TIME
AM
PM

CD RECORDER

CD CHANGER

CD R W

COMPILE CDC
FM TUNER
CD CD AUX
START

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

CD R W
RECORDING IN PROGRESS

TUNER

FINALIZE
MIC
ALC
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

Vlaggen
CD TEXT ..........................CD-tekst is beschikbaar
CD TEXT EDIT ..................tekstopmaakmenu is actief
EDIT TRACK ....................titelopmaakmenu is actief
REC X..........................opnametimer is geselecteerd
PROG ..............................programmamenu is actief
X ................................klok is geselecteerd
ALARM X .....................alarmtimer is geselecteerd
SLEEP .............................inslaaptimer is geselecteerd
REPEAT DISC ...................geselecteerde CD wordt telkens
opnieuw afgespeeld
REPEAT TRACK .................huidige titel wordt telkens opnieuw
afgespeeld
REPEAT ALL .....................alle disks in de CD-wisselaar (of het
programma) worden (wordt) telkens
opnieuw afgespeeld
SHUFFLE ..........................ofwel alle titels van het programma
ofwel van de ingezette disks in de
CD-wisselaar of CD-recorder worden
in willekeurige volgorde afgespeeld
CD-wisselaar
........................aantal geladen disk-lades
É ........................weergave is geactiveerd
Å .........................weergave is onderbroken
CD 1, 2, 3.....................disk-lade 1, 2 of 3 is geselecteerd en
geladen met een vooropgenomen CD,
gefinaliseerde CDR of CDRW
CD R 1, 2, 3..................disk-lade 1, 2 of 3 is geselecteerd en
geladen met een niet-gefinaliseerde CDR
CD RW 1, 2, 3...............disk-lade 1, 2 of 3 is geselecteerd en
geladen met een niet-gefinaliseerde CDRW

START

FINISH

Tuner
STEREO ...........................FM-zender

wordt in stereo ontvangen
..........................RDS-zender wordt ontvangen
NEWS .............................RDS-nieuwsaankondiging is aan
TA ..................................RDS-verkeersaankondiging is aan
EON ................................EON is actief
AUX
DIGITAL ...........................digitale

ingang in gebruik voor externe
bron
ANALOG ..........................analoge ingang in gebruik voor externe
bron
Muziekkalender, klanklampjes en afstandsbediening
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

RECORDING IN PROGRESS

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

TUNER

FINALIZE
MIC
ALC
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 is actief
is actief
PURE ..............................lage- en hogetoneninstellingen zijn
uitgeschakeld
...............................commando van afstandsbediening
wordt ontvangen
Muziekkalender
1–20..........................CDC, CDR: momenteel afgespeeld
titelnummer, aantal titels op een
disk/programma
TUNER: voorkeuzenummer van
afgestemde zender
+................................CDC, CDR: disk of programma bevat
meer dan 20 titels
TUNER: meer dan 20 radiozenders zijn
opgeslagen
......spectrumanalysator
LOUDNESS ......................Loudness
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OPEN/CLOSE
CD CHANGE

CD
CHAN

GER

LE • 3 CD CHANGER
CD REWRITABLE COMPATIB

DIGITAL /

ANALOG

AUX

STANDBY
ON

TUNER

SOR
iR SEN

CD 1

CD 2

S/TA
NEW

CD 3
RDS

FW-

R8

ER
CK/ TIM
T CLO
CD TEX

M
MINI HIFI SYSTE
CD RECOR DABLE

DISPLAY

CD-TEXT EDIT

ING

LOSE
OPEN/C

ER
CD RECORD
CDR

RECORD

CD

CD

COMPILE

MIC
LEVEL

CD

3 CD-wisselaar:
Druk nogmaals op OPEN/CLOSE van het systeem om de
lade te sluiten.
yDe lade wordt gesloten en Reading wordt weergegeven.
yAls een niet-gefinaliseerde disk is ingezet, wordt
Initializing weergegeven.
yCD, het disk-ladenummer, het totale aantal titels en de
totale speelduur van de disk in de laatst geselecteerde
disk-lade worden weergegeven. De titelnummers lichten
op in het muziekkalenderveld.
CD-recorder:
Druk nogmaals op OPEN/CLOSE van het systeem om de
lade te sluiten.
yDe lade wordt gesloten en Reading wordt weergegeven.
yAls een niet-gefinaliseerde disk wordt ingezet, wordt
Initializing weergegeven.
yCDR, het totale aantal titels en de totale speelduur van
de disk worden weergegeven. De titelnummers lichten
op in het muziekkalenderveld.

REC TYPE
ERASE

FINALIZE

EDIT

MIC

Aanzetten, in standby zetten
• Om het systeem aan te zetten, druk op y STANDBY ON
van het systeem.
• Om het systeem in standby te zetten, druk nogmaals op y
STANDBY ON van het systeem (2 op de afstandsbediening).

De CD-wisselaar, CD-recorder laden
Belangrijk!
1) Dit systeem is ontworpen voor gewone CD(RW)’s. Gebruik
dus geen accessoires zoals CD-stabilisatieringen of
CD-behandelingsfilms enz. zoals op de markt worden
aangeboden, omdat deze verstopping van het
wisselaarmechanisme kunnen veroorzaken.
2) Laad niet meer dan één disk in één disk-lade.
1 CD-wisselaar:
Druk op OPEN/CLOSE van het systeem om de
CD-wisselaarlade te openen.
yOpen CDC wordt weergegeven en de lade wordt geopend.
CD-recorder:
Druk op OPEN/CLOSE van het systeem om de
CD-recorderlade te openen.
yOpen CDR wordt weergegeven en de lade wordt geopend.
2 CD-wisselaar:
U kunt max. drie disks in de CD-wisselaar laden voor
continu weergave zonder onderbreking. Zet een audio
disk (bedrukte kant naar boven) in de rechter disk-lade.
• U kunt een andere disk in de linker disk-lade inzetten.
• Om een derde audio disk in te zetten, druk op CD CHANGE
op het systeem.
yDe CD-carrousel zal rond zijn as draaien tot de lege
disk-lade aan de rechterkant zit.
CD-recorder:
Zet een audio disk (bedrukte kant naar boven) in de lade.
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Een CD(RW) afspelen
1 Druk op É PLAY/PAUSE (Éop de afstandsbediening) om
de weergave te starten.
CD-wisselaar:
y CD, het disk-ladenummer, het huidige titelnummer en
de verstreken speelduur worden weergegeven. Het
huidige titelnummer knippert ook in de muziekkalender.
CD-recorder:
y CDR, het huidige titelnummer en de verstreken
speelduur worden weergegeven. Het huidige
titelnummer knippert ook in de muziekkalender.
• Om de volgende informatie te doorlopen drukt u meermaals
op DISPLAY van het systeem:
y Titelnummer, resterende speelduur van huidige titel
y Titelnummer, resterende speelduur van disk
y Titelnummer, huidige speelduur van huidige titel
2 Druk op Ç STOP (Çop de afstandsbediening) om de
weergave stop te zetten.
CD-wisselaar:
y CD, het disk-ladenummer, het totale aantal titels en de
totale speelduur van de disk worden weergegeven.
CD-recorder:
y CDR, het totale aantal titels en de totale speelduur van
de disk worden weergegeven.
• Om volgende informatie te doorlopen drukt u meermaals op
DISPLAY van het systeem:
y Totaal aantal titels, totale speelduur van disk
y CD-tekst wordt weergegeven.
• U kunt de weergave onderbreken door op É PLAY/PAUSE
(Åop de afstandsbediening) te drukken.
y Het tijdstip waarop de weergave werd onderbroken knippert.
• Om de weergave te hernemen, druk nogmaals op
É PLAY/PAUSE (Éop de afstandsbediening).

LOUDNESS
• Druk op LOUDNESS om loudness aan of uit te zetten.
yLOUDNESS wordt getoond en Loudness wordt
weergegeven als loudness aan staat.

RECORD

CD

Nederlands

BASISFUNCTIES

CD

COMPILE

CD

REC TYPE
ERASE

FINALIZE

T

Geluidsregeling
Volumeregeling
• Stel het volume in door middel van MASTER VOLUME
(-VOLUME/+op de afstandsbediening).
y Het volumeniveau in dB (decibel) wordt weergegeven.
Incredible Surround
Stereogeluid wordt bepaald door de afstand tussen de
voorluidsprekers. Incredible Surround stelt u in staat om te
genieten van een ongelooflijk breed stereo-effect, ongeacht
de luidsprekerafstand.
• Druk op INCREDIBLE SURR. (INCREDIBLE SURROUND op de
afstandsbediening) om het surround klankeffect aan of uit
te zetten.
yINCREDIBLE SURROUND wordt getoond en Incredible
Surround wordt weergegeven als het surround
klankeffect aan staat.
Opmerking: Het effect van Incredible Surround kan variëren
bij verschillende muziektypes.
Hoge- en lagetonenniveauregeling
1 Druk op TREBLE of BASS van het systeem.
yDe volumedraaiknop wordt geactiveerd om de
hoge/lagetoneninstellingen te selecteren.
2 Verdraai de volumedraaiknop om de hoge of lage tonen te
regelen.
y Treble of Bass en de huidige waarde (tussen –5 en
+5) wordt kort weergegeven.
Opmerking: Als de volumedraaiknop gedurende 5 seconden niet
wordt verdraaid, schakelt deze terug naar volume.

MUTE
Deze functie stelt u in staat om het geluid tijdelijk uit te
schakelen zonder het systeem uit te zetten.
1 Druk op MUTE van de afstandsbediening om het geluid uit
te schakelen.
yMute wordt weergegeven en weergave/opname gaat
verder zonder geluid.
2 Druk nogmaals op MUTE van de afstandsbediening om het
geluid weer in te schakelen.
Luidsprekerbalans
Het is mogelijk om de relatieve volumebalans tussen de
aangesloten voorluidsprekers te regelen.
• Druk op L BALANCE of R BALANCE van de
afstandsbediening om het relatieve volume van de linker of
rechter voorluidspreker te regelen.
y Balance L (of R) en het huidige volume van de linker
(of rechter) voorluidspreker worden weergegeven.
y Als het volume van beide luidsprekers is
uitgebalanceerd, wordt Balance L=R weergegeven.

Demostand
De demostand geeft verschillende functies van het toestel
weer en start automatisch.
• Als een brontoets wordt ingedrukt:
y Het systeem schakelt naar de geselecteerde bron.
Als y STANDBY ON wordt ingedrukt:
y Het systeem schakelt naar standby. Na enkele seconden
start de demonstratie opnieuw.
De demostand annuleren
• Houd Ç STOP op het systeem gedurende minstens
3 seconden ingedrukt om de demostand te annuleren.
y De demostand wordt permanent geannuleerd. Het
systeem schakelt naar standby. Enkele seconden later
schakelt het systeem naar een economische
stroomspaarstand.

PURE
• Druk meermaals op PURE om lage- en hogetonenregelingen
aan of uit te zetten.
yPURE wordt getoond en Pure wordt weergegeven als
lage- en hogetonenregelingen worden uitgeschakeld.
yOptimal wordt weergegeven als lage- en
hogetonenvoorinstellingen worden uitgezet.
yPersonal wordt weergegeven als persoonlijke lageen hogetonenvoorinstellingen worden aangezet.
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Een disk op de CD-wisselaar selecteren
• Druk op CD 1, CD 2 of CD 3 om een specifieke CD te selecteren.

Een titel selecteren en zoeken
Een titel tijdens de weergave selecteren
• Verdraai í JOG CONTROL ë (druk opí or ë van de
afstandsbediening) om over te springen naar het begin van
de vorige of de volgende titel op de geselecteerde disk.
y Weergave gaat verder met de geselecteerde titel.
Een titel selecteren als de weergave wordt stopgezet
1 Verdraai í JOG CONTROL ë (druk opí of ë van de
afstandsbediening) om over te springen naar het gewenste
titelnummer.
2 Druk opÉ PLAY/PAUSE (Éop de afstandsbediening) om
de weergave te starten.
y Weergave start met de geselecteerde titel.
Opmerking: In plaats van í of ë op de afstandsbediening
te gebruiken, kunt u ook rechtstreeks het vereiste
titelnummer invoeren door middel van de
cijfertoetsen. Voor 2-cijferige nummers de toetsen
snel na elkaar indrukken.
Een passage zoeken tijdens de weergave
1 Houd à SEARCH of á SEARCH (à of á op de
afstandsbediening) ingedrukt om een specifieke passage
achteruit of vooruit te vinden.
y Het zoeken wordt gestart en de weergave gaat verder
bij laag volume. Na 3 seconden versnelt het zoeken met
gedempt volume.
2 Laat de toets los bij de gewenste passage.
y Normale weergave gaat verder.

Titels in willekeurige volgorde afspelen
1 Druk op SHUFFLE van de afstandsbediening tijdens de weergave.
y SHUFFLE wordt getoond en ofwel alle titels van het
programma ofwel de geladen disks in de CD-wisselaar of
CD-recorder worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
2 Om terug te keren naar normale weergave, druk nogmaals
op SHUFFLE.

CD text

NEW

RDS

ABLE MINI HIFI

SYSTEM

CD TE

XT

S/TA

CLOCK

/TIMER

Deze functie maakt weergave van informatie zoals albumtitel
of muziekstuktitel voorzien op een speciaal gecodeerde CD
mogelijk.
• Zorg dat u een CD met CD text inzet.
yCD TEXT wordt getoond en de albumtitel wordt één maal
afgerold.
CD text als weergave wordt stopgezet
• Druk op CD TEXT van het systeem om de volgende informatie
te zien, die één maal zal worden afgerold (indien beschikbaar):
– Albumtitel
– Uitvoerdernaam van album
CD text tijdens weergave
• Druk op CD TEXT van het systeem om de volgende
informatie te zien, die één maal zal worden afgerold (indien
beschikbaar):
– Uitvoerdernaam voor muziekstuk (alleen bij CD-recorder)
– Muziekstuktitel

Microfoonvermenging

Opmerking: Tijdens SHUFFLE is zoeken bij herhaling van een
titel of afspelen van een programma alleen
mogelijk binnen de huidige titel.

1 Zet MIC LEVEL op het gewenste niveau om rondzingen te
voorkomen (bijv. een luid gehuil) voor u de microfoon aansluit.

SHUFFLE en REPEAT

2 Sluit een microfoon aan op MIC.

Een titel, de disk of het programma herhalen
1 Druk meermaals op REPEAT van de afstandsbediening tijdens
de weergave om één van volgende selecties te maken:
y REPEAT TRACK: De huidige titel wordt herhaald afgespeeld.
y REPEAT DISC: De volledige geselecteerde disk wordt
herhaald afgespeeld.
y REPEAT ALL: Alle disks in de CD-wisselaar (of het
programma) worden (wordt) herhaald afgespeeld.

3 Druk op CD 1, CD 2, CD 3, CDR, TUNER of
DIGITAL / ANALOG AUX om de bron te selecteren waarmee
u de microfoon wenst te mengen.
4 Speel de geselecteerde bron af.
5 Stel het volume in door gebruik van MASTER VOLUME.

2 De weergave start in de gekozen stand.

6 Stel het gewenste mengniveau tussen bron en microfoon in
door MIC LEVEL te verdraaien.

3 Om terug te keren naar de normale weergave, druk op REPEAT
van de afstandsbediening tot de displayaanduiding verdwijnt.

7 Begin te zingen of te spreken in de microfoon.

Opmerking: REPEAT DISC is niet mogelijk tijdens SHUFFLE of
tijdens het afspelen van een programma.

Opmerking: Houd de microfoon uit de buurt van de
luidsprekers om een huilend geluid te voorkomen.
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Een titel uit het programma wissen

RECORD

CD

1 Indien nodig op Ç STOP van het systeem drukken (Ç op
de afstandsbediening) om de weergave stop te zetten.

CD

COMPILE

MIC
LEVEL

CD

REC TYP

E

FINALIZE

2 Druk op CD 1, CD 2, CD 3 of CDR om het gewenste
geheugen te selecteren.

EDIT

MIC

3 Druk op PROG (PROGRAM op de afstandsbediening)
gevolgd door à SEARCH of á SEARCH (à of á op de
afstandsbediening) om de programmastappen te doorlopen.
y Het titelnummer in de geselecteerde stap en de totale
programmatijd worden weergegeven.

Titelnummers programmeren
U kunt titels selecteren en deze opslaan in het geheugen van
de CD-wisselaar of van de CD-recorder. Als u het programma
voor weergave gebruikt, kunt u één van de twee geheugens
gebruiken. Of anders als u titels voor opname wilt specificeren,
gebruik dan uitsluitend het geheugen van de CD-wisselaar! U
kunt elke titel meer dan één maal opslaan.

4 Druk op NO om de titel uit het programma te verwijderen.
y Cleared wordt kort weergegeven.
y Het volgende geprogrammeerde titelnummer verschuift
naar deze positie en wordt weergegeven samen met het
stapnummer en de resterende totale programmatijd.

Het programma wissen
1 Zet de gewenste disks in de disk-lade(s).
2 Druk op CD 1, CD 2, CD 3 of CDR om de CD te selecteren.
3 Druk op PROG van het systeem (PROGRAM op de
afstandsbediening).
y PROG begint te knipperen en Program wordt
weergegeven.
4 Als CD 1, CD 2 of CD 3 wordt geselecteerd:
Verdraai í JOG CONTROL ë om één van volgende
selecties te maken:
y CD1 (of 2, 3) All: Alle titels van CD 1 (of 2, 3)
worden geprogrammeerd.
y CD1 (of 2, 3) en titelnummer: Het titelnummer van CD 1
(of 2, 3) wordt geprogrammeerd.
Als CDR wordt geselecteerd:
Verdraai í JOG CONTROL ë (druk op de cijfertoetsen van
de afstandsbediening; voor 2-cijferige nummers de toetsen
snel na elkaar indrukken) om een titelnummer te selecteren.
5 Druk op YES om uw selectie in het geheugen op te slaan.
y Het nummer van geprogrammeerde titels (STEP), Prog
en de totale programmatijd worden weergegeven. Het
titelnummer knippert in de muziekkalender.
6 Selecteer en bewaar alle gewenste titels op deze manier.
7 Druk op PROG van het systeem (PROGRAM op de
afstandsbediening) om de programmering te beëindigen.
y PROG blijft op het display en het programma is
momenteel beschikbaar.

1 Druk indien nodig op Ç STOP van het systeem (Ç op de
afstandsbediening) om de weergave stop te zetten.
2 Druk op NO.
y Clear Prog? wordt weergegeven.
3 Druk op YES om het programma te wissen.
y Prog Cleared wordt weergegeven en PROG gaat uit.
Opmerking: Als u de CD-recorder- of de CD-wisselaarlade
opent wordt het respectieve programma gewist.

Een programma maken voor opname
1 Selecteer en bewaar alle gewenste titels in het
CD-wisselaargeheugen (zie „Titelnummers programmeren”).
2 Ga naar het opnamemenu (zie „Interne opname”).
• Als de totale tijd van het programma groter is dan de
resterende opnametijd van de CDR(W):
yNot fitting! wordt kort weergegeven, gevolgd
door de resterende opnametijd en Record Prog?
Als u de opname toch nog start, zullen alleen de volledige
titels van het programma die op de CDR(W) passen worden
opgenomen.
• Om het programma te veranderen, druk op NO.
yEdit Program wordt kort weergegeven, PROG en de
tijd van het programma beginnen te knipperen. Nu kunt
u het programma wijzigen (zie „Titelnummers
programmeren”, „Een titel uit het programma wissen”
en „Het programma wissen”).

Opmerking: Als het maximum aantal programmeerbare titels is
bereikt, geeft het display Program full aan.
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Basisinformatie

Direct Line Recording (DLR)

De CD-recorder biedt u 3 hoofdfuncties:
– Opnemen van de interne CD-wisselaar en tuner of van
een geselecteerde externe bron.
– Finaliseren van uw CDR(W)-disks onfinaliseren van
uw CDRW-disks.
– Wissen van een CDRW

De CD-recorder is uitgerust met de op hoge prestaties
afgestemde Direct Line Recording techniek. Deze waarborgt
een perfecte opname van het bronmateriaal, wat neerkomt op
een echte “bit voor bit” opname. DLR zal steeds actief
worden als u normale opnames maakt in luisterstand.

De opnameprocedure is gelijk voor CDR en CDRW-disks. Zorg
dat de CDR(W) absoluut vrij van krassen en
stofdeeltjes is.
Voor opnames bedraagt de minimum muziekstuklengte
4 seconden. U kunt maximaal 99 titels op een disk opnemen.
De minimale resterende opnametijd op de disk is 7 seconden.
Anders wordt Does not fit weergegeven en u kunt niet
naar de opnamestandbystand overgaan.

VERGEET NIET TE FINALISEREN!
Finaliseren van een CDR(W)-disk is een eenvoudige
procedure die nodig is om:
– een opgenomen CDR op een standaard CD-speler af te
spelen
– een opgenomen CDRW op een CDRW-compatibele
CD-speler en CD-recorder af te spelen
Copyrightbescherming
Het Serial Copy Management System (SCMS) voorkomt het
maken van een digitale kopie van een digitale kopie. Het
systeem laat het maken van een digitale opname van het
origineel toe, maar in sommige landen kan dit de toelating
van copyright-houders vergen.
Als u een tegen kopiëren beschermd materiaal van een externe
bron probeert op te nemen, wordt Copy Protect
weergegeven. Er is dan geen verdere digitale opname mogelijk.
Als u een tegen kopiëren beschermd materiaal van de interne
CD-wisselaar probeert op te nemen, is geen digitale opname
mogelijk, maar de CD-recorder zal wel automatisch
overschakelen op analoge opname.
CD Text opnemen
Als de originele CD uitgerust is met CD Text, zal deze tekst
automatisch worden opgenomen, op voorwaarde dat de CD
Text niet tegen kopiëren is beschermd. In dat geval zal
opnemen van CD Text niet mogelijk zijn en Text Protect
wordt weergegeven.
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Automatische niveauregeling (ALC)
Auto Level Control zorgt ervoor dat de titels op de
opgenomen disk een vergelijkbaar volumeniveau hebben. De
reeds opgenomen titels van de CDR(W)-disk zullen altijd als
referentie worden genomen voor het volumeniveau van de
volgende opnames. ALC is actief als ALC wordt getoond.
Automatische niveauregeling wordt actief, als:
– COMPILE CD wordt gebruikt,
– een CD, een titel of een titelopmaak met hoge snelheid
wordt opgenomen en de CDR(W) opnamen bevat
– een programma (bestaande uit meer dan één CD) van de
CD-wisselaar met hoge snelheid wordt opgenomen of
– CD™CD wordt gebruikt en de CDR(W) opnamen bevat.
Automatische niveauregeling wordt niet actief, als:
– CD™CD wordt gebruikt en de CDR(W) geen opnamen bevat,
– opnamen van de FM-tuner worden gemaakt,
– opnamen van een externe bron worden gemaakt, of
– normale opnamen in luisterstand worden gemaakt

REC LEVEL-toets
U kunt het referentieopnameniveau regelen. Dit is ook
mogelijk als ALC actief is. Deze functie kan worden gebruikt
voor het laten vervagen en aanzwellen van uw opnamen.
1 Houd REC LEVEL op het systeem ingedrukt om de draaiknop
het opnameniveau te laten instellen.
2 Draai de draaiknop naar links om het gewenste
opnameniveau in te stellen.
y Het momenteel opnameniveau (in dB) wordt
weergegeven.
• Het opnameniveau wordt teruggesteld nadat het systeem in
standby werd gezet.

Opnamestanden
Voor interne opnamen kunt u opnemen van de interne
CD-wisselaar of tuner. U kunt volgende opnamestanden kiezen:
– Opnemen met hoge snelheid en automatische
finalisering:
Snel en gemakkelijk! Neem uw CDR(W) in één snelle
stap op en finaliseer ze terwijl het geluid wordt gedempt. U
kunt de huidige CD of een programma van de CD-wisselaar
opnemen.
– Opnemen met hoge snelheid:
Neem uw CDR(W) snel op terwijl het geluid wordt gedempt.
U kunt een volledige CD, een titel, een programma of een
titelopmaak van de CD-wisselaar opnemen.
– Normaal opnemen en beluisteren:
Beluister de opname terwijl u deze maakt. U kunt een
volledige CD, een titel, een programma of een
titelopmaak van de CD-wisselaar opnemen.
– Manueel opnemen:
Start en stop uw opname manueel en beluister ze.
U kunt microfoonopnamen of radio-opnamen van de
FM-tuner maken.

Opname met hoge snelheid en automatische
finalisering
RECORD

CD

Nederlands

INTERNE OPNAME
Opnemen met hoge snelheid en automatisch
finaliseren (optioneel) van het huidige programma
1 Zorg dat de CDR(W) absoluut vrij van krassen en
stofdeeltjes is.
2 Druk op COMPILE CD van het systeem om naar de
opnamestand over te gaan.
yBeide decks worden geselecteerd in het display, de pijl
begint te knipperen. De restende opnametijd van de
CDR(W), de totale speelduur van de bron-CD en
Record Prog? worden weergegeven.
3 Druk op:
YES om te bevestigen,
of
NO om het programma te wijzigen.
yPROG begint te knipperen. Nu kunt u het programma
wijzigen (zie „Programma”) en terugkeren naar de
opnamestand door op COMPILE CD te drukken.
4 Auto Fin? wordt weergegeven.
Druk op:
YES als de CDR(W) moet worden gefinaliseerd na het
opnemen,
of
NO als de CDR(W) niet mag worden gefinaliseerd na het
opnemen.
yDe

pijl licht op, RECORDING IN PROGRESS wordt getoond,
opnemen met hoge snelheid en finaliseren (indien
geselecteerd) starten en de huidige resterende
opnametijd begint af te tellen.

CD

COMPILE

CD

REC TYPE
ERASE

FINALIZE

EDIT

Opnemen met hoge snelheid en automatische
finalisering van de huidige disk
1 Zorg dat de CDR(W) absoluut vrij van krassen en stofdeeltjes is.
2 Druk op CD™CD van het systeem om naar de opnamestand
over te gaan.
yBeide decks zullen in het display worden geselecteerd,
de pijl begint te knipperen. De resterende opnametijd
van de CDR(W), de totale speelduur van de bron-CD en
Record CD1 (of 2, 3)? worden weergegeven.

Opmerking: Als geen programma beschikbaar is en u drukt op
COMPILE CD, komt u onmiddellijk in het
programmamenu. Start uw programmering en
keer terug naar de opnamestand door op
PROGRAM of COMPILE CD te drukken.

VERGEET NIET TE FINALISEREN!
Finaliseren van een CDR(W)-disk is een eenvoudige
procedure die nodig is om:
– een opgenomen CDR op een standaard CD-speler af te
spelen
– een opgenomen CDRW op een CDRW-compatibele
CD-speler en CD-recorder af te spelen

3 Druk op YES om het opnemen en finaliseren te starten.
yDe pijl licht op, RECORDING IN PROGRESS wordt getoond,
opnemen met hoge snelheid en finaliseren starten en de
huidige resterende opnametijd begint af te tellen.
Opmerking: Als een programma reeds beschikbaar was voor u
op CD™CD, drukte, zal dit worden genegeerd.
PROG gaat uit en de huidige CD wordt opgenomen.
Na voltooiing van de opname wordt PROG getoond
en het programma is opnieuw beschikbaar.
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5 Druk op YES om uw selectie te bevestigen.
yBeide decks worden in het display geselecteerd, de pijl
begint te knipperen. De resterende opnametijd van de
CDR(W), de totale opnametijd van de CDR(W) en
Record CD1 (of 2, 3)?, Record Prog? of
Record A-B? wordt weergegeven.

CK /TIM
T CLO
CD TEX

HIFI SYSTE M
RECO RDAB LE MINI

Opmerking: Als de CDR(W) reeds een opname bevat, zal ALC
ook actief worden en ALC wordt getoond.
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CD -TEXT EDIT
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DER
CD RECOR
CDR

RECORD

CD

• Om de opname stop te zetten, druk op Ç STOP van het
systeem.

CD

COMPILE

CD
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LEVEL

6 Druk op YES om opnemen met hoge snelheid te starten.
yDe pijl licht op, RECORDING IN PROGRESS wordt getoond,
opnemen met hoge snelheid begint en de huidige
resterende opnametijd begint af te tellen.

ERASE

FINALIZE

EDIT

MIC

Normale opname en beluistering
Normaal opnemen en beluisteren van een volledige
disk, een titel, een programma of een titelopmaak
1 Zorg dat de CDR(W) absoluut vrij van krassen of stofdeeltjes is.
2 Volg stap 2 en 3 van „Opnemen met hoge snelheid”.

Opname met hoge snelheid
Opnemen met hoge snelheid van een volledige disk,
een titel, een programma of een titelopmaak
1 Zorg dat de CDR(W) absoluut vrij van krassen en
stofdeeltjes is.
2 Druk op CD 1, CD 2 of CD 3 om de CD te selecteren
waarvan u wilt opnemen.
3 Druk op REC TYPE van het systeem om naar het
opnamemenu over te gaan.
4 Verdraai í JOG CONTROL ë om één van de volgende
opname met hoge snelheidstanden te selecteren:
Als een disk uit de CD-wisselaar wordt geselecteerd:
yCD Fast?: voor opnemen met hoge snelheid van een
volledige disk
• Ga verder met stap 5.
yTrack Fast?: voor opnemen met hoge snelheid van
een titel
• Druk op YES om te bevestigen.
• Verdraai í JOG CONTROL ë om de titel te
selecteren.
yRec Tr en het titelnummer wordt weergegeven.
• Ga verder met stap 6.
Als CD-wisselaar-programmastand beschikbaar is:
yProg Fast?: voor opnemen met hoge snelheid van
de geselecteerde disk of van het programma
Als CD-wisselaartitel-opmaakstand beschikbaar is:
Fast?: voor opnemen met hoge snelheid van de
A–B titel

yA-B
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3 Verdraai í JOG CONTROL ë om één van de volgende
normale opname-opties te selecteren:
Als CD-wisselaar wordt geselecteerd:
yCD Listen?: voor beluisteren van de volledige disk
tijdens normaal opnemen
yTrackListen?: voor beluisteren van de titel tijdens
normaal opnemen
• Druk op YES om te bevestigen.
• Verdraai í JOG CONTROL ë om de gewenste titel
te selecteren.
yRec Tr en het titelnummer wordt weergegeven.
• Ga verder met stap 6 van „Opnemen met hoge snelheid”.
Als CD-wisselaar-programmastand beschikbaar is:
yProg Listen?: voor beluisteren van het programma
tijdens normaal opnemen
Als CD-wisselaar-montagestand beschikbaar is:
yA-B Listen?: voor beluisteren van de A–B titel
tijdens normaal opnemen.
4 Volg stap 5 en 6 van „Opnemen met hoge snelheid”.
• Om het opnemen stop te zetten, druk op Ç STOP van het
systeem.

VERGEET NIET TE FINALISEREN!
Finaliseren van een CDR(W)-disk is een eenvoudige
procedure die nodig is om:
– een opgenomen CDR op een standaard CD-speler af te
spelen
– een opgenomen CDRW op een CDRW-compatibele
CD-speler en CD-recorder af te spelen

ANALOG
DIGITAL /

AUX

STANDBY
ON

Nederlands

INTERNE OPNAME
4 Druk op CD 1, CD 2 of CD 3 om de CD te selecteren
waarmee u de microfoon wilt mengen.
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5 Druk op REC TYPE van het systeem om over te gaan naar
het opnamemenu.
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CD RECOR

6 Verdraai í JOG CONTROL ë om de manuele
opnamestand voor de microfoon te selecteren:
yCD Mix Mic wordt weergegeven.
7 Druk op YES om te bevestigen.
yWait en Record? worden weergegeven.

CDR

8 Druk op YES om het opnemen te starten.
RECORD

CD

CD

COMPILE

CD

E
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9 Verdraai í JOG CONTROL ë om de gewenste titel te
selecteren.
yHet disk-ladenummer, het huidige titelnummer en de
speelduur van de titel worden weergegeven.

FINALIZE

EDIT

MIC

Manuele opname
Manuele opname van de FM-tuner
1 Zorg dat de CDR(W) absoluut vrij van krassen en
stofdeeltjes is.
2 Druk meermaals op TUNER om de FM-tuner te selecteren.
Selecteer vervolgens de gewenste radiozender (zie
„Afstemmen op radiozenders”).
3 Druk op REC TYPE van het systeem om naar het
opnamemenu te gaan.
yFM Tuner? wordt weergegeven.

10 Druk op É PLAY/PAUSE om de weergave te starten.
yDe geselecteerde bron wordt met de microfoon
gemengd.
11 Druk op Ç STOP om het opnemen stop te zetten.
• Om alleen met de microfoon op te nemen, zie „Manuele
opname” van hoofdstuk „Externe opname”.

VERGEET NIET TE FINALISEREN!
Finaliseren van een CDR(W)-disk is een eenvoudige
procedure die nodig is om:
– een opgenomen CDR op een standaard CD-speler af te
spelen
– een opgenomen CDRW op een CDRW-compatibele
CD-speler en CD-recorder af te spelen

4 Druk op YES om te bevestigen.
yWait en Record? worden weergegeven.
5 Druk op YES om het opnemen te starten.
yDe pijl licht op, RECORDING IN PROGRESS wordt getoond,
het manueel opnemen start en de huidige resterende
opnametijd begint af te tellen.
6 Druk op Ç STOP om het opnemen stop te zetten.
Manuele microfoonopname
1 Zorg dat de CDR(W) absoluut vrij van krassen en
stofdeeltjes is.
2 Stel het MIC LEVEL in op het minimumniveau om
rondzingen te vermijden (bijv. een luid gehuil) voor u de
microfoon aansluit.
3 Sluit een microfoon aan op MIC.
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6 Start de weergave op de geselecteerde bron.
yDe CD-recorder begint simultaan op te nemen en
RECORDING IN PROGRESS wordt getoond. De resterende
opnametijd op de CDR(W) wordt weergegeven.

CD 2

CD 3

/ /TA
NEWS

RDS

FW-

R8

CD

ER
CK /TIM
T CLO
CD TEX

HIFI SYSTE M
RECO RDAB LE MINI

DISPLAY

ING
CD -TEXT EDIT

OPEN/C

LOSE

DER
CD RECOR

Opmerking: Als u de weergave op de geselecteerde bron start
binnen een titel, begint het opnemen aan het
begin van de volgende titel of na 2,7 seconden
stilte in analoge opnamen.
7 Als een digitale bron wordt geselecteerd:
Na het opnameproces stopt de CD-recorder automatisch.

CDR

Opmerking: Opnamen van DAT of DCC stoppen automatisch
na 20 seconden stilte.
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Als een analoge bron wordt geselecteerd:
Na het opnameproces stopt de CD-recorder na een stilte
van 20 seconden op het bronmateriaal.

FINALIZE

EDIT

MIC

Analoge of digitale opname?
Bij het maken van opnamen van een externe bron raden we
aan alleen analoge opnamen te maken als digitaal opnemen
niet mogelijk is. Digitaal opnemen zal meestal leiden tot een
betere klankkwaliteit.

Opnemen met automatische start
Opnemen van een volledige disk van een titel met
automatische start
1 Zorg dat de CDR(W) absoluut vrij van krassen en
stofdeeltjes is.
2 Druk meermaals op DIGITAL / ANALOG AUX om de ingang
voor de externe bron waarvan u wilt opnemen te selecteren.
yAUX Digital wordt weergegeven als de digitale
ingang wordt geselecteerd.
yAUX Analog wordt weergegeven als de analoge
ingang wordt geselecteerd.
3 Druk op REC TYPE van het systeem om over te gaan naar
het opnamemenu.
4 Verdraai í JOG CONTROL ë om één van volgende
selecties te maken:
yAUX CD?: voor opnemen met gesynchroniseerde start
van een volledige disk
yAUX Track?: voor opnemen met gesynchroniseerde
start van een titel
5 Druk op YES om uw selectie te bevestigen.
yStart Source, AUX en de resterende opnametijd
van de CDR(W) worden weergegeven.
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• Om het opnemen manueel stop te zetten, druk op Ç STOP
van het systeem.
yRECORDING IN PROGRESS gaat uit.

VERGEET NIET TE FINALISEREN!
Finaliseren van een CDR(W)-disk is een eenvoudige
procedure die nodig is om:
– een opgenomen CDR op een standaard CD-speler af te
spelen
– een opgenomen CDRW op een CDRW-compatibele
CD-speler en CD-recorder af te spelen

Manuele opname
Manuele opname van een externe bron
1 Zorg dat de CDR(W) absoluut vrij van krassen en
stofdeeltjes is.
2 Druk meermaals op DIGITAL / ANALOG AUX om de ingang
voor de externe bron waarvan u wilt opnemen te selecteren.
yAUX Digital wordt weergegeven als de digitale
ingang wordt geselecteerd.
yAUX Analog wordt weergegeven als de analoge
ingang wordt geselecteerd.
3 Druk op REC TYPE van het systeem om naar het
opnamemenu te gaan.
4 Verdraai í JOG CONTROL ë om het opnametype te
selecteren.
yAUX Manual?: voor manuele start van opname
5 Druk op YES om uw selectie te bevestigen.
yWait wordt weergegeven.
yRecord?, AUX en de resterende opnametijd van de
CDR(W) worden weergegeven.
6 Start de weergave op de externe bron om het optimale
opnameniveau op de CD-recorder in te stellen (zie
„REC LEVEL-toets”).
7 Stop de weergave op de externe bron.
8 Ga naar het begin van de gewenste titel.
9 Druk op YES van het systeem en start gelijktijdig de
weergave op de externe bron.
yDe CD-recorder begint op te nemen en RECORDING IN
PROGRESS wordt getoond. De huidige resterende
opnametijd van de CDR(W) wordt weergegeven.
Opmerking: Als Check Input knippert, controleer dan de
digitale aansluiting.
10 Druk op Ç STOP van het systeem om het opnemen stop
te zetten.
yUpdate wordt weergegeven en RECORDING IN PROGRESS
gaat uit.
Manuele microfoonopname
1 Zorg dat de CDR(W) absoluut vrij van krassen en
stofdeeltjes is.
2 Stel het MIC LEVEL in op het minimumniveau om
rondzingen te vermijden (bijv. een luid gehuil) voor u de
microfoon aansluit.

4 Druk meermaals op DIGITAL / ANALOG AUX om de ingang
voor de externe bron te selecteren waarmee u de microfoon
wilt mengen.
yAUX Digital wordt weergegeven als de digitale
ingang wordt geselecteerd.
yAUX Analog wordt weergegeven als de analoge
ingang wordt geselecteerd.
5 Druk op REC TYPE van het systeem om over te gaan naar
het opnamemenu.
6 Verdraai í JOG CONTROL ë om het opnametype te
selecteren:
yAUX Mix Mic: de microfoon wordt gemengd met de
externe bron.
yMic Only: alleen de microfoon wordt opgenomen.
7 Druk op YES om uw selectie te bevestigen.
yWait wordt weergegeven.
yRecord?, AUX en de resterende opnametijd van de
CDR(W) worden weergegeven.
8 Stel het optimale opnameniveau op de CD-recorder in (zie
„REC LEVEL-toets”).
• Daarnaast kunt u ook het optimale opnameniveau van
de microfoon instellen met behulp van MIC LEVEL.
9 Als AUX Mix Mic wordt geselecteerd:
Druk op YES van het systeem en start tegelijk de weergave
op de externe bron.
yDe CD-recorder begint op te nemen en RECORDING IN
PROGRESS wordt getoond. De resterende opnametijd van
de CDR(W) wordt weergegeven.
Als Mic Only wordt geselecteerd:
Druk op YES van het systeem om het opnemen te starten.
yDe CD-recorder begint op te nemen en RECORDING IN
PROGRESS wordt getoond. De resterende opnametijd van
de CDR(W) wordt weergegeven.
10 Druk op Ç STOP van het systeem om het opnemen stop
te zetten.
yUpdate wordt weergegeven en RECORDING IN PROGRESS
gaat uit.

VERGEET NIET TE FINALISEREN!
Finaliseren van een CDR(W)-disk is een eenvoudige
procedure die nodig is om:
– een opgenomen CDR op een standaard CD-speler af te
spelen
– een opgenomen CDRW op een CDRW-compatibele
CD-speler en CD-recorder af te spelen

3 Sluit een microfoon aan op MIC.
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Automatisch oplopende titels

RECORD

In opnamestand zullen de titels automatisch oplopen zodanig
dat de titelnummers in dezelfde positie als het origineel
worden geplaatst.
• Druk zo vaak als nodig op TRACK INCR. van de
afstandsbediening tijdens stop als CDR wordt geselecteerd
om de functie voor automatisch oplopende titels in te
schakelen.
yAuto Tr ON wordt weergegeven en de functie wordt
ingeschakeld. Oplopende titelnummers worden nu
automatisch gedetecteerd van digitaal bronmateriaal. In
analoog bronmateriaal wordt een stilte van 2,7
seconden of meer gedetecteerd als een titeloploping.
• Druk zo vaak als nodig op TRACK INCR. van de
afstandsbediening tijdens stop als CDR wordt geselecteerd
om de functie voor automatisch oplopende titels uit te
schakelen.
yAuto Tr OFF wordt weergegeven en de functie
wordt uitgeschakeld. Titelnummers kunnen nu manueel
worden verhoogd door op TRACK INCR. van de
afstandsbediening te drukken tijdens het opnemen. De
minimum muziekstuklengte bedraagt 4 seconden.
Opmerkingen: – Titelnummers kunnen niet worden gewijzigd
na het opnemen.
– Automatisch oplopende titels werkt alleen
met consumentenbronnen met een digitaal
uitgangssignaal volgens IEC 958
(consumentdeel) audiostandaard. DAT, DVD
en DCC verstrekken dit signaal niet.

CD

CD

COMPILE

CD

REC TYPE
ERASE

FINALIZE

EDIT

Finaliseren van CDR(W)-disks
Een CDR(W)-disk finaliseren is een eenvoudige procedure die
nodig is om:
– een opgenomen CDR op een standaard CD-speler af te spelen
– een opgenomen CDRW op een CDRW-compatibele
CD-speler en CD-recorder af te spelen
– verdere ongewenste opnamen op een CD te vermijden
– wissen van nummers op een CDRW te vermijden
Opmerkingen: – Finaliseren zal ongeveer 2–4 minuten duren
– Na het finaliseren van de CDR(W), verandert
CDR(W) in CD op het display.
– Tijdens het finaliseren kunnen geen andere
bedrijfscommando’s worden uitgevoerd.
Automatische finalisering
Als u CD™CD of COMPILE CD, gebruikt, zullen uw opnamen
automatisch worden gefinaliseerd (zie „Opnemen met hoge
snelheid en automatische finalisering”).
Manuele finalisering terwijl opname aan de gang is
1 Druk op FINALIZE van het systeem tijdens het opnemen.
yAuto Final? wordt weergegeven.
2 Druk op YES om te bevestigen.
yFINALIZE wordt getoond. De finalisering start na de
opname en de huidige resterende finaliseringstijd begint
af te tellen.
Manuele finalisering als opname wordt gestopt
1 Zet de CDR(W) die u wilt finaliseren in de CD-recorderlade.
2 Druk op CDR om de CD-recorder te selecteren.
3 Druk op FINALIZE van het systeem.
yFinalize? wordt weergegeven.
4 Druk op YES om het finaliseren te starten.
yFINALIZE wordt getoond. Final wordt weergegeven en
de huidige resterende finaliseringstijd begint af te tellen.
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Onfinaliseren van CDRW-disks
Als u op een gefinaliseerde CDRW wilt opnemen (of wissen),
moet u deze eerst onfinaliseren.
Opmerkingen: – Onfinaliseren zal ongeveer 2 minuten duren.
– Na het onfinaliseren van de CDRW
verandert CD in CDRW op het display.
– Bij het onfinaliseren van een CDRW met
CD Text er op beschikbaar, zal deze tekst
worden overgedragen naar het
CD-recordergeheugen. In geval het geheugen
vol is, moet u tekst wissen (zie „Wissen uit
het geheugen”) of eerst een andere CD
finaliseren om geheugenruimte te bekomen.

5 Druk op YES om uw selectie te bevestigen.
yErase?, de totale speelduur en het totale aantal te
wissen titels worden weergegeven. Alle titelnummers
knipperen in de muziekkalender.
6 Druk op YES om het wissen te starten.
yErase wordt weergegeven en de resterende
bedrijfstijd begint af te tellen. Het titelnummer van de
huidige gewiste titel gaat uit in de muziekkalender.
Eén of meer titels wissen
1 Plaats de CDRW die u wilt wissen in de CD-recorderlade.
2 Druk op CDR om de CD-recorder te selecteren.
3 Druk op ERASE om naar het wismenu te gaan.

1 Plaats de CDRW die u wilt onfinaliseren in de
CD-recorderlade.

4 Verdraai í JOG CONTROL ë om de titelnummers die u
wilt wissen te selecteren.
yErase en het titelnummer (bijv. 10+)? worden
weergegeven.

2 Druk op CDR om de CD-recorder te selecteren.
3 Druk op FINALIZE van het systeem.
yUnfinalize? wordt weergegeven.

• Om meerdere te wissen titels te selecteren, herhaal stap 4.

4 Druk op YES om het onfinaliseren te starten.
yUnfinal wordt weergegeven en de resterende
bedrijfstijd begint af te tellen.

Wissen van een CDRW-disk

yAlle

voor wissen geselecteerde titelnummers knipperen
in de muziekkalender. De resterende titelnummers
lichten op.

RECORD

CD

Opmerking: Bij het wissen van meerdere titels moeten de te
wissen titels in volgorde worden geselecteerd, te
beginnen vanaf de laatste opgenomen titel.
Voorbeeld: De CDRW bevat 5 opgenomen titels.
Nu kunt u titel 5 en 4 wissen. U kunt ook titel 5, 4
en 3 wissen, maar u kunt niet titel 5 en 3 wissen!

CD

COMPILE

CD

5 Druk op YES om uw selectie te bevestigen.
yErase? wordt weergegeven.
REC TYPE
ERASE

FINALIZE

EDIT

6 Druk op YES om het wissen te starten.
yErase wordt weergegeven en de resterende
bedrijfstijd begint af te tellen. Het titelnummer van de
momenteel gewiste titel gaat uit in de muziekkalender.

Het is mogelijk één of meer titels te wissen (te beginnen bij
het einde van de laatste titel) of de volledige CDRW.
Een volledige CDRW wissen
1 Plaats de CDRW die u wilt wissen in de CD-recorderlade.
2 Druk op CDR om de CD-recorder te selecteren.
3 Druk op ERASE om naar het wismenu te gaan.
4 Verdraai í JOG CONTROL ë om te selecteren:
yErase Disc?: voor het wissen van de volledige CD.
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EDIT TEXT (uitsluitend op CD-recorder)
Tekst opslaan in stopstand
Nadat u uw CDR(W) hebt opgenomen, hebt u de mogelijkheid
om een tekst, bijv. namen van disks en titels in te voeren. De
tekst zal worden weergegeven tijdens het afspelen. U kunt
maximaal 60 tekens per tekstveld invoeren. Gebruik uitsluitend
een ongefinaliseerde CDR of CDRW (gefinaliseerde CDRW
moet eerst worden ongefinaliseerd).
1 Druk indien nodig op Ç STOP van het systeem (Ç op de
afstandsbediening) om de weergave stop te zetten.
2 Druk op CDR om de CD-recorder te selecteren.
3 Druk op EDIT TEXT van het systeem om naar het
tekstopmaakmenu te gaan.
yCD TEXT EDIT knippert. Text Edit wordt
weergegeven.

Tekst opslaan tijdens het opnemen
U kunt tekst opslaan en bewerken zelfs terwijl u één titel of één
CD aan het opnemen bent, of bij het opnemen van een externe
bron of tuner. Het bewerken van tekst tijdens het finaliseren is
niet mogelijk. Zorg dat u bij het gebruik van opnemen met hoge
snelheid en automatische finalisering de tekst invoert alvorens
de finalisering start, anders zal automatische finalisering worden
geannuleerd.
• Volg stappen 3–10 van „Opslaan tekst in stopstand”.
Nota: Tekst bewerken is niet mogelijk als een tegen kopiëren
beschermde titel analoog wordt opgenomen. Het
bewerken wordt stopgezet, CDText Saved wordt
weergegeven en uw tekst wordt bewaard voor latere
bewerking.
Automatisch gekopieerde tekst
Als een uitvoerdernaam voor een titel werd opgeslagen,
wordt deze automatisch in de volgende titel gekopieerd.
• Druk op:
EDIT TEXT om de gekopieerde tekst te bevestigen
of
NO om de gekopieerde tekst te wissen en om een nieuwe
in te voeren.
Een spatie invoeren
1 Druk op à SEARCH of á SEARCH (à of á op de
afstandsbediening) om te verplaatsen naar de positie waar
de spatie moet worden ingevoegd.
y De positie begint te knipperen.

4 Druk op YES om te bevestigen.
5 Verdraai í JOG CONTROL ë om één van onderstaande
selecties te maken:
yAlbum Artist: voor opmaak van de CD-uitvoerder.
yAlbum Title: voor opmaak van de CD-titel.
yArtist Tr 1 of (2, 3,…): voor opmaak van de
uitvoerder van titel 1 of (2, 3,…).
yTitle Tr 1 of (2, 3,…): voor opmaak van de titel
van muziekstuk 1 of (2, 3,…).
6 Druk op YES om de selectie te bevestigen.
7 Verdraai í JOG CONTROL ë (druk op de alfabettoetsen
van de afstandsbediening) om een teken te selecteren.
8 Druk op YES om de selectie te bevestigen.
yDe cursor verplaatst zich naar de volgende tekenplaats.

2 Druk op YES om de positie van het invoegteken te bevestigen.
y Een spatie wordt ingevoegd, tekst verplaatst naar rechts.
Een teken wissen en vervangen
1 Druk op à SEARCH of á SEARCH (à of á op de
afstandsbediening) om te verplaatsen naar de te wissen of
vervangen tekenpositie.
y Het teken begint te knipperen.
2 Als u het teken wilt wissen:
Druk op NO.
y Het teken wordt gewist en de tekst wordt één plaats
naar links verschoven.
Als u het teken wilt vervangen:
Verdraai í JOG CONTROL ë (druk op de alfabettekens
van de afstandsbediening) om een nieuw teken te selecteren.
Druk op YES om de selectie te bevestigen.

9 Herhaal stappen 7 en 8 voor toevoeging van andere tekens.
10 Druk op EDIT TEXT om de geselecteerde tekens te bewaren
en om naar de laatste positie in het tekstopmaakmenu te
gaan.
yUpdate wordt weergegeven.
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• Om een ander teken te wijzigen, druk op à SEARCH of
á SEARCH (à of á op de afstandsbediening).

Tekst wissen
1 Druk op EDIT TEXT om naar het tekstopmaakmenu te gaan.
yCD TEXT EDIT knippert. Text Edit wordt weergegeven.
2 Verdraai í JOG CONTROL ë om het tekstwismenu te
selecteren.
yText Erase wordt weergegeven.
3 Druk op YES om te bevestigen.
4 Verdraai í JOG CONTROL ë om één van volgende
selecties te maken
yAll Text: Alle tekst van de geselecteerde disk wordt
gekozen voor wissen in één stap.
yAlbum Artist: CD-uitvoerdernaam wordt gekozen
voor wissen.
yAlbum Title: CD-titel wordt gekozen voor wissen.
yArtist Tr 1 of (2, 3,…): uitvoerdernaam van titel
1 of (2, 3,…) wordt gekozen voor wissen.
yTitle Tr 1 of (2, 3,…): titel van muziekstuk 1 of
(2, 3,…) wordt gekozen voor wissen.
5 Druk op YES om uw selectie te bevestigen.
yErase? o Erase All? wordt weergegeven.
6 Druk op YES om het wissen te starten.
y Update wordt weergegeven en de gekozen tekst
wordt gewist.
Wissen uit het geheugen
Als het tekstgeheugen van uw CD-recorder vol is, worden de
boodschappen Memory Full en Finalize Disc
weergegeven. Als u nog altijd een nieuwe disk aan het
tekstgeheugen wilt toevoegen, moet u ofwel een andere disk uit
het geheugen wissen, ofwel moet u een andere disk finaliseren.
1 Druk op EDIT TEXT om naar het volgende tekstopmaakmenu
te gaan.
yCD TEXT EDIT knippert. Text Edit wordt
weergegeven.
2 Verdraai í JOG CONTROL ë om het
geheugenbekijkmenu te selecteren.
yText Memory wordt weergegeven.

Titelmontage (uitsluitend op CD-wisselaar)
U kunt een „titel” creëren door een muziekpassage binnen
één titel op de huidige CD te markeren. Deze nieuwe „titel”
kan worden gebruikt voor opname of weergave. De minimum
muziekstuklengte is 4 seconden.
1 Druk op EDIT TRACK van het systeem.
y EDIT TRACK begint te knipperen. Track en het huidige
titelnummer ? worden weergegeven. Het huidige
titelnummer knippert eveneens in de muziekkalender.
2 Verdraai í JOG CONTROL ë tot het gewenste
titelnummer wordt weergegeven.
3 Druk op YES om de geselecteerde titel te bevestigen.
y De markeringspositie A en de titeltijd worden
weergegeven. De eerste 4 seconden van de titel worden
continu afgespeeld.
4 Druk op É PLAY/PAUSE van het systeem om de gewenste
startpositie van uw nieuwe „titel” af te spelen (De
uitgangspositie van markering A is steeds de start van de
gekozen titel).
• Om op te spoelen naar de gewenste startpositie, druk op
à SEARCH of á SEARCH van het systeem.
• Om fijn af te stemmen op de positie, druk eerst op
É PLAY/PAUSE van het systeem en verdraai dan
í JOG CONTROL ë.
5 Druk op YES om de positie van markering A te bevestigen.
y De markeringspositie B en de nieuwe „titel” worden
weergegeven. De eerste 4 seconden voor
markeringspositie B tot markeringspositie B worden
continu afgespeeld.
6 Druk op É PLAY/PAUSE van het systeem om af te spelen
tot de stoppositie van uw nieuwe „titel” (de uitgangspositie
van markering B is steeds de positie van markering A plus
4 seconden).

3 Druk op YES om te bevestigen.

7 Druk op YES om de gemarkeerde passage te bevestigen.
y EDIT TRACK wordt getoond, A-B en de titelopmaaktijd
worden weergegeven.

4 Verdraai í JOG CONTROL ë om de disk te selecteren
die wenst te wissen uit het tekstgeheugen.

Opmerking: Als u de CD-wisselaarlade opent, wordt de
opmaak geannuleerd.

5 Druk op YES om te bevestigen.
yErase Memory wordt weergegeven.

De titelopmaak wissen
1 Druk op NO tijdens stop.
y Clear A-B? wordt weergegeven.

6 Druk op YES om de tekstwissing van die specifieke disk te
bevestigen.

2 Druk op YES om de markeringen te wissen.
y De markeringen A-B worden gewist.

Opmerking: Als er geen disks in het tekstgeheugen zijn
opgeslagen zal Memory Empty worden
weergegeven.
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• Om radiozenders voor een andere frequentieband op te slaan,
herhaal stappen 1–2. Zorg dat u het volgende beschikbare
voorkeuzenummer eerst selecteert alvorens u verdergaat,
anders kunnen reeds geprogrammeerde radiozenders gewist
worden.
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CDR
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CD
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LEVEL

2 Houd PROG (PROGRAM op afstandsbediening) ingedrukt
gedurende meer dan 2 seconden.
y Autoprogram wordt weergegeven, PROG en het
huidige voorkeuzenummer in het muziekkalenderveld
beginnen te knipperen.
y Alle beschikbare radiozenders voor de geselecteerde
frequentieband worden automatisch opgeslagen. PROG
gaat uit, het voorkeuzenummer, de frequentieband en de
frequentie van de laatste vooringestelde zender worden
kort weergegeven.

ERASE

• Om de automatische programmering af te sluiten, druk op
PROG (PROGRAM op de afstandsbediening).

FINALIZE

EDIT

MIC

Afstemmen op radiozenders

Opmerkingen: – Als er RDS-zenders beschikbaar zijn, zullen
deze eerst worden geprogrammeerd.
– De sterke zenders zullen steeds automatisch
voor de zwakke zenders worden
geprogrammeerd.

1 Druk op TUNER om de tuner te selecteren.
y Tuner wordt afgerold.

Manuele programmering
1 Volg stap 1 en 2 van „Afstemmen op radiozenders”.

2 Druk nogmaals op TUNER om de gewenste frequentieband
te selecteren.
y De geselecteerde frequentieband wordt weergegeven.

2 Houd PROG (PROGRAM op afstandsbediening) ingedrukt
gedurende minder dan 2 seconden.
y PROG en het huidige voorkeuzenummer in het
muziekkalenderveld beginnen te knipperen.

3 Houd à SEARCH of á SEARCH (à of á op de
afstandsbediening) ingedrukt gedurende meer dan een
halve seconde.
y De geselecteerde frequentieband en Searching
wordt weergegeven. De radio stemt af op een zender
met voldoende signaalsterkte.
4 Herhaal het zoeken tot u de gewenste zender vindt.
• Om af te stemmen op een zwakke zender drukt u zo vaak
als nodig kort op à SEARCH of á SEARCH (à of á op
de afstandsbediening) voor een optimale ontvangst.

3 Druk op à SEARCH of á SEARCH (à of á op de
afstandsbediening) om af te stemmen op de gewenste
radiozender.
• Om de radiozender aan een ander voorkeuzenummer toe te
wijzen, verdraai í JOG CONTROL ë (druk opí of ë
van de afstandsbediening).
4 Druk op YES om de instelling te bevestigen.
y PROG gaat uit, het voorkeuzenummer, de frequentieband
en de frequentie van de voorkeuzezender worden
weergegeven.

Radiozenders opslaan
Het is mogelijk maximaal 40 radiozenders op te slaan. Zenders
kunnen automatisch worden geselecteerd en geprogrammeerd
of u kunt dat zelf doen. Het programmeren zal uw vroegere
voorinstellingen overschrijven te beginnen vanaf de laatste
actieve voorkeuzezender. Na het programmeren zal worden
afgestemd op de laatste opgeslagen voorkeuzezender.
Automatische programmering
Als op geen voorkeuzezender is afgestemd, begint het
automatisch programmeren bij voorkeuzezender nummer één.
1 Volg stap 1 en 2 van „Afstemmen op radiozenders”.
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• Om de manuele programmering af te sluiten, druk op PROG
(PROGRAM op de afstandsbediening).

Afstemmen op voorkeuzezenders
• Gebruik í JOG CONTROL ë (í of ë op de
afstandsbediening) tot het voorkeuzenummer van de
gewenste zender wordt weergegeven.

RDS

EON

NEW

RDS

ABLE MINI HIFI

SYSTEM

CD TE

XT

S/TA

CLOCK

/TIMER

De functie Enhanced Other Networks bevat informatie over
de RDS-inhoud van bepaalde andere RDS-radiozenders. Als
EON actief is, wordt EON getoond. Dan zal het beluisteren van
een CD(RW) niet alleen worden onderbroken door de nieuwsof verkeersaankondiging van de geselecteerde zender, maar
ook van andere RDS-zenders.

Deze functie Radio Data System is een dienst waardoor
FM-zenders bijkomende informatie samen met het gewone
FM-radiosignaal kunnen doorsturen. Als u een RDS-zender
ontvangt, worden
en de zendernaam weergegeven.
Verschillende RDS-gegevens doorlopen
• Druk op meermaals RDS van het systeem om de volgende
informatie te doorlopen (indien beschikbaar):
– Zendernaam
– Radio Text-boodschappen
– RDS-klok
• Druk op DISPLAY van het systeem om de frequentie van
een RDS-zender te bekijken.

NEWS/TA – Nieuws- en verkeersaankondiging
Met deze functie geactiveerd zal het beluisteren van een
CD(RW) of een externe bron tijdelijk worden onderbroken door
de nieuws- of verkeersaankondiging van een RDS-zender.
1 Stem af op de gewenste RDS-zender.
2 Speel uw CD(RW) of uw externe bron af.
3 Druk op meermaals NEWS/TA van het systeem om één van
volgende selecties te maken:
y TA wordt getoond en het beluisteren wordt alleen
onderbroken als de zender verkeersaankondigingen
uitzendt.
y NEWS wordt getoond en het beluisteren wordt alleen
onderbroken als de zender nieuws uitzendt.
y NEWS en TA wordt getoond en het beluisteren wordt
onderbroken als de zender nieuws- of
verkeersaankondigingen uitzendt.
y NEWS en TA verdwijnt en de functie wordt gedeactiveerd.
Opmerking: Om ongewenste opnamen te vermijden, werkt
deze functie niet tijdens het opnemen van een
CD(RW) of terwijl u in menu’s zit.
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4 Druk op YES om de selectie te bevestigen.
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6 Gebruik à SEARCH of á SEARCH op het systeem om
van dag van de week naar uur te gaan.

DISPLAY

7 Verdraai í JOG CONTROL ë om het uur in te stellen.
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8 Herhaal stap 6 en 7 om de minuten in te stellen.
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9 Druk op YES om de instellingen te bevestigen.
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Klokinstelling
Het is mogelijk de klok in te stellen door een tijdsignaal te
gebruiken dat samen met het RDS-signaal wordt uitgezonden.
Dit werkt alleen als de RDS-zender dit tijdsignaal uitzendt.
Automatische klokinstelling
1 Stem af op een RDS-zender (zie „Tuner”).
2 Druk op CLOCK/TIMER van het systeem gedurende meer
dan 3 seconden.
y RDS Clock knippert gedurende maximaal
90 seconden. Dan wordt de tijd weergegeven.
Als No RDS Clock wordt weergegeven, wordt geen
tijdsignaal doorgestuurd. In dat geval moet u afstemmen op
een andere RDS-zender of de klok manueel instellen.
Opmerking: Het uitgezonden tijdsignaal van bepaalde
RDS-zenders zal niet altijd precies zijn. Als u een
afwijking in de kloktijd vaststelt, stel uw klok dan
manueel in en de tijd zal dan weer precies lopen.
Manuele klokinstelling
1 Druk zo vaak als nodig op y STANDBY ON van het systeem
om het systeem in standby te zetten.
2 Druk op CLOCK/TIMER van het systeem.
3 Verdraai í JOG CONTROL ë om de klok te selecteren.
y Clock wordt weergegeven en X begint te knipperen.
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KLOK/TIMER

Alarmtimer
Alarmtimerinstelling
Het systeem kan worden gebruikt als een alarmklok, waarbij
de tuner, CD-recorder of CD-wisselaar de weergave
automatisch start op een vooringesteld tijdstip.
1 Druk zo vaak als nodig op y STANDBY ON van het systeem
om het systeem in standby te zetten.
2 Druk op CLOCK/TIMER van het systeem.
3 Verdraai í JOG CONTROL ë om de alarmtimer te selecteren.
y Alarm wordt weergegeven, ALARM knippert.
4 Druk op YES om de selectie te bevestigen.
y Het urencijfer knippert.
5 Verdraai í JOG CONTROL ë om het uur in te stellen.
6 Gebruik à SEARCH of á SEARCH op het systeem om
van uren naar minuten te gaan.

5 Gebruik à SEARCH of á SEARCH van het systeem om
van uren naar minuten van opnamestart te gaan.

Nederlands

U hebt de mogelijkheid om verschillende timerfuncties te selecteren
die op een gekozen tijdstip zullen worden geactiveerd. Zorg dat de
klok is ingesteld alvorens u één van deze functies gebruikt.

6 Verdraai í JOG CONTROL ë om de minuten van
opnamestart in te stellen.
7 Zet deze procedure verder door à SEARCH of á SEARCH
te gebruiken om over te gaan naar uur en minuten van
opname-einde en naar de dag van de week. Na elke stap
moet u steeds í JOG CONTROL ë verdraaien om de
instellingen te verrichten.
8 Druk op YES om de instellingen te bevestigen.
9 Verdraai í JOG CONTROL ë om de bron waarvan u wilt
opnemen te selecteren.
Als u de tuner als bron hebt gekozen:
Verdraai í JOG CONTROL ë nogmaals om een
radiovoorkeuzezender te selecteren en bevestig deze
geselecteerde zender door op YES te drukken.
10 Druk op YES van het systeem om de bronselectie te
bevestigen.
• Om de opname stop te zetten, druk op Ç STOP van het
systeem.

7 Verdraai í JOG CONTROL ë om de minuten in te stellen.

Het alarm en de opnametimer aan/uitschakelen
8 Druk op YES om de tijdinstellingen te bevestigen.
9 Verdraai í JOG CONTROL ë om de bron te selecteren
waarmee u gewekt wilt worden.
10 Druk op YES van het systeem om de bronselectie te bevestigen.
• Om het alarm stop te zetten, druk op y STANDBY ON van
het systeem.

Opnametimer
Opnametimerinstelling
Het systeem kan automatisch opnamen maken van een
externe bron of van een radiovoorkeuzezender op een
vooringesteld tijdstip.
1 Volg stap 1 en 2 van „Alarmtijdinstelling”.
2 Verdraai í JOG CONTROL ë om de opnametimer te
selecteren.
y Rec Timer wordt weergegeven, REC wordt getoond
en X begint te knipperen.
3 Druk op YES van het systeem om de selectie te bevestigen.
y Het urencijfer voor opnamestart knippert.
4 Verdraai í JOG CONTROL ë om het uur voor
opnamestart in te stellen.

• Druk meermaals op TIMER ON/OFF van de afstandsbediening
om de alarm- en/of opnametimer aan of uit te schakelen:
y ALARM wordt getoond en Alarm ON wordt
weergegeven als de alarmtimer wordt ingeschakeld.
y REC wordt getoond en REC Timer ON wordt
weergegeven als de opnametimer wordt uitgeschakeld.
y ALARM en REC worden getoond, REC+Alarm ON
wordt weergegeven als de alarm- en opnametimer
worden ingeschakeld.
y ALARM en REC gaan uit, REC+AlarmOFF wordt
weergegeven als de alarm- en opnametimer worden
uitgeschakeld.

Inslaaptimer
U kunt een bepaalde periode instellen alvorens het systeem
wordt uitgeschakeld.
1 Druk op SLEEP van de afstandsbediening tot de gewenste
inslaaptijd wordt weergegeven.
y SLEEP wordt getoond en Sleep 60 min,
45 min, 30 min,15 min wordt weergegeven of
Sleep OFF wordt weergegeven.
2 Zodra de gewenste tijd wordt weergegeven, druk dan niet
opnieuw op SLEEP.
y Na het verstrijken van de gekozen tijd, wordt het
systeem in standby geschakeld.
• Om de inslaaptimer te deactiveren, druk op SLEEP van de
afstandsbediening tot Sleep OFF wordt weergegeven.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Nederlands

Wijzigingen mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving.
Algemeen
Netvoeding ...................................................220–240 V / 50 Hz
Stroomverbruik
Actief .........................................................................157 W
Standby.....................................................................< 30 W
Economische stroomspaarstand ................................< 2 W
Afmetingen, b × h × d .............................265 × 310 × 395 mm
Gewicht (zonder luidsprekers) ...........................................11 kg
Versterker
Uitgangsvermogen..............2 × 200 W MPO, 2 × 100 W RMS,
6 Ω, 1 kHz, THV 10%
Frequentiekarakteristiek ...........................20–20 000 Hz, ±3 dB
S/R-verhouding ...................................................≥ 80 dBA (IEC)
Ingangsgevoeligheid
AUX IN L/R...............................................................800 mV
MIC...............................................................................1 mV
DIGITAL IN ..............................500 mVpp (75 Ω)/12–56 kHz
Uitgang
Impedantie luidsprekers.............................................≥ 6 Ω
Impedantie hoofdtelefoon...............................32 Ω–600 Ω
LINE OUT L/R ...........................................................500 mV
DIGITAL OUT ..............................500 mVpp (75 Ω)/44,1 kHz
SUBWOOFER OUT...........................................................1 V
CD-wisselaar
Aantal programmeerbare titels ..............................................40
Frequentiebereik...................................................20–20 000 Hz
S/R-verhouding............................................................≥ 92 dBA
Overspraak ........................................................≤ -65 dB (1 kHz)
Totale harmonische vervorming .......................≤ -94 dB (1 kHz)
CD-recorder
Aantal programmeerbare titels ..............................................99
CD-weergave
Frequentiebereik ............................................20–20 000 Hz
S/R-verhouding .....................................................≥ 92 dBA
Overspraak..................................................≤ -65 dB (1 kHz)
Totale harmonische vervorming .................≤ -84 dB (1 kHz)
Analoge opname, digitale weergave
Frequentiebereik ............................................20–20 000 Hz
S/R-verhouding .....................................................≥ 86 dBA
Overspraak..................................................≤ -65 dB (1 kHz)
Totale harmonische vervorming .................≤ -81 dB (1 kHz)
Laser (CD recorder)
Type ..................................................Halfgeleider laser GaAIAs
Golflengte..............................................775–795 nm (bij 25° C)
Uitgangsvermogen.............2,5 mW (Lezen), 35 mW (Schrijven)
Laserstraalafwijking ..................................................60 graden
Tuner
Golflengtebereik
FM..............................................................87,5–108,0 MHz
MW...............................................................531–1 602 kHz
LW....................................................................153–279 kHz
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Luidsprekers
Systeem .........................................................3-weg bass reflex
Impedantie............................................................................6 Ω
Woofer ...........................................................................1 × 6,5"
Tweeter .................................1 × 2,5", gekoeld met Ferro fluid
Tweeter ..........................................................1 × 1", Polydome
Afmetingen, h × b × d .............................310 × 240 × 323 mm
Gewicht.......................................................................4,6 kg/elk

WAARSCHUWING
In geen geval mag u proberen het systeem zelf te
repareren, omdat daardoor de waarborg vervalt. Open
het systeem niet, want u loopt het risico van
elektrische schokken.
Als een fout optreedt, controleer dan eerst de hieronder
afgedrukte punten alvorens u het systeem laat repareren.

Nederlands

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
Als u een probleem niet kunt oplossen door deze tips te
volgen, raadpleeg dan uw dealer of service center.

LASERVEILIGHEID
Dit systeem maakt gebruik van een laserstraal. Alleen
een bekwame technicus mag het deksel afnemen of het
systeem proberen te repareren, omwille van het gevaar
voor oogkwetsuren.

PROBLEEM

MOGELIJKE OORZAAK

OPLOSSING

Geen geluid,
geen stroom

Volume is niet correct ingesteld.

Stel het volume in.

Hoofdtelefoon is aangesloten.

Maak de hoofdtelefoon los.

Luidsprekers zijn niet of verkeerd aangesloten. Zorg dat luidsprekers behoorlijk aangesloten zijn.
Voedingskabel is niet goed aangesloten.

Sluit voedingskabel goed aan.

Geen reactie op
bedieningen

Elektrostatische ontlading

Maak het systeem los van de voeding,
herstel verbinding na enkele seconden.

Slechte radio-ontvangst

Zwak radiosignaal

Richt de antenne voor optimale ontvangst.

Antenne staat bij een stralingsbron zoals een
TV, VCR, computer enz.

Verander de positie van de storende
eenheid of probeer deze uit te zetten.

Slechte
lagetonenweergave

Luidsprekers zijn niet in fase.

Sluit de gekleurde (of gemarkeerde) draden aan
op de gekleurde aansluitklemmen en de zwarte
(of ongemarkeerde) draden op de zwarte
aansluitklemmen.

Slecht geluid

Slecht passende instelling voor specifieke
muziektype of geluid

Stel de klankinstellingen bij op het systeem.

Afstandsbediening werkt
niet behoorlijk

Batterijen zijn verkeerd ingezet.

Zet batterijen correct in.

Batterijen zijn leeg.
Afstand tot het systeem is te groot.

Zet nieuwe batterijen in.
Verklein de afstand.

Insert Disc aanduiding De CD(RW) is erg gekrast of vuil.

Vervang of reinig de CD.

Geen CD(RW) ingezet of omgekeerd ingezet.

Zet een CD(RW) in met het label naar boven.

De laserlens is beslagen.

Wacht tot de lens weer helder is.

Wrong Disc aanduiding, Geen digitale audio CD ingezet.
Use Audio CD aanduiding

Zet een digitale audio disk gemarkeerd met
“Digital Audio” en het speciale logo in.

Disc Recover aanduiding Stroomuitval

Wacht enkele minuten. De disk wordt gerepareerd.

Disc Error aanduiding Disc Recover kon de disk niet
repareren.

De disk kan nog worden afgespeeld, maar niet
verder worden opgenomen of gefinaliseerd.

Check Input aanduiding Verkeerde ingang werd gekozen.

Selecteer de correcte ingang.

Opnemen lukt niet

Opname-disk is niet
afspeelbaar in andere
standaard CD-speler

Geen correcte digitale bron werd
gedetecteerd na begin van opname.

Zorg dat de aansluitingskabel
goed is aangesloten.

CDR(W) is gekrast of vuil.

Zorg dat de CDR(W) absoluut vrij van
krassen en stofdeeltjes is.

De ingezette disk is niet opneembaar.

Zet een digitale CDR(W) in en zorg dat
deze ongefinaliseerd is.

Opnameproces wordt onderbroken
(stroomuitval, mechanische schok).

Herstart het opnemen.

De ingezette CDR(W) is niet gefinaliseerd.

Finaliseer de CDR(W).

De CDRW is ingezet in een nietCDRW-compatibele CD-speler.

Zet de CDRW in een CDRW-compatibele
CD-speler in.
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