MC-i200

Hurtig opstart

Generel information
Den hurtige installerings-guide giver et groft overblik og gør det muligt at få en hurtig opstart af basisindstillingerne.
Angående mere detaljeret information se venligst i den medleverede brugsanvisning.

Strøm

1
2

Kontrollér at spændingsangivelsen på typeskiltet svarer til den lokale netspænding. Hvis dette ikke er tilfældet,
bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller til Philips Kundecenter.
Efter alle andre tilslutninger er udført, sættes stikkene på netledningen til slut i apparatets AC MAINS~
kontakt og i en stikkontakt, som tændes. Der er da strøm på apparatet.
Hvis strømmen skal tages helt fra apparatet, skal man trække stikket ud af stikkontakten eller
slukke for stikkontakten.

Grundlæggende audio-basisopstart
Tilslut :
1 Netledning A
2 FM trådantenne B
3 AM rammeantenne C
4 Højttalere D
5 Sæt batterierne i fjernbetjeningen.

C

B

FM

AM

Højttaler
(højre)

A

Højttaler
(venstre)

D

Der kan allerede nu lyttes til musik fra lydkilderne TUNER (radio)
og CD !

Forberedelse af hjemmenetværkets opsætning

1
2

Tilslut Deres PC, netværksfordeler og bredbåndsmodem
(kabel / DSL) som beskrevet i fordelerens manual.
Indstil netværksfordeleren som beskrevet i dens manual og
sørg for, at PC’ens Internetforbindelse er korrekt installeret
og at den fungerer. Kontakt fabrikanten af Deres
netværksudstyr hvis der er problemer med opkoblingen til
Internet.

Modem

Netværksfordeler
RJ45

INTERNET
data
port

VIGTIGT!
Forbind ikke Streamium MC-i200 til netværksfordeleren før forbindelsen
fra den tilsluttede PC via fordeleren til Internet virker.
ECO POWER

Tilslutning af Streamium MC-i200 til Internettet
via en netværksfordeler

3
4

Når Internetforbindelsen virker, som den skal, forbindes
MC-i200 til netværksfordeleren med det medleverede kabel.
Tryk på CONNECT.
Afhængig af Deres netværksopsætning skal De måske gå ind i netværkets
konfigurationsdata. Følg anvisningerne i anlæggets display ved at bruge
navigations-jogknappen, OK/ PLAY (É) og de numeriske/ alfabetiske taster på
fjernbetjeningen til at indtaste den krævede tilslutningsinformation.

N A V IG A TE

PLA Y

INCR. SURR. SLEEP

•
•

softkeys
soft knapper

FA V O RITES

D IM 123 SH U FFLER EPEA TA LL M W LW A M FM

NEWS R EC 1 2 3

FAVORITES

VIEW

•

•
OK
BACK

ENTER

Navigation Jog
Navigationsknap
OK/PLAY

RESUME
OPTIONS CONNECT

PC-LINK

CANCEL
CD

TUNER

AUX

iR

OPTIONS
CONNECT

OPEN/
CLOSE
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fortsat...
Når opstartsindstillingerne er tilendebragt, er visse musikservicer allerede
tilgængelige. For at få fuld udnyttelse af Streamium MC-i200, skal De først “registrere”
Deres anlæg.
Streamium registrering

1
2

For at få registreret anlægget skal De følge instruktionerne og bruge de numeriske / alfabetiske taster på
fjernbetjeningen til at indtaste Deres E-mail adresse. Kort efter vil De modtage en E-mail med bekræftelse på
Deres registreringsdetaljer.
Færdiggør registreringen ved at følge anvisningerne i E-mailen.

Afspilning af musik fra online musikservice

1
2
3

•

•

Tryk på CONNECT.

OK

Tryk på OK /PLAY (É) for at vælge og starte afspilning af det valgte.

RESUME

CD

AUX

TUNER

iR

Tryk på PC-LINK.

•

•

2
OK

BACK

ENTER

Opsøg og vælg PC’er, mapper og spor med navigations-jogknappen.
Tryk på OK /PLAY (É).
RESUME

Bemærk: Før denne musikkilde kan anvendes skal følgende være udført:
1) Der skal være tændt for PC’en , og PC’en skal være forbundet til netværket.
2) PC-LINK PC applikation skal være downloaded og installeret fra adressen
http://My.Philips.com.

3

PC-LINK

OPTIONS CONNECT

CANCEL

CD

AUX

TUNER

iR

1
•

Afspilning af en CD/MP3-CD i CD-drevet

3
4

CANCEL

3

PC-LINK

1

Afspilning af MP3-musikfiler i computerens harddisc

1
2

ENTER

Gennemløb musikservicerne med navigations-jogknappen.
OPTIONS CONNECT

1
2
3

2

BACK

•

3
OK

BACK

ENTER

Tryk på CD.
Tryk på OPEN / CLOSE og læg en CD eller en MP3-CD i CD-skuffen.
Tryk igen på OPEN /CLOSE for at lukke CD-skuffen i.

RESUME
OPTIONS CONNECT

PC-LINK

Vælg melodispor med navigations-jogknappen.

TUNER

AUX

iR

1

OPEN/
CLOSE

Start afspilning ved at trykke på OK /PLAY (É).

4

CANCEL

CD

OPEN/
CLOSE

POWER ON/OFF
DISC 3

2
Afspilning af FM /MW/LW radiostationer

1
2
3

Tryk i standby-stilling på OK /PLAY (É) på anlægget og hold
knappen indtrykket, indtil displayet viser “PRESS PLAY TO
INSTALL TUNER”. Tryk igen på OK / PLAY (É) for at indlæse alle
tilgængelige radiostationer.

•
•

VIEW

•

•
OK

Brug navigations-jogknappen for at gennemløbe listen over radiostationer.

RESUME
OPTIONS CONNECT

Tryk OK / PLAY (É) for at vælge ønsket radiostation.

2

BACK

PC-LINK

ENTER

CANCEL

1, 3
CD

TUNER

AUX

iR

Der kan fås mere information ved at se i brugsanvisningen eller kontakte hjemmesiden http://My.Philips.com
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Dette apparat overholder de gældende EUdirektiver vedrørende sikkerhed og radiostøj.

Miljømæssig information
Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer
i emballagen. Vi har endvidere gjort vort bedste,
for at gøre det muligt at dele emballagen op i tre
hovedbestanddele: Almindeligt pap (kassen),
fleksibel polystyrene (afstandsstykker) og
polyethylene (plastposer og beskyttelsesfolie).
Anlægget består af materialer, der kan genbruges,
hvis det adskilles et sted, hvor man har
specialiseret sig i adskillelse af kasserede
genstande. Følg venligst de lokale regler for
bortkastning af indpakningsmaterialer, brugte
batterier og kasserede apparater.

● Hvis anlægget bringes direkte fra kolde omgivelser
ind i et varmt rum, eller hvis det anbringes i et
meget fugtigt rum, kan der danne sig kondens på
laserlinsen indeni CD afspilleren. Hvis det sker,
virker CD afspilleren ikke, som den skal. Lad i så
fald anlægget stå i en times tid med strøm på men
uden ilagt(e) CD plade(r) og prøv derefter igen,
om CD afspilleren virker, som den skal.
● Når anlægget sættes i Standby-stilling, er
der stadig strøm på anlægget. Man kan
kun tage strømmen helt fra anlægget ved
enten at slukke for stikkontakten eller
ved at tage stikket ud af stikkontakten.

Lidt om MP3 discs
Understøttede formater:
– MP3PRO, MP3
– ISO9660, Joliet, Multisession
– Samplingfrekvenser for MP3-discs er:
16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 (kHz)
– Den understøttede bitstrøm er: 32-256 (kbps)
og variabel bitstrøm.

Medleveret tilbehør
–
–
–
–
–
–
–

2 højttalerkasser
Fjernbetjening
Batterier til fjernbetjeningen (to stk. type AA)
AM rammeantenne
FM trådantenne
Netledning
Kategori 5 Ethernet-kabel

Sikkerhedsinformation
● Før der sættes strøm på anlægget, kontrolleres
det, at spændingsangivelsen på typeskiltet
(eller ved spændingsomkobleren) svarer til den
lokale netspænding. Hvis dette ikke er tilfældet,
bedes De venligst henvende Dem til Deres
forhandler.
● Stil anlægget på en flad, hård og stabil overflade.
● Anbring anlægget således, at der tilsikres god
ventilation og dermed unødig opvarmning
i anlægget. Der skal være mindst 10 cm frit rum
bagved og oven over anlægget og mindst 5 cm
på hver side.
● Udsæt ikke anlægget, batterier og CD plader for
høj fugtighed, regn, sand eller varme fra
varmekilder eller direkte sollys.

Fremstilling af egen MP3-CD

1

Indspil musik fra dine egne digitale audio CD’er
eller download tilladt MP3 musik fra Internettet.

2

Optag (“brænd”) musik på CD-R(W) discs i din
hjemme-PC. Sørg for at vælge en hastighed, der
ikke er hurtigere end indikeret på CDR(W)’en
og undgå samtidig med optagelsen at køre andre
programmer i PC’en.
Lydkvalitet
Sørg så vidt muligt for at MP3-CD materialet kun
indeholder MP3 spor(.mp3). For at få god
MP3 kvalitet anbefales en bitstrøm på
128 kbps eller højere.
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Dansk

Generel information

Forberedelser
FM trådantenne

AM
rammeantenne

Dansk

Højttaler
(højre)

DIGITAL
OUT
R

LINE OUT

B

IN
DIGITAL OUT

L

AC
MAINS
~

Højttaler
(venstre)

L

R
AUX/
CDR IN

AM ANTENNA FM ANTENNA

SUB
WOOFER OUT

_
R
+
_
L
+

C

SPEAKERS 6Ω

VOLTAGE
SELECTOR
110V127V
220V240V
NOT FOR ALL
COUNTRIES

Netledning A

Tilslutninger på bagsiden
Typeskiltet sidder på bagsiden af anlægget.

A Tilslutning til lysnettet
Før netstikket sættes i stikkontakten, skal alle
andre tilslutninger være udført.
ADVARSEL!
– For at få optimal udnyttelse af anlægget
må man kun bruge den originale
medleverede netledning.
– Tilslut aldrig noget eller lav ikke om på
noget med strøm på anlægget.
For at undgå overophedning af anlægget er
det forsynet med et indbygget
sikkerhedskredsløb, som automatisk sætter
anlægget i Standby stilling, hvis det udsættes
for ekstreme forhold. Hvis dette sker, skal
anlægget køle af, inden det bruges igen.
(kredsløbet findes ikke i alle versioner).

B Antennetilslutning
Forbind den medleverede AM rammeantenne
og den medleverede FM trådantenne til de
respektive antenneklemmer. Flyt rundt på
antennerne til der fås bedst modtagelse.
AM-antenne

● Anbring antennen så langt væk fra TV, Video eller
andre elektroniske apparater som muligt.
FM-antenne.
● Der kan fås bedre
modtagelse på FM ved at
tilslutte en udendørs FM
antenne til FM ANTENNA
bøsningen.
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Forberedelser
C Højttaler-tilslutninger
1

VIGTIGT!
Forbind ikke Streamium MC-i200 til
netværksfordeleren før den tilsluttede
PC virker.

2

1

Når Internetforbindelsen
virker, som den skal, forbindes
MC-i200 til etværksfordeleren
med det medleverede kabel.

Dansk

De forreste højttalere.
Forbind højttalerledningerne til SPEAKERS
klemmerne. Højre højttaler forbindes til "R" og
venstre højttaler til "L". De farvede (mærkede)
ledninger forbindes til "+" og de sorte (ikke
mærkede) ledninger til "-".

Tilslutning af Streamium
MC-i200

● Sæt den afisolerede del af ledningerne ind
i klemmerne som vist.
Bemærkninger:
– For at undgå magnetisk interferens må de
forreste højttalere ikke placeres for tæt på PCmonitoren/TV’et.
– For at få optimal lydgengivelse, tilrådes det at
bruge de medleverede højttalere.
– Forbind kun én højttaler til hver sæt +/højttalerklemmer.
– Tilslut ikke højttalere der har lavere impedans
end de medleverede. Se venligst afsnittet
"SPECIFIKATIONER" i denne brugsanvisning.

Hjemmenetværk

Netværksfordeler

DSL og
kabel modem

INTERNET
data
port

1

Tilslut Deres PC, netværksfordeler og
bredbåndsmodem (kabel/DSL) som beskrevet
i fordelerens opsætningsinstruktioner.

2

Indstil netværksfordeleren som beskrevet i dens
manual og sørg for, at PC’ens Interforbindelse er
korrekt installeret og at den fungerer. Kontakt
fabrikanten af Deres netværksudstyr hvis der er
problemer med opkoblingen til Internet.

Netværksfordeler DSL og
kabel modem
RJ45

INTERNET

2

Tryk på CONNECT. De vil nu blive guided
igennem installeringen af Streamium MC-i200.
Afhængig af Deres netværksopsætning skal De
måske gå ind i netværkets konfigurationsdata.
Følg anvisningerne i anlæggets display ved at
2)
bruge navigations-jogknappen, OK/ PLAY (2
og de numeriske/alfabetiske taster på
fjernbetjeningen til at indtaste den krævede
tilslutningsinformation.
Bemærkninger:
– De vil blive bedt om at indtaste Deres E-mail
adresse. Kort efter modtager De en E-mail med en
bekræftelse på Deres registreringsdetaljer. Følg
linken der er vist i E-mailen til http://My.Philips.com,
så De kan bekræfte Deres indstillinger og
downloade PC-Link PC applikation.
– Hvis tilslutningsindstillingerne skal ændres: Vælg
”SET” muligheder ved at trykke på CONNECT og
OPTIONS og til sidst et tryk på softtasten (! ) .
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Forberedelser
Tilslutning af andet udstyr
Der er ikke medleveret andet udstyr eller andre
tilslutningskabler. Angående tilslutning af andet
udstyr se i brugsanvisningen for dette.

Isætning af batterier
i fjernbetjeningen
Sæt to batterier (type R06 eller AA)
i fjernbetjeningen. Vend "+" og "-" som vist
i batterirummet.

Analoge audio-tilslutninger

Dansk

AUX/ CDR IN (R/L)
Forbind ved hjælp af et cinchkabel disse
terminaler til de analoge audio out terminaler på
det eksterne udstyr (TV, VCR, Laser Disc-afspiller
eller DVD-afspiller).
LINE OUT (R/ L)
Hvis der skal foretages analog afspilning eller
optagelse forbindes disse terminaler med et
cinchkabel til de analoge indgange på analogt
audioudstyr af enhver art (f.eks. forstærker /
modtager eller båndoptager).
Bemærkninger:
– Tilslut ikke eksternt udstyr samtidigt til både
LINE OUT og AUX / CDR terminalerne, da dette
kan give støj i lyden og få anlægget til at virke
forkert.
– Hvis der tilsluttes eksternt udstyr med en monoudgang (med kun en enkelt audio out terminal),
skal den tilsluttes til anlæggets venstre AUX / CDR
IN terminal. Alternativt kan man også bruge et
“single to double” cinch-kabel. Der vil dog stadig
kun fås mono-lyd.

ADVARSEL!
– Tag straks batterierne ud hvis de er
brugt op, eller hvis de ikke skal bruges i
længere tid.
– Isæt ikke en blanding af brugte og nye
batterier.
– Batterier indeholder kemiske
substanser, så de skal bortkastes på en
miljømæssig forsvarlig måde.

Tilslutning af subwoofer-højttaler
Forbind subwoofer højttaleren til
SUBWOOFER OUT terminalen.
Subwooferen gengiver kun de dybeste baslydeffekter (f.eks. eksplosioner eller rumlen fra
rumskibe).
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Betjeningsknapper (se illustrationen af anlægget på side 3)

1 STANDBY ON / ECO POWER
–
–

% AUX
–

^ Ç(CANCEL)

For at tænde for anlægget eller sætte det
i standby-stilling.
Hold knappen nedtrykket for at sætte anlægget
i Eco Power standby stilling (sparestilling).

For CD ................ for at stoppe afspilning.
For Tuner ............ for at stoppe indprogrammering.
For Uret .............. for at aktivere / deaktivere
demonstrations-funktionen.
For Plug & Play…for at forlade
plug & play funktionen.

2 Displayskærm
–

For at vælge indgangen for et tilsluttet eksternt
apparat.

For at se anlæggets øjeblikkelige funktioner.

3 VIEW

&2

–

–
–
–

For at skifte til navigations eller afspilningsskærm.

4 @!
–
–

(soft knapper)
For at vælge mellem de forskellige muligheder i
bundlinien på skærmen.
(! ) For at vælge RDS information.
T
For CD, CONNECT, PC-LINK
(afspilningsskærm)…for at gå til begyndelsen af
det igangværende, det
foregående eller det næste spor.
................................. hold knappen nede for at søge
tilbage /fremad.
For Tuner (afspilningsskærm)…for at opsøge en
lavere eller højere radiofrekvens.
For Uret .............. for at skifte mellem time og
minuttal.

/ 4)
For CD, CONNECT, PC-LINK…for at løbe
igennem listen.
For Tuner ............ for at vælge en favoritradiostation.
For Uret .............. for at indstille time- og minuttal.

* Navigationsknap (3

5 BACK S / ENTER

6 Å (RESUME)
–

For at afbryde eller genoptage afspilning.

7 OPTIONS
–

( FAVORITES (

)
For CD, CONNECT, PC-LINK…for at skifte til
favoritlisten i den valgte funktion.
For Tuner…....hold knappen nedtrykket for at få
automatisk indlæsning af
radiostationer.

–
–
–

For at ændre på kilde / service parametre.

8 CONNECT
–

For at etablere forbindelse til en Internet audioservice.
For at få adgang til MP3-filer der er lagret
i hjemme-PC’ens netværk.

0n
–

For tilslutning af hovedtelefoner.

! Discskuffe
@ OPEN /CLOSE
–

For at åbne eller lukke discskuffen

# CD
–

For at vælge CD-stilling.

(UN)MARK ( )
For at vælge og tilføje et emne i favoritlisten.
For at fjerne et emne i favoritlisten.
Hold knappen nedtrykket for at fjerne alle
favoritter.

) SOUND JOG (VOLUME +/-)
–
–

9 PC-LINK
–

(OK)
For at starte afspilning.
For at bekræfte et valg.
For at starte afspilning

For at skrue op eller ned for lydstyrken.
(Kun på anlægget) for at skrue op eller ned for
det lave eller høje lydniveau i den valgte
respektive BASS (bas) eller TREBLE (diskant)
lydfinesse.

¡ BASS / TREBLE
–

–

For at vælge BASS (bas) eller TREBLE (diskant)
lydfinesse.
BASS / TREBLE +/- (på fjernbetjeningen)
For at øge eller mindske bas eller diskantniveauet.

™ wOOx
–

For at vælge det næste wOOx niveau eller
slukke for wOOx lydeffekten.

$ TUNER
–

For at vælge tuner-stilling eller bølgeområde
(FM, MW eller LW).
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Dansk

Betjeningsknapper på anlægget
og på fjernbetjeningen

Betjeningsknapper
£ ¡ /™

Dansk

For CD, CONNECT, PC-LINK
(Afspilningsskærm)…for at gå til begyndelsen af
det igangværende, det
foregående eller det
næste spor.
For Tuner (Afspilningsskærm)…for at vælge en
favorit-radiostation.
For Uret .............. For at skifte mellem time og
minuttal.

≤à/á

–

For CD (afspilningsskærm)…for at søge tilbage /
fremad.
For Tuner…………..for at opsøge en lavere eller
højere radiofrekvens.
Brug softtasterne for at vælge mellem de
forskellige muligheder i bundlinien på skærmen.

∞ USER
–

For at vælge en aktiv bruger.

§ INFO!
–

For via e-mail at spørge om on-line information
om et igangværende emne (hvis den findes).

$
#
9

%
ﬁ

(

)

*
£

&

≤
^
∞
§
≥
•
™
ª

*
6
8
›
7
‹
¤
⁄
º
¡

≥ CLK /TIMER
–

1

For at se eller indstille uret/timeren.

• TIMER ON/ OFF
–

For at aktivere eller deaktivere timerfunktionen.

ª SHUFFLE
–

For at få afspillet alle spor /favoritter i vilkårlig
rækkefølge.

º REPEAT
–

For at få gentaget afspilning af spor /disc /
favoritter.

⁄ INCR. SURR.
–

For at aktivere eller deaktivere surround
lydeffekten.

¤ SLEEP
–

For at aktivere, deaktivere eller indstille
indslumringstimer funktionen.

‹ DIM
–

For at vælge forskellige lysstyrker i displayskærmen :
DIM 1, DIM 2, DIM 3 eller DIM OFF (slukket).

› MUTE
–

For at afbryde lyden (midlertidigt) eller kalde
den frem igen.

ﬁ CIFFERTASTER 0 – 9
(Numre der består af mere end to cifre skal
indtastes indenfor 2 sekunder)
For CD, CONNECT, PC-LINK…for at vælge et
spor.
For OPTIONS…for at redigere tekst /numre.
For Tuner…for at vælge en favorit-radiostation.
Bemærkninger i forbindelse med
fjernbetjeningen:
– Vælg først den lydkilde, der skal lyttes til
og reguleres på med en af
lydkildeknapperne på fjernbetjeningen
(f.eks. CD eller TUNER).
– Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks.
É, í, ë ).
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SOUND JOG
WOOX

TREBLE

BASS

M I C RO H I F I S YS T E M

STANDBY•ON

NAVIGATE

PLAY

INCR. SURR.SLEEP

•
•

FAVORITES

DIM 123 SHUFFLE REPEAT ALL MW

LW AM FM

NEWS REC 1 2 3

Dansk

ECO POWER

FAVORITES

VIEW

•

•
OK
BACK

ENTER

RESUME
OPTIONS CONNECT

PC-LINK

CANCEL
CD

TUNER

VIGTIGT!
Før anlægget tages i brug, skal alle
forberedelser være udført.

AUX

3

Plug & Play
"Plug & Play" gør det muligt automatisk at få
indlæst og lagret alle de RDS stationer og øvrige
radiostationer - der findes - i anlægget.
Første tidsindstilling /strømtilslutning.

1

Når der tændes for anlægget, viser displayet
PRESS PLAY TO INSTALL TUNER
"PRESS
TUNER".

2

Tryk påÉ for at starte indlæsningen.
INSTALLING TUNER
➜ Displayet viser "INSTALLING
TUNER"
AUTO PROGRAM IN
efterfulgt af "AUTO
PROGRESS...
PROGRESS...".
➜ Anlægget indlæser og lagrer automatisk alle
radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke,
begyndende med alle RDS stationer og derefter
FM, mellembølge og langbølge stationer. Svagere
RDS stationer kan indlæses og lagres i senere
forvalgsnumre.
➜ Når alle stationer er fundet, eller når der er
indlæst 40 stationer i anlæggets hukommelse, vil
den sidst indlæste station (eller den første RDSstation) høres.

iR

Anlægget indlæser RDS-tid (klokken), hvis den
først fundne station er en RDS station.
INSTALL
➜ Displayet viser "INSTALL
INSTALL" efterfulgt af
TIME
SEARCH RDS TIME
"TIME
TIME" og "SEARCH
TIME".
➜ Når der indlæses RDS tid, viser displayet
RDS TIME FOUND
"RDS
FOUND", og den aktuelle tid
(klokken) lagres i anlægget.
➜ Hvis en RDS station ikke udsender RDS-tid
indenfor 90 sekunder, forlades indlæsningen
NO RDS TIME
automatisk, og displayet viser “NO
TIME”.

● Hvis der ikke er indlæst en RDS station i det
første forvalgsnummer;
➜ Indlæsningen stopper automatisk.
Sådan geninstalleres "Plug & Play"

1

Når anlægget er i Standby, trykkes der på É.
Knappen holdes indtrykket, indtil displayet viser
PRESS PLAY TO INSTALL TUNER
"PRESS
TUNER".

2

Start indlæsningen ved igen at trykke på É.
➜ Alle tidligere indlæste radiostationer erstattes
af nye.
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Sådan forlades indlæsningen uden at få
lagret “Plug & Play”
● Tryk på Ç.
➜ Hvis "Plug & Play" installeringen ikke fuldføres,
vil indlæsningen starte forfra næste gang, der igen
sættes strøm på anlægget.

Dansk

Bemærkninger:
– Når der tændes for anlægget, åbner CD skuffen
måske og lukker igen for at ”opstarte” anlægget
korrekt.
– Hvis der under "Plug & Play" indlæsning ikke
findes nogen FM stereo-station, viser displayet
"PLEASE CHECK ANTENNA" (kontroller
antennen).

Sådan tænder man for anlægget
I Standby stilling

Sådan sættes anlægget i Eco
Power Standby stilling
(forbrug < 0,5 Watt)
● Tryk på STANDBY ON (eller B på
fjernbetjeningen) og hold knappen nede i mindst
3 sekunder.
ECO POWER MODE
➜ Displayet viser først "ECO
MODE" og
slukker derefter.
➜ Lavenergi LED kontrollampen lyser.

Energibesparende automatisk
Standby
Som en energibesparende foranstaltning, går
anlægget automatisk i Standby stilling, hvis der
ikke er trykket på en knap indenfor 30 minutter
efter CD er stoppet.

● Tryk på STANDBY ON for at tænde for den
sidst valgte lydkilde.

Lysdæmpnings-funktion

● Tryk på PC-LINK, CONNECT, CD, TUNER
eller AUX for at vælge den ønskede lydkilde.

De kan vælge den ønskede lysstyrke i displayet.

I Eco Power Standby-stilling
● Tryk på STANDBY ON for at tænde for den
sidst valgte lydkilde.
● Tryk på PC-LINK, CD, TUNER, CONNECT
eller AUX på fjernbetjeningen.

Sådan sættes anlægget i Standby
stilling
● Tryk på STANDBY ON (eller på B på
fjernbetjeningen).
➜ Når anlægget er sat i Standby stilling, viser
displayet uret (klokken).

● Tryk gentagne gange på DIM på
fjernbetjeningen for at vælge DIM 1, DIM 2,
DIM 3 eller DIM OFF (slukket for
lysdæmpningen).
➜ Displayet viser DIM og det valgte DIMnummer, undtagen når der er valgt DIM OFF.
DIM
mode

LED

1

Slukket

2

Tændt

3

Slukket

OFF

Tændt
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Volumenkontrol

Bass/Treble

Der drejes op eller ned for lydstyrken ved at
regulere på SOUND JOG (eller VOLUME
+/- på fjernbetjeningen).
-XX dB
XX
➜ Displayet viser "-XX
dB". "XX
XX" betyder
lydstyrkeniveauet.

BASS (bas) og TREBLE (diskant) funktionerne
gør det muligt at vælge den ønskede
lydprocessor indstilling.

=

Sådan slukker man midlertidigt for lyden
● Tryk på MUTE på fjernbetjeningen.
➜ Afspilningen fortsætter uden lyd, og displayet
MUTE ON
viser "MUTE
ON".
● Lyden kaldes frem ved igen at trykke på MUTE
eller ved at dreje op for lydstyrken (VOLUME).

Lydkontrol
For at få optimal lyd, er det kun muligt
enten at vælge BASS/TREBLE eller wOOx
én ad gangen.
wOOx
Der er tre stillinger til fremhævning af
basgengivelsen.
● Tryk gentagne gange på wOOx for at vælge det
næste wOOx niveau eller for at slukke
for wOOx effekten : wOOx 3, wOOx 2,
wOOx 1 eller wOOx OFF (slukket).
➜ Undtagen når der er slukket for wOOx
funktionen, viser displayet WOOX og det
aktuelle wOOx niveau.
Bemærkninger:
– Hvis der slukkes for wOOx effekten, vender
anlægget automatisk tilbage til den oprindeligt
valgte Bass /Treble indstilling.
– Visse CD plader og kassettebånd er indspillet
med et meget højt lydniveau, som kan forårsage
forvrængning i lyden ved afspilning, hvis der spilles
højt. I sådanne tilfælde slukkes der for wOOx
effekten, eller lydstyrken drejes ned.

Dansk

SOUND JOG
TREBLE

BASS

=

Sådan lyttes der på hovedtelefoner
● Sæt hovedtelefonstikket ind i n bøsningen på
forsiden af anlægget.
➜ Lyden i højttalerne er afbrudt.

● Tryk gentagne gange på BASS +/- eller
TREBLE +/- på fjernbetjeningen for at
indstille de ønskede bas- og diskantniveauer.
ELLER

1

2

1

Tryk på BASS eller TREBLE på anlægget for at
vælge bas eller diskantfunktion.

2

Regulér på SOUND JOG på anlægget for at
vælge det ønskede bas- eller diskantniveau.
BASS LEVEL XX
➜ Displayet viser "BASS
XX" eller
TREBLE LEVEL XX
XX
"TREBLE
XX", hvor "XX
XX" betyder det
valgte niveau :
MIN ™ -2 …™ 0… ™ +2 ™ MAX…
Bemærkninger:
– Med Volumen knappen kan man indstille det
ønskede bas / diskant niveau umiddelbart efter, der
er valgt Bass eller Treble funktion. Hvis der ikke
reguleres på Volumen knappen indenfor 5
sekunder, vil den igen fungere som almindelig
lydstyrke knap.
– Bass / Treble funktionen forlades automatisk, når
der vælges wOOx funktion.
Incredible Surround
Incredible Surround giver indtryk af større
afstand mellem de forreste højttalere, så der fås
en utrolig bred og udvidet stereoeffekt.

● Tryk gentagne gange på INCR. SURR. på
fjernbetjeningen.
➜ Hvis der er tændt, viser displayet INCR. SURR..
➜ Når den udvidede surround lyd er deaktiveret,
INCR. SURR. OFF
viser displayet “INCR.
OFF”.
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Displayskærm
Anlægget har to grundlæggende displayskærme –
NAVIGATION og PLAY (afspilning).

Sådan skifter man mellem
navigationsdisplay og afspilningsdisplay
● Tryk på VIEW på anlægget.

Dansk

Navigationsdisplay

Sådan bruges soft-knapperne

Dette display gør det muligt at navigere igennem
indholdet i den igangværende, valgte kilde /service.

Hver kilde / service har forskellige
sorteringsfunktioner. Når der f.eks. afspilles en
MP3-CD, er sorteringsfunktionerne ALBUM,
PLAYLIST, ARTIST og TRACK .

I visse tilfælde forekommer der mere end ét
navigationsniveau. F.eks. kan der ved valg af
et emne i den aktuelle liste blive vist en
underliste for det pågældende emne.
“> ” – Indikerer en niveau 2 underliste.
“...>” – Indikerer alle niveauer der er mindre end 2.
COOL CHARTS

“( “ eller “)” i nederste højre eller venstre
hjørne af displayet betyder, at der kan ses mere
information.

ALTERNATIVE
BLUES

SOUND JOG
WOOX

TREBLE

BASS

M I C RO H I F I S YS T E M

STANDBY•ON

ECO POWER

N A V IG A TE

PLA Y

INCR. SURR. SLEEP

•
•

••

FA V O RITES

D IM 123 SH U FFLER EPEA TA LL M W LW A M FM

NEWS R EC 1 2 3

FAVORITES

VIEW

•

••

•
OK
ENTER

BACK

RESUME
OPTIONS CONNECT

PC-LINK

CANCEL
CD

TUNER

AUX

iR

OPEN/
CLOSE

Afspilningsdisplay
Hvis der trykkes OK (É) for et emne, der lyser
i navigationsdisplayet, skifter anlægget over til
afspilningsdisplayet, og det pågældende emne
afspilles. Indholdet i afspilningsdisplayet er
forskelligt for hver kilde / service.
Medens musikken afspilles, kan man skifte tilbage
til navigationsdisplayet og foretage det næste valg.

For at vælge mellem de forskellige
muligheder i bundlinien på skærmen.
● Tryk på venstre ( @) eller højre ( !) soft-knap på
anlægget (à / á på fjernbetjeningen).
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Gennemløbning af displayet
Alle lister i navigationsdisplayet er sorteret
i alfabetisk eller numerisk rækkefølge.

Dansk

Sådan ruller man igennem en liste:
● Drej navigationsknappen højre om for at rulle
nedad eller venstre om for at rulle opad. Der er
to gennemrulnings-hastigheder :
1langsom og 2hurtig.

o ll

do

1
2

u

p

2

ro
ll

sc r

1

wn

OK

sc

scroll up = rulle opad
scroll down = rulle nedad

1 Gør det muligt at gå frem eller tilbage til et emne
i listen.

2 Gør det muligt skifte frem eller tilbage til flere
emner i listen.
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Tilslutning til PC-LINK

Forbindelse til online
musikservice

Dansk

Denne finesse gør det muligt at hente Deres
favorit-MP3-musik ud af Deres PC via hjemmePC-netværket. Det er kun muligt at få afspillet
indholdet i PC’en, der må ikke foretages
ændringer. For at kunne få fornøjelse af PCLinken er det nødvendigt at installere PC-Link
PC applikationen, som kan downloades fra
www-adressen “http://My.Philips.com”.

1

2

3

Tryk på PC-LINK.
SCANNING FOR PC’S
➜ Displayet viser“S
PC’S”.
➜ Hvis der ikke findes en PC indenfor 30
sekunder, viser displayet fejlmeddelelsen
NO PC’S FOUND
“NO
FOUND”. Kontrollér i så fald Deres
netværksopsætning.
➜ Hvis der findes mere end én PC, viser
displayet navnene på serverne. Vælg den ønskede
server ved at trykke på 2.
➜ Hvis der kun findes én PC, skifter anlægget til
sorteringsfunktionen i navigationsdisplayet.
Tryk på soft-knappen (! eller @) for at vælge
mellem følgende muligheder i
navigationsdisplayet : ARTIST, ALBUM, GENRE,
PLAYLIST (afspilningsliste) eller TRACK (spor).
➜ Hvis favorit-funktionen er aktiveret, viser
displayet kun favoritterne i den aktuelle liste.

CONNECT-finessen er ikke i sig selv en kilde /
service-funktion. Den arbejder sammen med
anden on-line service som f.eks. Internet
radiostationer, hvorfra der kan hentes musik.
Denne service tilbyder andre typer af Internet
audiostationer, som kategoriseres ved GENRE,
REGION, LANGUAGE (sprog), PERSONAL
STATION etc.

1

MY RADIO
STREAMIUM RADIO
➜ Hvis forbindelsen til Internet mislykkes, viser
DID NOT CONNECT. PLEASE TRY
displayet “DID
AGAIN LATER
LATER“ (forbindelsen til Internet
mislykkedes, prøv venligst igen senere).

2

Brug navigations-jogknappen (eller tryk på
3 / 4 på fjernbetjeningen for at vælge en
musikservice-udbyder og tryk derefter på
2) eller på ENTER ( T) for at kalde
OK (2
servicen frem.
➜ Anlægget begynder nu at blive koblet til
serviceudbyderen, og displayet viser
LOADING...
“LOADING...
LOADING...”.
➜ Når forbindelsen er etableret, begynder
anlægget at indlæse en liste over til rådighed
værende Internet radiostationer.

3

2) eller ENTER ( T) for at
Tryk på OK (2
kalde underkategorierne frem. Afspilning af en
bestemt musikservice startes ved at trykke på
2). Man kan komme frem til et højere
OK (2
niveau eller forlade en musikservice og få
navigationsvisning ved at trykke på VIEW eller
bruge navigations-jogknappen og trykke på
BACK ( S).
➜ Hvis der er sorteringsmuligheder for de
tilgængelige musikservices, ses de i displayets
bundlinie. Man kan ændre på
sorteringsfunktionen ved at trykke på
softtasterne (@) eller (! ).

Brug navigations-knappen (eller tryk på 3 / 4
på fjernbetjeningen) indtil det ønskede emne
lyser op.

● Tryk på (UN)MARK ( ) for at tilføje eller
fjerne markeringer i favoritlisten.

4

Tryk på OK (É) for at bekræfte valget og start
afspilning.

● For at få afspillet en melodi i favoritlisten :
Tryk på FAVORITES ( ) og derefter på 2 .
Bemærk:
– PC-Link favoritter er ikke brugerspecifikke.
Den samme PC-Link server vil altid have de
samme favoritter.

Tryk på CONNECT.
➜ Displayet viser en liste over on-line
servicetjenester.
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Bemærkninger:
– Kun en station kan markeres som en favorit.
– Hver bruger kan have sine egne favoritter.

SET REGISTRATION (Registrering)
Registrering er nødvendig for at kunne udnytte
anlæggets forskellige funktioner.

Ændre indstillinger

1

Med undtagelse af TUNER og AUX findes der en
menu med muligheder for hver kilde / service. De
til rådighed værende menuer med muligheder
ses detaljeret for hver af de respektive kilde /
service-afsnit i denne brugsanvisning.

Sådan slettes en indtastet karakter
(tal /bogstav)
● Flyt cursoren tilbage ved at trykke på S.

1

Tryk på CONNECT og derefter på
OPTIONS.

2

SET
Vælg “SET
SET” ved at trykke på soft-knappen (! ) på
anlægget.
➜ Nedenfor ses en liste med eksempler på
muligheder:
– SET REGISTRATION (Registrering)
– SELECT USER (Vælg af bruger)
– NETWORK CONFIG
(Netværkskonfiguraton)
– PROXY CONFIG (Proxykonfiguration)
– NETWORK INFO (Netværkinformation)
– PRODUCT INFO (Produktinformation)
– DISABLE INTERNET
– SOFTWARE UPGRADE
(Software opgradering)
– RESTORE DEFAULTS (Genindlæs
opstartsindstillingerne)

Dansk

Brug de numeriske / alfabetiske taster på
fjernbetjeningen til at indtaste Deres e-mail
adresse.

Sådan forlades funktionen for
registrering uden indlæsning og lagring
● Tryk på Ç.

2

Tryk på OK (2) for at bekræfte den indtastede
e-mail adresse.
➜ Bekræftelse på registreringen vil blive sendt til
Dem via e-mail.
Bemærk:
– Registrering er kun mulig for opstartsbrugeren.
SELECT USER (Valg af bruger)
Brugermenuen viser de eksisterende brugerkonti,
så de let kan vælges. Vælg en brugerkonto for at
hente de brugerspecificerede favoritter i en
kilde /service.

Bemærk:
– Denne ekstra oversigtsmulighed kan blive
udvidet eller ændret hvis der er nye services, der
bliver tilgængelige.

3

Brug navigationsknappen (eller tryk på 3 / 4 på
fjernbetjeningen) for at vælge de ønskede
muligheder i anlægget og bekræft derefter ved at
trykke OK (2).

49

3139 115 21751

Internet Audio
NETWORK CONFIG
(Netværkskonfiguration)

SOFTWARE UPGRADE
(Software opgradering)

Afhængig af den type Internet-forbindelse De
har, skal der vælges “DHCP” eller “STATIC”, før
anlægget kan kobles til Internet. Kontakt Deres
serviceudbyder for at få den rigtige IP-type.

Denne finesse gør det muligt at se, om der er
nye software opdateringer. Hvis De allerede er
registreret som bruger, vil “My.Philips.com”
automatisk give Dem oplysning om software
opdateringer via e-mail.

Dansk

Brugere, hvis system er indstillet til ”STATIC”
funktion, skal have kompletteret følgende
yderligere indgangsfelter :
– SET IP
– SET NETMASK
– SET GATEWAY
– SET DNS 1
– SET DNS 2
Kontakt Deres serviceudbyder og indtast de
nødvendige tilslutningsindstillinger for disse
muligheder.
Bemærk:
– Det er kun nødvendigt at ændre på
netværkskonfigurationen, hvis systemet ikke kan
fungere med opstartskonfigurationen.

RESTORE DEFAULTS
(Genindlæs opstartsindstillingerne)
Ved at vælge denne finesse skifter systemet
tilbage til opstartsindstillingerne.
ADVARSEL!
Når systemet skifter tilbage til
opstartsindstillingerne, slettes al
information, der er indlæst og lagret
under indstillingsmulighederne. De vil
dog fortsat være registreret hos
My.Philips.com.

PROXY CONFIG (Proxy konfiguration)

Bemærk:
– For at kunne få adgang til Internet, hvis systemet
skal sættes i CD- eller AUX-stilling, skal man først
trykke på OPTIONS og derefter vælge.

Kontakt Deres netværksudbyder for at få det
rigtige proxynavn og den rigtige proxyport.

Noget om “My.Philips.com”

PRODUCT INFO (Produktinformation)
Kontrol af den øjeblikkelige systeminformation.
NETWORK INFO (Netværkinformation)
Denne finesse giver detaljer om Deres
netværkstilslutning.
DISABLE INTERNET
Hvis denne finesse vælges, er det ikke muligt at få
adgang til Internettet.

“My.Philips.com” tilbyder et personligt on-line
værktøj til håndtering af Deres valg af
underholdning. Det er en eksklusiv service kun til
ejere af Philips’ premium Internet-tilsluttede
produkter. Når De er blevet registreret på
My.Philips.com, vil De være i stand til at :
– Opbygge og personalisere Deres musikvalg.
– Opdatere de seneste musikudgivelser eller
favoritsangere.
– Holde Dem a’jour med udviklingen
i teknologi og software.
– Se og få musikserviceudbydere.
– Se og få information om kunstnere og
musikspor ved at trykke på INFO! knappen.
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CD/MP3-CD Betjeningsfunktioner
NAVIGATE

PLAY

INCR. SURR.SLEEP

•
•

FAVORITES

DIM 123 SHUFFLE REPEAT ALL MW

LW AM FM

NEWS REC 1 2 3

FAVORITES

VIEW

•

•
ENTER

RESUME
OPTIONS CONNECT

PC-LINK

Dansk

OK
BACK

CANCEL
CD

TUNER

AUX

iR

OPEN/
CLOSE

VIGTIGT!
– Anlægget er kun beregnet til afspilning
af almindelige CD plader. Brug derfor
ikke stabiliseringsringe eller andet ekstra
tilbehør.
– Læg ikke mere end én plade i hver
CD skuffe.

Discs der kan afspilles
I dette anlæg er det muligt at afspille:
– Alle forudindspillede audio-CD’er.
– Alle færdiggjorte audio-CDR og audioCDRW discs.
– CD’er med MP3 og/eller MP3PRO filer (filer
der slutter med .mp3).

Ilægning af CD-plader
1

Tryk på OPEN/CLOSE
for at lukke CDkarussellen op.

2

Læg CD pladen i med
den trykte side opad.

3

POW
ER ON/O
FF

Tryk igen på
OPEN / CLOSE for at
lukke discskuffen.
➜ Anlægget registrerer hvilken disc, der er lagt i.
CD
MP3 CD
Displayet viser “CD
CD” eller “MP3
CD”.
➜ Anlægget fortsætter derefter med at indlæse
dics’ens metadata information.
Bemærkninger:
– For at få korrekt afspilning skal man vente med
at gå videre, til anlægget har registreret alle
pladerne i CD skufferne.
– I tilfælde af MP3-CD-plader kan registreringen
tage mere end 10 sekunder på grund af det
store antal melodier, der findes på hver plade.
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CD / MP3-CD Betjeningsfunktioner
Grundbetjeninger

Repeat og Shuffle

Afspilning af en disc

Før eller under afspilning kan der ændres på
afspilningsmetoden.

● Tryk på 2.

Gentaget afspilning

Sådan afbrydes afspilningen (midlertidigt)

Dansk

● Tryk på Å.
➜ I displayet blinker den indtil nu forbrugte
spilletid.

1

Tryk gentagne gange på REPEAT på
fjernbetjeningen for at vælge mellem følgende :
➜ REPEAT TRACK – Gentagelse af det
igangværende spor.
➜ REPEAT ALL – Gentagelse af hele disc’en.

2

For at komme tilbage til normal afspilning skal
der trykkes på REPEAT, indtil displayet
REPEAT OFF
viser "REPEAT
OFF".

● Afspilningen genoptages ved igen at trykke på Å.
Sådan stoppes afspilningen (helt)
● Tryk på Ç.

Valg af et ønsket spor/en ønsket
passage
Sådan vælges et ønsket spor
– Under afspilning
● Tryk gentagne gange på S eller T
(eller ¡ / ™ på fjernbetjeningen) indtil det
ønskede spornummer ses i displayet.
– I stopstilling

Afspilning i vilkårlig rækkefølge

1

Tryk på SHUFFLE på fjernbetjeningen.
➜ Displayet viser SHUFFLE ikonen og
SHUFFLING
"SHUFFLING
SHUFFLING".
➜ Alle spor eller favoritspor (hvis favoritfunktionen er aktiveret) vil blive afspillet i en
tilfældig rækkefølge.

2

Tryk igen på SHUFFLE for at komme tilbage til
afspilning i normal rækkefølge.
➜ I displayet forsvinder SHUFFLE ikonen.

● Brug navigationsknappen (eller tryk på 3 / 4 på
fjernbetjeningen) indtil det ønskede
spornummer lyser op.

Afspilning af en MP3-CD

● Tryk på Éfor at starte afspilning.
Sådan vælges en ønsket passage under
afspilning :
● Tryk på S eller T (eller à / á på
fjernbetjeningen) indtil den ønskede passage er
fundet.
➜ Under søgning er lydstyrken reduceret.
Sådan kommer man under afspilning
tilbage til begyndelsen af det
igangværende spor
● Tryk én gang på S ( ¡).

1

Llæg en MP3-CD.
ANALYZING DISC
➜ Displayet viser "ANALYZING
DISC".

2

Tryk på soft-knappen (! eller @) for at vælge en af
følgende muligheder i navigationsdisplayet:
ALBUM (vejledende navn på disc’en), PLAYLIST
eller TRACK.

3

Brug navigationsknappen (eller tryk på 3 / 4
på fjernbetjeningen) indtil det ønskede emne
lyser op.

4

Tryk på Éfor at starte afspilning.

● Ved at trykke på REPEAT eller SHUFFLE vil
det sidst valgte emne blive afspillet igen og
igen, eller afspilningen vil ske i en tilfældig
rækkefølge.
➜ REPEAT – Gentaget afspilning af det
igangværende album/afspilningsliste/ artist/spor.
➜ REPEAT ALL – Gentaget afspilning af alle
albums/afspilningslister/artister/spor.
➜ SHUFFLE – Alle albums/afspilningslister/
artister/ spor afspilles i tilfældig rækkefølge.
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CD/MP3-CD Betjeningsfunktioner
Displayskærm

3
5

2
4

1 Det valgte emne vises (album/ navn, navn på
afspilningsliste, kunstnernavn eller MP3-CD navn).

2 Navn på spor.
3 Forbrugt spilletid.
4 Kunstnernavnet vises. Hvis kunstnernavnet
allerede vises i 1 vises her navnet på albummet.

Deaktivering af favoritlisten
● Tryk på OK.
Afspilning af en favoritliste
● Tryk på FAVORITES (

Denne finesse gør det muligt at indlæse og lagre
alle favoritspor i anlægget, så de let kan afspilles
næste gang CD/MP3-CD’en lægges i. Er det en
normal CD, kan der lagres op til højst 50 spor.
Er det en MP3-CD kan der lagres op til højst
128 spor. Forskellige brugere kan indlæse og
lagre forskellige favoritter på den samme
MP3-CD-disc ved at bruge de individuelle
bruger-ID’er.

) og derefter på 2 .

Sletning af et favoritspor
● Tryk på (UN)MARK (
spor ses.

5 Navnet på det næste spor.
Markéring af favoritspor

).

) når det markerede

Sletning af alle favoritspor

1

Tryk på (UN)MARK ( ) og hold knappen
nedtrykket i mindst 3 sekunder.
DO YOU WANT TO DELETE
➜ Displayet viser “DO
CD FAVORITES?
FAVORITES?” (ønsker De at slette CDYES
favoritterne?) efterfulgt af mulighederne “YES
YES” (ja)
NO
og “NO
NO” (nej).

2

YES
Vælg “YES
YES” med soft-knappen (@) på anlægget.
Bemærk:
– Når FAVORITES er aktiveret, kan der ikke
markeres yderligere spor.

Man kan også lagre og redigere CD/MP3-CD
favoritterne i hjemmesiden My.Philips.com
(for yderligere information se i afsnittet ”Noget
om “My.Philips.com”).

1

Brug navigationsknappen (eller tryk på 3 / 4 på
fjernbetjeningen) for at løbe sporene igennem.

2

Tryk på (UN)MARK ( ) for at tilføje spor
i favoritlisten.
➜ Efter det valgte spor ses “ ” ikonen.

● Gentag samme procedure for at få andre spor
i favoritlisten.
➜ Det næste, valgte spor ses nederst i listen.
➜ Hvis man forsøger på at indprogrammere
mere end 50 (CD) / 128 (MP3-CD) spor,
NO MORE FAVORITES CAN BE
viser displayet “NO
ADDED
ADDED” (der kan ikke indlæses flere favoritter).
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Dansk

1

Aktivering af favoritlisten
● Tryk på FAVORITES (

CD /MP3-CD Betjeningsfunktioner
Information om kunstner og title
Anlægget er i stand til at vise kunstner- og
titelinformation som f.eks. titlen på CD’en,
kunstnernavnet, musikgenre, titler på melodispor
o.s.v (metadata).

Dansk

CD
Hvis der ikke er information i CD’en, vises
sporene på disc’en i numerisk rækkefølge. Hvis
der ikke registreres information om kunstner og
titel, vises der i stedet for sangtitler.
med information om kunstner og titel
navigationsdisplay
afspilningsdisplay

uden information om kunstner og titel
navigationsdisplay
afspilningsdisplay

Sådan kommer man tilbage til opstartsCD-information (numerisk rækkefølge)
RESET CD
● Tryk på OPTIONS og vælg ”RESET
INFO
INFO” med navigations-jogknappen.
➜ Displayet viser spornumrene i numerisk
rækkefølge (f.eks. TRACK 1, TRACK 2, …).
MP3-CD
Hvis man ønsker at erstatte filnavne og navne i
indholdsoversigten i displayet med navne på
kunstner, album og melodispor, trykkes der på
READ MP3CD INFO
OPTIONS. Vælg ”READ
INFO” med
navigations-jogknappen (eller ved at trykke på
3 / 4 på fjernbetjeningen). Tryk på OK (2
2) for
YES
at bekræfte. Vælg “YES
YES” med softtasten for at se
informationen og læse den. Dette kan tage op til
flere minutter, men det skal kun gøres én gang
for alle for hver MP3-CD. Det er nu muligt at få
adgang til yderligere sorteringsfunktioner som
f.eks. kunstnernavn, albummets navn eller
titelinformation ved at trykke på softtasterne
(@@) eller (!! ).

Forespørgsel om on-line audio-CDinformation

1

Tryk i CD-stilling på OPTIONS.
➜ Displayet viser en liste over muligheder.

GET CD INFO
RESET CD INFO
NEXT CD INFO

2

Brug navigationsknappen (eller tryk på 3 / 4 på
GET CD INFO
fjernbetjeningen) for at vælge “GET
INFO”.
Bekræft ved at trykke på OK (2).
➜ På skærmen erstatter den genoprettede
information opstarts-spornumrene.

Hvis der findes mere information, viser displayet
MULTIPLE MATCHES
”MULTIPLE
MATCHES”.
NEXT CD INFO
● Tryk på OPTIONS og vælg ”NEXT
INFO”
med navigations-jogknappen. Tryk derefter på
2) for at bekræfte ønsket om at kunne få
OK (2
alternativ CD-information.
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Radiomodtagelse
NAVIGATE

PLAY

INCR. SURR.SLEEP

•
•

FAVORITES

DIM 123 SHUFFLE REPEAT ALL MW

LW AM FM

NEWS REC 1 2 3

FAVORITES

VIEW

•

•
BACK

ENTER

RESUME
OPTIONS CONNECT

1

PC-LINK

CANCEL
CD

TUNER

AUX

iR

Indstilling på radiostationer

Lagring af favorit-radiostationer

Tryk på TUNER for at vælge radiomodtagelse
(TUNER).
TUNER
➜ Displayet viser "TUNER
TUNER". Få sekunder efter
viser displayet den øjeblikkelige radiofrekvens
indstilling.
➜ `Når der modtages en FM station, der
udsender stereo, ses
symbolet i displayet.

Der kan indlæses og lagres op til 40 favoritradiostationer i anlæggets hukommelse.
Favorit-funktionen er altid aktiveret, når der
vælges Tuner (radiolytning).

2

Tryk igen på TUNER for at vælge det ønskede
bølgeområde : FM, MW eller LW.

3

Tryk på S eller T (eller på à / á på
fjernbetjeningen) og hold knappen nedtrykket,
indtil frekvensindikeringen i displayet begynder at
løbe. Slip derefter knappen.
➜ Så længe anlægget søger efter en station
med tilstrækkelig styrke, viser displayet
SEARCHING...
"SEARCHING...
SEARCHING...".

4

Dansk

OK

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

● Radioen indstilles på en svag station ved at
trykke kort på S eller T (à / á) så ofte
det er nødvendigt for optimal modtagelse.

Automatisk indprogrammering i forvalget
● Brug "Plug & Play" funktionen (se kapitlet
"Grundfunktioner", afsnittet "Plug & Play"),
ELLER

1

Tryk på TUNER for at vælge radiomodtagelse
(TUNER).

2

Tryk på FAVORITES
og hold knappen
AUTO PROGRAM
nedtrykket indtil displayet viser “AUTO
FAVORITE STATIONS
?” efterfulgt af
STATIONS?
YES
NO
mulighederne “YES
YES” (ja) og “NO
NO” (nej).

3

Tryk på soft-knappen (@) på anlægget for at
YES
vælge “YES
YES”.
AUTO PROGRAM IN
➜ Displayet viser “AUTO
PROGRESS...
PROGRESS...” (der foregår automatisk
indprogrammering).
➜ Anlægget indlæser og lagrer automatisk alle
radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke,
begyndende med alle RDS stationer og derefter
FM, mellembølge og langbølge stationer. Svagere
RDS stationer kan indlæses og lagres i senere
forvalgsnumre.
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Radiomodtagelse
➜ Når alle stationer er fundet, eller når der er
indlæst 40 stationer i anlæggets hukommelse, vil
den sidst indlæste station (eller den første RDS
station) høres.

Dansk

Sådan stoppes den automatiske
indlæsning:
● Tryk på Ç.

Sletning af en favorit-radiostation
1

2

Indstil på den ønskede station (se afsnittet
"Indstilling på radiostationer").

2

Tryk på (UN)MARK ( ).
➜ Den igangværende station bliver indlæst i det
næste ledige forvalgsnummer.

● Gentag trin 1-2 for at indlæse og lagre andre
stationer i forvalget.
Bemærkninger:
– Hvis en radiostation allerede er indlæst i et
forvalgsnummer, vil den ikke igen blive indlæst i et
andet forvalgsnummer.
– Favorit-funktionen i denne lydkilde (Tuner) er
ikke brugerafhængig. De samme favoritter er
tilgængelige for alle brugere.
– Hvis man forsøger at indlæse mere end 40
radiostationer i forvalget, viser displayet "NO MORE
FAVORITES CAN BE ADDED" (der kan ikke
indlæses flere favorit-stationer).

Valg af en favorit-radiostation
1

Brug navigationsknappen (eller tryk på 3 / 4 på
fjernbetjeningen) for at vælge den ønskede
forvalgs-radiostation i favorit-listen.

2

2) for at bekræfte.
Tryk OK (2
➜ Displayet viser forvalgsnummer, radiofrekvens
og bølgeområde.
ELLER

Tryk på (UN)MARK (

).

➜ I displayet forsvinder
ikonen.
➜ Nummeret på alle øvrige stationer i det
aktuelle bølgeområde, som har et højere
nummer i forvalget end det slettede, reduceres
med én.

Manuel indprogrammering i forvalget

1

Brug navigationsknappen (eller tryk på 3 / 4 på
fjernbetjeningen) for at vælge den radiostation
i favoritlisten, der skal slettes.

Sletning af alle favoritradiostationer
1

Tryk i Tuner-stilling på (UN)MARK ( ) og hold
knappen nedtrykket i mindst 3 sekunder.

2

YES
Vælg “YES
YES” ved at trykke på soft-knappen (@)
på anlægget.

RDS
RDS (Radio Data System) er et
transmissionssystem, der gør det muligt for FM
stationer at udsende yderligere information
sammen med det normale FM-signal. Disse
informationer kan være :
Stationsnavn: Displayet viser navnet på den
station, der modtages.
Programtype: Følgende typer programmer
kan registreres af anlæggets tuner: News
(nyheder), Affairs (erhverv), Info (information),
Sport, Educate (uddannelse), Drama (dramatik),
Culture (kultur), Science (videnskab), Pop M
(popmusik), Rock M (rockmusik), M.O.R. (middle
of the road-musik), Light M (lettere musik),
Classics (klassisk), Other M (anden musik), No
type (ingen programtype).
Radiotekst (RT): Displayet viser
tekstmeddelelser.

● Tryk på ¡ / ™ på fjernbetjeningen.
Modtagelse af en RDS-station
● Når der er stillet ind på en station på FM båndet.
➜ Hvis stationen udsender RDS signaler, viser
displayet RDS-logoet og navnet på stationen.
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Radiomodtagelse
Indstilling af RDS tid (klokken)

1

Tryk to gange på CLK/ TIMER.
00:00
➜ I displayet blinker "00:00
00:00" eller det aktuelle
klokkeslæt.

2

Tryk på soft-knappen (! ) på anlægget.
SEARCHING FOR RDS
➜ Displayet viser "SEARCHING
TIME...
TIME...".
➜ Mens anlægget indlæser RDS-tiden (klokken),
RDS TIME FOUND
viser displayet "RDS
FOUND".
Displayet viser tiden (klokken) i 2 sekunder, og
tiden indlæses automatisk i anlægget.
➜ Hvis RDS-stationen ikke udsender RDS-tid
NO RDS
indenfor 90 sekunder, viser displayet "NO
TIME
TIME".

Dansk

Hvert minut udsender visse RDS stationer den
rigtige tid (klokken). Det er muligt at indstille uret
i anlægget ved at gøre brug af det tidssignal, der
udsendes sammen med RDS signalet.

Bemærk:
– Nogle RDS stationer udsender med 1 minuts
mellemrum den rigtige tid (klokken).
Tidsnøjagtigheden er bestemt af RDS-stationen.
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Personlige og interaktive finesser

Dansk

Flere brugere

Sådan fås der adgang til favoritlisten

Dette anlæg gør det muligt at personalisere
flere brugere. Deres personlige valg er bundet
sammen med en brugerkonto. Denne finesse
kan kun bruges ved brug af PC-LINK,
CONNECT og CD.

For at få afspillet en melodi i favoritlisten :
Tryk på FAVORITES ( ) og tryk derefter på
OK (É).

Sådan opretter man sin egen
brugerkonto

Tryk på den relevante lydkildeknap (CD,
PC-LINK eller CONNECT). Eksempel: Hvis
CD-favoritlisten er kaldt frem, deaktiveres den
ved at trykke på CD-knappen. Man kommer da
tilbage til den normale liste.

1

Indtast Deres e-mail-adresse i anlæggets menu
med muligheden ”SET REGISTRATION”. Kort
efter modtager De en e-mail med bekræftende
registreringsdetaljer.

2

Registreringen færdiggøres ved at følge den
anvisning, der gives i e-mailen.
Valg af en brugerkonto

1

Tryk på USER på fjernbetjeningen.
➜ Displayet viser de til rådighed værende
brugerkonti.

2

Brug navigations-knappen (eller tryk på 3 / 4 på
fjernbetjeningen) for at vælge og bekræft derefter
ved at trykke OK (É).

Sådan kommer man tilbage til den
normale liste (favoritlisten forlades)

Sådan får man mere information
Ved at trykke på INFO! knappen sendes der
mere information til Deres e-mail adresse om
det emne, der er i gang med at blive afspillet.
INFO! funktionen virker ved afspilning af alle
kilder undtagen TUNER og AUX.

Favoritter
Uanset hvilken lydfunktion der er i gang, kan
man let finde frem til sine favoritspor og
stationer ved at bruge FAVORITES ( ) og
(UN)MARK ( ) knapperne.
Sådan opbygges en favoritliste
Når CD / PC-LINK /CONNECT funktionen er
aktiveret, trykkes der på (UN)MARK ( ) for
at tilføje / fjerne melodispor eller stationer
i favoritlisterne. Tryk i TUNER-stilling på
(UN)MARK ( ) for at gemme eller fjerne
radiostationer og hold derefter (UN)MARK ( )
nedtrykket for at få automatisk indlæsning af
radiostationer.

58

3139 115 21751

NAVIGATE

PLAY

INCR. SURR.SLEEP

•
•

FAVORITES

DIM 123 SHUFFLE REPEAT ALL MW

LW AM FM

NEWS REC 1 2 3

FAVORITES

VIEW

•

•
OK
BACK

ENTER

RESUME
OPTIONS CONNECT

PC-LINK

Bemærkninger:
– Det tilrådes ikke samtidigt at optage og lytte til
samme lydkilde.
– Det er fortsat muligt at gøre brug af alle
lydkontrol-finesser (f.eks. INCR. SURR. og BASS/
TREBLE).
– Angående betjeningen af det eksterne apparat
se i brugsanvisningen for dette.

CANCEL
CD

TUNER

AUX

iR

Dette anlæg har mulighed for tilslutning af andet
eksternt udstyr, som da kan afspilles gennem
anlæggets indbyggede højttalere.

Tilslutning af et eksternt apparat
● Forbind det eksterne apparats audio outterminaler til anlæggets AUX/CDR IN
terminaler.

Sådan lytter man på et eksternt
apparat
1

AUX
Tryk på AUX for at vælge “AUX
AUX” hvis der skal
lyttes til lyd fra et TV, en VCR eller en Laser
Disc-afspiller.
ELLER

CDR/DVD
● Tryk igen på AUX for at vælge “CDR/DVD
CDR/DVD” hvis
der skal lyttes til lyd fra en CD-optager eller
DVD-afspiller.

2

Start afspilning af det eksterne apparat.

● Når der er valgt CDR / DVD afspilning, vil lyden
i LINE OUT-terminalerne være gjort tavs. Det vil
derfor ikke være muligt at optage eller lytte til
lyden fra udstyr, der er tilsluttet til LINE OUTterminalen.
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Dansk

Eksterne Lydkilder

Ur/Timer
NAVIGATE

PLAY

INCR. SURR.SLEEP

•
•

FAVORITES

DIM 123 SHUFFLE REPEAT ALL MW

LW AM FM

NEWS REC 1 2 3

FAVORITES

VIEW

•

•

Dansk

OK
BACK

ENTER

RESUME
OPTIONS CONNECT

PC-LINK

CANCEL
CD

TUNER

VIGTIGT!
Når anlægget er sat i Eco Power
Standby-stilling, er det ikke muligt at
regulere på ur- eller timer indstillingerne.

Sådan ser man uret (klokken)
I Standby-stilling ses uret (klokken) i displayet
(hvis uret er indstillet).
Sådan kan man se, hvad klokken er, mens
der lyttes på en lydkilde (f.eks. CD eller
TUNER)
● Tryk på CLK / TIMER på fjernbetjeningen.
➜ Uret (klokken) vises i nogle få sekunder
i displayet.
➜ Hvis uret ikke er indstillet, viser displayet
--:-"--:---:--".

Sådan indstilles uret (klokken)
Uret kan indstilles til enten 12 timers eller 24
12:00 AM
00:00
timers visning (f.eks. "12:00
AM" eller "00:00
00:00").

1

Tryk i standby eller i "vis klokken" stilling
én gang på CLK/ TIMER. I alle
lydkildefunktioner trykkes der to gange på
CLK/TIMER.
12:00 AM
00:00
➜ "12:00
AM" eller "00:00
00:00" I displayet blinker.

2

Tryk på venstre soft-knap (@) for at vælge 12
eller 24 timers urvisning.

AUX

iR

3

Tryk på S eller T (eller ¡ / ™ på
fjernbetjeningen) for at skifte mellem time og
minuttal.
➜ I displayet blinker time- eller minuttallet.

4

Brug navigationsknappen (eller tryk på 3 / 4
på fjernbetjeningen for at indstille time- og
minuttal.

5

Indlæs tiden i anlægget ved igen at trykke på
CLK/ TIMER.
➜ Uret begynder at gå.

Man kan forlade indstillings-funktionen
uden at indlæse tiden
● Tryk på Ç.
Bemærkninger:
– Hvis strømmen til anlægget afbrydes (f.eks. ved
en strømafbrydelse), slettes uret (klokken).
– Hvis der under indstilling af uret ikke trykkes på
en knap indenfor 90 sekunder, forlader anlægget
automatisk indstillings funktionen.
– Man kan få uret indstillet automatisk ved at
bruge RDS signalet fra en RDS radiostation, se
afsnittet “Radiomodtagelse - Indstilling af RDS tid
(klokken)".
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Sådan indstilles timeren

4

Man kan indstille anlægget til at tænde
automatisk for CD, TUNER, CONNECT eller
PC-LINK ved et forudvalgt tidspunkt, så det
dermed f.eks. fungerer som vækkeur.

Brug navigationsknappen (eller tryk på 3 / 4
på fjernbetjeningen) for at indstille time- og
minuttal.

5

Indlæs starttidspunktet i anlægget ved at trykke
på CLK/ TIMER.
TIMER
➜ Displayet viser "TIMER
TIMER" efterfulgt af den
XX:XX
indstillede timertid "XX:XX
XX:XX" og den valgte lydkilde.
➜ ses også stadig i dispalyet.

VIGTIGT!
– Før timeren indstilles, skal det
kontrolleres, at uret går rigtigt.
– Der vil altid være tændt for timeren,
når den er indstillet.
– Når timeren går i gang, starter
anlægget op med minimum lydstyrke,
som langsomt øges til det niveau, lyden
havde, sidst der var tændt for anlægget.
– 30 minutter efter vækning går
anlægget igen i standby, hvis der ikke
forinden er trykket på en knap.

1

2

3

Tryk på CLK / TIMER på fjernbetjeningen og
hold knappen nedtrykket, i mindst 2 sekunder.
12:00 AM
➜ I displayet blinker enten "12:00
AM" eller
00:00
"00:00
00:00" den sidst indstillede timertid.
➜ blinker i displayet.
➜ Den valgte lydkilde lyser konstant, de øvrige
lydkilder blinker i displayet.
Vælg den ønskede lydkilde ved at trykke på CD,
TUNER, CONNECT eller PC-LINK.
➜ Hvis der er valgt CD, vil timeren tænde for
anlægget, som så begynder at spille den første
melodi på disc’en eller i favoritlisten. Hvis discskuffen er tom, skifter anlægget over til tuner.
➜ Hvis der er valgt Tuner, vil timeren tænde for
anlægget og den radiostation, der sidst blev lyttet
til, høres.
➜ Hvis der er valgt CONNECT eller PC-LINK,
vil timeren aktivere anlægget, som så begynder at
afspille den sidst hentede musik. Hvis
forbindelsen svigter, skifter anlægget over til tuner.

● Den valgte lydkilde begynder at spille på det
indstillede tidspunkt.
Sådan forlades timerindstillingen uden at
indlæse tidspunktet
● Tryk på Ç på anlægget.
Bemærk:
– Hvis der under indstilling af timeren ikke trykkes
på en knap indenfor 90 sekunder, forlader
anlægget automatisk funktionen for indstilling af
timeren.
Kontrol af timerindstilling
● Tryk på én gang på CLK/ TIMER på
fjernbetjeningen.
➜ Hvis timeren er aktiveret, viser displayet
information om de indstillede timertider.
Aktivering /deaktivering af timeren
● Tryk gentagne gange på TIMER ON/OFF på
fjernbetjeningen.
➜ Hvis timeren er aktiv, viser displayet i nogle få
sekunder de sidst indstillede timertider.
➜ Hvis timeren ikke er aktiv, viser displayet
TIMER OFF
“TIMER
OFF”.

Tryk på S eller T (eller ¡ / ™ på
fjernbetjeningen) for at skifte mellem time- og
minuttal.
➜ I displayet blinker time eller minuttallet.
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Ur/Timer

Ur/Timer
Indstilling af indslumringstimeren
Indslumrings timeren gør det muligt at få
anlægget til automatisk at gå i Standby efter et
forudbestemt antal minutter.

1
Dansk

2

Tryk gentagne gange på SLEEP på
fjernbetjeningen for at vælge en forudindstillet tid.
➜ Der kan vælges følgende tider (i minutter) :
15 ™ 30 ™ 45 ™ 60 ™ 90 ™ 120 ™
OFF ™ 15 …
XX MINUTES
➜ Displayet viser enten "XX
MINUTES" eller
OFF
XX
"OFF
OFF", hvor "XX
XX" er det valgte minuttal.
Tryk på SLEEP knappen, når De kommer til det
minuttal, hvor De ønsker at indslumrings-timeren
skal slukke for anlægget.
➜ Displayet viser SLEEP, dog ikke når der er valgt
OFF
"OFF
OFF".
➜ Indslumrings-timeren er nu indstillet. Når der
kun er 10 sekunder tilbage, til anlægget slukker,
tæller de sidste 10 sekunder nedad i displayet.
9 SECONDS
10 SECONDS
SECONDS" ™ "9
SECONDS"....
"10
1 SECOND
SLEEP
SLEEP"
™ "1
SECOND" ™ "SLEEP

Sådan kontrolleres den tid der er tilbage,
når indslumringstimeren er aktiveret
● Tryk én gang på SLEEP.
Sådan ændres der i den indstillede
indslumringstid
● Tryk igen på SLEEP når den resterende
indslumringstid ses i displayet.
➜ Displayet viser de næste indslumringstimermuligheder.
Sådan slukkes der for indslumringstimeren
● Tryk gentagne gange på SLEEP til displayet
OFF
viser "OFF
OFF", eller tryk på STANDBY ON.

Vedligeholdelse
For at rense en compactdisk, skal
den aftørres i en lige linie fra
centret mod kanten med en blød,
trævlefri klud. Vær opmærksom på,
at rengøringsmidler kan beskadige
disken! Skriv kun på den trykte side
af en CDR eller en CDRW, og skriv kun med en
blød filtpen.

Udsæt ikke anlægget,
batterierne eller
compactdiskene for fugt,
regn, sand eller ekstrem
varme (forårsaget af et
opvarmningsapparat eller direkte sollys).
Hold altid diskskuffen lukket for at undgå støv på
linserne.
SOUND JOG

WOOX

TREBLE

BASS

STANDBY•ON
ECO POWER

NAVIGATE

PLAY

INCR. SURR.SLEEP

FAVORITES

DIM 123 SHUFFLE REPEAT ALL MW

LW AM FM

NEWS REC 1 2 3

FAVORITES

VIEW

OK

BACK

ENTER

PAUSE

OPTIONS CONNECT

PC-LINK

STOP

CD

TUNER

AUX

OPEN/
CLOSE

Rengør anlægget med en blød,
let fugtig trævlefri klud. Brug
ikke rengøringsmidler, da de
kan have en ætsende virkning.
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FORSTÆRKEREN
Udgangseffekt: ................................... 2 x 100 W MPO
2 x 50 W RMS(1)
Signal/støjforhold ............................... ≥ 70 dBA (IEC)
Frekvensgang ......................... 50 – 16000 Hz, ± 3 dB
Indgangsfølsomhed:
AUX IN / CDR / DVD IN .................... 500 mV /1V
Udgange
Højttalere ................................................................. ≥ 6 Ω
Hovedtelefoner ............................... 32 Ω – 1000 Ω
Subwoofer-højttalerudgang .........................................
................................................. 1,3 V ±2dB, > 22000 Ω
Linieudgang ................ 500 mV ±2dB, > 22000 Ω
(1) (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)

CONNECT/ PC-LINK / MP3-CD
Indgang
Rj45 jackstik ................................................... IEEE 802,3
MP3 specifikationer
Frekvensgang (256 kbps) ............. 63 – 14000 Hz
Signal/støjforhold ........................................ ≥ 67 dBA
Kanaladskillelse ................................ ≥ 40 dB (1 kHz)
Total harmonisk forvrængning (256 kbps)< 0,05%
Bitstrøm .................................................. 32 – 256 kbps
Samplingfrekvens ...............................................................
..................................... 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
CD AFSPILLEREN
Antal favoritspor ................................................ CD – 50
....................................................................... MP3-CD – 128
Frekvensgang .......................................... 20 – 20000 Hz
Signal/støjforhold ............................................ ≥ 76 dBA
Kanalseparation .................................. ≥ 79 dB (1 kHz)
Total harmonisk forvrængning .. < 0,02% (1 kHz)

TUNEREN
FM område ........................................... 87,5 – 108 MHz
MW område (mellembølge) ...... 531 – 1602 kHz
LW område (langbølge) ................... 153 – 279 kHz
Antal forvalg ....................................................................... 40
Antenne
FM ...................................................... 75 Ω trådantenne
AM .......................................................... Rammeantenne
HØJTTALERE
System ..................................................... 3-vejs basreflexsystem med top firing wOOx
Impedans ........................................................................... 6 Ω
wOOx ................. 1 x 6,5" top firing” wOOx driver
Woofer ........................................... 1 x 6,5" fuldområde
Tweeter ............................................... 1 x 2,5" Ferrofluid
Polydome Tweeter ................................................... 1 x 1"
Dimensions (w x h x d) . 180 x 244 x 227 (mm)
Weight .................................................................... 3 kg hver
GENERELT
Materiale /Finish ............................. Polystyrene /Metal
Netspænding ............................ 220 – 230 V / 50 Hz
Energiforbrug:
Aktiv ........................................................................... 80 W
Standby ................................................................. < 15 W
Eco Power Standby ....................................... < 0,5 W
Dimensioner (b x h x d) 175 x 244 x 366 (mm)
Vægt (uden højttalere) ......................................... 5,0 kg

Med forbehold for ændringer.
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Specifikationer

Fejlsøgning
ADVARSEL!
Forsøg ikke under nogen omstændigheder på selv at reparere anlægget, da garantien
dermed bortfalder. Adskil ikke anlægget, da der dermed er fare for at få elektrisk stød.
Hvis der opstår en fejl i anlægget, beder vi Dem kontrollere nedenstående punkter, før De
sender anlægget til reparation.

Dansk

Problem

Løsning

CD/ MP3-CD BETJENINGSFUNKTIONER
NO CD AVAILABLE!
Displayet viser“NO
– Læg en CD plade i.
PLEASE INSERT CD
CD”.
– Kontroller at pladen er lagt i med den rigtige side
opad.
– Vent til evt. kondensvand på laserlinsen er
forsvundet.
– Rens eller udskift CD pladen (se afsnittet
"Vedligeholdelse").
UNRECOGNIZED
Displayet viser“UNRECOGNIZED
– Kontroller at der ikke er ridser eller snavs på disc’en.
DISC FORMAT
FORMAT”.
– Rens eller udskift CD pladen (se afsnittet
"Vedligeholdelse").
FORBINDELSE TIL INTERNET
Anlægget får ikke forbindelse til Internet.

– Tryk igen på CONNECT.
– Kontrollér at Deres hjemmenetværk er korrekt
konfigureret (prøv at få forbindelse til Internet
med en anden PC i samme netværk).
– Kontrollér anlæggets netværksindstillinger.

Der kommer ingen audiolyd selvom
forbindelsen fra PC’en til Internet
fungerer.
Fra visse musikservicer ”hopper” musikken. – Prøv at ændre på anlæggets audioindlæsningsstillinger.
RADIOMODTAGELSE
Dårlig radiomodtagelse.

– Hvis radiosignalet er for svagt: Prøv at justere på
antennen eller tilslut en udvendig antenne, så
modtagelsen bliver bedre.
– Prøv at gøre afstanden mellem Micro anlægget
og Deres TV eller VCR større.
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GENERELT
Anlægget reagerer ikke, når der trykkes
på knapperne.
Ingen lyd eller dårlig lydkvalitet.

Lyden i venstre og højre kanal er
byttet om.
Fjernbetjeningen virker ikke, som
den skal.

Timeren virker ikke.
Der er ikke lys i alle knapperne.
Ur/timer-indstillingen er slettet.

– Tag netstikket ud af stikkontakten i et minuts tid.
Sæt igen stikket i stikkontakten og tænd for
anlægget.
– Regulér på lydstyrken.
– Hvis der er tilsluttet hovedtelefoner:
Tag hovedtelefonstikket ud.
– Kontroller at højttalerne er korrekt tilsluttet.
– Kontroller at de afisolerede dele af højttalerledningerne har rigtig kontakt i klemmerne.
– Sørg for at MP3-CD’en er optaget indenfor
32 – 256 kbps bit-hastighed med en
samplingfrekvens på 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
32 kHz, 44,1 kHz eller 48 kHz.
– Kontroller højttalernes tilslutninger og
placering.
– Vælg lydkilde (f.eks. CD eller TUNER) før der
trykkes på funktionsknap (É,í,ë).
– Grøv afstanden mellem fjernbetjening og
anlægget mindre.
– Kontrollér at batterierne er sat rigtigt i (+ / polaritet som indikeret).
– Udskift batterierne.
– Ret fjernbetjeningen direkte mod IR-føleren på
anlæggets frontside.
– Indstil uret (klokken) korrekt.
– Tryk på TIMER ON/OFF for at tænde for timeren.
– Tryk på DIM for at vælge DIM OFF displayfunktion.
– Der har været en strømafbrydelse, eller stikket er
trukket ud af stikkontakten, eller der er slukket
for stikkontakten. Tænd igen for anlægget og
indstil uret/timeren.
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