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Vigtigt

Sikkerhed

Oplysninger for Europa:
Lær disse sikkerhedssymboler at kende

o

Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv.
Bortskaffelse af disse materialer kan
være reguleret i henhold til miljømæssige
bestemmelser. Se instruktioner om
bortskaffelse i denne brugermanual.

Advarsel
•• Benyttes betjening og indstillinger på anden måde
end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko
for, at du udsætter dig for farlig bestråling og
andre risici.

Advarsel
•• Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
•• Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
•• Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk
udstyr.

•• Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild
Udråbstegnet gør opmærksom på funktioner, der
kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning,
så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.
Symbolet med lynet indikerer uisolerede komponenter
inde i produktet, der kan forårsage elektrisk stød.
Med henblik på at reducere risikoen for brand eller
elektrisk stød må produktet ikke udsættes for regn og
fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må
ikke placeres oven på apparatet.
a Læs disse instruktioner.
b Opbevar disse instruktioner.
c Respekter alle advarsler.
d Følg alle instruktioner.
e Benyt ikke dette produkt i nærheden af vand.
f Rengør kun produktet med en tør klud.
g Ventilationsåbninger må ikke blokeres.
Installer apparatet i overensstemmelse med
producentens instruktioner.
h Kabinettet bør aldrig tages af dette produkt.
i Benyt kun dette produkt indendørs. Udsæt
ikke produktet for dryp/sprøjt, regn eller høj
luftfugtighed.
j Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild
eller varmekilder.
k Installer ikke produktet i nærheden
af varmekilder som f.eks. radiatorer,
varmeapparater, ovne eller andre elektriske
apparater (inkl. forstærkere).
l Placer ikke andet elektrisk udstyr på produktet.
m Placer aldrig farlige genstande på produktet
(f.eks. væskeholdige genstande og brændende
stearinlys).
n Der følger muligvis batterier med dette
produkt. Se instruktioner om sikkerhed
og bortskaffelse for batterier i denne
brugermanual.
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eller varmekilder.

•• Se aldrig på lasverstrålen inde i dette apparat.
•• Sørg for, at du altid kan komme til ledningen,

stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde
strømmen til apparatet.
•• Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at
afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.
Fare for overophedning! Installer aldrig dette apparat
et aflukket sted. Sørg altid for, at der er en afstand på
mindst ti cm rundt om dette apparat til ventilation.
Sørg for, at gardiner og andre ting ikke spærrer for
ventilationsåbningerne på dette apparat.
Høresikkerhed
Lyt ved moderat lydstyrke:
Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke
kan give høreskader. Dette produkt kan
frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan
forårsage høreskader for en normalt hørende person,
også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De
høje decibelværdier har til formål at imødekomme de
personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne
sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke.
Så det, der efter længere tids lytning forekommer
normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for
hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille
lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner
sig til niveauet, og undlade at skrue op.
Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:
Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart
og behageligt uden forvrængning.
Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:
For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et
fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold
passende pauser.
Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine
hovedtelefoner.

Miljømeddelelser

Dette produkt overholder EU’s krav om
radiointerferens.
Dette apparat bærer denne etiket:
Ændringer
Ændringer, der
ikke er godkendt af
producenten, kan
medføre, at brugerens
ret til at benytte
produktet bortfalder.

Genanvendelse
Dit produkt er udviklet og fremstillet i
materialer og komponenter af høj kvalitet, som
kan genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et
kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det
europæiske direktiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet
husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale
regler om separat indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse
af udtjente produkter er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Oplysninger om brug af batterierne:

Advarsel
•• Risiko for utæthed: Brug kun den angivne type

batterier. Bland ikke nye og brugte batterier.
Bland ikke batterier af forskellige mærker. Anvend
den korrekte polaritet. Tag batterierne ud af
produkter, der ikke er i brug i længere perioder.
Opbevar batterierne på et tørt sted.
•• Risiko for personskade: Bær handsker ved
håndtering af utætte batterier. Opbevar
batterierne et sted, hvor børn og kæledyr ikke
kan få fat i dem.
•• Risiko for eksplosion: Undgå at kortslutte
batterierne. Udsæt ikke enheden for stærk varme.
Kast ikke batterierne ind i åben ild. Undgå at
beskadige eller skille batterierne ad. Undgå at
genoplade batterier, der ikke er genopladelige.
Oplysninger om bortskaffelse af batterier:
Dit produkt indeholder batterier, som er
omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.

Sørg for at kende de lokale regler om separat
indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af
batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af
miljøet og menneskers helbred.

Varemærker

HDMI samt HDMI-logoet og
High-Definition Multimedia Interface
er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories. Dolby og dobbelt-Dsymbolet er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
DivX® og DivX Ultra® er registrerede varemærker,
der tilhører DivX, Inc., og benyttes under licens. DivX
Ultra®-certificeret til afspilning af DivX®-video med
avancerede funktioner og indhold.
OM DIVX VIDEO: DivX® er et
digitalt videoformat skabt af DivX,
Inc. Dette er en officielt certificeret
DivX-enhed, som kan afspille DivXvideo. Besøg www.divx.com for at få
yderligere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan
konvertere dine filer til DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX
Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille
DivX VOD-indhold (Video-on-demand). Du skal finde
DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for
at generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com
med denne kode for at udføre registreringen og lære
mere om DivX-VOD.
“DVD Video” er et varemærke
tilhørende DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
Windows Media og Windows-logoet
er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre
lande.
Uautoriseret
kopiering af
kopibeskyttet
materiale,
herunder computerprogrammer, filer, udsendelser
og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om
ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke
bruges til sådanne formål.
Apparatet har indbygget teknologi, der er beskyttet
af amerikanske patenter og andre immaterielle
ejendomsrettigheder. Brug af teknologi med
copyright-beskyttelse skal godkendes af Macrovision
Corporation, og er kun beregnet til privat brug og
anden visning for et begrænset publikum, medmindre
det er godkendt af Macrovision Corporation.
Ombygning og demontering af enheden er forbudt.
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Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken
undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig
lydniveauet.
Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan
høre, hvad der foregår omkring dig.
Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i
potentielt farlige situationer.

2

Din MCD900

DVD-afspilleren på MCD900 understøtter følgende
diskformater:

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du
vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder,
kan du registrere dit produkt på www.philips.com/
welcome.

Indledning

MCD900 kan
• Tilslut en USB-flashenhed;
• Sluttes til eksisterende lyd-/videosystemer,
herunder TV, lydsystemer og MP3-afspillere.
Med sådanne tilslutninger kan du
• Afspille musik, der er gemt på en USBflashenhed via SoundSpherehøjttalerne;
• Afspille DVD-film på et TV;
• Afspille musik fra et eksternt lydsystem eller
en bærbar medieafspiller via SoundSpherehøjttalerne.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:
• Hovedenhed og CD/DVD-enhed
• 2 SoundSphere-højttalere (med
tilslutningskabler)
• Fjernbetjening med batterier
• Composite-lyd-/-videokabler
• FM-antenne
• Netledning
• Lynvejledning
• Brugerhåndbog

Oversigt
Top- og frontvisning

a

i

b

h

c
g
f

e
d

3.

1.

Gå tilbage til forrige skærmbillede.

Tryk for at tænde for apparatet.
Apparatet slukkes ved at trykke for at skifte til
aktiv standby. Du kan også trykke på knappen
og holde den inde for at skifte til Eco-standby.
Forlad Demo-tilstand.
2.
Gå tilbage til startskærmbilledet (hovedmenu).
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4.
5.

Diskskuffe
Åbn eller luk diskskuffen.

6.

LCD-display

I tilstanden FM RADIO:

/ / /
Navigationsknapper
Tryk for navigere i menuerne.

Tryk på knappen, og hold den inde for at
starte den automatiske indstilling til den næste
tilgængelige station.
Tryk gentagne gange for at finindstille.

/
I tilstanden USB:
Superscroll:På en liste med mange
valgmuligheder kan du trykke på knappen og
holde den inde for at aktivere SuperScroll. Slip
knappen for at springe til det første element,
der begynder med det aktuelle bogstav/tal.
I tilstanden DISC:
Vælg et album (for MP3-/WMA-CD’er).
/

OK/
Bekræft valg.
Start, sæt på pause, eller genoptag afspilning.
I USB: Begynd afspilningen af hele filmappen
(SuperPlay™).

D a ns k

7.

8.
Slå lyd fra/til.
9.

VOLUME
Skru op/ned for lydstyrken.

Set bagfra

h
i
j
g

a
b
c
d

f
e
se ‘Tilslutning’ på side 11
1.

~ AC IN
til AC-netledning

2.

DIN IN
stik til tilslutning mellem hovedenheden og CD/
DVD-enhed

6.
7.

3.
USB-port til USB-flashenhed
4.

5.

CVBS VIDEO OUT, CD/DVD AUDIO OUT
til det medfølgende composite-lyd-/-videokabel,
der tilsluttes diskafspilleren og et standard-TV
HDMI
til HDMI-kablet (ekstraudstyr), der tilsluttes
diskafspilleren og et High Definition-TV
(HDTV)
CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT

8.
9.

Digitalt lydudgangsstik til diskafspilning gennem
et eksternt højttalersystem
FM TUNER
til den medfølgende FM-antenne
LOUDSPEAKERS
til tilslutningskabler, der tilsluttes de
medfølgende SoundSphere-højttalere
DEMO
kun til brug for forhandlere
AUX IN L/R
Lydindgangsstik til eksternt lydsystem/bærbar
medieafspiller til afspilning gennem højttalerne
på MCD900

10.
3,5 mm hovedtelefonstik

DA
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Fjernbetjening
a
p

3.

DISC MENU

b
c

o

4.

d

n

e

5.

I tilstanden DISC:
Åbn eller forlad diskmenuen.
FAVORITE
I tilstanden DISC:
Programmér foretrukne kapitler/spor
/ / / /OK
Navigationsknapper
Tryk for navigere i menuerne.
/
I tilstanden USB:
Superscroll: På en liste med mange
valgmuligheder kan du trykke på knappen og
holde den inde for at aktivere SuperScroll. Slip
knappen for at springe til det første element,
der begynder med det aktuelle bogstav/tal.
I tilstanden DISC:
Vælg et album (for MP3-/WMA-CD’er).

f
g

m

/
I tilstanden FM RADIO:
Tryk på knappen, og hold den inde for at
starte den automatiske indstilling til den næste
tilgængelige station.
Tryk gentagne gange for at finindstille.
OK

h

i
l

DISC: DVD’er, DivX-/MP3-/WMA-filer på diske
samt lyd-CD’er.
SETTINGS
Åbn indstillingsmenuerne.

j

Bekræft valg.
6.

k

HOME: Gå tilbage til startskærmbilledet
(hovedmenu).
BACK: Gå tilbage til forrige skærmbillede.
7.

1.

2.

Tryk for at tænde for enheden.
Apparatet slukkes ved at trykke for at skifte til
aktiv standby. Du kan også trykke på knappen
og holde den inde for at skifte til Eco-standby.
Forlad Demo-tilstand.
Kildevælger
Vælg en mediekilde:
FM RADIO: FM-radiostationer med
understøttelse af RDS (Radio Data System).
USB: Sange/fotos på USB-lagerenhed, der er
tilsluttet enheden;
AUX: Tilsluttet ekstern lydenhed (f.eks. en MP3afspiller eller andre bærbare musikafspillere).
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/
Søgeknapper på afspilningsskærmbilledet
I tilstanden USB/DISC:
Tryk for at springe til det forrige/næste kapitel/
spor,
Start, sæt på pause, eller genoptag afspilning,
I tilstanden USB: Begynd afspilningen af hele
filmappen (SuperPlay™).
Stop afspilningen.
Slå lyd fra/til.
NOW PLAYING
Gå tilbage til afspilningsskærmbilledet.

9.

Alfanumerisk
knapper
Til indtastning af tekst
I tilstanden FM RADIO:
På skærmbilledet til radioafspilning skal du
trykke på knappen og holde den inde for at
lagre den aktuelle station på placeringen som en
fast station.
I tilstanden USB:
Quickjump: På en liste med mange
valgmuligheder, der er sorteret i alfabetisk
rækkefølge, skal du trykke én gang eller
gentagne gange for at vælge et bogstav og
springe til det første element, der begynder
med det valgte bogstav.
a/A
Tryk for at skifte mellem store og små bogstaver.
I tilstanden FM RADIO skal du trykke på
en forudindstillet station for at begynde
redigeringen af stationens navn.
CLEAR

15.

I tilstanden USB: Tryk for at påbegynde søgning/
gennemsyn med alfanumerisk indtastning.
I tilstanden DISC: Tryk under diskafspilning for
at starte en søgning efter tid eller kapitel/spor.
SLEEP TIMER
Indstil sleep-timeren.
CLOCK
Vis klokkeslættet.

16. BRIGHTNESS
Vælg lysstyrkeindstillinger for LCD-displayet.

Startskærmbillede

Tryk for at slette den tidligere indtastning.
Tryk på knappen, og hold den inde for at slette
alle indtastninger.
10. SUBTITLE
I tilstanden DISC: Vælg et undertekstsprog (kun
videodiske).
AUDIO

11.

I tilstanden DISC:
Vælg stereo, mono-left, mono-right eller mixmono-kanal (kun for VCD-diske);
Vælg et lydsprog (kun DVD- og DivX-diske).
SHUFFLE
Aktiver/deaktiver afspilning i vilkårlig rækkefølge.
REPEAT
Skift mellem indstillingerne til gentagelse af afspilning.
SOUND
Vælg lydindstillinger.
REPEAT A-B

12.

I tilstanden DISC: Gentag en bestemt del af et
nummer/en disk.
ZOOM
I tilstanden DISC: Zoom ind/ud (for videodiske
og billedfiler på CD’er).
ANGLE

D a ns k

8.

Settings

FM radio

Fra startskærmbilledet kan du vælge den ønskede
musikkilde eller åbne menuen [Settings]. Sådan gør du:
1 På fjernbetjeningen skal du trykke på
kildevælgeren eller bruge navigationstasterne /
og OK.
2 Gå tilbage til det forrige skærmbillede ved at
trykke på
BACK.
3 Gå tilbage til startskærmbilledet ved trykke på
HOME.

I DISC tilstanden: Vælg en kameravinkel (for
videodiske).
13.

TVVOL
Skru op/ned for lydstyrken på et tilsluttet Philips-TV.
VOL
Skru op/ned for lydstyrken på enheden.

14.

SEARCH

Tekstindtastning
Du kan indtaste tekst og symboler ved at trykke på de
pågældende alfanumeriske taster på fjernbetjeningen.
• Du kan indtaste bogstaver/tal/symboler svarende
til den pågældende alfanumeriske tast ved
kortvarige, gentagne tryk på tasten.
DA
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•
•
•
•

Symboler indtastes ved at trykke gentagne gange
på
.
Tryk på
for at indtaste et mellemrum.
Tryk på
for at skifte mellem store og små
bogstaver.
Tryk på
for at slette det forrige tegn. Hvis du
vil slette alle indtastninger, skal du trykke på
og holde den inde.

3

Klargøring

Placer SoundSphere-højttalerne

Om SoundSphere-højttalerne
De medfølgende SoundSphere-højttalere er i stand
til at producere lyde i hele frekvensområdet og i hele
dækningsområdet.
Til forskel fra traditionelle højttalere er SoundSpherehøjttalerne langt mindre følsomme over for din
nøjagtige placering. Mellemtone og diskant fra
SoundSphere-højttalerne bevares, selvom du bevæger
dig væk fra SoundSphere-højttalerne. Den autentiske
lydoplevelse kan udvides til alle højttalernes sider.
Placering af SoundSphere-højttalerne

Tip
•• De bogstaver, en alfanumerisk tast refererer til,

kan være forskellige for andre sprog end engelsk.

2-3M

Sådan opnår du den bedste lytteoplevelse:
• Placer højttalerne med tweeterne i
ørehøjde og med mindst 50 cm afstand til
bagvæggen.
• Placer højttalerne på højttalerstandere for
at opnå det bedste resultat.
• Placer højttalerne på 2-3 meters afstand af
hinanden, således at der dannes en ligesidet
trekant mellem dig og højttalerne, når du
befinder dig i den foretrukne lytteposition.

10
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•

Placer højttalerne, således at tweeterne
peger i retning mod dig, når du befinder dig
i den foretrukne lytteposition.
Undgå blokering af tweeterne ved aldrig at
placere højttalerne imellem hylder.

Tip

Tilslut højttalere
Bemærk
•• Tilslut altid højttalerne, før du slutter MCD900
til en stikkontakt. Ved at gøre dette kan du
undgå den høje lyd, der kan forekomme
under installationen af højttalerne, når
højttalerledningerne berører den metalliske
overflade af MCD900.

•• Alternativt kan du placere SoundSphere-

højttalerne på gulvet eller på øverste hylde,
selvom dette ikke er at foretrække.
•• Ved at placere højttalerne med mindst 50
cm afstand til bagvæggen kan du gøre bassen
strammere og forbedre lytteoplevelsen.

Isæt batterierne i fjernbetjeningen

1

På MCD900 skal du sikre, at du slutter den
venstre højttaler til LOUDSPEAKERS L+, L- og
den højre højttaler til LOUDSPEAKERS R+, R-.
Sådan tilslutter du højttalerne:
• Skru stikkene løs, som vist.
• Indsæt højttalerkablernes ender helt i
stikkene: den røde ende i det røde stik, og
den sorte ende i det sorte stik.
• Skru stikkene i, indtil højttalerkablerne sidder
helt fast.

2

Advarsel
•• Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier

i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast
aldrig batterier i ild.
•• Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig
batterier af forskellige mærker eller typer.
•• Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen
ikke skal bruges gennem længere tid, skal du
fjerne batterierne.
a
b
c

Åbn batterirummet.
Isæt batterier af typen 2 AAA R03 med korrekt
polaritet (+/-) som vist.
Luk batterirummet.

a

b

c

Tilslutning til diskafspilning

For at afspille diske skal du foretage følgende lyd-/
videotilslutninger.

Tilslut et TV

4

Tilslutning

Tilslut hovedenheden og CD/
DVD-enheden
•

Slut kablet til DIN IN som vist.

På MCD900 kan du tilslutte et TV via ét af de to videostik.
Vælg det videostik, som dit TV understøtter:
• Composite-video (CVBS): til et standard-TV.
• HDMI-stik: til et High Definition-TV, der er
kompatibelt med HDMI (High Definition
Multimedia Interface)/DVI (Digital Visual
Interface) og HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection).
Brug af CVBS-stikket

TV

DA
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•

•

Slut det medfølgende composite-lyd-/-videokabel
til de tilsvarende stik.
Brug af HDMI-stikket (HDMI-kabel sælges separat)
Brug HDMI-stikket til at tilslutte et High Definition-TV
(HDTV), som er udstyret med HDMI (High Definition
Multimedia Interface) eller DVI (Digital Visual
Interface), og som er kompatibelt med HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection).

TV

Bemærk
•• Kontroller, at det eksterne lydsystem er indstillet
til tilstanden Aux-in, hvis du afspiller lyd fra
højttalersystemet på et eksternt lydsystem.

Tilslut FM-antennen

HDMI IN

•
•

Som vist sluttes et HDMI-kabel (ekstraudstyr) til:
• HDMI-stikket på denne enhed og
• HDMI-indgangsstikket på TV’et.
Til TV/skærme, der kun har DVI-stik, skal du
bruge en DVI/HDMI-adapter.

Tip
•• HDMI er en kompakt lyd-/videogrænseflade og

overfører ikke-komprimeret digitale data. Med
HDMI-tilslutningen kan lyd-/videoindhold i High
Definition afspilles i optimal kvalitet på et HDTV.

Afspil fra et andet højttalersystem
Hvis du vil afspille fra et andet højttalersystem, skal du
slutte et digitalt lydkabel (ekstraudstyr) til:
• CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT-stikket på
MCD900;
• den digitale lydindgang på et eksternt
højttalersystem.

Bemærk
•• Tilslut altid FM-antennen, før du indstiller en FMradiostation.

•
•

Slut den medfølgende FM-antenne af T-typen til
FM TUNER-stikket på enheden.
Træk antennen helt ud til dens fulde længde, og
fastgør den på væggen.

Tilslut eksterne lydenheder

Du kan lytte til en ekstern lydenhed gennem højttalerne
på MCD900. Dette gøres ved at oprette de følgende
tilslutninger og vælge tilstanden AUX på MCD900.
Slut lydkabler (røde/hvide - ekstraudstyr) til:
• AUX IN L/R-stikkene på denne enhed og
• lydudgangene på den eksterne lydenhed.

-

-

TV
R AUX OUT L

COAXIAL
DIGITAL IN
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Tænd/sluk

1

Tryk på eller en kildevælger for at tænde for
enheden.
2 Sådan slukkes enheden:
• Tryk på for at skifte til aktiv standby.
• Du kan også trykke på knappen
for at skifte til Eco-standby
(energibesparelsestilstand).
Aktiv standby
I tilstanden aktiv standby forbliver visse funktioner i
MCD900 i den normale strømforbrugstilstand, f.eks.
visning af uret.
I aktiv standby:
• Strømindikatoren lyser rødt.
• Klokkeslættet vises, hvis du har indstillet uret.

D a ns k

•
•

Hvis du vil afspille fra en bærbar
medieafspiller med 3,5 mm
hovedtelefonstik
Slut en hovedtelefon til RCA-kabel
(ekstraudstyr) til:
AUX IN L/R-stikkene på denne enhed og
3,5 mm hovedtelefonstik på den bærbare
medieafspiller.

Tænd/sluk

Slut produktet til stikkontakten
Advarsel
•• Risiko for produktskade! Kontroller, at

forsyningsspændingen svarer til den spænding, der
er trykt bag på eller på undersiden af produktet.

Automatisk aktiv standby
Hvis der ikke finder aktivitet sted MCD900 i 10
minutter, kan MCD900 automatisk skifte til aktiv
standby.
Eco standby
Eco-standby er en energibesparelsestilstand. I
Eco-standby skifter alle primære funktioner til
en strømbesparende tilstand eller slukkes, f.eks.
mikroprocessor og display.

5

Afspil musikCD’er/DVD-film
Advarsel

•• Se aldrig på laserstrålen inde i enheden.
•• Risiko for produktskade! Afspil aldrig diske med

•

tilbehør som f.eks. diskstabiliseringsringe eller
diskbehandlingsark.
•• Læg aldrig andre objekter end diske i diskskuffen.
Slut MCD900 til stikkontakten.

Bemærk
•• Oplysninger om identifikationspladen findes på
bagsiden eller undersiden af produktet.

Bemærk
•• Kontroller, at du har oprettet tilslutninger til

diskafspilning (se ‘Tilslutning til diskafspilning’ på
side 11).
•• Oplysninger om understøttede diskformater
findes under ‘Indledning’ på side 6.

DA
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Grundlæggende betjening
1
2

På MCD900 skal du trykke på .
»» Diskskuffen åbnes.
Læg en disk i skuffen med den trykte side opad.
Tryk på .
»» Afspilningen begynder automatisk, når
aflæsning af disken er fuldført.

•

Tryk gentagne gange på kildeknappen på
fjernbetjeningen til TV’et.

Tip
•• Videoindgangskanalen ligger mellem de nederste

og øverste kanaler og kan hedde FRONT, A/V
IN, VIDEO osv. Se, hvordan du vælger den rigtige
indgang på TV’et i brugervejledningen.

Åbn diskmenuen.
Sådan får du adgang til menuen manuelt
• I tilstanden DISC skal du enten trykke
på DISC MENU eller SETTINGS på
fjernbetjeningen.

Printed side

3
4

Tryk om nødvendigt på DISC på fjernbetjeningen,
og derefter
for at påbegynde afspilningen.
Under diskafspilning:
• Tryk gentagne gange på / for at vælge
et spor/kapitel. Ved afspilning af WMA-/
MP3-filer på en disk skal du trykke på /
for at vælge en filmappe.
• Tryk på / for at søge frem/tilbage.
• Tryk på
for at sætte afspilningen på
pause eller genoptage afspilningen.
• Tryk på for at stoppe.

Brug diskmenuen

Efter ilægning af en disk i diskskuffen kan du se diskens
indstillinger på TV-skærmen.

Printed side

TV

AV/TV

1
2

14

Læg en disk i diskskuffen på MCD900.
Tænd for TV’et, og skift til den rigtige videokanal
på en af følgende måder:
• På fjernbetjeningen til dit TV skal du trykke
på knappen AV/TV gentagne gange, indtil
du får vist Philips-skærmbilledet eller
videodiskskærmbilledet.
• Gå til den laveste kanal på TV’et, og
tryk derefter på knappen for kanal ned,
indtil du ser Philips-skærmbilledet eller
videodiskskærmbilledet.
DA

Afspil filmdiske (DVD/DivX/VCD)
Pause/genoptag/stop
Sådan sætter du afspilningen på pause
• Under afspilning af disken skal du trykke på
for at sætte afspilningen på pause.
»» TV-skærmbilledet viser de scener, hvor
du har stoppet afspilningen.
• Alternativt kan du under DVD-afspilningen
trykke på .
»» TV-skærmen viser Philips-skærmbilledet.
Sådan genoptager du afspilningen
• Tryk på .
»» Afspilningen af disken genoptages fra det
sidste stoppunkt.
Sådan stopper du afspilningen
• Tryk på igen.

Søge
Søg hurtig frem/tilbage
1 Tryk på / , og hold den nede under afspilning
for at vælge en søgehastighed.
• Tryk på
for at genoptage afspilning ved
normal hastighed.
Søg efter tid eller kapitel/spor
1 Tryk på SEARCH under diskafspilning under
diskafspilning, indtil et tidsfelt eller felt for kapitel/
spor vises.

•

For tidsfeltet skal du indtaste
afspilningspositionen i timer, minutter og
sekunder.
For feltet kapitel/spor skal du indtaste
kapitlet/sporet.
»» Afspilningen starter automatisk ved det
valgte punkt.

Vælg sprog til diskafspilning
Valg af lydsprog
Du kan vælge et lydsprog på DVD- eller DivX-diske.
1 Tryk på AUDIO under diskafspilning.
»» Sprogindstillingerne vises. Hvis de valgte
lydkanaler ikke er tilgængelige, anvendes
standardlydkanalen.

Bemærk
•• Nogle DVD’er kan kun få ændret sprog via
diskmenuen.

Valg af sprog til undertekster
Du kan vælge et undertekstsprog på DVD’er.
• Tryk på SUBTITLE under diskafspilning.

Sådan slettes programmet
• Tryk på .
• Alternativt kan du tage disken ud af
diskskuffen.

Vælg afspilningsmuligheder
Vælg funktionerne gentaget afspilning/
afspilning i vilkårlig rækkefølge
Under diskafspilning kan du afspille et kapitel/spor eller en
eller flere filer i en mappe gentagne gange. Du kan også
afspille spor eller filer i en mappe i tilfældig rækkefølge.
Sådan aktiveres eller deaktiveres funktionerne
gentaget afspilning/afspilning i vilkårlig rækkefølge
• Tryk på REPEAT eller/og SHUFFLE
gentagne gange.
Sådan gentager du afspilningen af et afsnit på en disk
1 Tryk på REPEAT A-B ved startpunktet for
afspilning af musik eller video.
2 Tryk på REPEAT A-B ved slutpunktet.
»» Den valgte sektion afspilles gentagne gange.
»» Tryk på REPEAT A-B igen for at afslutte
gentagen afspilning.

Bemærk

Bemærk
•• Nogle DVD’er kan kun få ændret sprog via

•• Sektion A og B kan kun indstilles inden for samme
spor/titel.

diskmenuen.

Zoom ind på/ud af billedet

Programmér foretrukne
kapitler/spor

Du kan afspille bestemte kapitler/spor på en disk.
Programmér kapitlerne/sporene som ønsket på TVskærmbilledet.

Printed side

1

TV

I tilstanden DISC skal du kontrollere, at
diskafspilningen stopper.
2 Tryk på FAVORITE på fjernbetjeningen.
»» På TV-skærmbilledet kan du se en menu til
programmering af de ønskede kapitler/spor.
3 Brug fjernbetjeningen til at indtaste de ønskede
kapitler/spor.
Sådan afspilles programmet
• Vælg [Start] på TV-skærmen.

1

Tryk gentagne gange på ZOOM under afspilning
af video/billeder for at zoome ind på/ud af
billedet.
• Når du har zoomet ind på billedet, kan du trykke
på / / / for at panorere hen over det.

Sådan skifter du kameravinkel
Nogle DVD’er indeholder alternative scener som
f.eks. scener optaget fra forskellige kameravinkler. For
sådanne DVD’er kan du vælge mellem de tilgængelige
alternative scener.
1 Tryk gentagne gange på ANGLE for at skifte
kameravinkel.

6

Afspil fra
USBflashenhed

Tilslut en USB-flashenhed

På MCD900 kan du afspille musik/fotos, der er
gemt på en USB-flashenhed. Sådan gør du:
• Tilslut USB-flashenheden til -stikket på
MCD900;
DA
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•

•

Vælg tilstanden [USB] på MCD900.

4

5

Bibliotek på USB-flashenhed

Tryk på
for at starte afspilningen.
• Afspilningen starter fra begyndelsen af
albummet, hvis du trykker på
på et
album.
»» Afspilningsskærmbilledet vises, når
afspilningen begynder.
Tryk på for at afbryde afspilningen.

Afspil fotos
• Tryk på / for at rotere billedet.
• Tryk på / for at gå til det forrige/næste billede.
• Tryk på
for at begynde afspilningen af alle
billederne i diasshowtilstand.

Organiser filer på USB-flashenhed
• Lydfiler:
Hvis filerne indeholder filoplysninger (metatag
eller ID3-tag), kan filerne sorteres automatisk efter
filoplysninger såsom kunstner, album, genre m.v.
Åbn mediesoftwaren for at kontrollere eller
redigere filoplysningerne. F.eks. kan du klikke
som vist i Windows Media Player 11. Vælg den
ønskede sang, og dobbeltklik derefter på den for
at redigere den.

Søg efter musik/billeder

Sådan navigerer du gennem menuer under afspilning:
1 På fjernbetjeningen skal du trykke på og
derefter bruge navigationstasterne.
2 Gå tilbage til startskærmbilledet ved trykke på
NOW PLAYING.

Tip
•• På afspilningsskærmbilledet kan du også trykke på
og

Om nødvendigt kan du også organisere lydfiler i
forskellige mapper som ønsket.
• Billedfiler:
Organiser filer i forskellige mapper som ønsket.
Mapperne sorteres i alfabetisk rækkefølge.

Afspil fra USB-enheden
1

3

På MCD900 skal du sikre, at USB-lagerenheden
er korrekt tilsluttet.
På fjernbetjeningen trykker du på USB.
»» Filsorteringsprocessen kan tage noget tid.
Under filsorteringen vises filmapperne.
»» Lydfiler vises under forskellige kategorier (f.eks.
kunstner, album, genre), hvis meta-/ID3-tags
redigeres for filerne.
»» Billedfiler organiseres også.
Vælg det ønskede nummer eller album.

16
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gentagne gange for at vælge sange.

På en liste over valgmuligheder kan du gøre ét af
følgende for at søge efter det ønskede materiale:

Tip
•• Når du søger på de følgende måder, skal du sikre
dig, at MCD900 befinder sig i tilstanden USB.

•
•

Brug navigationstasterne , , , .
Start hurtig søgning ved brug af alfanumerisk
søgning, Superscroll og Quickjump.

Bemærk
•• Alfanumerisk søgning, Superscroll og Quickjump
er kun tilgængelige, når du åbner en lang
liste med sorterede valgmuligheder (ekskl.
startskærmbilledet og menulister).

Alfanumerisk søgning
På en lang liste med valgmuligheder påbegyndes
alfanumerisk søgning ved at indtaste tegn, som et
element begynder med eller indeholder.
1 Tryk om nødvendigt på SEARCH på
fjernbetjeningen.
»» Der vises et indtastningsfelt.

1

Tryk på / , og hold den nede for at påbegynde
Superscroll.
»» Der vises et popup-tekstfelt. Bogstaver
vises gentagne gange i alfabetisk rækkefølge
begyndende med det aktuelle bogstav.
1/6

Alive

A

D a ns k

All Of Your Life
Argentina

Avril Lavigne

2
2
3

Indtast tegn ved brug af fjernbetjeningen (se
‘Tekstindtastning’ på side 9).
Tryk på OK, når du har indtastet teksten.
»» Søgningen begynder.
»» Du kan finde en liste med elementer, der
indeholder tegnene.
»» Du kan finde et resultat, der ligger tæt på
søgningen, hvis der ikke er nogen elementer,
som indeholder tegnet.

7

Bemærk
•• Før du går i gang med at finde FM-radiostationer,

skal du sikre dig, at du har installeret den
medfølgende FM-antenne korrekt (se ‘Tilslut FMantennen’ på side 12).

Du kan også bruge Quickjump til alfanumerisk søgning.

Automatisk lagring

1

Alive

A

All Of Your Life
Argentina

Avril Lavigne
Sådan finder du det første element, der begynder
med et bestemt bogstav
• Tryk én gang eller gentagne gange på
den knap, der svarer til bogstavet, indtil
bogstavet vises.
Sådan finder du det første element, der begynder
med det næste bogstav
• Tryk på .
Sådan finder du det første element, der begynder
med det forrige bogstav
• Tryk på .

SuperScroll
På en lang liste med valgmuligheder lader Superscroll
dig påbegynde en søgning i alfabetisk rækkefølge. Du
kan hurtigt finde det første element, der begynder
med det valgte bogstav.

Afspil FM-radio

Find FM-radiostationer

Lynspring
1/6

Slip / , når du når til det ønskede bogstav.
»» Du når det første element, der begynder med
bogstavet.

2

3

På MCD900 skal du trykke på FM RADIO på
fjernbetjeningen.
• Alternativt kan du fra startskærmbilledet
vælge [FM radio].
Første gang, du stiller ind på FMradiostationer,
skal du vælge [Auto store] i [FM radio].
»» MCD900 begynder automatisk at søge efter
tilgængelige stationer.
»» Radioafspilningen begynder, og der lagres op til
60 stationer som forudindstillede stationer, når
automatisk indstilling er fuldført.
»» De forudindstillede stationer sorteres på baggrund af modtagelsesstyrken, og RDS-stationer
vises øverst.
Du kan vælge en forudindstillet station ved at gå
til [Presets].

Manuel indstilling

1
2

I [FM radio] skal du vælge [Manual tuning].
Tryk på / , og hold den inde for at påbegynde
automatisk indstilling.
»» Du indstiller den næste tilgængelige station
med tilstrækkelig modtagelse.

DA
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•

Tryk på / gentagne gange for at aktivere
finindstilling.

Rediger forudindstillede
stationer

Gem den aktuelle station på en placering
Når du lytter til en radiostation, kan du lagre den
aktuelle station på en ønsket placering (0-9) på listen
over forudindstillede stationer. Taltasterne (0-9) på
fjernbetjeningen svarer til placeringerne (0-9) på listen
over forudindstillede stationer.
1 Find den ønskede station.
2 På skærmbilledet til radioafspilning skal du trykke
på en taltast og holde den nede.
• Om nødvendigt skal du trykke på NOW
PLAYING for at gå tilbage til skærmbilledet
til radioafspilning.
• Den aktuelle station lagres på placeringen.
Rediger oplysninger om stationen
1 I tilstanden FM RADIO skal du gå til [Presets].
2 På listen over forudindstillede stationer:
• Vælg den station, der skal redigeres.
• Tryk på a/A for at påbegynde redigeringen.
• Tryk på / for at vælge
indgangsplaceringen. Tryk gentagne gange
på / for at vælge de ønskede bogstaver.
3 Tryk på OK for at bekræfte. Tryk på BACK for at
annullere ændringerne.

•
•

Brug RDS til indstilling af uret
Bemærk
•• Når du bruger en RDS-station til justering af

uret, skal du sikre dig, at RDS-stationen udsender
tidssignaler.

1
2

3

2

3

På MCD900 skal du trykke på FM RADIO på
fjernbetjeningen.
• Alternativt kan du fra startskærmbilledet
vælge [FM radio].
Find den ønskede station (se ‘Find FMradiostationer’ på side 17).
• Sådan vælger du en forudindstillet
radiostation:
Gå til [FM radio] > [Presets].
Du kan også trykke på den pågældende
taltast på skærmbilledet til radioafspilning
(kun de første 10 forudindstillede stationer).
Sådan slår du lyden til/fra under radioafspilning
• Tryk på .

RDS (Radio Data System)

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FMstationer mulighed for at vise yderligere oplysninger.
Ved automatisk lagring lagres RDS-stationer automatisk
øverst på listen over forudindstillede stationer.
Når du finder en RDS-station, kan du se følgende
oplysninger på skærmen:
• Stationsnavn;

18
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Fra startskærmbilledet skal du vælge [Settings] >
[Clock settings] > [Date and time].
• Du kan også åbne [Settings] ved at trykke
på SETTINGSpå fjernbetjeningen.
I [Date and time] skal du vælge [Current date
and time] > [Automatic (RDS)].
»» Enheden søger automatisk efter den første
forudindstillede station.
»» Klokkeslættet indstilles i overensstemmelse
med tidssignaler fra stationen.
Hvis du vil bruge en anden RDS-station til
indstilling af uret, skal du straks finde den
pågældende RDS-station.

Tip
•• Hvis du vil bruge en RDS-station til jævnlige

indstillinger af uret, skal du lagre stationen som
den første forudindstillede station.

Lyt til FM-radio
1

Programtype, f.eks. nyheder, sport og
popmusik;
Frekvens;
Rulletekst (RDS-tekst), hvis det udsendes.

8

Afspil fra en
ekstern lydenhed
(AUX)

Via AUX IN L/R-stikket og tilstanden AUX lader
MCD900 dig afspille lyd fra en ekstern lydenhed (f.eks. en
bærbar medieafspiller) gennem højttalerne til MCD900.

Afspil fra en ekstern lydenhed
1
2
3

Kontroller, at den eksterne lydenhed er
korrekt tilsluttet MCD900 (se ‘Tilslut eksterne
lydenheder’ på side 12).
På MCD900 skal du vælge tilstanden AUX.
• Fra startskærmbilledet skal du vælge [AUX].
• Du kan også trykke på AUX på
fjernbetjeningen.
Start musikafspilningen på den eksterne lydenhed.

9

Du kan bruge lydindstillingerne på MCD900
ved afspilning af musik.

Indstillinger

Afspilningstilstande

Ved afspilning af musik kan du vælge at gentage
afspilningen, afspille i tilfældig rækkefølge eller afspille
enkeltvis. Vælg den ønskede afspilningstilstand.
Sådan vælger du en afspilningstilstand til afspilning af musik
Før eller under afspilning af musikken:
• Fra startskærmbilledet skal du gå til
[Settings] > [Play mode] eller
• trykke gentagne gange på REPEAT eller
SHUFFLE på fjernbetjeningen.
»»
- Gentag afspilningen af alle sange i
den pågældende mappe.
»»
- Gentag afspilningen af den aktuelle
sang.
»»
-Afspil alle sange i den pågældende
mappe i tilfældig rækkefølge.

Lydindstillinger

På MCD900 kan du vælge forskellige lydindstillinger i
[Settings] > [Sound settings].
1 Fra startskærmbilledet skal du gå til [Settings] >
[Sound settings].
• Du kan også trykke på SETTINGS på
fjernbetjeningen for at indtaste [Settings].
2 Vælg indstillingen. Tryk på OK for at aktivere eller
deaktivere indstillingen.
Eller
Tryk på SOUND på fjernbetjeningen for at åbne menuen
med lydindstillinger.

Bas og diskant
Brug [Bass / Treble] til at justere de lave (bas) eller
høje (diskant) musiktoner.
1 Fra startskærmbilledet skal du gå til [Settings] >
[Sound settings] > [Bass / Treble].
• Du kan også trykke på SOUND på
fjernbetjeningen for at åbne menuen med
lydindstillinger.
2 Tryk på / gentagne gange for at forøge/
reducere niveauet.
• Tryk på CLEAR for at vælge neutralt niveau.

FullSound
[FullSound] gendanner lydmæssige detaljer, som går
tabt ved komprimering af musikken (f.eks. MP3, WMA).
Aktiver eller deaktiver [FullSound] i [Settings]
>[Sound settings].

Direkte kilde
Med [Direct source] kan du deaktivere lydeffekterne
på MCD900, herunder [FullSound] og [Bass / Treble].
Således afspilles musikken, som den oprindeligt blev
optaget, uden lydeffekter fra MCD900.
• Aktiver eller deaktiver funktionen [Direct
source] i [Settings] > [Sound settings].

Tip
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•

•• Når [Direct source] er aktiveret, kan du stadig
justere lydstyrken og [Balance].

•• Lydeffektindstillingerne bevares og aktiveres, når
[Direct source] er slukket.

Lydbalance
Med [Balance] kan du forbedre lytteoplevelsen ved at
justere forskellen mellem venstre og højre lydkanal.
1 Fra startskærmbilledet skal du gå til [Settings] >
[Sound settings] > [Balance].
• Du kan også trykke på SOUND på
fjernbetjeningen for at åbne menuen med
lydindstillinger.
2 Tryk gentagne gange på / for at forøge/
reducere outputtet fra venstre/højre lydkanal.
• Tryk på CLEAR for at få ligeligt fordelt
output fra venstre/højre lydkanal.

Indstil lydstyrken fra den eksterne
lydenhed
Med [AUX in volume] kan du indstille lydstyrken fra
den tilsluttede eksterne enhed (se ‘Tilslut eksterne
lydenheder’ på side 12).
1 Fra startskærmbilledet skal du gå til [Settings] >
[Sound settings].
• Du kan også trykke på SOUND på
fjernbetjeningen for at åbne menuen med
lydindstillinger.
2 Gå til [AUX in volume]. Vælg det ønskede
lydstyrkeniveau.

Displayindstillinger
Lysstyrke
På MCD900 kan du justere displayets lysstyrke.
Displayet lyser op, dæmpes eller slukkes som ønsket,
når MCD900 tændes eller sættes i aktiv standby.
• I [Settings] > [Display settings] > [Brightness
when on] eller[Brightness when standby] skal du
vælge en indstilling og trykke på OK.
• Eller du kan trykke på BRIGHTNESS på
fjernbetjeningen for at vælge lysstyrkeindstillinger
for displayet.
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Baggrund
For menuer på MCD900 kan du indstille
baggrundsdisplayet (tapet).
Sådan indstiller du tapetet
1 På MCD900 skal du vælge og afspille et foto.
2 Tryk på SETTINGS på fjernbetjeningen for
at vælge [Settings] > [Display settings] >
[Wallpaper].
3 I [Wallpaper] skal du vælge [Current picture].
»» Det aktuelle billede indstilles som tapet.

Sådan aktiveres [Album art]
1 Fra startskærmbilledet skal du gå til [Settings] >
[Album art].
Du kan også trykke på SETTINGS på
fjernbetjeningen for at indtaste [Settings].
2 Vælg [Album art]. Tryk på OK for at aktivere eller
deaktivere indstillingen.
Hvis [Album art] er aktiveret:
»» Albumgrafikken vises som et miniaturebillede
sammen med den pågældende sang på listen
over sange.

Screensaver
På MCD900 aktiveres pauseskærmen, når MCD900
sættes i aktiv standby.
Når apparatet tændes, vises den valgte pauseskærm.
Uret vises i det nederste højre hjørne af skærmbilledet.
Som standard vises uret som pauseskærm.
Sådan indstiller du pauseskærmen
1 På MCD900 skal du vælge og afspille et foto.
2 Tryk på SETTINGS på fjernbetjeningen for at
vælge [Settings] > [Display settings] > [Screen
saver].
3 I [Screen saver] skal du vælge [Current picture].
»» Det aktuelle billede indstilles som pauseskærm.

»» Under afspilningen af sangen vises
albumgrafikken på hele skærmen som
baggrund.

Indstillinger for diasshow

Når du befinder dig i diasshowtilstand, kan du få vist
billederne enkeltvis.
Sådan vælger du en afspilningstilstand til diasshow
1 Fra startskærmbilledet skal du gå til [Settings] >
[Slideshow settings].
Du kan også trykke på SETTINGS på
fjernbetjeningen for at indtaste [Settings].
2 Vælg én af de følgende afspilningstilstande.
Tryk på OK for at aktivere eller deaktivere
indstillingen.
»» [Repeat]: Afspil alle billeder gentagne gange.
»» [Shuffle]: Afspil alle billeder i tilfældig
rækkefølge.
Sådan indstiller du afspilningstiden for hvert billede
1 Fra startskærmbilledet skal du gå til [Settings] >
[Slideshow settings] > [Time per slide].
• Du kan også trykke på SETTINGS på
fjernbetjeningen for at indtaste [Settings].
2 I [Time per slide] skal du vælge den ønskede
varighed.

Albumgrafik (i USB-tilstand)

Albumgrafik (billedet på CD’en/pladeomslaget) er nogle
gange tilgængeligt i forbindelse med musikdownload. Med
visse typer software til mediehåndtering kan der også
indsættes albumgrafik til sangene. Ved at aktivere eller
deaktivere [Album art] kan du vælge, om billeder på
CD’en/pladeomslaget skal vises for de pågældende sange.
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Kliklyd

MCD900 kan give en hørbar respons (kliklyd), hver gang
du trykker på en knap på fjernbetjeningen.
Du kan aktivere eller deaktivere kliklyden i [Settings]
>[Clicker sound].

Indstilling af ur
Alarm
Indstil alarmen
1 Kontroller, at du har indstillet uret (se ‘Dato og
klokkeslæt’ på side 21).
2 Fra startskærmbilledet skal du gå til [Settings] >
[Clock settings] >[Alarm].
3 Sådan indstiller du kilden til alarmlyden:
• Vælg [Music].

2

ovenfor.

Sådan stopper du alarmen
• Tryk på eller , og hold den inde.
»» Alarmen stoppes. Alarmikonet forsvinder.
»» Alarmen afspilles igen dagen efter.
Sådan deaktiveres alarmen
• Gå til [Settings] > [Clock settings] >
[Alarm]. Vælg [Alarm off], og tryk på OK på
fjernbetjeningen.

Indslumringstimer
Med sleep-timeren kan du automatisk slukke for
MCD900 efter det indstillede tidsrum.
Sådan indstiller du tidsrummet
1 Fra startskærmbilledet skal du gå til [Settings] >
[Clock settings] > [Sleep timer].
• Du kan også trykke på SETTINGS på
fjernbetjeningen for at indtaste [Settings].
2 Vælg en indstilling. Tryk på OK for at aktivere
den.

Før du slukker MCD900 eller sætter MCD900

Dato og klokkeslæt

•

Dato og klokkeslæt kan indstilles automatisk eller
manuelt.
Automatisk indstilling
Automatisk indstilling af klokkeslæt udføres ved hjælp af
tidssignaler fra FM RDS-radio.
Via tidssignaler fra FM RDS-radio
1 Tænd om nødvendigt for FM-radioen på
enheden.
• Kontroller, at FM-antennen er korrekt
tilsluttet (se ‘Tilslut FM-antennen’ på side
12).
2 På den første placering til forudindstillede
stationer skal du lagre den FM RDS-station, som
sender tidssignaler.
3 Fra startskærmbilledet skal du vælge [Settings] >
[Clock settings] > [Date and time].
4 I [Date and time] skal du vælge [Current date
and time] > [Automatic (RDS)].
»» Enheden søger automatisk efter den første
forudindstillede station.
»» Klokkeslættet indstilles i overensstemmelse
med tidssignaler fra stationen.

i aktiv standby:
Gå til [USB], og vælg og afspil den ønskede

•

sang;
Du kan også gå til [ FM radio] og finde den

ønskede station.

Bemærk
•• Lad USB-flashenheden være tilsluttet til

MCD900, hvis du vælger en sang som alarmlyd.

•• Stil ind på en FM-radiostation, der sender på det
angivne alarmtidspunkt, hvis du vælger FMradio
som alarmlyd.

Brug alarmen
På det indstillede alarmtidspunkt afspilles musik/FMradio som ønsket. Alternativt aktiveres buzzeren.

Bemærk
•• Alarmen afspilles også, selvom du har sat

MCD900 i aktiv standby eller Eco-standby.

1/2

•• Buzzeren aktiveres i stedet, hvis MCD900 ikke
kan finde en USB-flashenhed.
•• Lyden på MCD900 slås til, hvis den har været
slået fra.
•• Alarmen afspilles ved en højere lydstyrke, hvis
lydstyrkeniveauet er lavere end minimum.

Sådan bruger du alarmens snooze-funktion
• Tryk på en hvilken som helst knap på
enheden eller fjernbetjeningen (undtagen
lydstyrkeknapperne).
»» Alarmen afspilles igen efter 15 minutter.
Alarmikonet vises stadig.

Automatic (RDS)
Manual

Manuel indstilling
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»» På det indstillede alarmtidspunkt
afspilles den sidst afspillede sang.
Alternativt findes den sidst afspillede
FM-radiostation.
• Vælg [Buzzer].
»» På det indstillede alarmtidspunkt
aktiveres buzzeren.
4 Sådan indstiller du alarmtidspunktet:
• Tryk gentagne gange på / , eller tryk
gentagne gange på / , indtil du når frem
til de ønskede cifre. Tryk på OK for at
bekræfte.
• Alternativt kan du indtaste de ønskede
cifre ved brug af de taltasterne på
fjernbetjeningen.
»» Alarmikonet vises på skærmen.
Sådan afspiller du en sang eller FMradiostation som
lyden til den næste alarm
1 Kontroller, at du har valgt [Music] i trin 3

1
2

Tænd om nødvendigt for enheden.
Fra startskærmbilledet skal du vælge [Settings] >
[Clock settings] >[Date and time].
3 I [Date and time] skal du vælge [Current date
and time] > [Manual].
4 Sådan indtaster du klokkeslæt og dato:
• Tryk på eller for at vælge
indgangsplaceringen.
• Brug de alfanumeriske taster til at indtaste
de ønskede cifre.
• Tryk på OK for at bekræfte.
• Du kan også trykke gentagne gange på
eller eller trykke på eller og holde
den nede, indtil de ønskede cifre vises.
Vælg dato-/tidsformat
Vælg, hvordan dato og klokkeslæt skal vises på uret.
1 Følg trin 1-2 under “Manuel indstilling”.
2 I [Date and time] skal du gå til [Time format]
eller [Date format] for at vælge indstillinger.

Sprog

Efter førstegangsopsætningen kan du ændre det valgte
sprog i [Settings] > [Language].

Demo-tilstand

Du kan se en demo, der viser dig de primære funktioner
på MCD900.
1 Fra startskærmbilledet skal du gå til [Settings] >
[Demo mode].
»» Demoafspilningen begynder.
2 Tryk på for at afslutte demoafspilningen.
»» Enheden skifter til Eco-standby.

Gendan fabriksindstillingerne

Du kan gendanne fabriksindstillingerne på MCD900. Alle
dine indstillinger fjernes, herunder indstillinger for netværk,
lyd, display, ur, alarm og sprog.
1 Gå til [Settings] > [Restore factory settings].
2 Når du bliver bedt om det, skal du vælge [Yes].
»» Enheden slukkes.
»» Enheden tændes automatisk igen med
gendannede fabriksindstillinger.
»» Påbegynd førstegangsopsætningen.

10 Vedligeholdelse
Dette kapitel beskriver, hvordan du vedligeholder MCD900.

Rengøring
Bemærk
•• Undgå fugt og mekanisk kontakt.

1

Rengør kun MCD900 med en tør, blød klud.

11 Tekniske data
Generelt

Vekselstrøm (hovedenhed)
220-240 V, ~ 50-60Hz (til /12, /05 /79)
120 V, ~ 60 Hz (til /37)
Jævnstrøm (DVD-enhed)
DIN-stik (udgang findes på hovedenhed)
Jævnstrøm (USB-flashenhed)
5 V USB-strøm, 900 mA (leveres af hovedenhed)¹
Mål
Hovedenhed: 251 x 251 x 133 mm (inkl. LCD)
DVD-enhed: 251 x 251 x 69 mm
Højttalerkabinet: 175 x 202 x 354 mm
Vægt (netto)
12,50 kg (alle elementer)
Strømforbrug
Aktiv (tændt)
< 45 W (ifølge IEC60065)
(Aktiv) standby
< 11 W (harddisk i standby)
ECO (passiv) standby
< 0,8 W
Lydindgange
Aux (linjeindgang)
2 x phono
Indgangssensitivitet
0,5 V: høj position
0,8 V: medium position
1,55 V: lav position
Inputimpedans
> 10k Ω (ohm)
Lydudgange
Hovedtelefoner
1 x 3,5 mm stik, 30 – 18000 Hz, 16 - 150 Ω (ohm)
Signal-/støjforhold (hovedtelefoner)
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Lyd-/videoudgange (fungerer kun som udgange under
diskafspilning)
SPDIF
1 x phono (koaksial), 0,5 V, 75 ohm
Line out (Linjeudgang)
2 x phono, 20 – 20000 Hz, 1,5 V
Signal-/støjforhold (linjeudgang)
typisk 98 dBA (IEC)
CVBS
1 x phono, 1 Vpp, 75 ohm
Composite video-udgang (PbPrY)
3 x phono, 75 ohm, Pb/Pr: 0,7 Vpp, Y: 1 Vpp
HDMI
480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p
Videosystem
PAL/NTSC
Videoformat
4:3/16:9
Lydforstærker (digital)
Udgangseffekt
2 x 50 W (RMS) (= samlet effekt 100 W)
Frekvenskurve
20 Hz til 20000 Hz (±0,5 dB)
Signal-/støjforhold, Mono/støjforhold
typisk 92 dB
Højttalere
Håndtering af strøm
50 W (RMS)/60 W (MPO)
Impedans
8 Ω (ohm)
Sensitivitet
86 dB/1 m/W
Mål
Basenhed: 5,00 tommer
Diskantenhed: 1,50 tommer
Frekvenskurve
45 til 20000 Hz
Lydegenskaber
FullSound®
Ja (til/fra)

Styring af bas-/diskant
+/ - 10 trin
Styring af balance
+/ - 10 trin
Direkte kilde (flad)
Ja (til/fra)
Afkodningsmuligheder (ekskl. diskafspilleren)
D a ns k

typisk 90 dBA (IEC)
Forvrængning (hovedtelefoner)
< 0,10%

MP3
8 - 320 kbps (CBR/VBR)
WMA
32 - 192 kbps (CBR/VBR)
WMT DRM - ND (WMA DRM - 10)
Nej
AAC (M4A)
16 - 320 kbps (CBR/VBR)
PCM/WAV
1x (1,4 Mbps)
FLAC
Ja, understøttet
Ogg Vorbis
Ja, understøttet
eACC
Ja, understøttet
JPEG
Ja, understøttet (Maks. størrelse: 7 MB)
Understøttelse af afspilningslister (ekskl. diskafspiller)
*.m3u, *.wpl
Ja
FM-tuner
Frekvensområde
87,50 til 108,00 MHz
Antal forudindstillede stationer
60
Signal/støjforhold (Mono)
≥ 62 dB
Indstilling af gitter
50 kHz
RDS
Ja; PTY, PS, Tekst inkl. RDS-urindstilling
Antennestik
IEC (75 ohm)
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Diskafspiller
Understøttede diske
DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R,
DVD-R, Billeder (JPEG) CD, DivX (Ultra)-disk MP3/
WMA CDR/CDRW, CD (CDDA)
Understøttede diskstørrelser
8 cm/12 cm
Videoafkodning
MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG
Lydafkodning
MP3: 112 til 320 kbps (Samplefrekvens: 32, 44,1, 48
kHz)
WMA: 48 til 192 kbps (Samplefrekvens: 44,1, 48 kHz)
Understøttelse af HDMI-lyd
Ja
USB
USB-porttype
Type A, vært
Understøttede medier
FAT, FAT-32, NTFS
Understøttet klasse
Kun MSC (MTP understøttes ikke)
Understøttelse af flere partitioner
Nej, kun første partition, der kan læses
Databaseunderstøttelse
Op til 40.000 sange
Display/ur
Resolution (Opløsning)
Dot matrix, 320 x 240 prikker (QVGA), farve-TFT
Str.
3,5”
Baggrundsbelysning
Kan tændes/slukkes eller dæmpes
Visning af ur/dato
Ja
Tapet/pauseskærm
Ja
Automatisk tidsindstilling via RDS
Ja, aktiveret
Indslumringstimer
Ja
Intern klikker (taster)
Ja
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Bemærk
•• Specifikationerne og det udvendige udseende kan
ændres uden varsel.

12 Fejlfinding
Advarsel
•• Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald
bortfalder.
Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere
følgende punkter, inden du bestiller reparation.
Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips’
websted (www.philips.com/support). Sørg for at have
enheden, modelnummer og serienummer ved hånden,
når du kontakter Philips.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
••
Inden du trykker på en funktionsknap, skal
du først vælge den korrekte kilde med
fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
••
Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og
apparatet.
••
Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender
som vist.
••
Udskift batteriet.
••
Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på
forsiden af apparatet.
Dårlig radiomodtagelse
••
Øg afstanden mellem dit apparat og dit TV eller
din VCR.
••
Træk FM-antennen helt ud.
••
Tilslut en udendørs FM-antenne i stedet for.
Lyd- eller undertekstsprog kan ikke indstilles
••
Disken er ikke optaget med lyd eller undertekster
på flere sprog.
••
Indstillingen for lyd- eller undertekstsprog er ikke
tilladt på disken.
Nogle filer på USB-lagerenhed kan ikke vises
••
Antallet af mapper eller filer på USBlagerenheden overskrider grænsen.
••
Disse filers format understøttes ikke.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

MCD900_UM_12_Book
wk1015.5

