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1 Důležité
informace

•
•

Bezpečnost
Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly

•

•
•

Tento „blesk“ označuje neizolovaný materiál
v jednotce, který může způsobit úraz
elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech
členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku.
Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce,
o kterých byste si měli pozorně přečíst
v přibalené literatuře, abyste předešli
problémům s provozem a údržbou.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko požáru
nebo úrazu elektrickým proudem, přístroj
nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumisťujte
na něj objekty obsahující tekutiny, například
vázy.
POZOR: Aby nedošlo k úrazu elektrickým
proudem, široký kontakt konektoru nastavte
do polohy odpovídající širokému slotu a
konektor zasuňte až na doraz.

Důležité bezpečnostní pokyny
•
•
•

Přečtěte si tyto pokyny.
Respektujte všechna upozornění.
Dodržujte všechny pokyny.

•
•

•
•

•

2
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Nezakrývejte ventilační otvory.
Zařízení instalujte podle pokynů
výrobce.
Zařízení neinstalujte v blízkosti
zdrojů tepla (radiátory, přímotopy,
sporáky apod.) nebo jiných jednotek
(včetně zesilovačů) produkujících
teplo.
Síťový kabel chraňte před
pošlapáním nebo přiskřípnutím.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat
vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel
opouští radiobudík.
Používejte pouze doplňky nebo
příslušenství doporučené výrobcem.
Používejte pouze vozíky, podstavce,
stativy, držáky či stolky doporučené
výrobcem nebo prodávané s HiFi systémem. Při
přemísťování jednotky
na vozíku je třeba
zachovat opatrnost,
aby nedošlo ke
zranění způsobenému
převržením vozíku.
Během bouřky či v době, kdy Hi-Fi
systém nebude delší dobu používán,
odpojte síťový kabel ze zásuvky.
Veškeré opravy svěřte
kvalifikovanému servisnímu
technikovi. Hi-Fi systém by měl být
přezkoušen kvalifikovanou osobou
zejména v případech poškození
síťového kabelu nebo vidlice,
v situacích, kdy do Hi-Fi systému
vnikla tekutina nebo nějaký předmět,
Hi-Fi systém byl vystaven dešti či
vlhkosti, nepracuje normálně nebo
utrpěl pád.
Hi-Fi systém nesmí být vystaven
kapající nebo stříkající tekutině.
Na Hi-Fi systém nepokládejte
žádné nebezpečné předměty (např.
předměty naplněné tekutinou nebo
hořící svíčky).
UPOZORNĚNÍ týkající se používání
baterie – dodržujte následující
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•
•
•
•

Varování
•• Neodstraňujte kryt přístroje.
•• Nikdy nemažte žádnou část tohoto
přístroje.

•• Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické
zařízení.

•• Zařízení nevystavujte přímému slunci,
otevřenému ohni nebo žáru.

•• Nikdy se nedívejte do laserového paprsku
uvnitř zařízení.

•• Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup

k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru,
abyste mohli toto zařízení odpojit od
napájení.

CS
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pokyny, abyste zabránili uniku
elektrolytu z baterie, který může
způsobit zranění, poškození majetku
nebo poškození dálkového ovladače:
Všechny baterie nainstalujte správně
podle značení + a − na dálkovém
ovladači.
Nekombinujte různé baterie (staré
a nové nebo uhlíkové a alkalické
apod.).
Pokud nebudete dálkový ovladač
delší dobu používat, baterie vyjměte.
Pokud je jako odpojovací zařízení
použito SÍŤOVÉ napájení nebo
sdružovač, mělo by být odpojovací
zařízení připraveno k použití.
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2 Váš Hi-Fi
minisystém
Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi
uživateli výrobků společnosti Philips! Chceteli využívat všech výhod podpory nabízené
společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na
stránkách www.philips.com/welcome.

Obsah dodávky
Zkontrolujte a ověřte obsah balení:
• Hlavní jednotka
• Dálkový ovladač (s bateriemi)
• Reproduktorová skříň (2 ks)
• Anténa VKV
• Uživatelský manuál
• Stručný návod k rychlému použití

Úvod
Díky Hi-Fi systému můžete:
• vychutnat si zvuk ze zvukových disků,
zařízení USB, přehrávačů iPod/iPhone a
jiných externích zařízení
• poslouchat rádiové stanice
Hi-Fi systém umožňuje obohatit zvuk těmito
zvukovými efekty:
• DSC (Digital Sound Control)
• DBB (Dynamic Bass Boost)
• Funkce Max sound umožňující okamžité
zvýšení výkonu
Hi-Fi systém podporuje tyto formáty médií:

4
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n
a

Č eš tina

Celkový pohled na hlavní
jednotku

m

b

c

l

d

k

e

j

f

i

g

h

a

•
•

Zapnutí Hi-Fi systému.
Přepnutí do pohotovostního režimu
nebo do pohotovostního režimu Eco.

b ALBUM/PRESET +/• Odstranění předvolby rádiové
stanice.
CS

book2.indb

5

3/3/2011

5

10:30:52 AM

•

Přechod na předchozí nebo
následující album.
Procházení nabídky zařízení iPod/
iPhone.

•
c

•

/

Zastavení přehrávání nebo vymazání
programu.
Spuštění nebo pozastavení
přehrávání.

•

d DISC
• Volba zdroje disk.

Celkový pohled na dálkový
ovladač
a
b
s

c

r
q

e iPod/iPhone
• Volba zdroje iPod/iPhone.

p

f Ovladač hlasitosti
• Nastavení hlasitosti.
g MP3 LINK
• Připojte externí audiozařízení.

d

o
n

e

m

h Dock pro zařízení iPod/iPhone
i USB DIRECT
• Zásuvka USB

l

j MP3 LINK/USB
• Volba zdroje MP3 link/USB.
k TUNER
• Volba zdroje tuner.
l

/

•
•
•
•

m

•

f

Přechod na předchozí nebo
následující stopu.
Vyhledávání v rámci stopy nebo
disku.
Naladění rádiové stanice.
Nastavení času.

g

k

h

j
i

Vysunutí nebo zavření podavače
disku.

n Panel displeje
• Zobrazení aktuálního stavu.

6
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•
•

Zapnutí Hi-Fi systému.
Přepnutí do pohotovostního režimu
nebo do pohotovostního režimu Eco.

b OPEN/CLOSE
• Vysunutí nebo zavření podavače
disku.
c CD
• Volba zdroje disk.
d MP3 LINK/USB
• Volba zdroje MP3 link/USB.

m MAX
• Zapnutí/vypnutí okamžitého zvýšení
výkonu.
n

g PROG/CLOCK SET
• Nastavení času.
• Programování stop a rádiových
stanic.
h SLEEP/TIMER
• Nastavení budíku/časovače.
i DSC
• Výběr předvolby nastavení zvuku.
j DBB
• Zapnutí/vypnutí dynamického
zvýraznění basů.

/MENU
Zastavení přehrávání.
Vymazání programu.
Procházení nabídky zařízení iPod/
iPhone.

o iPod/iPhone
• Volba zdroje iPod/iPhone.
p

e DISP/MUTE
• Ztlumení/zapnutí zvuku.
• Zobrazení aktuálních informací.
f Číselná klávesnice
• Výběr skladby přímo z disku.
• Přímý výběr předvolby rádiové
stanice.

•
•
•

Č eš tina

a

•
•
•
•

q

•

/

Vyhledávání v rámci stopy nebo
disku.
Naladění rádiové stanice.
Přechod na předchozí nebo
následující stopu.
Nastavení času.
Spuštění nebo pozastavení
přehrávání.

r PRESET/ALBUM
• Výběr předvolby rádiové stanice.
• Přechod na předchozí nebo
následující album.
• Procházení nabídky zařízení iPod/
iPhone.
s TUNER
• Volba zdroje tuner.

k REPEAT/SHUFFLE
• Opakované/náhodné přehrávání
stop.
l VOL +/• Nastavení hlasitosti.
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3 Začínáme
Výstraha

Připojení antény VKV
Anténu VKV připojte do zásuvky FM ANT na
zadní straně Hi-Fi systému.

•• Použití ovládacích prvků nebo úpravy

provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde
uvedenými informacemi, mohou způsobit
škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů
uvedených v této kapitole.

Připojení reproduktorů
Kabely reproduktorů zcela zasuňte do zásuvek
pro reproduktory na zadní straně Hi-Fi systému.

Příprava dálkového ovladače
Výstraha
•• Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte

před horkem, slunečním zářením nebo ohněm.
Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
•• Nebezpečí snížení životnosti akumulátorů!
Nikdy nepoužívejte různé značky ani typy
akumulátorů.
L
R

Než začnete používat dálkový ovladač,
nainstalujte dvě baterie typu AAA se správnou
polaritou (+/−) podle označení.
a

b

c

8
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Výstraha
•• Hrozí nebezpečí poškození přístroje!

Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti
odpovídá napětí, které je uvedeno na hlavici
hlavní síťové šňůry.
•• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při
odpojování síťové šňůry vytahujte vždy ze
zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.

Poznámka
•• Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, zda
je vše ostatní řádně zapojeno.

4

Opakováním kroků 2 až 3 nastavte
hodiny a minuty.
Poznámka

•• Režim nastavení hodin ukončíte stisknutím
tlačítka .

•• Jestliže nejsou hodiny ještě nastaveny,

po vložení zařízení iPod/iPhone systém
automaticky synchronizuje čas se zařízením
iPod/iPhone.

Č eš tina

Připojení napájení

Zapnutí
Stiskněte tlačítko .
»» Hi-Fi systém se přepne na poslední
vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu.
Stisknutím tlačítka přepnete Hi-Fi systém do
pohotovostního režimu.
»» Na zobrazovacím panelu se zobrazí
hodiny (pokud jsou nastaveny).
Přepnutí systému do pohotovostního režimu
Eco:
V pohotovostním režimu stiskněte a na
2 sekundy přidržte tlačítko .
»» Po displeji se posouvá hlášení [ECO
POWER] (úsporný režim Eco), poté
dojde k vypnutí podsvícení.

Nastavení hodin
1

2
3

V pohotovostním režimu stiskněte a na
2 sekundy přidržte tlačítko CLOCK SET.
»» Na displeji se posouvá hlášení [SET
CLOCK] (nastavit hodiny), poté blikne
hlášení [24 HOUR] nebo [12 HOUR].
12/24hodinový formát zvolte stisknutím
tlačítka / .
Stisknutím tlačítka CLOCK SET volbu
potvrďte.
»» Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
CS
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4 Přehrávání

Přehrávání ze zařízení iPod/
iPhone

Základní operace přehrávání
Funkce
Zastavení
přehrávání
Pozastavení/
obnovení
přehrávání
Vynechání stopy
Vyhledávání
během
přehrávání

Akce
stiskněte tlačítko .
stiskněte tlačítko

Prostřednictvím tohoto Hi-Fi systému si lze
vychutnat hudbu ze zařízení iPod/iPhone.

Kompatibilní iPod/iPhone
.

stiskněte tlačítko / .
stiskněte a podržte tlačítko
/ , poté jej uvolněte
a obnovte normální
přehrávání.
Výběr alba (pro stiskněte tlačítko / .
soubory MP3/
WMA)
Procházení
stiskněte tlačítko MENU,
nabídky zařízení poté pomocí tlačítek
iPod/iPhone
/ proveďte výběr a
stisknutím tlačítka
jej
potvrďte.
Přímý výběr
použijte číselná tlačítka.
stopy

Hi-Fi systém podporuje následující modely
zařízení iPod a iPhone:
Vyrobeno pro následující zařízení:
• iPod touch (1., 2., 3., a 4. generace)
• iPod classic
• iPod s obrazem
• iPod nano (1., 2., 3., 4., 5., a 6. generace)
• iPod s barevným displejem
• iPod mini
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone

Přehrávání disku
1
2
3

10
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Stisknutím tlačítka CD vyberte zdroj disk.
Stiskněte tlačítko .
»» Podavač disku se otevře.
Vložte disk potištěnou stranou nahoru,
poté stisknutím tlačítka zavřete podavač
disku.
»» Hlášení [Read] (načítání) krátce
blikne, poté je automaticky zahájeno
přehrávání.
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Poslech hudby ze zařízení iPod/iPhone

1

Vložte do docku zařízení iPod/iPhone.

Přehrávání z jednotky USB
Poznámka
•• Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje

1
2

Vložte zařízení USB do zásuvky

Č eš tina

přehrávatelný zvukový obsah.

.

Stisknutím tlačítka USB vyberte zdroj
jednotky USB.
»» Přehrávání se automaticky spustí.

Přehrávání zvuku z externího
zařízení
2
3

Stisknutím tlačítka iPod/iPhone vyberte
zdroj – zařízení iPod/iPhone.

Spusťte přehrávání zvuku ze zařízení
iPod/iPhone.
Chcete-li vyjmout zařízení iPod/iPhone:
Vytáhněte zařízení iPod/iPhone z docku.

Prostřednictvím této jednotky a kabelu MP3
link (není součástí dodávky) lze též poslouchat
externí audiozař zení.

1
2
3

Připojte kabel MP3 Link ke
• k zásuvce MP3 LINK.
• k zásuvce výstupu zvuku externího
zařízení.
Opakovaným stisknutím tlačítka MP3
LINK vyberte režim MP3 link.
Spusťte přehrávání externího zařízení (viz
uživatelská příručka zařízení).

Nabíjení zařízení iPod/iPhone
Je-li systém připojen ke zdroji napájení,
je zahájeno nabíjení zařízení iPod/iPhone
v docku.
CS
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5 Možnosti
přehrávání

2

Nastavení zvuku

Programování stop

Během přehrávání lze nastavit hlasitost a vybrat
zvukové efekty:
Funkce
Akce
Zvýšení/snížení hlasitosti Stiskněte tlačítko
VOL +/-.
Ztlumení/zapnutí zvuku Stiskněte tlačítko
MUTE a přidržte
jej dvě sekundy.
Zapnutí/vypnutí
Stiskněte tlačítko
okamžitého zvýšení
MAX.
výkonu
Zapnutí/vypnutí
Stiskněte tlačítko
dynamického zvýraznění DBB.
basů
Výběr předvolby
Opakovaně
zvukového efektu (FLAT, stiskněte tlačítko
OPTIMAL, JAZZ,
DSC.
ROCK a TECHNO)

Chcete-li vrátit normální přehrávání,
stiskněte opakovaně tlačítko REPEAT,
dokud se nepřestane zobrazovat hlášení
[TRK] (stopa).

Naprogramovat lze maximálně 20 stop.

1

2
3
4
5

V režimu CD/USB zastavte přehrávání
stisknutím tlačítka , poté stisknutím
tlačítka PROG aktivujte režim
programování.
»» Na panelu displeje bliká hlášení
[PROG] (program) a číslo předvolby.
U stop MP3/WMA vyberte pomocí
tlačítek / album.
Pomocí tlačítek / vyberte číslo
stopy a stisknutím tlačítka PROG volbu
potvrďte.
Opakováním kroků 2 - 3 naprogramujete
další stopy.
Stisknutím tlačítka
přehrajete
naprogramované stopy.
»» Během přehrávání je zobrazeno hlášení
[PROG] (program).
•

Opakované a náhodné
přehrávání
1

12
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Opakovaným stisknutím tlačítka REPEAT
vyberte:
•
: opakované přehrávání aktuální
stopy.
•
(pouze u souborů MP3/WMA):
opakované přehrávání aktuálního
alba.
•
(opakovat vše): opakovaně
přehraje všechny skladby.
•
: přehrávání všech stop
v náhodném pořadí.

Chcete-li program vymazat, stiskněte
v pozici zastavení tlačítko .

Zobrazení jiných informací
Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY
během přehrávání zobrazíte čas a jiné
informace o přehrávání.
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Naladění rádiové stanice VKV
Poznámka
•• Lepšího příjmu docílíte úplným natažením
antény VKV a úpravou její pozice.

1

Stisknutím tlačítka TUNER vyberte zdroj
tuner VKV.

2

Stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko
/ .
»» Hi-Fi systém automaticky naladí stanici
se silným příjmem.

3

Opakováním kroku 2 naladíte další
stanice.
Ruční naladění stanice:

1

Opakovaně stiskněte tlačítko / ,
dokud nenajdete optimální příjem.

Automatické uložení
rádiových stanic VKV

Ruční uložení rádiových
stanic VKV
1
2
3
4
5

Ladění rádiové stanice VKV.
Stiskněte tlačítko PROG.
»» Začne blikat číslo předvolby.
Opakovaným stisknutím tlačítka
vyberte číslo.

Č eš tina

6 Poslech rádia
VKV

/

Potvrďte opětovným stiskem tlačítka
PROG.
Opakováním kroků 1 až 4 uložíte další
stanice.
Poznámka

•• Chcete-li přednastavenou stanici vymazat,
uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové
stanice
V režimu tuneru opakovaně stiskněte tlačítko
/ a vyberte předvolbu rádiové stanice.

Poznámka
•• Uložit lze maximálně 20 předvoleb rádiových
stanic.

V režimu tuneru VKV stiskněte a na 2 sekundy
přidržte tlačítko PROG.
»» Zobrazí se hlášení [AUTO]
(automaticky).
»» Systém automaticky uloží všechny
dostupné stanice VKV a začne
přehrávat první dostupnou stanici.
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7 Další funkce
Nastavení budíku
Hi-Fi systém lze použít jako budík. Jako zdroj
budíku lze použít disk, tuner, USB nebo zařízení
iPod/iPhone.
Poznámka
•• Zkontrolujte správné nastavení hodin.

1

3
4
5
6

V pohotovostním režimu stiskněte
a přidržte tlačítko TIMER, dokud se
nezobrazí hlášení [SET TIMER] (nastavte
časovač). Poté se po displeji posouvá
hlášení [SELECT SOURCE] (vyberte
zdroj).2
Pomocí tlačítek volby
zdroje vyberte zdroj budíku: DISC,
TUNER, USB nebo iPod/iPhone.

Nastavení časovače vypnutí
Hi-Fi systém lze po uplynutí předem
nastaveného časového období automaticky
přepnout do pohotovostního režimu.
Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP nastavte
interval (v minutách).
»» Je-li aktivován časovač vypnutí, je
zobrazen symbol .
Chcete-li časovat deaktivovat, stiskněte znovu
tlačítko SLEEP, dokud nebude zobrazeno hlášení
[SLP OFF] (časovač vypnutý).
»» Nápis zmizí.

Stisknutím tlačítka TIMER volbu potvrďte.
»» Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
Stisknutím tlačítek
hodiny.

/

nastavte

Stisknutím tlačítka TIMER volbu potvrďte.
»» Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
Minuty nastavte opakováním kroků 4–5.
»» Zobrazí se ikona budíku.
Poznámka

•• V pohotovostním režimu opakovaným

stisknutím tlačítka TIMER aktivujte/deaktivujte
budík.
•• Po zazvonění budíku lze upravovat hlasitost
pomocí tlačítka VOL +/-.
•• Pokud je jako zdroj budíku vybrán disk/USB/
iPod/iPhone, ale není vložen disk ani není
připojeno zařízení USB/iPod/iPhone, systém se
automaticky přepne na zdroj tuner.

14
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Poznámka
•• Informace o výrobku jsou předmětem změn
bez předchozího upozornění.

Specifikace

Tuner
VKV
Rozsah ladění
Ladicí mřížka
Citlivost
– Mono, poměr signál/šum
26 dB
– Stereo, poměr signál/šum
46 dB
Odladivost vyhledávání
Celkové harmonické
zkreslení
Poměr signálu k šumu

87,5 - 108 MHz
50 KHz
<22 dBu

Č eš tina

8 Informace
o výrobku

<45 dBu
<28 dBu
<3%
>45 dB

Zesilovač
Jmenovitý výstupní výkon
Kmitočtová charakteristika
Odstup signál/šum

60 W na kanál
x4
63–16 000 Hz,
±3 dB
>55 dB

Disk
Typ laseru
Průměr disku
Podporuje disky

Polovodičový
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R,
CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
24 bitů/44,1 kHz

Audio DA převodník
Celkové harmonické
zkreslení
<1%
Kmitočtová
charakteristika
63 Hz - 16 kHz
Poměr signálu k šumu¨ > 65 dBA

Reproduktory
Impedance reproduktoru

4 ohmy

Obecné informace
Napájení střídavým
proudem
Spotřeba elektrické
energie při provozu
Spotřeba energie
v pohotovostním
režimu
Spotřeba energie
v pohotovostním
režimu Eco Power
Připojení USB Direct
Rozměry
– Hlavní jednotka
(Š x V x H)
– Reproduktorová
skříň (Š x V x H)
Hmotnost
– Včetně balení
– Hlavní jednotka
– Reproduktorová skříň

220–240 V~,
50/60 Hz
55 W
<1 W
<0,5 W
Verze 2.0/1.1
220 x 312 x 270 mm
229 x 359 x 269 mm
13,2 kg
3,6 kg
2 x 3,7 kg
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Informace o hratelnosti USB
Kompatibilní zařízení USB:
• Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo
USB 1.1)
• Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo
USB 1.1)
• paměťové karty (je nutná přídavná
čtečka karet vhodná pro tuto
jednotku)
Podporované formáty:
• USB nebo formát paměťových
souborů FAT16, FAT32 (velikost
oddílu: 512 bajtů)
• Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s
a proměnlivá přenosová rychlost
• WMA v9 nebo starší
• Hloubka adresářů maximálně do
8 úrovní
• Počet alb/složek: maximálně 999
• Počet skladeb/titulů: maximálně 999
• ID3 tag v2.0 nebo novější
• Názvy souborů v kódování Unicode
UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)
Nepodporované formáty:
• Prázdná alba: prázdné album je
album, které neobsahuje žádné
soubory MP3/WMA a nezobrazí se
na displeji.
• Nepodporované formáty souborů
jsou přeskočeny. Například
dokumenty Word (.doc) nebo
soubory MP3 s příponou .dlf jsou
ignorovány a nepřehrají se.
• Audiosoubory AAC, WAV a PCM
• Soubory WMA chráněné technologií
DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
• Soubory WMA ve formátu Lossless

Podporované formáty disků
MP3
•

ISO9660, Joliet

16
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•
•
•
•
•

Maximální počet titulů: 511 (v závislosti na
délce názvu souboru)
Maximum počet alb: 511
Podporované vzorkovací frekvence:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Podporované přenosové rychlosti:
32~320 (kb/s), proměnlivé přenosové
rychlosti
ID3 tag v2.0 nebo novější

Údržba
Čištění skříňky
• Použijte jemný hadřík navlhčený slabým
čisticím prostředkem. Nepoužívejte
roztok obsahující alkohol, líh, čpavek nebo
brusný materiál.
Čištění disků
• Když se disk zašpiní, očistěte jej čisticím
hadříkem. Disk otírejte od středu ke
krajům.

•

Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou
benzen, ředidla, komerčně dostupné
čisticí prostředky ani antistatické spreje,
určené pro analogové nahrávky.

Čištění optiky disku
• Po delší době se na optice disku mohou
hromadit nečistoty. Pro zajištění
dobré kvality přehrávání čistěte optiku
disku čističem optiky CD Philips nebo
jiným komerčně dostupným čističem.
Postupujte podle pokynů dodaných
s čističem.
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Varování
•• Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky,
neopravujte systém sami.
Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem,
zkontrolujte před kontaktováním servisu
následující možnosti. Pokud problém není
vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti
Philips (www.philips.com/support). V
kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti
zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a
sériové číslo.
Nefunguje napájení
•• Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra
správně připojena k jednotce.
•• Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
•• Kvůli úspoře energie se systém
automaticky přepne do pohotovostního
režimu 15 minut po skončení přehrávání
bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.
Žádný nebo špatný zvuk
•• Upravte hlasitost.
•• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny
reproduktory.
•• Zkontrolujte, zda jsou uchyceny holé části
kabelů.
Levý a pravý výstup zvuku zní obráceně.
•• Zkontrolujte připojení a umístění
reproduktorů
Jednotka nereaguje
•• Odpojte a znovu připojte zásuvku
střídavého proudu a systém znovu
zapněte.
•• Funkce pro úsporu energie jednotku
automaticky přepne do pohotovostního
režimu 15 minut po skončení přehrávání
bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.
Dálkové ovládání nefunguje

••

Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko,
vyberte nejprve správný zdroj namísto na
hlavní jednotce dálkovým ovládáním.
•• Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým
ovládáním a jednotkou.
•• Vložte baterii podle polarity (+/–).
•• Vyměňte baterii.
•• Dálkové ovládání namiřte přímo na
senzor na přední straně jednotky.
Nebyl zjištěn žádný disk
•• Vložte disk.
•• Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen
vzhůru nohama.
•• Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na
čočce.
•• Vyměňte nebo vyčistěte disk.
•• Použijte uzavřený disk CD nebo disk
správného formátu.
Špatný příjem rádia
•• Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a
televizorem nebo videorekordérem.
•• Zcela natáhněte anténu VKV.
Časovač nefunguje
•• Nastavte správně hodiny.
•• Zapněte časovač.
Nastavení hodin/časovače se vymazalo
•• Byla přerušena dodávka energie nebo
odpojena napájecí zástrčka.
•• Znovu nastavte hodiny/časovač.
Zařízení USB není podporováno
•• Zařízení USB není s jednotkou
kompatibilní. Zkuste jiné.
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9 Řešení
problémů
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10 Oznámení

a představovat trestný čin. Toto zařízení by se
k těmto účelům nemělo používat.

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské
unie na vysokofrekvenční odrušení.

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které je možné
recyklovat.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení,
které nebyly výslovně schváleny společností
WOOX Innovations, mohou mít za následek
ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Poznámka
•• Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní
straně přístroje.

Slogany „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenají, že elektronický doplněk byl navržen
specificky pro připojení k zařízení iPod nebo
iPhone a byl vývojářem certifikován jako
splňující výkonové standardy společnosti
Apple. Společnost Apple není odpovědná za
činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad
s bezpečnostními a regulačními standardy.
Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství
se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit
výkon bezdrátového přenosu.
iPod a iPhone jsou obchodní známky
společnosti Apple Inc., registrovaná v U.S.A. a
v dalších zemích.

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž
kopírování není povoleno, včetně počítačových
programů, souborů, pořadů a zvukových
nahrávek, může být porušením autorských práv
18
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Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte
staré výrobky spolu s běžným komunálním
odpadem. Správná likvidace starého výrobku
pomáhá předejít možným negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici
EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do
běžného komunálního odpadu.Informujte se
o místních pravidlech o sběru baterií, neboť
správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým
účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán.
Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál
snadno rozdělit na tři materiály: lepenku
(krabice), polystyrén (ochranné balení) a
polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného
plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné
v případě demontáže odbornou firmou
recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci
obalových materiálů, vybitých baterií a starého
zařízení se řiďte místními předpisy.
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Logo Windows Media a Windows jsou
obchodní známky nebo registrované obchodní
známky společnosti Microsoft Corporation
v USA a jiných zemích.
Zařízení je opatřeno tímto štítkem:

ČESKA REPUBLIKA
Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým
paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem
(v rozporu s tímto návodem) můże dojít k
nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu
neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli
opravu vždy svěřte specializovanému servisu.
Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění
bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí
neviditelného laserového záření!
Chraňte se před přímým zásahem laserového
paprsku.
Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj
demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou
zástrčku.
Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před
kapkami vody.
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1 Vigtigt

•
•

Sikkerhed
Lær disse sikkerhedssymboler at kende

•

•
•

Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret
materiale inde i enheden kan forårsage
elektrisk stød. For din egen og andres
sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes.
Udråbstegnet betyder, at du skal være
opmærksom på funktioner, der kræver
omhyggelig læsning af den vedlagte
vejledning, så du forebygger drifts- og
vedligeholdelsesproblemer.
ADVARSEL: Med henblik på at reducere
risikoen for brand eller elektrisk stød må
apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og
vandholdige genstande som f.eks. vaser må
ikke placeres oven på apparatet.
FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge
elektrisk stød skal stikproppen passe til
stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele
vejen ind.

•

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

•

•
•
•
•

2
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Læs disse instruktioner.
Respekter alle advarsler.
Følg alle instruktioner.
Ventilationsåbninger må ikke
blokeres. Installer apparatet

•

•

•

i overensstemmelse med
producentens instruktioner.
Installer ikke apparatet i nærheden
af varmekilder som f.eks. radiatorer,
varmeapparater, ovne eller andre
enheder (inkl. forstærkere), der
producerer varme.
Sørg for, at netledningen ikke trædes
på eller klemmes, navnlig ved
stikkene og stikforbindelserne samt
det sted, hvor ledningen føres ud af
clockradioen.
Brug kun tilbehør og ekstraudstyr,
der er godkendt af producenten.
Brug kun vogne, stativer, beslag og
borde, der enten medfølger eller er
godkendt af producenten. Hvis du
bruger en vogn, skal du passe på, at
apparatet ikke vælter ned, når du
flytter vognen.
Tag stikket til dette
Hi-Fi-system ud af
stikkontakten under
tordenvejr, eller hvis
det ikke skal bruges
gennem længere tid.
Al servicering skal udføres af
kvalificeret personale. Hi-Fi-systemet
skal serviceres, hvis det er blevet
beskadiget, f.eks. hvis netledningen
beskadiges, der er blevet spildt
væske på Hi-Fi-systemet, der er
kommet fremmedlegemer ind i HiFi-systemet, Hi-Fi-systemet er blevet
udsat for regn eller fugt, eller hvis
Hi-Fi-systemet ikke fungerer normalt
eller er blevet tabt.
Dette Hi-Fi-system må ikke udsættes
for dryp eller sprøjt.
Placer aldrig farlige genstande på
Hi-Fi-systemet (f.eks. væskefyldte
genstande eller tændte lys).
ADVARSEL vedr. brug af batterier –
sådan forebygger du batterilækage,
der kan forårsage personskade,
tingskade eller produktskade på
fjernbetjeningen:

DA
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Isæt alle batterier korrekt, og sørg
for, at + og - vender, som det er vist
på fjernbetjeningen.
Bland ikke batterier (gamle og nye
eller brunstens- og alkaliske batterier
osv.).
Fjern batterierne, hvis
fjernbetjeningen ikke skal bruges
gennem længere tid.
Hvis netstikket MAINS eller et
apparatstik bruges til at afbryde
enheden, skal disse kunne betjenes
nemt.

•
•
•

Advarsel
•• Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
•• Forsøg aldrig at smøre nogen del på
apparatet.

•• Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk
udstyr.

•• Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben
ild eller varmekilder.

•• Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
•• Sørg for, at du altid kan komme til ledningen,
stikkontakten eller adapteren, så du kan
afbryde strømmen til apparatet.
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2 Dit Mini Hi-Fisystem
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.

Hvad er der i kassen
Kontroller og identificer indholdet af pakken:
• Hovedenhed
• Fjernbetjening (med batterier)
• Højttalerkabinet (x 2)
• FM-antenne
• Brugervejledning
• Lynvejledning

Indledning
Med dette Hi-Fi-system kan du:
• nyde lyd fra diske, USB-enheder, iPod,
iPhone og andre eksterne enheder
• lytte til radiostationer
For at berige lyden har dette Hi-Fi-system
følgende lydeffekter:
• DSC (Digital Sound Control)
• DBB (Dynamic Bass Boost)
• MAX-lyd, der giver en øjeblikkelig øgning
af lydstyrken
Hi-Fi-systemet understøtter disse
medieformater:

4
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Oversigt over hovedenheden

n
a

m

b

c

l

d

k

e

j

f

i

g

h

a

•
•

Tænd for Hi-Fi-systemet.
Skift til standby eller Ecostandbytilstand.

b ALBUM/PRESET +/• Vælg en forudindstillet radiostation.
• Gå til forrige/næste album.
• Naviger i iPod/iPhone-menuen.
DA
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c

•

/

Stop afspilningen, eller slet et
program.
Start eller sæt afspilning på pause.

•

d DISC
• Vælg diskkilde.
e iPod/iPhone
• Vælg iPhone- eller iPod-kilde.
f Lydstyrkekontrol
• Juster lydstyrken.

Oversigt over
fjernbetjeningen
a
b
s

c

g MP3 LINK
• Tilslut ekstern lydenhed.

r
q

h Dock til iPod/iPhone

p

i USB DIRECT
• USB-stik.
j MP3 LINK/USB
• Vælg MP3-link/USB-kilde.

d

k TUNER
• Vælg en tunerkilde.

o
n

e

m

l

m

/

•
•
•
•

l

Gå til forrige/næste spor.
Søg inden for spor/disk.
Find en radiostation.
Indstil klokkeslæt.
f

•

Åbn eller luk diskskuffen.

n Skærmpanel
• Vis aktuel status.

g

k

h

j
i
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•
•

Tænd for Hi-Fi-systemet.
Skift til standby eller Ecostandbytilstand.

b OPEN/CLOSE
• Åbn eller luk diskskuffen.
c CD
• Vælg diskkilde.
d MP3 LINK/USB
• Vælg MP3-link/USB-kilde.

m MAX
• Tænd eller sluk for øjeblikkelig øgning
af lydstyrken.
n

g PROG/CLOCK SET
• Indstil tid.
• Programmer spor og radiostationer.
h SLEEP/TIMER
• Indstil alarm/sleep-timer.

/MENU
Stop afspilningen.
Slet et program.
Naviger i iPod/iPhone-menuen.

o iPod/iPhone
• Vælg iPhone- eller iPod-kilde.
p

e DISP/MUTE
• Slå lyd fra/til.
• Vis aktuelle oplysninger.
f Numerisk tastatur
• Vælg et spor direkte fra en disk.
• Vælg en forudindstillet radiostation
direkte.

•
•
•

Dansk

a

q

•
•
•
•
•

/

Søg inden for spor/disk.
Find en radiostation.
Gå til forrige/næste spor.
Indstil klokkeslæt.
Start eller sæt afspilning på pause.

r PRESET/ALBUM
• Vælg en forudindstillet radiostation.
• Gå til forrige/næste album.
• Naviger i iPod/iPhone-menuen.
s TUNER
• Vælg en tunerkilde.

i DSC
• Vælg en forudindstillet lydindstilling.
j DBB
• Tænd eller sluk for dynamisk
basforstærkning.
k REPEAT/SHUFFLE
• Afspil spor gentagen gange/i vilkårlig
rækkefølge.
l VOL +/• Juster lydstyrken.
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3 Kom godt i gang
Advarsel

Tilslut FM-antenne
Tilslut FM-antennen til FM ANT-stikket bag på
Hi-Fi-systemet.

•• Benyttes betjening og indstillinger på anden

måde end anvist i denne brugsvejledning,
er der risiko for, at du udsætter dig for farlig
bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den
angivne rækkefølge.

Tilslut højttalere
Tilslut højttalerkablerne godt i højttalerstikkene
bag på Hi-Fi-systemet.

Gør fjernbetjeningen klar
Advarsel
•• Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier

i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast
aldrig batterier i ild.
•• Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig
batterier af forskellige mærker eller typer.
L
R

Inden du bruger fjernbetjeningen, skal du isætte
to AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-)
som angivet.
a

b

c

8
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Advarsel
•• Risiko for produktskade! Sørg for, at

forsyningsspændingen svarer til den spænding,
der er trykt på stikket til netledningen.
•• Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af
kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv
aldrig i ledningen.

Bemærk
•• Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for
at have udført alle andre tilslutninger.

4

Gentag trin 2 og 3 for at indstille timer og
minutter.
Bemærk

Dansk

Tilslutning af strømmen

•• For at afslutte tilstanden for indstilling af uret
skal du trykke på .

•• Hvis uret ikke er indstillet endnu, når din iPod/
iPhone tilsluttes, synkroniserer din clockradio
automatisk tiden med din iPod/iPhone..

Tænd
Tryk på .
»» Hi-Fi-systemet skifter til den sidst valgte
kilde.

Skift til standbytilstand
Tryk på for at skifte Hi-Fi-systemet til
standbytilstand.
»» Uret (hvis det er indstillet) vises på
displayet.
Sådan sættes enheden i Eco-standbytilstand:
I standbytilstand holdes nede i 2 sekunder.
»» [ECO POWER] (Eco power)
ruller henover displayet, hvorefter
baggrundsbelysningen på displayet
slukkes.

Indstilling af ur
1

2
3

I standbytilstand holdes CLOCK SET
nede i 2 sekunder.
»» [SET CLOCK] (indstil ur) ruller
henover displayet, og derefter blinker
[24 HOUR] (24 timer) eller [12
HOUR] (12 timer).
Tryk på / for at vælge mellem 12- og
24-timers format.
Tryk på CLOCK SET for at bekræfte.
»» Timecifrene begynder at blinke.
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4 Afspilning

Afspil fra iPod/iPhone
Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via dette
Hi-Fi-system.

Grundlæggende
afspilningsbetjening
Funktion
For at stoppe afspilning
For at sætte afspilning
på pause eller
genoptage afspilningen
For at springe til et
spor
For at søge under
afspilning

For at vælge et album
(for MP3/WMA).
For at navigere i iPod/
iPhone-menuen
For at vælge et spor
direkte

Kompatibel iPod/iPhone

Handling
Tryk på .
Tryk på
.
Tryk på

/

.

tryk på / og
hold den nede, slip
den derefter for at
genoptage normal
afspilning.
Tryk på / .
tryk på MENU, tryk
derefter på / for
at vælge og tryk på
for at bekræfte.
Tryk på taltasterne

Hi-Fi-systemet understøtter disse iPod- og
iPhone-modeller:
Designet specifikt til.
• iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)
• iPod classic
• iPod med video
• iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. og 6.
generation)
• iPod med farvedisplay
• iPod mini
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone

Afspil disk
1
2
3

10
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Tryk gentagne gange på CD for at vælge
diskkilden.
Tryk på .
»» Diskskuffen åbnes.
Ilæg en disk med etiketsiden opad, og tryk
derefter på for at lukke skuffen.
»» [Read] (læs) blinker i et øjeblik,
derefter starter afspilning automatisk.
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1

Placer iPod/iPhone’en i docken.

Afspilning fra USB-enhed
Dansk

Lyt til lyd fra din iPod/iPhone

Bemærk
•• Kontroller, at USB-enheden indeholder
lydindhold, der kan afspilles.

1
2

Sæt USB-enheden i

-stikket.

Tryk på USB for at vælge USB-kilden.
»» Afspilning starter automatisk.

Afspil lyd fra en ekstern
enhed
2
3

Tryk på iPod/iPhone for at vælge iPod/
iPhone-kilde.

Start afspilning af lyd fra iPod/iPhone’en.
For at fjernes iPod/iPhone’en:
Tag iPod/iPhone’en ud af docken.

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via
denne enhed med et MP3 link-kabel (medfølger
ikke).

1
2
3

Tilslut MP3 link-kablet til
• MP3 LINK-stikket
• lydudgangsstikket på den eksterne
enhed.
Tryk gentagne gange på MP3 LINK for at
vælge tilstanden MP3-link.
Start afspilningen på den eksterne enhed
(se brugermanualen til den pågældende
enhed).

Opladning af iPod/iPhone
Når systemet er sluttet til en strømkilde,
begynder din iPod/iPhone at oplade.
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5 Afspilningstilstande

2

Justering af lyd

Programmering af spor

Under afspilning kan du justere lydstyrken og
vælge lydeffekter:
Funktion
For at skrue op/ned for
lydstyrken.
For at slå lyden til eller fra

For at tænde/slukke for
øjeblikkelig øgning af
lydstyrken
For at tænde/slukke for
dynamisk basforstærkning.
For at vælge en
forudindstillet lydeffekt
(FLAT (flad), OPTIMAL,
JAZZ, ROCK og
TECHNO)

Handling
Tryk på VOL
+/-.
Tryk på MUTE,
og hold den
nede i to
sekunder.
Tryk på MAX.

1

12
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Du kan højst programmere 20 spor.

1

2
3

Tryk på DBB.

4

Tryk gentagne
gange på DSC .

5

Gentagelse af afspilning og
afspilning i vilkårlig rækkefølge
Tryk på REPEAT gentagne gange for at
vælge:
•
: Afspil det aktuelle spor gentagne
gange.
•
(kun for MP3/WMA): Afspil det
aktuelle album gentagne gange.
•
(gentag alle): Afspil alle spor
gentagne gange.
•
: Afspil alle spor i tilfældig
rækkefølge.

For at vende tilbage til normal afspilning
skal du trykke på REPEAT gentagne
gange, indtil [TRK] (spor) vises.

I CD/USB-tilstand skal du trykke på
for at stoppe afspilning og derefter
trykke på PROG for at aktivere
programmeringstilstand.
»» [PROG] (program) og det
forudindstillede nummer blinker på
displayet.
MP3/WMA-spor: Tryk på
vælge et album.

/

for at

Tryk på / for at vælge et
spornummer, og tryk derefter på PROG
for at bekræfte.
Gentag trin 2 til 3 for at programmere
flere spor.
Tryk på
for at afspille de
programmerede spor.
»» Under afspilning vises [PROG]
(program).
•

Hvis du vil slette programmeringen,
skal du trykke på , mens du er i
stopposition.

Visning af andre oplysninger
Under afspilning skal du trykke gentagne gange
på DISPLAY for at få vist klokkeslæt og andre
afspilningsoplysninger.
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1
2

Indstilling til en FMradiostation.

3

Bemærk
•• Du opnår optimal modtagelse ved at trække

FM-antennen helt ud og justere dens position.

1

Tryk på TUNER for at vælge FMtunerkilden.

2

Hold / nede i 2 sekunder.
»» Hi-Fi-systemet stiller automatisk ind på
en station med stærkt signal.

3

Gentag trin 2 for at finde flere stationer.
For at finde en station manuelt:

1

Tryk gentagne gange på
finder det bedste signal.

Gem FM-stationer manuelt

/

, indtil du

Gem FM-radiostationer
automatisk

4
5

Dansk

6 Lyt til FM-radio

Indstille en FM-radiostation.
Tryk på PROG.
»» Det forudindstillede nummer begynder
at blinke.
Tryk gentagne gange på
et nummer

/

for at vælge

Tryk på PROG igen for at bekræfte.
Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre
stationer.
Bemærk

•• Hvis du vil fjerne en station, der allerede er

gemt, skal du gemme en anden station i dens
sted.

Vælg en forudindstillet
radiostation
Tryk gentagne gange på / i tunertilstand for
at vælge en forudindstillet radiostation.

Bemærk
•• Du kan maksimalt lagre 20 forudindstillede
radiostationer.

I FM-tunertilstand holdes PROG nede i 2
sekunder.
»» [AUTO] (auto) vises.
»» Systemet gemmer alle tilgængelige FMradiostationer, og sender automatisk fra
den første tilgængelige station.
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7 Andre
funktioner
Indstil alarm-timeren
Dette Hi-Fi-system kan anvendes som vækkeur.
Som alarmkilde kan du vælge disk, tuner, USB
eller iPod/iPhone.
Bemærk

Indstil sleep-timer
Dette Hi-Fi-system kan automatisk skifte til
standbytilstand efter en forudindstillet periode.
Tryk på SLEEP gentagne gange for at vælge en
forudindstillet periode (i minutter).
»» Når sleep-timeren er aktiveret, vises .
For at deaktivere sleep-timer skal du trykke
gentagne gange på SLEEP, indtil [SLP OFF]
(sleep fra) vises.
»»
forsvinder.

•• Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

1

2
3
4
5
6

I standbytilstand skal du trykke på TIMER
og holde den nede, indtil [SET TIMER]
(indstil timer) vises. Derefter ruller
[SELECT SOURCE] (vælg kilde)hen over
displayet.
Tryk på tasterne til valg af kilde for at
vælge en alarmkilde: DISC, TUNER, USB
eller iPod/iPhone.
Tryk på TIMER for at bekræfte.
»» Timecifrene begynder at blinke.
Tryk på

/

for at indstille timetallet.

Tryk på TIMER for at bekræfte.
»» Minutcifrene begynder at blinke.
Gentag trin 4-5 for at indstille minutter.
»» Alarmikonet vises.
Bemærk

•• I standbytilstand skal du trykke på TIMER

gentagne gange for at aktivere eller deaktivere
alarm-timeren.
•• Når alarmen lyder, kan du justere lydstyrken
ved at dreje på VOL +/-.
•• Hvis Disk/USB/iPod/iPhone vælges som
alarmkilde, men der ikke er isat en disk eller
tilsluttet en USB/iPod/iPhone, skifter systemet
i stedet til tuneren som kilde.
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Bemærk
•• Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer
Forstærker
Vurderet effekt
Frekvensgang
Signal-/støjforhold

60 W pr. kanal x 4
63 - 16000 Hz, ±3 dB
> 55 dB

Tuner
FM
Indstillingsområde
Indstilling af gitter
Følsomhed
– Mono, 26 dB S/N ratio
– Stereo, 46 dB S/N ratio
Søgeselektivitet
Samlet harmonisk
forvrængning
Signal-/støjforhold

87,5 - 108,0 MHz

50 KHz
< 22 dBu
< 45 dBu
< 28 dBu
<3%
> 45 dB

Højttalere
Højttalerimpedans

4 ohm

Generelle oplysninger
Vekselstrøm

Disk
Lasertype
Diskdiameter
Understøttet disk
Audio DAC
Samlet harmonisk
forvrængning
Frekvenskurve
S/N ratio

Halvleder
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R,
CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
24 bit/44,1 kHz
<1%
63 Hz - 16 kHz
> 65 dBA

220 - 240 V~,
50/60 Hz
Strømforbrug ved drift
55 W
Strømforbrug ved standby < 1 W
Strømforbrug ved Ecostandby
< 0,5 W
Direkte USB
Version 2.0/1.1
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
220 x 312 x 270 mm
– Højttalerkabinet (B x H x D) 229 x 359 x 269 mm
Vægt
- Med emballage
13,2 kg
- Hovedenhed
3,6 kg
- Højttalerkabinet
2 x 3,7 kg
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USB-afspilningsoplysninger
Kompatible USB-enheder:
• USB-flash-hukommelse (USB 2.0
eller USB 1.1)
• USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller
USB 1.1)
• Hukommelseskort (kræver en ekstra
kortlæser for at fungere sammen
med denne enhed)
Understøttede formater:
• USB- eller hukommelsesfilformat
FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512
byte)
• MP3-bithastighed (datahastighed): 32
- 320 Kbps og variabel bithastighed
• WMA v9 eller ældre
• Mappen har op til 8 niveauer
indlejret
• Antal album/mapper: maksimalt 999
• Antal spor/titler: maksimalt 999
• ID3-mærke v2.0 eller nyere
• Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal
længde: 128 byte)
Ikke-understøttede formater:
• Tomme album: Et tomt album er et
album, der ikke indeholder MP3/
WMA-filer, og det vil ikke blive vist
på displayet.
• Ikke-understøttede filformater
springes over. Eksempelvis bliver
Word-dokumenter (.doc) og MP3filer med filtypenavnet .dlf ignoreret,
og de afspilles ikke.
• AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
• DRM-beskyttede WMA-filer (.wav,
.m4a, .m4p, .mp4, .aac)
• WMA-filer i Lossless-format

Understøttede MP3diskformater
•
•
•
•
•
•

ISO9660, Joliet
Maksimalt antal titler: 511 (afhængigt af filnavnenes
længde)
Maksimalt antal album: 511
Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
Understøttede bithastigheder: 32~320 (kbps), variable
bithastigheder
ID3-mærke v2.0 eller nyere

Vedligeholdelse
Rengør kabinettet
• Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning
af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler,
som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller
slibemidler.

Rengøring af diske
• Når en disk bliver snavset, kan du rengøre
den med en renseklud. Aftør disken fra
midten og ud til kanten.

•

Brug ikke opløsningsmidler som benzen,
fortynder, andre tilgængelige rensemidler
eller antistatisk spray beregnet til analoge
grammofonplader.

Rengør disklinser
• Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs
eller støv på den optiske linse. For at sikre god
afspilningskvalitet skal linsen rengøres med
Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet
rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til
produktet.
16
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Advarsel
•• Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da
garantien i så fald bortfalder.
Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du
kontrollere følgende punkter, inden du bestiller
reparation. Hvis der fortsat er problemer,
skal du gå til Philips websted på
www.philips.com/support.
ontakter
u
ge or at ve
atet
ed
g
ummeret og
ienummeret er ilgængelige.
Ingen strøm
•• Kontroller, at enhedens strømkabel er
korrekt tilsluttet.
•• Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
•• For at spare strøm slukker systemet
automatisk 15 minutter efter, at
afspilningen af spor er afsluttet, hvis der
ikke i mellemtiden er blevet betjent
nogen knapper.
Ingen lyd eller dårlig lyd
•• Juster lydstyrken.
•• Kontroller, at højttalerne er tilsluttet
korrekt.
•• Kontroller, om de blottede højttalerkabler
er fastklemte.
Der er byttet om på lydoutputtet fra venstre
og højre
•• Kontroller højttalertilslutningerne og
-placeringen.
Ingen reaktion fra enheden
•• Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og
tænd derefter for systemet igen.
•• Som en strømbesparende funktion,
slukker enheden automatisk 15 minutter
efter, at afspilningen af spor er slut, hvis
der ikke i mellemtiden er blevet betjent
nogen knapper.
Fjernbetjeningen fungerer ikke

••

Inden du trykker på en funktionsknap,
skal du først vælge den korrekte kilde
med fjernbetjeningen i stedet for på
hovedenheden.
•• Prøv at formindske afstanden mellem
fjernbetjeningen og enheden.
•• Isæt batteriet således, at dets poler (+/–)
vender som vist.
•• Udskift batteriet.
•• Peg fjernbetjeningen direkte mod
sensoren på forsiden af enheden.
Der blev ikke fundet nogen disk
•• Indsæt en disk.
•• Kontroller, om disken er sat omvendt i.
•• Vent, indtil kondensen på linsen er
fordampet.
•• Udskift eller rengør disken.
•• Brug en færdiggjort CD eller en disk med
korrekt format.
Dårlig radiomodtagelse
•• Øg afstanden mellem enheden og dit TV
eller din VCR.
•• Træk FM-antennen helt ud.
Timeren fungerer ikke
•• Indstil uret korrekt.
•• Aktiver timeren.
Ur-/timerindstillingen er blevet slettet
•• Strømmen er blevet afbrudt, eller
strømkablet er blevet frakoblet.
•• Indstil uret/timeren igen.
USB-enheden understøttes ikke
•• USB-enheden er ikke kompatibel med
enheden. Prøv en anden.
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10 Meddelelse
Dette produkt overholder EU’s krav om
radiointerferens.
Enhver ændring af dette apparat, som ikke
er godkendt af WOOX Innovations, kan
annullere brugerens ret til at betjene dette
udstyr.
Bemærk

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt er forsynet med dette symbol med
en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at
produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for
elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente
produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til
at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

•• Identifikationspladen findes i bunden af
apparatet.

“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et
elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt
til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet
certificeret af udvikleren til at overholde Apples
ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne
enheds drift, eller for om enheden overholder
sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder.
Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod eller
iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.
iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc.,
der er registreret i USA og andre lande.

Dit produkt indeholder batterier, som er
omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.Undersøg venligst de lokale
indsamlingsregler for batterier, da korrekt
bortskaffelse er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljø og helbred.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen
er forenklet og består af tre materialer: Pap
(kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen
(poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges,
hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder
computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger,
kan være i strid med reglerne om ophavsret og med
lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne
formål.
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lokale regler angående udsmidning af emballage,
opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Windows Media og Windows-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/
eller andre lande.
Dette apparat bærer denne etiket:

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå
utsættelse for stråling.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra
nettet. Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder
i stikkontakten.
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