
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
MCD900

NO Brukerhåndbok





3 NO

7 Spill av FM-radio 18
Still inn FM-radiostasjoner 18
Rediger forhåndsinnstilte stasjoner 18
Høre på FM-radio 18
RDS (Radio Data System) 18

8 Spill av fra en ekstern lydenhet  
(AUX) 19
Spill av fra en ekstern lydenhet 19

9 Innstillinger 19
Avspillingsmodi 19
Lydinnstillinger 19
Skjerminnstillinger 20
Innstillinger for lysbildefremvisning 20
Albumomslag (i USB-modus) 20
Knappelyd 21
Klokkeinnstillinger 21
Språk 22
Demo-modus 22
Gjenopprette fabrikkinnstillinger 22

10 Vedlikehold 22
Rengjøring 22

11 Teknisk informasjon 22

12 Feilsøking 25

Innholdsfortegnelse

1 Viktig 4
Sikkerhet 4
Miljømerker   5
Merknad om varemerke    5

2 MCD900 5
Innledning 6
Innholdet i esken 6
Oversikt 6

3 Klargjøring 10
Plasser Soundsphere-høyttalerne 10
Sett inn batterier i fjernkontrollen 11

4 Koble til 11
Koble til hovedenheten og CD/DVD-
enheten 11
Koble til høyttalerne 11
Tilkoble for plateavspilling 12
Koble til FM-antennen 12
Koble til eksterne lydenheter 13
Slå på/av 13

5	 Spill	av	musikk-CDer/film-DVDer 14
Grunnleggende funksjoner 14
Bruk platemenyen 14
Spill av filmplater (DVD/DivX/VCD) 15
Programmer favorittkapitler/-spor 15
Velg avspillingsalternativer 15

6 Spille av fra en USB-
masselagringsenhet 16
Koble til en USB-masselagringsenhet 16
Bibliotek på USB-masselagringsenheten 16
Spill av fra USB-flash-enhet 16
Søk etter musikk/bilder 17



4

N
or

sk

Se instruksjonene om avhending i denne 
brukerhåndboken.

Forsiktig

Dersom du ikke følger disse instruksjonene, kan  •
det resultere i farlig strålingseksponering eller 
annen farlig bruk.

Advarsel

Fjern aldri dekselet på dette apparatet.  •
Smør aldri noen av delene i dette apparatet. •
Plasser aldri dette apparatet på annet elektrisk  •
utstyr.
Ikke utsett dette apparatet for direkte sollys, åpen  •
flamme eller varme. 
Se aldri rett på laserstrålen inne i apparatet. •
Sørg for at du alltid har enkel tilgang til  •
strømledningen, støpselet eller adapteren, slik at 
du kan koble apparatet fra strømmen.
Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes  •
som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele 
tiden være klar til bruk.

Fare for overoppheting! Dette apparatet må ikke 
installeres i et trangt rom. La det være minst 10 cm 
med luft på alle sider av apparatet. Kontroller at 
gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene 
på apparatet.
Hørselsvern   
Lytte med moderat volum:
Hvis du bruker hodetelefoner med høyt 
volum, kan du ødelegge hørselen. Dette 
produktet kan avgi lyder på desibelskalaen som kan 
forårsake hørselstap for en vanlig person, selv ved 
eksponering i mindre enn ett minutt. De høyeste 
desibelnivåene er beregnet på dem som allerede har 
nedsatt hørsel.
Lyden kan villede deg. Med tiden vil du bli komfortabel 
med høyere og høyere lydvolumer. Lyd som virker 
normal etter en lengre periode med lytting, kan faktisk 
være høy og skadelig for hørselen. Still inn volumet på 
et sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg, og behold 
det lydnivået for å unngå dette.
Slik etablerer du et sikkert volumnivå:
Still inn volumkontrollen på en lav innstilling.
Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel og klar, 
uten forvrengning.
Lytt i begrensede perioder om gangen.
Langvarig eksponering for lyd kan føre til hørselstap 
også innenfor nivåer som regnes som sikre.
Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å ta pauser.
Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du 
bruker hodetelefonene.
Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et 
passe høyt lydnivå.
Du må ikke justere volumet mens hørselen tilpasser seg.
Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva 
som foregår rundt deg.

1 Viktig
Sikkerhet
Informasjon for Europa:
Legg merke til disse sikkerhetssymbolene 
 

 
Utropstegnet indikerer at det finnes medfølgende 
informasjon for den tilhørende funksjonen. 
Denne må leses nøye for å unngå drifts- og 
vedlikeholdsproblemer.
Lyn-symbolet indikerer at uisolerte komponenter i 
produktet kan føre til elektrisk støt. 
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må 
du ikke utsette produktet for regn eller fuktighet, og 
du må ikke plassere gjenstander fylt med væske, for 
eksempel vaser, på produktet.
a Les disse instruksjonene.
b Ta vare på disse instruksjonene.
c Følg instruksjonene i alle advarslene.
d Følg alle instruksjonene.
e Ikke bruk produktet i nærheten av vann.
f Rengjør bare med en myk klut.
g Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. 

Utfør installeringen i henhold til instruksjonene 
fra produsenten.

h Ikke fjern dekselet på dette produktet. 
i Bruk dette produktet bare innendørs. Ikke 

utsett produktet for dryppende/sprutende vann, 
regn eller høy luftfuktighet. 

j Ikke utsett dette produktet for direkte sollys, 
åpen	flamme	eller	varme.

k Ikke installer apparatet i nærheten av 
varmekilder, for eksempel radiatorer, 
varmeventiler, ovner eller annet elektrisk utstyr 
(inkludert forsterkere). 

l Ikke plasser annet elektrisk utstyr på produktet.
m Ikke plasser noen som helst farekilder på 

produktet (for eksempel væskefylte gjenstander, 
brennende stearinlys). 

n Dette produktet kan inneholde batterier. Se 
instruksjonene om sikkerhet for og deponering 
av batterier i denne brukerhåndboken.

o Dette produktet kan inneholde bly og 
kvikksølv. Avhending av disse materialene 
kan være regulert på grunn av miljøhensyn. 

NO
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Merknad om varemerke   
HDMI, HDMI-logoen og High-
Definition Multimedia Interface er 
varemerker eller registrerte varemerker for HDMI 
Licensing LLC.  
Produsert med tillatelse av Dolby 
Laboratories. Dolby og det doble 
D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.  
DivX® og DivX Ultra® er registrerte 
varemerker for DivX, Inc., og brukes 
under lisens. DivX Ultra®-sertifisert til 
å spille av DivX®-video med avanserte 
funksjoner og førsteklasses innhold. 
OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat 
laget av DivX, Inc. Dette er en offisielt DivX-
sertifisert enhet som spiller av DivX-video. Gå til 
www.divx.com hvis du vil ha mer informasjon eller 
programvareverktøy for å konvertere filene dine til 
DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX®-
sertifiserte enheten må registreres for å kunne spille av 
DivX VOD-innhold (Video-on-Demand). Se avsnittet 
om DivX VOD i oppsettsmenyen for enheten for å 
generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med 
denne koden for å fullføre registreringsprosessen og 
lære mer om DivX VOD.   
DVD Video er et varemerke 
tilhørende DVD Format/Logo 
Licensing Corporation.  
Windows Media- og Windows-logoen 
er enten registrerte varemerker eller 
varemerker for Microsoft Corporation 
i USA og/eller andre land.  
Uautorisert 
kopiering eller 
kopiering av 
kopibeskyttet 
materiale inkludert dataprogrammer, filer, kringkastinger 
og lydopptak, kan betraktes som en overtredelse av 
opphavsretten, noe som er en straffbar handling. Dette 
utstyret bør ikke brukes til slike formål. 
Dette produktet tar i bruk teknologi for 
opphavsrettsbeskyttelse som er beskyttet av 
amerikanske patenter og andre åndsverksmessige 
rettigheter. Bruk av denne teknologien for 
opphavsrettbeskyttelse må autoriseres av Macrovision, 
og den skal brukes kun for visning hjemme og annen 
begrenset visningsbruk, med mindre noe annet er 
autorisert av Macrovision. Dekompilering (reverse 
engineering) eller demontering er ikke tillatt.

2 MCD900
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis 
du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du 
registrere produktet på www.philips.com/welcome.

Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis 
det oppstår situasjoner som kan være farlige.

Miljømerker  
Dette produktet er i samsvar med kravene 
for radioforstyrrelser i EU.
Apparatet inneholder denne etiketten:  
Endringer
Endringer som ikke er 
godkjent av produsenten, 
kan frata brukeren 
autorisasjon til å bruke 
produktet.

Resirkulering  
Produktet er utformet og produsert med 
materialer og deler av svært høy kvalitet som 
kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk med 
kryss over, betyr det at produktet dekkes av 
EU-direktiv 2002/96/EF:  
Produktet skal ikke kastes sammen med 
annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med 
lokale bestemmelser om avfallsdeponering 
av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du 
deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å 
forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
Informasjon om batteribruk:

Forsiktig

Fare for lekkasje: Bruk bare den angitte  •
batteritypen. Ikke bruk nye og brukte batterier 
sammen. Ikke bruk forskjellige typer batterier 
sammen. Kontroller at polariteten er riktig. Ta 
batteriene ut av produkter som ikke er i bruk 
over lengre perioder. Oppbevar batteriene på et 
tørt sted.
Fare for skade: Bruk hansker når du håndterer  •
batterier som lekker. Hold batteriene unna barn 
og dyr.
Fare for eksplosjon: Ikke kortslutt batteriene.  •
Ikke utsett batteriene for sterk varme. Ikke 
kast batteriene i peisen. Ikke ta batteriene fra 
hverandre eller ødelegg dem. Ikke lad opp 
batterier som ikke er oppladbare.

Batteriavhendingsinformasjon:  
Produktet inneholder batterier som omfattes 
av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan 
deponeres i vanlig husholdningsavfall.
Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om 
avfallsdeponering av elektriske og elektroniske 
produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, 
bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for 
helse og miljø.

NO

http://www.philips.com/welcome
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Innholdet i esken
Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

hovedenhet og CD/DVD-enhet• 
to Soundsphere-høyttalere (med • 
forbindelseskabler)
fjernkontroll med batterier• 
kombinerte audio-/videokabler• 
FM-antenne• 
Strømledning• 
Hurtigveiledning• 
Brukerhåndbok• 

Innledning
MCD900 kan:

kobles til en USB-lagringsenhet• 
kobles til det eksisterende lyd-/• 
videohjemmeanlegget, inklusive TVen, 
lydanlegg og MP3-spillere

Med slike tilkoblinger kan du: 
spille av musikk som er lagret på en • 
USB-flash-enhet gjennom Soundsphere-
høyttalere
spille av DVD-filmer på en TV• 
spille av musikk fra et eksternt lydanlegg / en • 
bærbar mediespiller via Soundsphere-
høyttalerne

DVD-spilleren i MCD900 støtter disse 
plateformatene:

NO

Oversikt
Sett ovenfra og forfra
 

i

e

a

b

c

h

g

f

d

1.
Trykk for å slå på anlegget.
Når du skal slå av anlegget, trykker du for å 
skifte til aktiv standby eller trykker på og holder 
knappen nede for å skifte til Øko-standby.
Avslutt Demo-modus.

2.
Gå tilbake til startskjermen (hovedmenyen).

3.
Gå tilbake til forrige skjerm.

4. Plateskuff
5.

Åpne eller lukk plateskuffen.
6. LCD-display
7. / / /

Navigasjonsknapp
Trykk på for å navigere deg gjennom menyene.

/
I USB-modus:
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OK/
Bekreft valget.
Start/stopp/gjenoppta avspilling.
I USB: Begynn å spille av hele filmappen 
(SuperPlay™).

8.
Demp / fjern demping av lyden.

9. VOLUME
Hev/senk volumet.

Superscroll: Ved en lang liste over alternativer 
trykker du på og holder nede knappen for å 
starte SuperScroll. Slipp for å hoppe til det 
første elementet som begynner med gjeldende 
alfabet/tall.
I DISC-modus:
Velg et album (for MP3/WMA-CDer).

/
I FM RADIO-modus:
Trykk på og hold for å starte automatisk søk 
etter neste tilgjengelige stasjon
Trykk flere ganger for fininnstilling.

NO

Sett bakfra
 

se ‘Koble til’ på side 11

  

i

c

h

j

a

b

g

e

f
d

1. ~ AC IN
for strømledning

2. DIN IN
kontakt for tilkobling mellom 
hovedenheten og CD/DVD-enheten

3.
USB-port for USB-flash-enheten

4. CVBS VIDEO OUT, CD/DVD AUDIO 
OUT
for den medfølgende kombinerte 
audio-/videokabelen som kobler 
sammen platespilleren og en standard 
TV
HDMI
for HDMI-kabelen (følger ikke med) 
som tilkobles mellom platespilleren og 
en high-definition-TV (HDTV)

5. CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT
digital lydutgang for plateavspilling via et 
eksternt høyttaleranlegg

6. FM TUNER
til den medfølgende FM-antennen

7. LOUDSPEAKERS
for tilkoblingskabler som kobler til de 
medfølgende Soundsphere-høyttalerne

8. DEMO
kun til bruk av forhandlere

9. AUX IN L / R
Lydinnganger for et eksternt lydsystem / 
en bærbar mediespiller for å spille av via 
høyttalerne på MCD900

10.
3,5 mm hodetelefonkontakt
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AUX: tilkoblet ekstern lydenhet (f.eks. en MP3-
spiller eller andre bærbare musikkspillere)
DISC: DVDer, DivX-/MP3-/WMA-filer på plater 
og lyd-CDer.

3. SETTINGS
Åpne innstillingsmenyene.
DISC MENU
I DISC-modus: 
Åpne eller avslutt platemenyen.

4. FAVORITE
I DISC-modus: 
Programmer favorittkapitler/- spor

5. / / / /OK
Navigasjonsknapp
Trykk på for å navigere deg gjennom menyene.

/
I USB-modus:
Superscroll: I en lang liste over alternativer 
trykker du på og hold nede knappen for å starte 
SuperScroll. Slipp for å hoppe til det første ele-
mentet som begynner med gjeldende alfabet/tall.
I DISC-modus: 
Velg et album (for MP3/WMA-CDer).

/ 
I FM RADIO-modus:
Trykk på og hold for å starte automatisk søk 
etter neste tilgjengelige stasjon
Trykk flere ganger for fininnstilling.
OK
Bekreft valget.

6.
HOME: Gå tilbake til hovedskjermen 
(hovedmenyen).

BACK Gå tilbake til forrige skjerm.
7. /

Søkeknapper på avspillingsskjermen.
I USB / DISC-modus:
Trykk på for å hoppe til forrige/neste kapittel/
spor.

Start/stopp/gjenoppta avspilling.
I USB-modus: Start for å spille av hele filmappen 
(SuperPlay™).

Stopp avspilling.

Demp / fjern demping av lyden.
NOW PLAYING
Gå tilbake til avspillingsskjermen.

Fjernkontroll
 

1.
Trykk for å slå på enheten.
Når du skal slå av anlegget, trykker du for å 
skifte til aktiv standby eller trykker på og holder 
knappen nede for å skifte til Øko-standby. 
Avslutt Demo-modus.

2. Kildevelger
Velg en mediekilde:
FM RADIO: FM-radiostasjoner med støtte for 
RDS (Radio Data System)
USB: sanger/bilder på USB-masselagringsenhet 
koblet til enheten

b

d

e

f

g

h

i

j

n

l

k

a

o
c

p

m

NO
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14. SEARCH
I USB-modus: Trykk for å starte et søk etter en 
alfanumerisk oppføring. 
I DISC-modus: Trykk for å starte søket etter tid 
eller kapittel/spor når platen spilles av.

15. SLEEP TIMER
Still inn sleep timer.
CLOCK
Vis klokkeslettet.

16. BRIGHTNESS
Velg alternativer for lysstyrke for LCD-skjermen.

Startskjerm
  

Fra startskjermen kan du velge ønsket musikkilde eller 
åpne menyen [Settings]. Det gjør du på følgende måte:
1 Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen eller 

bruk navigasjonsknappene /  og OK.
2 Når du skal gå tilbake til forrige skjerm, trykker du 

på BACK.
3 Når du skal gå tilbake til startskjermen, trykker du 

på HOME.
  

FM radio

Settings

8. Alfanumeriske 
knapper
For å skrive inn tekst
I FM RADIO-modus: 
På radioavspillingsskjermen trykker du på og 
holder nede en talltast for å lagre den gjeldende 
stasjonen som en forhåndsinnstilt stasjon.
I USB-modus:
Quickjump: I en lang liste over alternativer som 
er sortert i alfabetisk rekkefølge, trykker du 
én eller flere ganger for å velge et alfabet og 
hopper til det første elementet som begynner 
med den valgte bokstaven.

9. a/A
Trykk for skifte mellom små og store bokstaver. 
I FM RADIO-modus trykker du på listen over 
forhåndsinnstilte radiostasjoner for å begynne å 
redigere stasjonsnavnet.
CLEAR
Trykk for å slette den forrige oppføringen.
Trykk og hold nede for å slette alle oppføringer.

10. SUBTITLE
I DISC-modus: Velg et språk for tekstingen 
(gjelder bare videoplater).
AUDIO
I DISC-modus:
Velg stereo, mono venstre-, mono høyre- eller 
blandet mono-kanal (bare for VCD-plater).
Velg et lydspråk (bare for DVD- og DivX-
plater).

11. SHUFFLE
Aktiver/deaktiver avspilling i vilkårlig rekkefølge.
REPEAT
Gå gjennom alternativene for 
repetisjonsavspilling.
SOUND
Velg lydinnstillinger.
REPEAT A-B
I DISC-modus: Gjenta en bestemt del av et spor 
/ en plate.

12. ZOOM
I DISC-modus: Zoom inn/ut (for videoplater og 
bildefiler på CDer).
ANGLE
I DISC-modus: Velg en kameravinkel (for 
videoplater).

13. TVVOL 
Øk/reduser volumet på en tilkoblet Philips-TV.

VOL
Øk/reduser volumet på enheten.

NO
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3 Klargjøring
Plasser Soundsphere-
høyttalerne
Om Soundsphere-høyttalerne
De medfølgende Soundsphere-høyttalerne kan 
produsere fullfrekvenslyder i hele dekningsområdet. 
I motsetning til konvensjonelle høyttalere er 
Soundsphere-høyttalerne mye mindre følsomme for 
den nøyaktige plasseringen. Middels og høyfrekvente 
lyder fra Soundsphere-høyttalere opprettholdes selv 
om du beveger deg vekk fra Soundsphere-høyttalerne. 
Den autentiske lydopplevelsen kan dermed utvides til 
alle sider av høyttalerne. 

Skrive inn tekst
Når du skal skrive inn tekst og symboler, trykker du på 
de aktuelle alfanumeriske knappene på fjernkontrollen. 

Når du skal skrive inn bokstavene/tallene/• 
symbolene som tilsvarer den samme 
alfanumeriske knappen, trykker du raskt og 
gjentatte ganger på knappen. 

  

Når du skal skrive inn symboler, trykker du på • 
 gjentatte ganger. 

Når du skal sette inn et mellomrom, trykker du • 
på . 
Når du skal skifte mellom små og store bokstaver, • 
trykker du på .
Når du skal slette det tegnet, trykker du på • . 
Når du skal slette alle innskrevne tegn, trykker du 
på og holder nede .

  

Tips

Det kan variere hvilke bokstaver en alfanumerisk  •
knapp er tilordnet, på andre språk enn engelsk. 

NO
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a Åpne batterirommet.
b Sett inn 2 AAA R03-batterier med riktig 

polaritet (+/-) som angitt.
c Lukk batterirommet.
  

4 Koble til
Koble til hovedenheten og CD/
DVD-enheten

Plugg ledningen inn i • DIN IN som vist på 
tegningen.

  

Koble til høyttalerne
Merknad

Koble alltid til høyttalerne før du kobler MCD900  •
til et vekselstrømuttak. Da unngår du den 
høye lyden som kan oppstå fra høyttalerkabler 
på MCD900s metalloverflate under 
høyttalerinstallasjonen.

1 På MCD900 må du sørge for at du kobler venstre 
høyttaler til LOUDSPEAKERS L+, L- og høyre 
høyttaler til LOUDSPEAKERS R+, R-. 

2 Slik kobler du til høyttalerne:
Skru løs kontaktene som vist på tegningen.• 
Før høyttalerkabelendene helt inn; den • 
røde enden skal inn i den røde kontakten, 
mens den sølvfargede enden skal inn i den 
sorte kontakten.
Skru fast kontaktene helt til • 
høyttalerkablene er godt festet. 

Slik plasserer du Soundsphere-høyttalerne
  

For å få en best mulig lytteopplevelse:
Plasser diskanthøyttalerne i ørehøyde og • 
minst 50 cm unna bakveggen.
Plasser høyttalerne på stativer for å oppnå • 
best mulig resultat.
Passer høyttalerne 2–3 meter fra • 
hverandre, slik at de to høyttalerne og din 
foretrukne lytteposisjon danner en likesidet 
trekant.
Plasser diskanthøyttalerne vendt mot din • 
foretrukne lytteposisjon. 
Plasser aldri høyttalerne mellom noen hyller • 
for å unngå at lyden fra diskanthøyttalerne 
blir blokkert.

Tips

Alternativt kan du plassere Soundsphere- •
høyttalerne på gulvet eller oppå hyllene, selv om 
dette ikke er en optimal plassering.
Ved å plassere høyttalerne minst 50 cm unna  •
bakveggen kan du gjøre bassen strammere og 
forbedre lytteopplevelsen. 

Sett inn batterier i 
fjernkontrollen

Forsiktig

Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme,  •
sollys eller flammer. Brenn aldri batteriene.
Fare for redusert batterilevetid. Ikke bland  •
forskjellige typer batterier eller batterier av ulike 
merker.
Fare for produktskade. Når fjernkontrollen  •
ikke brukes over lengre perioder, må du ta ut 
batteriene.

2-3M

NO
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Koble til en HDMI-kabel (følger ikke med) til • 
følgende steder, som vist her:
• HDMI-utgangen på denne enheten 
• HDMI-inngangen på TVen 
For en TV/skjerm som bare har en DVI-kontakt, • 
kan du bruke en DVI-til-HDMI-adapter. 

Tips

HDMI overfører ukomprimerte digitale data  •
som et kompakt audio/video-grensesnitt. Med 
HDMI-tilkoblingen kan lyd- og bildeinnhold i HD 
gi optimal bilde- og lydkvalitet på en HDTV. 

Spill av fra et annet høyttaleranlegg
Hvis du vil spille av fra et annet høyttaleranlegg, kobler 
du en digital lydkabel (følger ikke med) til:
• CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT-utgangen på 

MCD900
den digitale lydinngangen på et eksternt • 
høyttaleranlegg

  

Merknad

Sørg for at det eksterne lydanlegget står i Aux-in- •
modus hvis du spiller av lyd fra høyttaleranlegget 
på et eksternt lydanlegg. 

Koble til FM-antennen
  

DIGITAL IN
COAXIAL

  
Tilkoble for plateavspilling
Foreta audio-/videotilkoblinger for å spille av plater. 

Koble til en TV
På MCD900 kan du koble til en TV via en av de to 
videokontaktene. 
Velg den videokontakten som TVen din støtter:

komposittvideo (CVBS): for en standard TV• 
HDMI-kontakt: for en HDTV som er • 
kompatibel med HDMI (High Definition 
Multimedia Interface) / DVI (Digital Visual 
Interface) og HDCP (High-bandwidth 
Digital Contents Protection)

Bruke CVBS-kontakten
  

Koble den medfølende kombinerte audio-/video-• 
kabelen inn i de tilhørende utgangene som vist.

Bruke HDMI-kontakten (HDMI-kabel selges separat)
Bruk HDMI-kontakten til å koble til en high-definition-
TV (HDTV) som er utstyrt med HDMI (High 
Definition Multimedia Interface) eller DVI (Digital 
Visual Interface), og som er kompatibel med HDCP 
(High-bandwidth Digital Contents Protection). 
  

a cb

TV

TV

HDMI IN

NO
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Slå på/av

Koble til strøm

Advarsel

Fare for produktskade. Kontroller at  •
nettspenningen er den samme som spenningen 
som er angitt på baksiden eller under produktet.

  

Koble • MCD900 til strømforsyningen.

Merknad

Informasjonen på typeplaten finner du på bak-  •
eller undersiden av produktet.

Slå på/av
1 Trykk på  eller en kildevelger for å slå på 

enheten. 
2 Slik slår du av enheten: 

Trykk på •  for å skifte til aktiv standby.
Eller trykk på og hold nede •  for å skifte til 
Øko-standby (strømsparingsmodus). 

Aktiv standby
Når enheten er i aktiv standby, vil enkelte funksjoner 
på MCD900 forbli i vanlig strømforbruksmodus, f.eks. 
klokkevisning. 
I aktiv standby: 

Strømindikatoren lyser rødt.• 
Klokkeslettet vises hvis du har stilt klokken. • 

  

  

Merknad

Koble alltid til FM-antennen før du søker etter en  •
FM-radiostasjon. 

Koble den medfølgende FM T-antennen til • FM 
TUNER-inngangen på enheten.
Strekk ut antennen i full lengde og fest den til • 
veggen.

Koble til eksterne lydenheter
Du kan lytte til en ekstern lydenhet via høyttalerne på 
MCD900. Hvis du vil gjøre dette, må du foreta følgende 
tilkoblinger, og deretter velge AUX-modus på MCD900. 
Koble lydkabler (rød/hvit – følger ikke med) til:

• AUX IN L / R-inngangene på denne 
enheten
lydutgangene på den eksterne lydenheten• 

  

Eller hvis du vil spille av fra en 
bærbar mediespiller med en 3,5 mm 
hodetelefonkontakt: 
Koble hodetelefoner med en RCA-kabel 
(følger ikke med) til:

• AUX IN L / R-inngangene på denne 
enheten
den 3,5 mm hodetelefonkontakten på den • 
bærbare mediespilleren 

  

- - TV

R  AUX OUT  L

  

NO
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3 Trykk på DISC på fjernkontrollen om nødvendig 
og deretter på  for å starte avspillingen. 

4 Under avspilling av en plate: 
Trykk på • /  gjentatte ganger for å 
velge et spor/kapittel. Når du har WMA-/
MP3-filer på en plate, trykker du på /  for 
å velge en filmappe.
Trykk på • / for å søke forover/bakover.
Trykk på •  for å sette på pause eller 
gjenoppta. 
Trykk på •  for å stoppe. 

Bruk platemenyen
Når du har satt inn platen i skuffen, kan du se 
plateinnstillingene på TV-skjermen.
  

1 Sett inn en plate i skuffen til MCD900.
2 Slå på TVen, og skift til riktig video inn-kanal på 

en av følgende måter:
På TVens fjernkontroll trykker du på AV/• 
TV-knappen gjentatte ganger til du ser 
Philips-skjermen eller videoplateskjermen.
Gå til den laveste kanalen på TVen, og trykk • 
på Kanal ned-knappen til du ser Philips-
skjermen eller videoplateskjermen.
Trykk gjentatte ganger på kildeknappen på • 
TVens fjernkontroll. 

Tips

Video inn-kanalen befinner seg mellom den  •
laveste og den høyeste kanalen og kan hete 
FRONT, A/V IN, VIDEO osv. Se TVens 
bruksanvisning angående hvordan du velger riktig 
innsignal på TVen.

Få tilgang til platemenyen
Slik får du tilgang til menyen manuelt

I • DISC-modus trykker du på DISC MENU 
eller SETTINGS på fjernkontrollen. 

  

Printed side TV

AV/TV

TVTVTV

Automatisk aktiv standby
Dersom det ikke er noen aktivitet på MCD900 i 10 
minutter, kan MCD900 automatisk skifte til aktiv 
standby. 
Øko-standby
Øko-standby er en strømsparingsmodus. I Øko-
standby går alle hovedfunksjonene over i en lite 
strømkrevende tilstand eller de deaktiveres, f.eks. 
mikroprosessoren og skjermen. 

5 Spill av musikk-
CDer/film-DVDer

Forsiktig

Se aldri rett på laserstrålen inne i enheten. •
Fare for produktskade. Spill aldri av plater med  •
tilbehør, for eksempel platestabilisatorringer eller 
platebeskyttelsesark. 
Plasser aldri noe annet enn plater i plateskuffen. •

Merknad

Sørg for at du har foretatt de nødvendige  •
tilkoblingene for å spille av plater (se ‘Tilkoble for 
plateavspilling’ på side 12).
Hvis du vil ha informasjon om de støttede  •
plateformatene, kan du se (se ‘Innledning’ på side 
14).

Grunnleggende funksjoner
1 Trykk på  på MCD900.

Plateskuffen åpnes. »
2 Sett inn en plate i skuffen med den trykte siden 

vendt opp. Trykk på .
Avspillingen starter automatisk når platen er  »
ferdig lest.

  

Printed side

NO
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Programmer favorittkapitler/-
spor
Du kan spille av bestemte kapitler/spor på en plate. Pro-
grammer kapitlene/sporene slik du ønsker, på TV-skjermen.
  

1 I DISC-modus må du sørge for at plateavspillingen 
stopper.

2 Trykk på FAVORITE  på fjernkontrollen.
På TV-skjermen ser du en meny som lar deg  »
programmere ønskede kapitler/spor. 

3 Bruk fjernkontrollen for å skrive inn ønskede 
kapitler/spor.

Slik spiller du av et program
På TV-skjermen velger du [Start]. • 

Slik sletter du et program
Trykk på • .
Eller ta platen ut av skuffen.• 

Velg avspillingsalternativer

Velg alternativene Repeat 
(Gjenta)	/	Shuffle	(Tilfeldig	rekkefølge)
Mens en plate spilles av, kan du gjentatte ganger spille 
av et kapittel/spor eller én eller flere filer i en mappe. 
Du kan også spille av spor eller filer i en mappe i 
tilfeldig rekkefølge. 
Slik aktiverer eller deaktiverer du alternativene 
Repeat	(Gjenta)	/	Shuffle	(Tilfeldig	rekkefølge)

Trykk på • REPEAT og/eller SHUFFLE 
gjentatte ganger. 

Slik spiller du av en del av en plate gjentatte ganger
1 Mens musikken eller videoen spilles av, trykker du 

på REPEAT A-B ved startpunktet.
2 Trykk på REPEAT A-B ved sluttpunktet.

Den valgte delen begynner å spilles av  »
gjentatte ganger.
Hvis du vil avbryte gjentatt avspilling, trykker du  »
på REPEAT A-B igjen.

Merknad

Del A og B kan bare angis innenfor samme  •
kapittel/spor.

Printed side TV

Spill	av	filmplater	(DVD/DivX/
VCD)

Pause/gjenoppta/stopp
Sette på pause

Mens en plate spilles av, trykk •  for å 
sette på pause.

Tv-skjermen viser scenen der du stanset  »
avspillingen. 

Eller mens en DVD spilles av, trykker du • 
på . 

TV-skjermen viser Philips-skjermen.  »
Gjenoppta

Trykk på • .
Platen spilles av videre fra siste stoppunkt.  »

Stoppe
Trykk på •  på nytt.

Søk
Raskt fremover- eller bakoversøk
1 Under avspilling trykker du på og holder nede 

/  for å velge en søkehastighet.
Når du vil gjenoppta normal avspilling, • 
trykker du på .

Søk etter tidspunkt eller kapittel/spor
1 Mens en plate spilles av, trykker du på SEARCH 

inntil det vises et tidsfelt eller et kapittel/spor.
For tidsfeltet skriver du inn • 
avspillingsposisjonen i timer, minutter og 
sekunder.
For kapittel-/sporfeltet skriver du inn • 
kapittel-/spornnummeret.

Avspillingen starter automatisk fra det  »
punktet du velger.

Velg språk for avspilling av plate
Velg et lydspråk
Du kan velge lydspråk for DVD-plater og DivX-plater.
1 Mens en plate spilles av, trykk AUDIO.

Språkalternativene vises. Hvis den valgte  »
lydkanalen er utilgjengelig, brukes standard 
lydkanal for plater.

Merknad

På enkelte DVD-plater kan språket bare endres  •
fra platemenyen. 

Velg språk for tekstingen
Du kan velge språk for tekstingen på DVD-plater.

Mens en plate spilles av, trykk • SUBTITLE.

Merknad

På enkelte DVD-plater kan språket bare endres  •
fra platemenyen. 

NO
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Om nødvendig kan du også organisere lydfiler i 
forskjellige mapper etter eget ønske. 
Bildefiler:• 

Organiser filer i forskjellige mapper etter eget ønske. 
Mappene sorteres i alfabetisk rekkefølge.

Spill	av	fra	USB-flash-enhet
1 På MCD900 må du sørge for at USB-

masselagringsenheten er riktig tilkoblet. 
2 Trykk på USB på fjernkontrollen. 

Det kan ta litt tid å sortere filene. Filmappene  »
vises mens filene sorteres. 
Lydfilene vises i forskjellige kategorier (f.eks.  »
artist, album eller sjanger) hvis metakoder/ID3-
koder er redigert for filene.
Bildefilene organiseres også. »

3 Velg ønsket spor eller album. 
4 Trykk på  for å starte avspillingen. 

Avspillingen begynner fra begynnelsen av • 
albumet hvis du trykker på  på et album. 

Avspillingsskjermen vises når avspillingen  »
starter.

5 Trykk på  for å stoppe avspillingen.
Spille av bilder

Trykk på • /  for å rotere bildet.
Trykk på • /  for å flytte til forrige/neste bilde.
Trykk på •  for å spille av alle bildene i 
lysbildefremvisningsmodus. 

 

Zoom inn/ut i bilde
1 Mens videoen/bildene spilles av, trykker du på 

ZOOM gjentatte ganger for å zoome inn/ut av 
bildet.

Når bildet er zoomet inn, kan du trykke på • 
/ / /  for å panorere over bildet.

Endre kameravinkel
Enkelte DVD-plater inneholder skiftende scener, for 
eksempel scener som er tatt opp med forskjellige 
kameravinkler. På slike plater kan du velge blant de 
tilgjengelige skiftende scenene.
1 Mens DVD-platen spilles av, trykker du 

på ANGLE gjentatte ganger for å skifte 
kameravinkel.

6 Spille av fra en 
USB-flash-enhet

Koble	til	en	USB-flash-enhet
På MCD900 kan du spille av musikk/bilder som er lagret 
på en USB-flash-enhet. Det gjør du på følgende måte:

Koble USB-flash-enheten til kontakten •  
på MCD900;
Velg modusen • [USB] på MCD900.

  
Bibliotek	på	USB-flashenheten
Organiser	filer	på	USB-flash-enheten

Lydfiler: • 
Hvis filene inneholder filinformasjon (metakode 
eller ID3-kode), kan filene sorteres automatisk av 
filinformasjonen, f.eks. etter artist, album, sjanger 
med mer. 
Start programvare for mediebehandling for å 
kontrollere eller redigere filinformasjonen. Klikk 
for eksempel som vist i Windows Media Player 
11. Velg ønsket san, og dobbeltklikk på den for å 
redigere informasjonen. 

NO
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3 Trykk på OK når du er ferdig med å skrive inn 
tekst. 

Søket starter.  »
Du kan finne en liste over elementer som  »
inneholder tegnene.
Du kan få “nestentreff ” hvis det ikke er noen  »
elementer som inneholder det aktuelle tegnet. 

Hurtignavigering
Du kan også bruke Quickjump til alfanumeriske søk. 
 

Slik	finner	du	det	første	elementet	som	begynner	
med en bestemt bokstav

Trykk én eller flere ganger på knappen som • 
tilsvarer den aktuelle bokstaven, helt til 
bokstaven vises. 

Slik	finner	du	det	første	elementet	som	begynner	
med neste bokstav

Trykk på • . 
Slik	finner	du	det	første	elementet	som	begynner	
med forrige bokstav

Trykk på • .

SuperScroll
I en lang liste over alternativer lar Superscroll deg 
starte et søk i alfabetisk rekkefølge. Du kan raskt finne 
det første elementet som begynner med den valgte 
bokstaven 
1 Trykk på og hold nede /  for å starte 

SuperScroll. 
Det vises et hurtigvindu. Bokstavene vises  »
gjentatte ganger i alfabetisk rekkefølge og 
begynner fra den gjeldende bokstaven. 

 

2 Slipp /  når du kommer frem til den ønskede 
bokstaven. 

Nå finner du det første elementet som  »
begynner med denne bokstaven. 

1/6

Alive

All Of  Your Life

Argentina

Avril Lavigne 

AliveAlive

All Of  Your Life

Argentina

Avril Lavigne

A

1/6

Alive

All Of  Your Life

Argentina

Avril Lavigne 

AliveAlive

All Of  Your Life

Argentina

Avril Lavigne 

A

Søk etter musikk/bilder
Slik navigerer du deg gjennom menyene under 
musikkavspilling:
1 Trykk på  på fjernkontrollen, og bruk deretter 

navigasjonsknappene.
2 Når du skal gå tilbake til avspillingsskjermen, 

trykker du på NOW PLAYING.

Tips

På avspillingsskjermen kan du også trykke på  •  
og  gjentatte ganger for å velge sanger.

I en liste over alternativer kan du gjøre ett av følgende 
for å søke etter det du trenger:

Tips

Når du utfører søk på følgende måter, må du  •
sørge for at MCD900 er i modusen USB.

Bruk navigasjonstastene • , ,  og . 
Start hurtigsøk ved å bruke • alfanumerisk søk, 
Superscroll og Quickjump. 

Merknad

 • Alfanumerisk søk, Superscroll og Quickjump er 
bare tilgjengelige når du angir en lang sortert liste 
over alternativer (med unntak av startskjermen 
og menylister). 

Alfanumerisk søk
I en lang liste over alternativer starter du alfanumeriske 
søk ved å skrive inn tegn som et element begynner 
med eller inneholder. 
1 Trykk på SEARCH på fjernkontrollen om 

nødvendig. 
Det vises en tekstboks. »

 

2 Skriv inn tegn ved hjelp av fjernkontrollen (se 
‘Skrive inn tekst’ på side 10).

NO
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Rediger stasjonsinformasjon
1 Gå til [Presets] i FM RADIO-modus. 
2 I listen over forhåndsinnstilte stasjoner: 

Velg den stasjonen som skal redigeres.• 
Trykk på • a/A for å starte redigeringen.
Trykk på • /  for å velge hvor du vil skrive, 
og trykk på /  gjentatte ganger for å velge 
de ønskede bokstavene.

3 Trykk på OK for å bekrefte. Trykk på BACK for å 
forkaste endringene. 

Høre på FM-radio
1 På MCD900, trykk FM RADIO på 

fjernkontrollen.
Eller velg • [FM radio] fra startskjermen.

2 Still inn ønsket stasjon (se ‘Still inn FM-
radiostasjoner’ på side 18).
• Slik velger du en forhåndsinnstilt stasjon:

Gå til [FM radio] > [Presets].
Eller trykk på den tilhørende talltasten på 
radioavspillingsskjermen (gjelder bare de ti 
første forhåndsinnstilte stasjonene)

3 Slik demper / f jerner du dempingen av 
radioavspillingen

Trykk på • .

RDS (Radio Data System)
RDS (Radio Data System) er en tjeneste som tillater FM-
stasjoner å vise tilleggsinformasjon. 
Under automatisk lagring lagres RDS-stasjoner automatisk 
øverst i listen over forhåndsinnstilte stasjoner.
Når du stiller inn en RDS-stasjon, kan du se følgende 
informasjon på skjermen:

stasjonsnavn• 
programtype, for eksempel nyheter, sport • 
og popmusikk
frekvens• 
rulletekst (RDS-tekst), hvis tilgjengelig • 

Bruk RDS til å stille klokken

Merknad

Når du brukerman en RDS-stasjon til å stille  •
klokken, må du sørge for at RDS-stasjonen 
sender ut tidssignaler.

1 Velg [Settings] > [Clock settings] > [Date and 
time] fra startskjermen. 

Når du vil angi • [Settings], kan du også 
trykke på SETTINGS på fjernkontrollen. 

2 Velg [Current date and time] > [Automatic 
(RDS)] i [Date and time].

Enheten søker automatisk etter den første  »
forhåndsinnstilte stasjonen. 

7 Spill av FM-radio

Still inn FM-radiostasjoner
Merknad

Før du stiller inn FM-radiostasjoner, må du  •
sørge for at du har montert den medfølgende 
FM-antennen på riktig måte (se ‘Koble til FM-
antennen’ på side 12).

Automatisk lagring
1 På MCD900, trykk FM RADIO på 

fjernkontrollen.
Eller velg • [FM radio] fra startskjermen.

2 Første gang du stiller inn FMradiostasjoner velger 
du [Auto store] i [FM radio]. 

MCD900 begynner automatisk å søke etter  »
tilgjengelige stasjoner. 
Radioavspillingen starter og maksimalt 60  »
stasjoner lagres som forhåndsinnstilte stasjoner 
når autosøket er fullført. 
De forhåndsinnstilte stasjonene er oppført  »
etter styrken på signalmottaket, med RDS-
stasjoner øverst i listen. 

3 Hvis du vil velge en forhåndsinnstilt stasjon, går 
du til [Presets]. 

Manuell innstilling
1 Velg [Manual tuning] i [FM radio].
2 Trykk på og hold nede /  for å starte autosøk. 

Du søker opp den neste tilgjengelige stasjonen  »
med tilstrekkelig mottak. 

3 Trykk på /  gjentatte ganger for fininnstilling. 

Rediger forhåndsinnstilte 
stasjoner
Lagre den gjeldende stasjonen et sted
Mens du lytter til en radiostasjon, kan du lagre den på 
en ønsket plassering (0–9) i forhåndsinnstillingslisten. 
Nummertastene på fjernkontrollen (0–9) tilsvarer 
plasseringene (0–9) i forhåndsinnstillingslisten. 
1 Still inn ønsket stasjon. 
2 Trykk på og hold nede en talltast på 

radioavspillingsskjermen. 
Trykk om nødvendig på • NOW PLAYING 
for å få tilbake til radioavspillingsskjermen.
Stasjonen lagres på den aktuelle • 
plasseringen. 

NO
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Lydinnstillinger
På MCD900 kan du velge forskjellige lydinnstillinger via 
[Settings] > [Sound settings]. 
1 Gå til [Settings] > [Sound settings] fra 

startskjermen.
Eller trykk på • SETTINGS på fjernkontrollen 
for å gå til [Settings].

2 Velg alternativet. Trykk på OK for å slå den av 
eller på. 

Eller 
Trykk på SOUND på fjernkontrollen for å åpne menyen 
med lydinnstillinger.

Bass og diskant
Bruk [Bass / Treble] for å justere den lave (bass) eller 
høye (diskant) serien med musikalske noter. 
1 Gå til [Settings] > [Sound settings] > [Bass / 

Treble] fra startskjermen. 
Eller trykk på • SOUND på fjernkontrollen 
for å åpne menyen med lydinnstillinger. 

2 Trykk på /  gjentatte ganger for å øke/redusere 
nivået.

Trykk på • CLEAR for å velge et nøytralt nivå.

Full lyd
[FullSound] gjenoppretter de soniske detaljene som 
musikkompresjonen kan ødelegge (f.eks. MP3, WMA).
Slå på eller av [FullSound] i [Settings] >[Sound 
settings]. 

Direkte kilde
Med [Direct source] kan du slå av 
lydeffektinnstillingene på MCD900, inklusive 
[FullSound] og [Bass / Treble]. 
Musikken spilles dermed av på en original måte, uten 
lydeffektene fra MCD900. 

Slå av eller på • [Direct source] i [Settings] > 
[Sound settings].

Tips

Når  • [Direct source] er på, kan du fremdeles 
justere volumet og [Balance]. 
Lydeffektinnstillingene opprettholdes og aktiveres  •
når [Direct source] er av. 

Lydbalanse
Med [Balance] kan du forbedre lytteopplevelsen ved å 
justere forskjellen mellom venstre og høyre lydkanal. 
1 Gå til [Settings] > [Sound settings] > [Balance] 

fra startskjermen. 
Eller trykk på • SOUND på fjernkontrollen 
for å åpne menyen med lydinnstillinger. 

Klokken stilles inn etter tidssignalene fra  »
stasjonen. 

3 Still inn en ny RDS-stasjon med én gang for å 
bruke en annen RDS-stasjon til å stille klokken. 

Tips

Lagre stasjonen som den første forhåndsinnstilte  •
stasjonen for å bruke den til å stille klokken 
regelmessig. 

8 Spill av fra en ekstern 
lydenhet (AUX)

Med AUX IN L / R-utgangen og AUX-modusen lar 
MCD900 deg spille av en ekstern lydenhet (f.eks. en 
bærbar mediespiller) via høyttalerne til MCD900.

Spill av fra en ekstern lydenhet
1 Sørg for at den eksterne lydenheten er ordentlig 

tilkoblet MCD900 (se ‘Koble til eksterne 
lydenheter’ på side 13).

2 Velg AUX-modus for MCD900. 
Velg • [AUX] fra startskjermen.
Eller trykk på • AUX på fjernkontrollen. 

3 Begynn å spille av musikk på den eksterne 
lydenheten. 

For avspilling av musikk kan du bruke • 
lydinnstillingene på MCD900.

9 Innstillinger
Avspillingsmodi
Når du spiller av musikk, kan du velge å spille av gjentatte 
ganger, spille av i tilfeldig rekkefølge eller spille av én etter 
én. Velg den avspillingsmodusen du ønsker. 
Slik velger du en avspillingsmodus for avspilling av 
musikk
Før eller under avspilling av musikk: 

Gå til • [Settings] > [Play mode] fra 
startskjermen. Eller:
Trykk på • REPEAT eller SHUFFLE gjentatte 
ganger på fjernkontrollen.

 »  – spill av alle sangene i gjeldende 
mappe gjentatte ganger.

 »  – spill av gjeldende sang gjentatte 
ganger.

 »  – spill av alle sangene i gjeldende 
mappe i tilfeldig rekkefølge. 
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Innstillinger for 
lysbildefremvisning
I lysbildefremvisningsmodus kan du vise et og et bilde. 
Slik velger du avspillingsmodus for 
lysbildefremvisninger
1 Gå til [Settings] > [Slideshow settings] fra 

startskjermen. 
Eller trykk på SETTINGS på fjernkontrollen for å 
gå til [Settings]. 

2 Velg én av følgende spillemodi. Trykk på OK for å 
slå den av eller på. 

 » [Repeat]: Spill av alle bildene gjentatte ganger.
 » [Shuffle]: Spill av alle bildene i tilfeldig 

rekkefølge.
Slik angir du spilletid for hvert bilde 
1 Gå til [Settings] > [Slideshow settings] > [Time 

per slide] fra startskjermen. 
Eller trykk på • SETTINGS på fjernkontrollen 
for å gå til [Settings]. 

2 Velg ønsket varighet i [Time per slide]. 

Albumomslag (i USB-modus)
Albumomslag (bildet på CD-coveret/albumcoveret) 
kan noen ganger lastes ned. Albumomslag kan settes 
inn for sangene ved hjelp av enkelte programmer for 
mediebehandling. Ved å slå [Album art] på eller av kan 
du velge om du vil vise CD-coverets eller albumcoverets 
bilde for de tilhørende sangene. 
Slik slår du på [Album art]
1 Gå til [Settings] > [Album art] fra startskjermen. 

Eller trykk på SETTINGS på fjernkontrollen for å 
gå til [Settings]. 

2 Velg [Album art]. Trykk på OK for å slå den av 
eller på. 
Hvis [Album art] er på: 

I sanglisten vises albumomslaget som et  »
miniatyrbilde sammen med den tilhørende 
sangen. 

 

Mens sangen spilles av, vises albumomslaget  »
som bakgrunnsbilde på fullskjerm.

2 Trykk på /  gjentatte ganger for å øke/redusere 
utgangseffekten fra venstre/høyre lydkanal.

Trykk på • CLEAR for lik utgangseffekt fra 
venstre/høyre lydkanal.

Angi volumet fra den eksterne lydenheten
Med [AUX in volume] kan du angi volumet fra den 
tilkoblede eksterne enheten (se ‘Koble til eksterne 
lydenheter’ på side 13).
1 Gå til [Settings] > [Sound settings] fra 

startskjermen.
Eller trykk på • SOUND på fjernkontrollen 
for å åpne menyen med lydinnstillinger. 

2 Gå til [AUX in volume]. Velg ønsket volumnivå. 

Skjerminnstillinger

Lysstyrke
På MCD900 kan du justere skjermens lysstyrke. 
Alt etter hva du måtte ønske, vil lyset fra skjermen 
forsterkes, dempes eller slås av når MCD900 slås på 
eller settes i aktiv standby. 

Velg et alternativ i • [Settings] > [Display settings] 
> [Brightness when on] eller [Brightness when 
standby], og trykk på OK.
Eller trykk på • BRIGHTNESS på fjernkontrollen 
for å velge alternativer for lysstyrke på skjermen. 

Skjermbakgrunn
Du kan angi bakgrunn for menyer på MCD900. 
Angi bakgrunn
1 Velg og spill av et bilde på MCD900. 
2 Trykk på SETTINGS på fjernkontrollen for 

å velge [Settings] > [Display settings] > 
[Wallpaper]. 

3 Velg [Current picture] i [Wallpaper]. 
Det gjeldende bildet angis som bakgrunn.  »

Skjermsparer
På MCD900 aktiveres skjermspareren når MCD900 
settes i aktiv standby. 
Ved påslåing vises den valgte skjermspareren. Klokken 
vises nederst til høyre på skjermen. 
Som standard dukker klokkevisningen opp som 
skjermsparer. 
Slik angir du skjermsparer
1 Velg og spill av et bilde på MCD900. 
2 Trykk på SETTINGS på fjernkontrollen for å 

velge [Settings] > [Display settings] > [Screen 
saver]. 

3 Velg [Current picture] i [Screen saver]. 
Det gjeldende bildet angis som skjermsparer.  »
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Merknad

Fortsett å la USB-flash-enheten være koblet til  •
MCD900 hvis du velger en sang som alarmlyd.
Still inn en FM-radiostasjon som er i tjeneste på  •
alarmtidspunktet hvis du velger FM-radio som 
alarmlyd.

Bruk alarmen
På det angitte alarmtidspunktet spilles musikken/FM-
radiostasjonen av som ønsket, eller vibratoren lager lyd.

Merknad

Alarmen lyder selv om du har satt MCD900 i  •
aktiv standby eller Øko-standby.
Hvis MCD900 ikke oppdager noen USB- •
flashenhet, lager vibratoren lyd i stedet.
Hvis lyden fra MCD900 er dempet, slås den på  •
igjen.
Alarmen lyder i høyere volum hvis volumnivået er  •
lavere enn minimum.

Slik setter du alarmen på slumring
Trykk på en hvilken som helst knapp på • 
enheten eller f jernkontrollen (unntatt 
volumknappene).

Alarmen settes i gang igjen etter  »
15 minutter. Alarmikonet vises fortsatt. 

Slik stopper du alarmen. 
Trykk på og hold nede •  eller . 

Alarmen stoppes. Alarmikonet forsvinner.  »
Alarmen går på nytt neste dag.  »

Slik slår du av alarmen
Gå til • [Settings] > [Clock settings] > 
[Alarm]. Velg [Alarm off] og trykk på OK 
på fjernkontrollen. 

Tidsinnst. av
Med tidsinnstillingen (sleep timer) kan du få MCD900 
til å slå seg av automatisk etter den angitte varigheten. 
Slik stiller du inn varigheten
1 Gå til [Settings] > [Clock settings] > [Sleep 

timer] fra startskjermen.
Eller trykk på • SETTINGS på fjernkontrollen 
for å gå til [Settings].

2 Velg et alternativ. Trykk på OK for å slå det på. 

Dato og klokkeslett
Dato og klokkeslett kan angis automatisk eller manuelt. 
Automatisk innstilling
Bruk tidssignalet fra FM RDS-radio for automatisk 
innstilling av klokken. 
Via tidssignaler fra FM RDS-radio
1 Slå på FM-radioen på enheten om nødvendig. 

Sørg for at FM-antennen er ordentlig tilko-• 
blet (se ‘Koble til FM-antennen’ på side 12). 

 

Knappelyd
MCD900 kan avgi en hørbar varsling (klikkelyd) hver gang 
du trykker på en knapp på fjernkontrollen.
Du kan slå klikkelyden av eller på i [Settings] >[Clicker 
sound].

Klokkeinnstillinger

Alarm
Stille alarmen
1 Sørg for at du har stilt inn klokken (se ‘Dato og 

klokkeslett’ på side 21).
2 Gå til [Settings] > [Clock settings] >[Alarm] fra 

startskjermbildet.
3 Slik angir du alarmlydkilden:

Velg • [Music].
Ved innstilling av alarmtid høres sangen  »
som sist ble avspilt, eller du kan stille inn 
den sist avspilte FM-radiostasjonen.

Velg • [Buzzer].
På alarmtidspunktet lager vibratoren lyd. »

4 Slik stiller du inn alarmtiden: 
Trykk på og hold nede •  /  eller trykk 
på /  gjentatte ganger til du kommer 
til de ønskede tallene. Trykk på OK for å 
bekrefte. 
Eller skriv inn de ønskede tallene ved • 
å bruke de alfanumeriske knappene på 
fjernkontrollen. 

Alarmikonet  »  vises på skjermen. 
Slik spiller du av en sang eller en FMradiostasjon som 
neste alarmlyd
1 Sørg for at du har valgt [Music] i trinn 3 

ovenfor.
2 Før du slår av MCD900 eller setter MCD900 i 

aktiv standby:
Gå til [• USB] og velg og spill av ønsket sang.
Eller gå til [• FM radio] og still inn ønsket 
stasjon.

NO
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2 Når du vil avslutte demoavspillingen, trykker du 
på . 

Enheten skifter til Øko-standby.  »

Gjenopprette fabrikkinnstillinger
Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene til MCD900. 
Alle innstillinger fjernes, inklusive innstillinger for nettverk, 
lyd, skjerm, klokke, alarm og språk. 
1 Gå til [Settings] > [Restore factory settings]. 
2 Velg [Yes] når du blir bedt om det. 

Enheten slås av.  »
Enheten slås automatisk på igjen når  »
fabrikkinnstillingene gjenopprettes.
Start den første konfigureringen.  »

10 Vedlikehold
Dette kapittelet viser deg hvordan du tar vare på MCD900.

Rengjøring
Merknad

Unngå fuktighet og slitasje. •

1 Rengjør MCD900 bare med en myk, tørr klut. 

11 Teknisk 
informasjon

Generelt

AC-strøm (hovedenhet)
220-240 V, ~ 50-60 Hz (for /12, /05 /79)
120 V, ~ 60 Hz (for /37)
DC-strøm (DVD-enhet)
DIN-kontakt (utgang på hovedenhet)
Vekselstrøm	(USB-flash-enhet)
5 V USB-strøm, 900 mA (fra hovedenhet)¹
Mål
Hovedenhet: 251 x 251 x 133 mm (inkludert LCD)
DVD-enhet: 251 x 251 x 69 mm
Høyttalerboks: 175 x 202 x 354 mm
Vekt (netto)
12,50 kg (alle enheter)

2 Lagre en FM RDS-stasjon som overfører 
tidssignaler på den første plasseringen for de 
forhåndsinnstilte stasjonene. 

3 Velg [Settings] > [Clock settings] > [Date and 
time] fra startskjermen. 

4 Velg [Current date and time] > [Automatic 
(RDS)] i [Date and time].

Enheten søker automatisk etter den første  »
forhåndsinnstilte stasjonen. 
Klokken stilles inn etter tidssignalene fra  »
stasjonen. 

 

Manuell innstilling
1 Slå på enheten om nødvendig. 
2 Velg [Settings] > [Clock settings] >[Date and 

time] fra startskjermen. 
3 Velg [Current date and time] > [Manual] i [Date 

and time].
4 Slik skriver du inn dato og klokkeslett: 

Trykk på •  eller  for å velge hvor du vil skrive.
Bruk de alfanumeriske knappene for å skrive • 
inn de ønskede tallene.
Trykk på • OK for å bekrefte. 
Du kan også trykke på •  eller  gjentatte 
ganger eller trykke på og holde nede  eller 

 til det ønskede tallet vises.
Angi dato-/klokkeslettsformat
Velg hvordan dato og klokkeslett skal vises på klokken. 
1 Følg trinn 1–2 under Manuell innstilling.
2 Gå til [Time format] eller [Date format] i [Date 

and time] for å velge alternativer. 

Språk
Etter den første konfigureringen kan du endre språkvalget 
i [Settings] > [Language].

Demo-modus
Du kan se på demoen for å lære om de viktigste 
funksjonene på MCD900.
1 Gå til [Settings] > [Demo mode] fra 

startskjermen. 
Avspilling av demonstrasjonsvideoen starter.  »

1/2

Automatic (RDS)

Manual
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Lydforsterker (digital)

Utgangseffekt
2 x 50 W (RMS) (= samlet effekt 100 W)
Frekvenssvar
20 Hz til 20000 Hz (±0,5 dB)
Signal-til-støy-forhold
vanligvis 92 dB 

Høyttalere

Effektbehandling
50 W (RMS) / 60 W (MPO)
Impedans
8 Ω (ohm)
Følsomhet
86 dB / 1 m / W
Mål
Basshøyttaler: 5,00 tommer 
Diskanthøyttaler: 1,50 tommer
Frekvenssvar
45 til 20 000 Hz

Lydfunksjoner

FullSound®
Ja (av/på)
Bass-/diskantkontroll
+/– 10 trinn
Balansekontroll
+/– 10 trinn
Direkte	kilde	(flat)
Ja (av/på)

Muligheter for dekoding (med unntak av platespiller)

MP3
8–320 kbps (CBR/VBR)
WMA
32–192 kbps (CBR/VBR)
WMT DRM – ND (WMA DRM – 10)
Nei
AAC (M4A)
16–320 kbps (CBR/VBR)
PCM/WAV
1x (1,4 Mbps)
FLAC
Ja, støttes
Ogg Vorbis
Ja, støttes
eACC

Strømforbruk

Aktiv (På)
< 45 W (i henhold til IEC60065)
(Aktiv) standby
< 11 W (HDD med lavere hastighet)
ECO (passiv) standby
< 0,8 W

Lydinnganger

Aux in (linje inn)

2 x cinch
Inngangssensitivitet
0,5 V: Høy posisjon
0,8 V: Middels posisjon
1,55 V: Lav posisjon
Inngangsimpedans
> 10 kΩ (ohm)

Lydutganger

Hodetelefoner
1 x 3,5 mm jack, 30–18 000 Hz, 16–150 Ω (ohm)
Signal-til-støy-forhold (hodetelefoner)
vanligvis 90 dBA (IEC)
Forvrengning (hodetelefoner)
< 0,10 %

Lyd-/videoutganger (bruk utgang kun under avspilling av 
plate)

SPDIF
1 x cinch (koaksial), 0,5 V, 75 ohm
Linje ut
2 x cinch, 20–20000 Hz, 1,5 V
Signal-til-støy-forhold (linje ut)
vanligvis 98 dBA (IEC)
CVBS
1 x cinch, 1 Vpp, 75 ohm
Komposittvideoutgang (PbPrY)
3 x cinch, 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
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Databasestøtte
Opptil 40 000 sanger

Visning/klokke

Oppløsning
Punktmatrise: 320 x 240 punkter (QVGA), farge-TFT
Størrelse
3,5 tommer
Bakgrunnsbelysning
Kan slås av/på og dimmes
Visning av klokke/dato
Ja
Bakgrunn/skjermsparer
Ja
Automatisk tidsinnstilling via RDS
Ja, aktivert
Tidsinnst. av
Ja
Intern (nøkkel) klikkelyd
Ja

Merknad

Spesifikasjoner og utvendig utseende kan endres  •
uten varsel. 

Ja, støttes
JPEG
Ja, støttes (maksimumsstørrelse: 7 MB)

Spillelistestøtte (med unntak av platespiller)

*.m3u, *.wpl
Ja

FM-radio

Frekvensrekkevidde
87,50 til 108,00 Hz
Nei forhåndsinnstillinger
60
Signal-til-støy-forhold (Mono)
≥ 62 dB
Innstillingsnett
50 kHz
RDS
Ja, PTY, PS, tekst inkludert RDSklokkeinnstilling
Antennekontakt
IEC (75 ohm)

Platespiller

Støttede plater
DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, 
DVD-R, Bilde-CD (JPEG), DivX (Ultra)-plate 
MP3 / WMA CDR / CDRW, CD (CDDA)
Støttede platestørrelser
8 cm / 12 cm
Videodekoding
MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG
Audiodekoding
MP3: 112 til 320 kbps (samplingshastighet: 32, 44,1, 
48 kHz)
WMA: 48 til 192 kbps (samplingshastighet: 44,1, 
48 kHz)
HDMI Audio-støtte
Ja

USB

USB-porttype
Type A, vert
Støttede medier
FAT, FAT-32, NTFS
Støttet klasse
Kun MSC (ingen MTP-støtte)
Flerdelingsstøtte
Nei, kun første lesbare deling

NO



25

12 Feilsøking
Forsiktig

Fjern aldri dekselet på denne enheten. •

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv hvis du 
fortsatt vil beholde garantien. 
Hvis det oppstår problemer når du bruker denne 
enheten, bør du kontrollere de følgende punktene før du 
ber om service. 
Hvis problemet vedvarer, må du gå til Philips’ webområde 
(www.philips.com/support). Når du kontakter 
Philips, må du sørge for at enheten er i nærheten og 
modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Fjernkontrollen virker ikke
Før du trykker på en funksjonsknapp, må du velge  •
den riktige kilden med fjernkontrollen i stedet for 
hovedenheten.
Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og  •
apparatet.
Sett inn batteriene med polene riktig (tegnene  •
+/–) som vist.
Bytt ut batteriet. •
Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren foran  •
på apparatet.

Radiosignalet er svakt
Øk avstanden mellom apparatet og TVen eller  •
videospilleren.
Forleng FM-antennen helt. •
Koble til en utendørs FM-antenne i stedet. •

Språk for lyd eller teksting kan ikke stilles inn
Platen er ikke spilt inn med lyd eller teksting for  •
flere språk.
Innstilling av språk for lyd eller teksting er ikke  •
tillatt på platen.

Kan	ikke	vise	enkelte	filer	på	en	USB-
masselagringsenhet 

Antallet mapper eller filer på USB- •
masselagringsenheten har overskredet grensen. 
Formatene på disse filene støttes ikke. •

NO
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