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Important notes for users in the
U.K.

Mains plug
This apparatus is fitted with an approved 13
Amp plug.  To change a fuse in this type of plug
proceed as follows:

1 Remove fuse cover and fuse.

2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp,
A.S.T.A. or BSI approved type.

3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate
plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should
have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse
is used, the fuse at the distribution board
should not be greater than 5 Amp.

Note:  The severed plug must be disposed of to
avoid a possible shock hazard should it be
inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with
the following code: blue = neutral (N),
brown = live (L).

¶ As these colours may not correspond with the
colour markings identifying the terminals in
your plug, proceed as follows:
– Connect the blue wire to the terminal
marked N or coloured black.
– Connect the brown wire to the terminal
marked L or coloured red.
– Do not connect either wire to the earth
terminal in the plug, marked E (or e) or
coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath
of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may
require consent. See Copyright Act 1956 and
The Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.

CAUTION
Use of controls or adjustments or
performance of procedures other than
herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe
operation.
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 Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert
innkoplet. Den innebygde netdelen er
derfor ikke frakoplet nettet så lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk
støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller
fuktighet.

  Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Si dichiara che l’apparecchio MCD289 Philips
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1
del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

DK
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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Generell informasjon

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Hvis du vil ha fullt utbytte av støtten som Philips
tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
www.philips.com/welcome.

Dette produktet er i samsvar med kravene
for radioforstyrrelser i EU.

Tilbehør som følger med

– 2 høyttalerkabler
– fjernkontroll

Miljøinformasjon
All overflødig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt
å gjøre emballasjen lett å dele i tre materialer :
papp (boks), polystyrenskum (buffer) og
polyetylen (vesker, beskyttende skumlag).

Systemet består av materialer som kan
resirkuleres og brukes på nytt, hvis det
demonteres av fagfolk. Sett deg inn i lokale lover
og regler for avfallshåndtering av emballasje,
brukte batterier og utrangert utstyr.

Sikkerhetsinformasjon
● Før du bruker systemet, må du kontrollere at

driftsspenningen som vises på typeskiltet (eller
spenningsindikatoren ved siden av
spenningsvelgeren) på systemet, er den samme
som spenningen i strømuttaket. Hvis ikke må du
ta kontakt med forhandleren.

● Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes
som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten
hele tiden være klar til bruk.

● Apparatet må ikke utsettes for drypping eller
sprut.

● Plasser systemet på en flat, hard og stabil
overflate.

● Plasser systemet slik at det får tilstrekkelig
ventilasjon, og slik at temperaturen ikke øker inne
i systemet. Sørg for at det er en åpning på minst
10 cm bak og over enheten og 5 cm på hver
side.

● Ventilasjonen må ikke hindres ved å dekke til
ventilasjonsåpningene med gjenstander som
aviser, duker, gardiner osv.

● Ikke utsett systemet, batteriene eller platene for
høy fuktighet, regn, sand eller høye temperaturer
forårsaket av kunstig oppvarming eller direkte
sollys.

● Ikke sett flammekilder direkte på apparatet, f.eks.
stearinlys.

● Ikke sett væskeholdige gjenstander på apparatet,
f.eks. vaser.

● Installer systemet nær strømuttaket der du enkelt
kan få tak i kontakten.

● Dersom systemet tas direkte fra et kaldt til et
varmt sted, eller det plasseres i et veldig fuktig
rom, kan fukt komme inn på linsen til
plateenheten i systemet. Skulle dette skje, vil ikke
CD-spilleren fungere normalt. La strømmen være
på i ca. en time uten noen plate i systemet. Da er
vanlig avspilling mulig igjen.

● De mekaniske delene på apparatet har
selvsmørende lagre, og trenger ikke oljes eller
smøres.

● Når systemet står i standbymodus,
bruker det fremdeles noe strøm. Trekk ut
strømledningen fra vegguttaket for å
koble systemet helt fra
strømforsyningen.

Om MP3-plater

Formater som støttes
– ISO9660, Joliet, Multisession
– Maks. spornummer pluss album er 500
– Maks. nestede kataloger er 8 nivåer
– Det maksimale albumantallet er 99
– Det maksimale sporantallet i et MP3-program

er 20
– Støttet VBR-bithastighet
– Støttede samplingfrekvenser for MP3-plater

er : 32 kHz, 44,1 kHz og 48 kHz
– Støttede bithastigheter for MP3-plater er : 32,

64, 96, 128, 192 og 256 (kbps)

Lydkvalitet
Merk at samle-CDer i MP3-format helst bør
inneholde bare MP3-spor (.mp3).  En
bithastighet på 128 kbps anbefales for å
oppnå god MP3-kvalitet.
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Generell informasjon

Avhending av gamle produkter
Produktet er utformet og
produsert i materialer og med
komponenter av høy kvalitet,
som kan resirkuleres og brukes
på nytt.

Når denne søppelbøtten med kryss på følger
med et produkt, betyr det at produktet dekkes
av det europeiske direktivet 2002/96/EU

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og
elektroniske produkter til gjenvinning i ditt
lokalmiljø.

Overhold lokale regler, og ikke kast gamle
produkter sammen med husholdningsavfallet.
Riktig avhending av de gamle produktene vil
hjelpe til med å forhindre potensielle negative
konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Hørselssikkerhet
Lytt til et moderat volum.

● Å bruke hodetelefoner med høyt volum kan
skade hørselen. Dette produktet kan avgi lyder
på desibelskalaen som kan forårsake hørselstap
for en vanlig person, selv ved eksponering i
mindre enn ett minutt. Lydene høyt på
desibelskalaen tilbys for de som allerede er
rammet av hørselstap.

● Lyd kan bedra. Over tid vil "komfortnivået" til
hørselen tilpasses høyere lydvolumer. Etter mye
lytting, kan det som høres "normalt" ut faktisk
være høyt og skadelig for hørselen. For å
beskytte deg mot dette setter du volumet på et
trygt nivå før hørselen din tilpasser seg, og lar det
står der.

Slik finner du et trygt lydvolum:

● Sett volumkontrollen lavt.

● Øk lyden sakte til du hører den tydelig uten
forvrenging.

Lytt i rimelige perioder:

● Langvarig lydeksponering, selv ved vanlige
"trygge" nivåer, kan også forårsake hørselstap.

● Husk å bruke utstyret ditt fornuftig og ta
passende pauser.

Husk å gjøre deg kjent med følgende
retningslinjer når du bruker
hodetelefonene.

● Lytt til et fornuftig lydvolum i rimelige
tidsperioder.

● Husk å ikke stille volumet når hørselen din
tilpasser seg.

● Ikke skru volumet så høyt at du ikke hører hva
som skjer rundt deg.

● Du bør utvise forsiktighet eller stoppe bruken
midlertidig i potensielt farlige situasjoner.

● Ikke bruk hodetelefoner når du styrer et
motorisert kjøretøy, sykler, skateboarder osv. Det
kan være trafikkfarlig og er ulovlig mange steder.
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Forberedelser

Tilkoblinger bak

Typeplaten er plassert bak på apparatet.

A Strøm

● Sørg for at alle andre tilkoblinger er gjort, før du
kobler til strømkabelen.

ADVARSEL!
– Bruk bare en original strømkabel for å
oppnå optimal ytelse.
– Du må alltid trekke ut strømkontakten
før du endrer koblinger eller kobler til noe
nytt.

For å unngå overoppheting av systemet er
det bygd inn en sikkerhetskrets. Systemet
kan derfor gå automatisk til standbymodus
under ekstreme forhold. Dersom dette skjer,
må du la systemet kjøle seg ned før du
bruker det igjen (ikke tilgjengelig for alle
versjoner).

B FM/DAB-antennekobling
Heng opp den ene enden av den T-formede
DAB-/FM-antennen, og hold den andre enden
horisontalt mot den for å motta DAB-signaler.

Merk:
– Dette anlegget har ikke støtte for MW-mottak.

AC power cord

Speaker
(left)

Speaker
(right)

DAB/FM T-type antenna
DAB/FM T-type-antenne

Høyttaler
(høyre)

Høyttaler
(venstre)

Strømledning
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Forberedelser

C Høyttalertilkobling
Fronthøyttalere
Koble høyttalerkablene til SPEAKERS-kontaktene,
høyre høyttaler til R og venstre høyttaler til L,
farget (merket) kabel til + og svar t (umerket)
kabel til -.

1 2

● Før den strippede delen av høyttalerkabelen inn i
kontaktene, som vist.

Merk:
– Bruk de medfølgende høyttalerne for å få best
mulig lyd.
– Ikke koble til mer enn én høyttaler til ett av
parene på +/- høyttalerkontaktene.
– Ikke koble til høyttalere som har lavere
impedans enn de medfølgende høyttalerne. Se
delen SPESIFIKASJONER i denne håndboken.

D Valgfri tilkobling
Det valgfrie tilbehøret og kablene medfølger ikke.
Se bruksanvisningen for det tilkoblede utstyret
hvis du vil ha mer informasjon.

Koble til en USB-enhet eller et
minnekort

Hvis du kobler en USB-masselagringsenhet (for
eksempel USB-flash-minne, USB-flash-spillere
eller -minnekort) til Hi-Fi-anlegget, kan du lytte til
musikken som er lagret på enheten, gjennom de
kraftige høyttalerne til Hi-Fi-anlegget.

● Sett inn USB-enhetens USB-kontakt i  -
støpselet på anlegget.

ELLER
for enheter med USB-kabel:

1 Sett en kontakt fra USB-kabelen (følger ikke
med) inn i -kontakten på anlegget.

2 Sett den andre kontakten til USB-kabelen inn i
USB-utgangen til USB-enheten.

ELLER

for minnekort:

1  Sett inn minnekortet i en kortleser (følger ikke
med).

2 Bruk en USB-kabel (følger ikke med) til å koble
kortleseren til -kontakten på anlegget.

Koble til en enhet som ikke er USB

Bruk en cinch-kabel til å koble LINE-IN til de
analoge lyd ut-kontaktene på det eksterne
utstyret (TV, videospiller, Laser Disc-spiller, DVD-
spiller eller CD-opptaker).
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Forberedelser

Før du bruker fjernkontrollen

1 Trekk av beskyttelsesarket i plast.

2 Velg hvilken kilde du vil styre ved å trykke på en
av kildevalgsknappene på fjernkontrollen (for
eksempel CD, TUNER).

3 Velg deretter ønsket funksjon (for eksempel
ÉÅ ,   à , á).

      

Remove the plastic protective sheet

Bytte batteri (litium CR2025) på
fjernkontrollen

1 Trykk inn sporet på batterirommet.

2 Trekk ut batterirommet.

3 Sett inn et nytt batteri, og sett batterirommet
helt tilbake på plass.

      

1

2

3

CR2025

FORSIKTIG!
Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør
behandles som spesialavfall.

Fjern beskyttelsesarket i plast
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Kontroller

Kontroller på apparatet
(illustrasjoner på side 3)

1 Visningsskjerm
– viser gjeldende status på anlegget.

2 Eco Power/STANDBY ON y
– trykk kort for å slå apparatet på eller av

(standbymodus/ECO POWER).
– I standbymodus eller Eco Power-modus: trykk på

og hold inne for å veksle mellom standbymodus
og ECO POWER-modus (strømsparende
modus).

3 SCAN
– søker automatisk blant DAB-radiostasjoner.

4 OPEN/CLOSE 0
– åpner og lukker plateskuffen.

5 ALBUM/PRESET 43

for MP3-CD/USB
................................. for å velge forrige/neste album.
for FM/DAB ......   for å velge en forhåndsvalgt

radiostasjon.

6 ÉÅ
for CD/MP3-CD/USB
................................. for å starte eller avbryte

avspillingen.
–  DAB: trykk på og hold inne for å starte manuell

innstilling.

7 TUNING S T

for CD/MP3-CD/USB
.................................  for å velge ønsket spor
................................. (trykk og hold nede) for å søke

bakover/fremover.
for FM/DAB ...... for å stille inn en høyere eller

lavere radiofrekvens.
8 Plateskuff

9 n
– kontakt for hodetelefon.

Nyttige tips:
– Juster volumet til et moderat nivå før du setter i
hodetelefonene.
– Når du kobler til hodetelefonene, slås
høyttalerne av.

0 USB DIRECT 
– kontakt for ekstern USB-masselagringsenhet.

! LINE-IN
– kobles til AUDIO OUT-kontakten på det

eksterne utstyret

@ 9

for CD/MP3-CD/USB
................................. for å stoppe avspillingen eller

fjerne et program.

# VOL
– for å heve eller senke volumet.
– Clock/Timer (klokke/timer): justerer timer og

minutter.

$ DSC (digital lydkontroll)
– for å velge ønsket lydeffekt: POP/JAZZ/CLASSIC/

ROCK.

% MENU
– elger fullt DAB-søk, hurtigsøk og manuell

innstilling, språk og DRC-verdi.

^ SOURCE
– velger lydkilde DAB, FM, DISC, USB eller AUX.
– I standbymodus eller Eco Power-modus: slår på

apparatet og velger lydkilde DAB, FM, DISC, USB
eller AUX.
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Kontroller

Fjernkontroll

1 B
– slår systemet på eller bytter til Eco Power-

standbymodus / normal standbymodus med
klokkevisning.

2 SOURCE
– velger den respektive lydkilden for DAB/FM/

DISC/USB/AUX.

3 CLOCK
– angir klokkefunksjonen.

4 INFO./RDS
– for FM, viser RDS-informasjon.

5 SCAN
– starter autosøk etter DAB-frekvenser.

6 SHUFFLE
– spiller platespor i tilfeldig rekkefølge.

7 REPEAT/ST.
for CD/MP3/USB, velger repetert avspillings-
modus.
for FM .................. angir stereo- eller monolyd-

modus.

8 ¡ / ™
for CD/MP3-CD/USB
................................. hopper til begynnelsen av

gjeldende/forrige/neste spor.
for FM/DAB
................................. stiller inn på en forhåndsinnstilt

FM radiostasjon eller DAB-
frekvens.

9 5 /6
for CD/MP3-CD/USB
................................. søker raskt bakover og fremover

på et spor / en plate (trykk og
hold inne).

0 ENTER/ÉÅ
– starter avspilling eller stanser den midlertidig.
– DAB: trykk på og hold inne for å starte manuell

innstilling.

! TIMER
– angir timerfunksjonen.

@  ALB +/-
for MP3-CD/USB hopper til begynnelsen av

gjeldende/forrige/neste album.

# Numerisk tastatur (0–9)
– (for CD/MP3/USB) velger et spor direkte.
– (for FM) velger en forhåndsinnstilt FM-

radiostasjon direkte.

$ PROG
for CD/MP3/USB, programmerer spor.
for FM/DAB ...... programmerer radiostasjoner.

% SHIFT
– legger inn et tall høyere enn 10 (brukes sammen

med det numeriske tastaturet).

^ DBB (dynamisk bassforsterkning)
– forsterker bassen.

& DSC (digital lydkontroll)
– velger lydegenskaper : CLASSIC/POP/ JAZZ/

ROCK.

* INTRO
for CD/MP3/USB, begynner å skanne alle

sporene.

4

¡

)

£
(

*
&
^

%

6

9

8

5

1

3

7

!

@

™

#

$

9

0

2
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( DISPLAY
for CD/MP3/USB, viser informasjon om sporet

under avspilling.

) VOL +/-
– justerer lydvolumet.
– justerer timer og minutter for klokke-/

timerfunksjonen.

¡ SLEEP
– velger tidspunkt for dvalemodus.
™ 9

– stopper avspilling av plate eller sletter en plate /
et USB-program.

£ MUTE
– avbryter og gjenopptar lydgjengivelsen.

Merknader for fjernkontroll:
– Velg først hvilken kilde du skal styre ved
å trykke på en av kildevalgsknappene på
fjernkontrollen (for eksempel DISC, FM).
– Velg deretter ønsket funksjon (for
eksempel ÉÅ, à , á).

Kontroller
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● Trykk på og hold nede ECO POWER/
STANDBY ON 2 i tre eller flere sekunder
for å gå tilbake til Eco Power standbymodus.

Automatisk strømsparende
standbymodus
Som et strømsparingstiltak slår anlegget
automatisk på standbymodus hvis du ikke trykker
på noen knapper innen 15 minutter etter at en
plate er ferdig med å spilles.

Volumkontroll

Juster VOLUME -/+ (VOL + / -) for å heve
eller senke volumnivået.
➜ Displayet viser volumnivået "VOL" og et tall
fra 1 til 31.   “MIN” betyr minimum volumnivå og
MAX betyr maksimalt volumnivå.

Slik slår du av volumet midlertidig

● Trykk på MUTE på fjernkontrollen.
➜ Avspillingen fortsetter uten lyd, og "MUTE"
(demp) vises på displayet.

● Når du vil slå på volumet igjen, trykker du på
MUTE på nytt, eller øker volumnivået.

Lydkontroll

DSC- og DBB-effekter kan ikke brukes samtidig.
● Trykk på DSC flere ganger for å velge ønsket

lydeffekt: POP, JAZZ, CLASSIC eller ROCK.

● Trykk på DBB for å slå bassforsterkeren av og
på.

➜ Hvis DBB er aktivert, vises DBB.
➜ Hvis DBB deaktiveres, forsvinner DBB.

Vise klokken
● Under avspilling trykker du på CLOCK på

fjernkontrollen for å vise klokken.

Grunnleggende funksjoner

VIKTIG!
Før du begynner å bruke anlegget, må du
fullføre fellerberedelsene.

Slå av/på apparatet og velge
funksjoner

1  Du slår på ved å trykke på STANDBY-ON/
ECO POWER eller SOURCE på anlegget.
➜ Apparatet bytter til den sist valgte kilden.
➜ Trykk på kildeknappen (f.eks. DAB, FM,
DISC, USB, AUX) på fjernkontrollen.

2  Når anlegget er på, trykker du på STANDBY-
ON/ ECO POWER for å slå av (eller y på
fjernkontrollen).

3 Hvis du vil velge funksjon, trykker du på
SOURCE én eller flere ganger på apparatet
(eller DAB, FM,  DISC, USB, AUX på
fjernkontrollen).

Slå anlegget på Eco Power-/
standbymodus

● Trykk på ECO POWER/STANDBY ON 2
i aktiv modus.
➜ Bakgrunnsbelysningen på klokkedisplayet er
dempet i standbymodus.

● Volumnivået (opptil et maksimumsnivå på 12),
interaktive lydinnstillinger, sist valgte modus og
kilde-

● Trykk på og hold nede ECO POWER/
STANDBY ON 2 i tre eller flere sekunder
for å vise klokkeslettet i standbymodus.
➜ Systemet går inn i normal standbymodus med
klokkevisning.
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Bruk av CD/MP3-CD

VIKTIG!
Du må aldri ta på linsen på CD-spilleren.

X

Plater for avspilling
Dette anlegget kan spille:
– alle forhåndsinnspilte lyd-CDer
– alle ferdigstilte lyd CD-R-plater og lyd-CD-
RW-plater
– MP3-CDer (CD-ROM-plater med MP3-spor)

● CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD eller data-
CDer kan derimot ikke spilles.

Spille en plate

1 Velg CD-kilde.

2 Trykk på OPEN/CLOSE 0 på frontpanelet for
å åpne CD-rommet.
➜ “OPEN” vises.

3 Legg inn en plate med den trykte siden vendt

opp, og trykk på OPEN/CLOSE 0 for å lukke
CD-døren.
➜ “READING” vises mens CD-spilleren søker
gjennom innholdet på platen før det totale
antallet album og spilletiden (eller det totale
antallet album og spor for MP3-plater) vises.

4 Trykk på ÉÅ for å starte avspilling.

Avbryte avspillingen
● Trykk på ÉÅ.

● Du fortsetter avspillingen ved å trykke på ÉÅ
igjen.

Stoppe avspillingen

● Trykk på Ç.

Merknader:
– Plateavspillingen stopper også når du velger en
annen kilde, eller når platen er ferdig avspilt.
– For MP3-plater kan plateavlesningstiden
overstige 10 sekunder på grunn av den store
mengden sanger som kan være samlet på én plate.

Tekstvisning

Under CD-avspilling

● Trykk på DISPLAY flere ganger for å se
følgende informasjon.
➜ Spornummer og brukt spilletid for gjeldende
spor.
➜ Spornummer og gjenværende spilletid for
gjeldende spor.
➜ Spornummer og totalt brukt spilletid.
➜ Spornummer og totalt gjenværende spilletid.

Under avspilling av MP3-CD

● Trykk på DISPLAY flere ganger for å velge
mellom to visningsmodi: ID3 ON og ID3 OFF.
ID-3 ON ➜ Informasjon om gjeldende spor
(albumnavn, spornavn og ID-3-koder) blas
gjennom syklisk.
ID-3 OFF ➜ Bare spilletiden vises.

Velge et annet spor

● Trykk på TUNING S / T flere ganger til
ønsket spornummer vises i displayet.

● Hvis avspillingen stanser, trykker du påÉÅ  for å
starte avspillingen igjen.
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Bruk av CD/MP3-CD

Finne en passasje i et spor

1 Trykk på og hold nede TUNING S / T.
➜ Platen spilles ved høy hastighet.

2 Når du gjenkjenner passasjen du vil høre, slipper
du  TUNING S / T.
➜ Vanlig avspilling fortsetter.

Velge ønsket album/spor (bare
MP3-plate)

Velge ønsket album

● Trykk på ALBUM/PRESET 4 / 3 flere ganger.

Velge ønsket spor

● Trykk på  TUNING S / T flere ganger.

Forskjellige avspillingsmodi:
SHUFFLE og REPEAT
Du kan velge og endre de forskjellige
avspillingsmodiene før eller under avspilling.

1 Trykk på REPEAT og SHUFFLE på
fjernkontrollen for å velge:
➜ REP – for å gjenta gjeldende spor.
➜ REP ALL – for å gjenta hele platen/
programmet.
➜ SHUF – sporene på hele platen/
programmet spilles i vilkårlig rekkefølge.

2 Hvis du vil gå tilbake til vanlig avspilling, trykker
du på REPEAT og SHUFFLE til de forskjellige
SHUFFLE/REPEAT-modiene ikke lenger vises.

● Du kan også trykke på 9 for å avbryte
avspillingsmodusen.

Merknad:
– Hvis Shuffle er aktivert på en MP3-CD, spilles
alle sporene som ligger på platen, i vilkårlig
rekkefølge.

Programmere platesporene
Det er mulig å programmere sporene når
avspillingen er stoppet. Inntil 32 spor kan lagres i
minnet i hvilken som helst rekkefølge.

1 Trykk på PROG på fjernkontrollen for å gå inn i
programmeringsmodus.

2 Trykk på  TUNING S / T flere ganger
for å velge ønsket spornummer.

● For MP3-plater trykker du på ALBUM/
PRESET 4 / 3 og  TUNING S / T for
å velge ønsket album og spor til programmering.

3 Trykk på PROG for å bekrefte spornummeret
som skal lagres.

4 Gjenta trinn 2–3 for å velge og lagre alle
ønskede spor.

5 Trykk på Ç fulgt avÉÅ for å starte avspilling
av plateprogrammet ditt.

● Hvis du prøver å programmere mer enn
32 spor,  vises “PROG FULL” på displayet. I
dette tilfellet:
➜ Systemet går automatisk ut av
programmeringsmodus.
➜ Du sletter alle de programmerte sporene ved
å trykke på Ç-knappen.
➜ Du spiller av de programmerte sporene ved å
trykke på ÉÅ-knappen.

Gjennomgå programmet

I stoppmodus trykker du på og holder nede
PROG til displayet viser alle de lagrede
spornumrene i rekkefølge.

Slette programmet

● Trykk på Ç én gang når avspillingen er stoppet,
eller to ganger under avspilling.
➜ PROG forsvinner og “CLEAR” vises.
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DAB-mottak

Stille inn DAB den første gangen

1 Trykk på SOURCE øverst på enheten for å
velge DAB (eller trykk på DAB på
fjernkontrollen).
➜ Enheten gjør en fullstendig skanning for å
søke automatisk etter alle tilgjengelige bånd III-
kanaler.
➜ Hvis ingen DAB-tjenester er tilgjengelige, vises
station not available (stasjon ikke tilgjengelig) i
displayet.
➜ Hvis det er DAB-tjenester tilgjengelig, lagrer
systemet alle stasjoner som blir funnet.

Innstilling på nytt

Med innstilling på nytt kan du oppdatere DAB-
multiplekslisten (gruppelisten) på nytt. Når
skanningen er fullført, stiller systemet inn den
første tjenesten i den første multipleksen
(gruppen) i den oppdater te multiplekslisten
(gruppelisten).

Systemet viser først følgende under skanning, der
CH er DAB-kanalen og N er nummeret på den
gjeldende multipleksen (gruppen).

CH            N

● Trykk raskt på SCAN.
➜ Displayet viser "FULL SCAN" (fullstendig
skanning) og systemet starter en fullstendig
skanning for å søke automatisk etter alle
tilgjengelige bånd III-kanaler på nytt.

● Trykk på SCAN, og hold den inne i mer enn 2
sekunder.
➜ Displayet viser "QUICK SCAN"
(hurtigskanning) og systemet starter en
hurtigskanning for å skanne automatisk etter alle
tilgjengelige bånd III-kanaler på nytt.

● Hvis du trykker på 9 under skanning, stopper
skanneprosessen og systemet går tilbake til den
samme DAB-frekvensen som før
skanneprosessen startet.
➜ De andre DAB-betjeningsknappene låses.

Merk:
– Hvis enheten ikke finner noen DAB-tjeneste
under prosessene nevnt ovenfor, viser displayet NO
SIGNAL (ingen signaler).

Manuell innstilling

1 Trykk påÉÅ (eller ENTER/ÉÅ på
fjernkontrollen) og hold den inne i mer enn to
sekunder for å starte manuell innstilling.
➜ Gjeldende DAB-kanal og -frekvens vises.

2 Trykk på ¡ / ™ på fjernkontrollen for å velge
ønsket DAB-kanal bakover/forover.

● Trykk påÉÅ (eller ENTER/ÉÅ på
fjernkontrollen) for å bekrefte og stille inn den
valgte kanalen.
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DAB-informasjonsdisplay

Du kan vise DAB-tjenesteinformasjonen i de tre
følgende informasjonsmodiene. Avhengig av
DAB-stasjonen du stiller inn, kan noen
informasjonsmodi være utilgjengelige.

● Trykk på INFO./RDS flere ganger for å se
følgende informasjon.

Kanal og frekvens

Viser kanalen og sentralfrekvensen for den
gjeldende multipleksen (gruppen).

12B 225 648

Dato og klokkeslett

Viser datoen og klokkeslettet til den gjeldende
multipleksen (gruppen) i formatet MM-DD
TT:MM (MM: måned, DD: dag, TT: time, MM:
minutt).

MM•DD HH:MM

Bithastighet og lydstatus

Viser overføringshastigheten i bit per sekund
(kbps) og lydstatusen på den gjeldende tjenesten
i stereo eller mono.

Menybetjening
1 Trykk på MENU på enheten.

➜ En DAB-meny vises på displayet.

2 Trykk på 4 / ¢ (eller 5 /6 på
fjernkontrollen) for å velge det elementet du
ønsker.

3 Trykk påÉÅ (eller ENTER/ÉÅ på
fjernkontrollen) for å bekrefte.

Programmere DAB-stasjoner

Du kan lagre opptil 20 DAB-stasjoner i
systemminnet.

1 Trykk på PROG på fjernkontrollen.
➜ Displayet viser "PN", der N står for
kanalnummeret.

2 Trykk på ALBUM/PRESET 43 (eller ¡ / ™
på fjernkontrollen) for å velge ønsket
kanalnummer. Trykk deretter på PROG på
fjernkontrollen på nytt.

● Du kan også bruke det numeriske tastaturet
(0–9) til å taste inn et nummer direkte, og stille
inn tjenesten for dette nummeret.

● Hvis du ønsker et nummer høyere enn 10,
trykker du på SKIFT én gang eller mer for å
velge det første tallet og bruk deretter det
numeriske tastaturet (0–9) for å taste inn
det andre tallet.
➜ Displayet viser en kort stund "PN SAVED"
(PN lagret) og angir at kanalnummeret er lagret.

Merk:
– Hvis det ikke finnes noen tjeneste knyttet til det
nummeret du tastet inn, viser displayet en kort
stund PN EMPTY (PN tom), der N står for
kanalnummeret du tastet inn.

Stille inn forhåndsinnstilte DAB-
stasjoner

● Trykk på ALBUM/PRESET 43  (eller ¡ / ™
på fjernkontrollen) til den ønskede
forhåndsinnstilte stasjonen vises.

DAB-mottak
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Tuner

Stille inn radiostasjoner

1 Trykk på SOURCE én eller flere ganger for å
velge FM (eller FM på fjernkontrollen).

2 Trykk på 4 / ¢ (eller 5 /6 på
fjernkontrollen), og hold den nede til SEARCH
(søk) vises.
➜ Radioen stiller automatisk inn en stasjon med
tilstrekkelig mottak. Displayet viser SEARCH
(søk) under automatisk innstilling.

3 Gjenta eventuelt trinn 2 til du finner ønsket
stasjon.

● Du stiller inn på en svak stasjon ved å trykke
raskt på   4 / ¢ (eller 5 /6 på
fjernkontrollen) og gjentar til du har funnet
optimale mottaksforhold.

Programmere radiostasjoner

Du kan lagre opptil 20 FM-radiostasjoner i
minnet.

Automatisk programmering

Automatisk programmering starter fra
kanalnummer 1 eller et valgt kanalnummer. Fra
dette kanalnummeret og oppover, blir alle
tidligere programmerte stasjoner slettet. Enheten
programmerer bare stasjoner som ikke allerede
finnes i minnet.

1 Trykk på ALBUM/PRESET 43  (eller ¡ / ™
på fjernkontrollen) én gang eller mer for å velge
hvilket kanalnummer programmeringen skal
starte på.

Merk:
– Hvis det ikke er valgt noe kanalnummer, er
standard kanalnummer 1, og alle forhåndsinnstilte
kanaler slettes.

2 Trykk på og hold nede PROG på
fjernkontrollen til AUTO PROGRAM vises.
➜  Tilgjengelige stasjoner blir programmert:
RDS-stasjoner etterfulgt av FM-stasjoner (se
RDS).
➜  Etter at alle stasjoner er lagret, blir den
forhåndsinnstilte stasjonen 1 spilt av.

Manuell programmering

1 Still inn ønsket stasjon (se Stille inn
radiostasjoner).

2 Trykk på PROG på fjernkontrollen for å aktivere
programmering.

3 Trykk på ALBUM/PRESET 43  (eller ¡ / ™
på fjernkontrollen) for å tildele et nummer
mellom 1–20 til denne stasjonen.

4 Trykk på PROG på fjernkontrollen for å
bekrefte.
➜ Displayet viser kanalnummeret, radiobåndet
og frekvensen til den innstilte stasjonen.

5 Gjenta trinn 1–4 for å lagre andre stasjoner.

● Du kan slette en forhåndsinnstilt stasjon ved å
lagre en annen frekvens på samme sted.

Lytte til en forhåndsinnstilt stasjon

● Trykk på the ALBUM/PRESET 43  (eller ¡ /
™ på fjernkontrollen) én gang eller mer til ønsket
forhåndsinnstilt kanal vises.

● Du kan også bruke det numeriske tastaturet
(0–9) til å taste inn et nummer direkte, og stille
inn tjenesten mot dette nummeret.

● Hvis du ønsker et nummer høyere enn 10,
trykker du på SHIFT én gang eller mer for å
velge det første tallet og bruk deretter det
numeriske tastaturet (0–9) for å taste inn
det andre tallet.
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Tuner

RDS
     Funksjonen RDS (Radio Data System) er en

tjeneste som gjør FM-stasjoner i stand til å sende
tilleggsinformasjon sammen med de vanlige FM-
radiosignalene. Når du mottar en RDS-stasjon,
           og stasjonsnavnet vises.

Bla gjennom RDS-informasjon

1 Still inn ønsket RDS-radiostasjon på FM-
radiobåndet (se Stille inn radiostasjoner).

2 Press INFO./RDS på fjernkontrollen flere
ganger for å bla gjennom følgende informasjon
(hvis det er tilgjengelig):
–  stasjonsnavn
–  programtype (for eksempel nyheter, sport
osv.)
–  radiotekstmeldinger
–  frekvens

Merk:
– NO PS (ingen PS), NO TYPE (ingen type) eller NO
TEXT (ingen tekst) vises hvis du trykker på INFO./
RDS og det ikke finnes RDS-signaler.

Automatisk stilling av klokken via RDS

Når enheten er på, kan klokken stilles automatisk
med en tidssignalsending
sammen med RDS-signalet. Dette virker bare
hvis RDS-stasjonen sender dette tidssignalet.

Merk:
–  Tidssignalsendingene fra enkelte RDS-stasjoner
kan være unøyaktige.
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Eksterne kilder

Bruke en enhet som ikke er USB
1 Koble lyd ut-kontaktene på det eksterne utstyret

(TV, videospiller, Laser Disc-spiller, DVD-spiller
eller CD-opptaker) til LINE-IN-kontakten på
anlegget.

2 Trykk på SOURCE flere ganger (eller AUX på
fjernkontrollen) for å velge eksternt utstyr.

Merk:
– Alle lydstyringsfunksjonene (for eksempel DSC
eller DBB) kan velges.
– Se bruksanvisningen for utstyret du kobler til for
mer informasjon.

Bruke en USB-
masselagringsenhet

Hvis du kobler en USB-masselagringsenhet til Hi-
Fi-anlegget, kan du lytte til musikken som er
lagret på enheten, gjennom de kraftige
høyttalerne til Hi-Fi-anlegget.

Spille av en USB-masselagringsenhet
Kompatible USB-masselagringsenheter
Med Hi-Fi-anlegget kan du bruke:
– USB-flash-minne (USB 2.0 eller USB 1.1)
– USB-flash-spillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
– minnekort (krever en ekstra kortleser for å

fungere på Hi-Fi-anlegget)

Merk:
– På noen USB-flash-spillere (eller minneenheter),
blir det lagrede innholdet programmert ved hjelp av
teknologi med opphavsrettbeskyttelse. Slikt
beskyttet innhold kan ikke spilles av på andre
enheter (f.eks. dette Hi-Fi-anlegget).
– Kompatibiliteten til dette systemets USB-
tilkobling:
a) Dette produktet støtter de fleste USB-
masselagringsenheter som er kompatible med
standardene for USB-masselagringsenheter.

i) De vanligste masselagringsenhetene er flash-
minner, minnepinner, jumpstasjoner osv.
ii) Hvis det dukker opp en "Disc Drive"
(diskstasjon) på datamaskinen etter at du har
koblet masselagringsenheten til datamaskinen,
er den mest sannsynlig kompatibel med
masselagringsenheter og vil fungere med dette
produktet.

b) Hvis masselagringsenheten krever en batteri-
eller strømkilde. Kontroller at du har et nytt
batteri i den, eller lad opp USB-enheten først og

koble den til produktet på nytt.
– Støttet musikktype:
a) Denne enheten støtter bare ubeskyttet musikk
med følgende filtyper:
.mp3
.wma
b) Denne enheten støtter bare ubeskyttet musikk
med følgende filtyper:
c) Følgende filtyper støttes ikke:
WAV, M4A, M4P, MP4, AAC osv.

– Du kan ikke koble direkte fra USB-porten på
datamaskinen til mikroanlegget selv om du har
enten mp3- eller wma-filer, eller begge deler, på
datamaskinen.

Formater som støttes:
– USB- eller minnefilformat FAT12, FAT16,

FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
– MP3-bithastighet (datahastighet): 32–

320 kbps og variabel bithastighet
– WMA v9 eller eldre
– Mappe som inneholder maks. 8 nivåer
– Antall album/mapper: maks. 99
– Antall spor/titler : maks. 500
– ID3 tag v2.0 eller nyere
– Filnavn i Unicode UTF8 (maks. lengde:

128 byte)

Enheten spiller ikke av eller støtter ikke
følgende:
– Tomme album: Et tomt album er et album

som ikke inneholder MP3-/WMA-filer, og som
ikke vil vises i displayet.

– Filformater som ikke støttes, tas ikke med.
Dette betyr at f.eks. Word-dokumenter,
DOC-, eller MP3-filer med filtypen DTF,
ignoreres og ikke spilles av.

– AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
– DRM-beskyttede WMA-filer
– WMA-filer i Lossless-format

Overføre musikkfiler fra PC til en USB-
masselagringsenhet

Ved å dra og slippe musikkfiler kan du enkelt
overføre favorittmusikken din fra PC til en USB-
masselagringsenhet.
Du kan også bruke programvaren for
musikkhåndtering for overføring av musikk til en
flash-spiller.
Det er imidlertid mulig at slike WMA-
filer ikke kan spilles av på grunn av
kompatibiliteten.
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Organisere MP3-/WMA-filene på USB-
masselagringsenheten
Dette Hi-Fi-anlegget blar gjennom MP3-/WMA-
filene i rekkefølgen mappe/undermappe/tittel.
Eksempel:

                         Root

                                   Title 001
                                   Title 002
                                   Title 003

                                   Album 01

                                           Title 001
                                          Title 002

            Title 003

            Album 02

                                                    Title 001
                                                    Title 002
                                                    Title 003
                                  Album 03

                                          Title 001
                                          Title 002
                                          Title 003

Organiser MP3-/WMA-filene i forskjellige
mapper eller undermapper slik du ønsker.

Merk:
– Hvis du ikke har organisert MP3-/WMA-filene i
album på stasjonen, vil alle disse filene automatisk
få tildelt et album, 01.
– Sørg for at filnavnene til MP3-filer ender på
.mp3, og at filnavnene på WMA-filene slutter på
.wma.
– Du kan konvertere DRM-beskyttede WMA-filer
med Windows Media Player 10 (eller nyere). Gå
inn på www.microsoft.com hvis du vil vite mer om
Windows Media Player og WM DRM (Windows
Media Digital Rights Management).

Eksterne kilder

1 Kontroller at USB-enheten er riktig koblet til. (Se
Installasjon: Koble til tilleggsutstyr).

2 Trykk på SOURCE (USB på fjernkontrollen)
én eller flere ganger for å velge USB.
– NO AUDIO (ingen lyd) vises hvis enheten
ikke finner en lydfil på USB-enheten.

3 Spill av lydfilene på USBen som du ville gjort
med albumene/sporene på en CD (se Bruke
CD/MP3).

Merk:
– På grunn av kompatibiliteten kan album-/spor-
informasjonen være forskjellig fra den som vises i
programvaren for musikkhåndtering på flash-
spillere.
– Filnavn eller ID3 tag vises som --- hvis de ikke er
på engelsk.
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Stille klokken
Det er to måter å stille klokken på: manuelt eller
automatisk ved hjelp av RDS.

Automatisk klokkeinnstilling
Se Stille RDS-klokken.

Manuell klokkeinnstilling

1 I standbymodusen trykker du på og holder nede
CLOCK på fjernkontrollen.
➜ Klokkesifferet for timer blinker.

2 Juster VOLUME -/+ (eller trykk på VOL +/- på
fjernkontrollen) for å stille timene.

3 Trykk på CLOCK en gang til.
➜ Klokkesifferet for minutter blinker.

4 Juster VOLUME -/+ (eller trykk på VOL +/- på
fjernkontrollen) for å stille minuttene.

5 Trykk på CLOCK for å bekrefte klokkeslettet.

Stille inn timeren
      Anlegget kan brukes som vekkerklokke, hvor

valgt kilde (DAB, FM, DISC eller USB) begynner
avspillingen på et forhåndsinnstilt tidspunkt.
Kontroller at klokken er stilt før du
bruker timeren.

1 Trykk på og hold nede TIMER på
fjernkontrollen.
➜ TIMER ON (timer på) og timetallene blinker.

2 Juster VOLUME -/+ (eller trykk på VOL +/- på
fjernkontrollen) for å stille timene.

3 Trykk på TIMER for å bekrefte.
➜ Minuttallene begynner å blinke.

4 Juster VOLUME -/+ (eller trykk på VOL +/- på
fjernkontrollen) for å stille minuttene.

5 Trykk på TIMER for å bekrefte.
➜ TIMER OFF (timer av) og timetallene blinker.

6 Juster VOLUME -/+ (eller trykk på VOL +/- på
fjernkontrollen) for å stille timene.

7 Trykk på TIMER for å bekrefte.
➜ Minuttallene begynner å blinke.

8 Juster VOLUME -/+ (eller trykk på VOL +/- på
fjernkontrollen) for å stille minuttene.

9 Trykk på TIMER en gang til.
➜ Du kan nå velge kildemodus.

0 Trykk på SOURCE flere ganger (eller trykk på
DAB, FM, USB, DISC på fjernkontrollen) for å
velge vekkekilde (DAB, FM, DISC eller USB).

Merk:
– Hvis du velger FM som vekkekilde, justerer du
VOLUME -/+ (eller trykker på VOL +/- på
fjernkontrollen) flere ganger for å velge en
forhåndsinnstilt stasjon.

! Juster VOLUME -/+ (eller trykk på VOL +/- på
fjernkontrollen) flere ganger for å stille volumet
for vekkingen.

" Trykk på TIMER for å bekrefte.
➜ Timeren er nå stilt inn og aktivert.

Merk:
– Enheten går ut av modusen for timerinnstilling
hvis du ikke trykker på en annen knapp innen 10
sekunder.

Klokke/timer
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Timer/dvale

Aktivere og deaktivere TIMER
● Trykk på TIMER på fjernkontrollen flere ganger

for å aktivere eller deaktivere timeren.
➜ Den sist innstilte kilden og starttiden vises
hvis den er aktivert.
➜ Hvis den er deaktivert, vises “TIMER OFF”
(timer av).

Nyttige tips:
Timeren virker ikke på det forhåndsinnstilte
klokkeslettet hvis
– timeren er deaktivert.
Enheten bytter til Tuner-kilde automatisk hvis:
– det ikke er CD i enheten når ønsket kilde er satt
til CD
– det ikke er koblet til en USB-enhet når ønsket
kilde er satt til USB.

SLEEP (dvale)
Du kan stille inn slik at enheten slår seg av etter
en ønsket tid.

● Trykk på SLEEP på fjernkontrollen flere ganger
for å velge ønsket tidsperiode (i minutter):
➜ Displayet viser i rekkefølge: SLEEP OFF,
120, 90, 60, 45, 30, 15, 5, SLEEP OFF...
➜ Displayet viser kort ønsket alternativ, og går
tilbake til tidligere status. Ikonet  

vises.

● Du viser gjenværende dvaletid ved å trykke på
SLEEP.

Merk:
–  Hvis du trykker på SLEEP en gang til, endrer
dette dvaletiden til det neste, kortere
forhåndsinnstilte alternativet.

Du deaktiverer sleeptimeren ved å trykke på
SLEEP flere ganger slik at den står på SLEEP
OFF..
➜ Ikonet  forsvinner.

eller
Trykk på STANDBY-ON/ ECO POWER for
å slå av anlegget (eller y på fjern-kontrollen).

Nyttige tips:
–  SLEEP-funksjonen (dvale) påvirker ikke
alarminnstillingen.
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FORSTERKER
Utgangseffekt . ....................................... 2 x 50 W RMS
...................................................... 100 W + 100 W MPO
Signal-til-støy-forhold ....................... ≥ 62 dBA (IEC)
Frekvensrespons ................. 40 – 15000 Hz, ± 3 dB
Impedans, høyttalere .................................................. 4 Ω
Impedans, hodetelefoner .................. 32 Ω -1000 Ω

CD/MP3-CD-SPILLER
Antall programmerbare spor ................................... 20
Frekvensrekkevidde ........................... 20 – 20000 Hz
Signal-til-støy-forhold ......................................... 75 dBA
Kanalseparering .............................. ≥ 50 dBA (1 kHz)
Total harmoniske forvrengning . ....................≤ 0.5%
MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD) ................. MPEG-LYD
MP3-CD bithastighet . ............................ 32-256 kbps

(128 kbps anbefales)
Samplingsfrekvenser ......................... 32, 44.1, 48 kHz

USB-SPILLER
USB ................................................................... 12Mb/s, V1.1
Antall album/mapper .....................................  maks. 99
Antall spor/titler ..............................................  maks. 999

TUNER
FM-båndområde ................................ 87.5 – 108 MHz
Følsomhet ved 75 Ω
– mono, 26 dB signal-til-støy-forhold ......... 2.8 µV
– stereo, 46 dB signal-til-støy-forhold ...... 61.4 µV
Total harmoniske forvrengning .......................... ≤ 5%
Frekvensrespons ............. 63 – 12500 Hz (± 3 dB)
Signal-til-støy-forhold .................................... ≥ 50 dBA
DAB-båndområde ................................. 174-240 MHz

Spesifikasjoner

HØYTTALERE
Toveis bassreflekssystem

GENERELL INFORMASJON
AC-strøm ...................................... 220 – 230 V / 50 Hz
Effektforbruk i standbymodus ...........................≤ 7W
Effektforbruk i ECO standbymodus ................≤ 1W
Mål (b x h x d)
– Hovedenhet (b x h x d) . 152 x 228 x 285 mm
– Høyttalerboks (b x h x d)152 x 228 x 257 mm
Vekt
– Med emballasje ................................................... 8.92 kg
– Hovedenhet ......................................................... 3.66 kg
– Høyttalerboks ...................................................... 4.13 kg

Spesifikasjoner og ytre utseende kan
endres uten varsel.

pg 078-101_MCB395_05-Nov 2008.5.1, 12:2798



99

B
o

km
ål

Rengjøring av kabinettet
● Bruk en myk fuktig klut med et mildt

rengjøringsmiddel. Ikke bruk rengjøringsmidler
som inneholder alkohol, sprit, ammoniakk eller
etsende stoffer.

Rengjøring av plater
● Rengjør en plate med en

rengjøringsklut hvis den blir
skitten. Tørk av platen fra midten
og utover.

● Midler som benzen, tynner,
vanlige rengjøringsmidler eller antistatisk spray til
analoge plater må ikke benyttes.

Vedlikehold

Rengjøring av platelinsen
● Etter langvarig bruk kan skitt eller støv samle seg

på platelinsen. Rengjør platelinsen med Philips
CD Lens Cleaner eller et annet kommersielt
rengjøringsmiddel for å få optimal
avspillingskvalitet. Følg instruksjonene som følger
med rengjøringsmiddelet.
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Problemløsning

Du bør ikke under noen omstendigheter prøve å reparere systemet selv, da dette vil oppheve
garantien. Du må ikke åpne systemet, da dette medfører fare for elektrisk støt.

Hvis det oppstår en feil, kontrollerer du alle punktene på listen nedenfor før du bringer
systemet inn til reparasjon. Hvis du ikke kan løse et problem ved å følge disse retningslinjene,
tar du kontakt med forhandleren eller Philips for å få hjelp.

“NO DISC” (ingen plate) vises.

Noen filer på USB-enheten vises ikke.

Radiomottaket er dårlig.

Enheten reagerer ikke når du trykker på
knappene.

Lyden høres ikke eller har dårlig kvalitet.

Venstre og høyre lydutgang er satt om
hverandre.

Meldingen Station not available (stasjon
ikke tilgjengelig) vises.

Problem Løsning

✔ Sett inn en plate.
✔ Vent et øyeblikk til fuktkondensen på linsen er

borte.
✔ Bytt ut eller rengjør platen, se Vedlikehold.
✔ Bruk en ferdigstilt CD-RW eller en plate med

korrekt MP3-/WMA-CD-format.

✔ Kontroller at antallet mapper ikke overstiger 999
eller at antallet titler ikke overstiger 999

✔ Hvis signalet er for svakt, kan du justere
antennen eller koble til en ekstern antenne for å
få bedre mottak.

✔ Øk avstanden mellom mikro-Hi-Fi-anlegget og
TV-apparatet eller videospilleren.

✔ Ta ut og koble til AC-strømledningen på nytt, og
slå på enheten igjen.

✔ Juster volumet.
✔ Koble fra hodetelefonene.
✔ Kontroller at høyttalerne er koblet til riktig.
✔ Kontroller om høyttalerledningen ligger i klem.
✔ Kontroller at MP3-CDen ble programmert

innenfor en bithastighet på 32–256 kbps med
samplingfrekvenser på 48 kHz, 44,1 kHz eller
32 kHz.

✔ Kontroller høyttalerkoblingen og plasseringen.

✔ DAB-dekning er ikke tilgjengelig i ditt område for
øyeblikket.

- Vent til dekningen blir bedre.
✔ DAB-signalet er dårlig.
- Flytt anlegget.
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Fjernkontrollen fungerer ikke ordentlig.

Timeren fungerer ikke.

Clock/Timer-innstillingen (klokke/timer)
er slettet.

Jeg får ikke spilt av USB-enheten min på
MCB395.

✔ Velg kilden (for eksempel CD eller TUNER) før
du trykker på funksjonsknappen (ÉÅ,í, ë).

✔ Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og
enheten.

✔ Sett inn batteriene med polene (tegnene +/–)
som vist.

✔ Skift ut batteriet.
✔ Pek fjernkontrollen direkte mot IR-sensoren

foran på enheten.

✔ Kontroller at enheten er slått av.
✔ Still klokken riktig.
✔ Trykk på TIMER for å slå på timeren.

✔ Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller
strømledningen har blitt koblet fra. Still klokke/
timer på nytt.

Problemløsning

✔ Den er ikke satt i USB-modus. Velg USB-modus.
✔ Enheten er ikke ordentlig koblet til MCB395s

USB-port. Koble til enheten igjen.
✔ Enheten støttes ikke av MCB395, eller

lydformatet som er lagret på enheten, støttes
ikke av MCB395. Bruk en kompatibel enhet / et
spillbart lydfilformat.
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