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Indholdsfortegnelse

1 Vigtigt
Sikkerhed
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
a Læs disse instruktioner.
b Opbevar disse instruktioner.
c Respekter alle advarsler.
d Følg alle instruktioner.
e Benyt ikke dette apparat 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 Installer ikke apparatet i nærheden
af varmekilder som f.eks. radiatorer,
varmeapparater, ovne eller andre
apparater (inkl. forstærkere), der
producerer varme.
i Sørg for, at netledningen ikke
trædes på, navnlig ved stikkene og
stikforbindelserne samt det sted, hvor
ledningen føres ud af apparatet.
j Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der
er godkendt af producenten.
k Brug kun vogne, stativer,
beslag og borde, der
enten medfølger eller er
godkendt af producenten.
Hvis du bruger en vogn,
skal du passe på, at
DSSDUDWHWLNNHY OWHUQHGQnUGXÁ\WWHU
vognen.
l Fjern apparatet fra stikkontakten under
tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges
gennem længere tid.
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m $OVHUYLFHULQJVNDOXGI¡UHVDINYDOLÀFHUHW
personale. Apparatet skal serviceres,
hvis det er blevet beskadiget, f.eks.
hvis netledningen beskadiges, der er
blevet spildt væske på apparatet, der
er kommet fremmedlegemer ind i
apparatet, apparatet er blevet udsat for
regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke
fungerer normalt eller er blevet tabt.
n FORSIGTIG vedr. brug af batterier –
sådan forebygger du batterilækage, der
kan forårsage personskade, tingskade
eller produktskade:
 ,V WDOOHEDWWHULHUNRUUHNWRJV¡UJ
for, at + og - vender, som det er vist
SnHQKHGHQ
 Bland ikke batterier (gamle og nye
eller brunstens- og alkalinebatterier
osv.).
 Fjern batterierne, hvis enheden ikke
skal bruges gennem længere tid.
 Batterier (installeret batteripakke
HOOHUEDWWHULHU PnLNNHXGV WWHVIRU
ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller
lignende.
o Apparatet må ikke udsættes for dryp
eller sprøjt.
p Placer aldrig farlige genstande på
apparatet (f.eks. væskefyldte genstande
eller tændte lys).
q Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren
bruges til at afbryde enheden, forbliver
enheden parat til betjening.
Advarsel
 .DELQHWWHWE¡UDOGULJWDJHVDIDSSDUDWHW
 )RUV¡JDOGULJDWVP¡UHQRJHQGHOSnDSSDUDWHW
 3ODFHUDOGULJGHWWHDSSDUDWSnDQGHWHOHNWULVN
udstyr.

 8GV WLNNHDSSDUDWHWIRUGLUHNWHVROO\VnEHQ
ild eller varmekilder.

 6HDOGULJSnODVHUVWUnOHQLQGHLGHWWHDSSDUDW
 6¡UJIRUDWGXDOWLGNDQNRPPHWLOOHGQLQJHQ
VWLNNRQWDNWHQHOOHUDGDSWHUHQVnGXNDQ
DIEU\GHVWU¡PPHQWLODSSDUDWHW

Lyt ved moderat lydstyrke.
 %UXJDIKRYHGWHOHIRQHUYHGK¡M
O\GVW\UNHNDQVNDGHK¡UHOVHQ'HWWH
produkt kan frembringe lyd med
VnK¡MHGHFLEHOY UGLHUDWGHWNDQ
IRUnUVDJHK¡UHVNDGHUIRUHQQRUPDOW
K¡UHQGHSHUVRQRJVnVHOYRPGHWNXQ
IRUHJnULPLQGUHHQGHWPLQXW'HK¡MH
GHFLEHOY UGLHUHUIRUDWLP¡GHNRPPH
de personer, der allerede lider af nedsat
K¡UHOVH
 Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine
¡UHUY QQHVLJWLOK¡MO\GRJWLOSDVVHVLJHQ
PHUHNUDIWLJO\GVW\UNH6nGHWGHUHIWHU
længere tids lytning forekommer normalt,
NDQIDNWLVNY UHPHJHWK¡MWRJVNDGHOLJW
IRUK¡UHOVHQ+YLVGXYLOXQGJnGHWNDQGX
indstille lydstyrken til et fornuftigt niveau,
I¡UGLQK¡UHOVHY QQHUVLJWLOO\GVW\UNHQ
RJVnODGHY UHPHGDWVNUXHRS
Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt
niveau:
 Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
 JODQJVRPWO\GVW\UNHQWLOGHQQnUHW
EHKDJHOLJWQLYHDXKYRUGXNDQK¡UHO\GHQ
klart uden forvrængning.
Undlad at lytte i for lange perioder ad
gangen:
 )RUODQJWLGVXGV WWHOVHIRUO\GSnYLUNQLQJ
VHOYYHGHWIRUQXIWLJWQLYHDXNDQRJVn
IRUnUVDJHK¡UHQHGV WWHOVH
 6¡UJIRUDWDQYHQGHXGVW\UHWSnHQ
IRUQXIWLJPnGHRJKROGSDVVHQGHSDXVHU
Overhold følgende retningslinjer, når du
anvender dine hovedtelefoner.
 Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere
tidsrum.
 9 URPK\JJHOLJPHGLNNHDWMXVWHUHSn
O\GVW\UNHQXQGHUYHMVGDGLQK¡UHOVH
tilpasser sig lydniveauet.
 8QGODGDWVNUXHVnK¡MWRSIRUO\GHQ
DWGXLNNHNDQK¡UHKYDGGHUIRUHJnU
omkring dig.



'XE¡UY UHHNVWUDIRUVLJWLJHOOHUVOXNNH
midlertidigt i potentielt farlige situationer.
Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens
GXI¡UHUHWPRWRULVHUHWN¡UHW¡MF\NOHU
VWnUSnVNDWHERDUGROGDGHWNDQI¡UHWLO
IDUOLJHVLWXDWLRQHULWUDÀNNHQ'HVXGHQHU
GHWXORYOLJWLPDQJHRPUnGHU
D a ns k

Høresikkerhed

Meddelelse
Dette produkt overholder EU’s
krav om radiointerferens.
3URGXNWHWRYHUKROGHUI¡OJHQGH
direktiver og retningslinjer:
2004/108/EC + 2006/95/EC
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er
godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan
annullere brugerens ret til at betjene dette
udstyr.
Dit produkt er udviklet og
fremstillet i materialer og
NRPSRQHQWHUDIK¡MNYDOLWHWVRP
kan genbruges.
1nUHWSURGXNWHUIRUV\QHW
med dette symbol med en
RYHUNU\GVHWDIIDOGVVSDQGSnKMXO
betyder det, at produktet er
omfattet af EU-direktiv 2002/96/
EC.
8QGHUV¡JUHJOHUQHIRUGLWORNDOH
indsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter.
)¡OJGHORNDOHUHJOHURJERUWVNDILNNHGLQH
udtjente produkter sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af
udtjente produkter er med til at forhindre
QHJDWLYSnYLUNQLQJDIPLOM¡RJKHOEUHG
Dit produkt indeholder
batterier, som er omfattet af
EU-direktivet 2006/66/EC,
RJVRPLNNHPnERUWVNDIIHV
sammen med almindeligt
KXVKROGQLQJVDIIDOG8QGHUV¡JYHQOLJVWGHORNDOH
indsamlingsregler for batterier, da korrekt
bortskaffelse er med til at forhindre negativ
SnYLUNQLQJDIPLOM¡RJKHOEUHG
DA
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Miljøoplysninger
$OXQ¡GYHQGLJHPEDOODJHHUXGHODGW
(PEDOODJHQHUIRUHQNOHWRJEHVWnUDIWUH
materialer: Pap (kasse), polystyrenskum
(buffer) og polyethylen (poser, beskyttende
skumfolie).
6\VWHPHWEHVWnUDIPDWHULDOHGHUNDQ
JHQEUXJHVKYLVGHWDGVNLOOHVDIHWVSHFLDOÀUPD
2YHUKROGGHORNDOHUHJOHUDQJnHQGH
udsmidning af emballage, opbrugte batterier
og gammelt udstyr.
Windows Media og Windowslogoet er varemærker eller
registrerede varemærker
WLOK¡UHQGH0LFURVRIW&RUSRUDWLRQL86$RJ
eller andre lande.
Dette apparat omfatter denne etiket:

2 Produktet
7LOO\NNHPHGGLWN¡ERJYHONRPPHQWLO3KLOLSV
)nDOOHIRUGHOHDIGHQVXSSRUWVRP3KLOLSVE\GHU
SnYHGDWUHJLVWUHUHSURGXNWHWSnZZZSKLOLSV
com/welcome.

Indledning
Med denne enhed kan du nyde lyd fra
diske, USB-enheder, eksterne enheder eller
radiostationer.
)RUDWInGHQEHGVWHO\GNYDOLWHWNDQGXEHULJH
lyden med DSC (Digital Sound Control) og
Dynamic Bass Boost.
Med Living Sound kan du fordybe dig i
PXVLNNHQSnHWVW¡UUHRPUnGH
(QKHGHQVNUDIWLJHK¡MWDOHUHJLYHUGLJHQVWRU
musikoplevelse.

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

20
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.RQWUROOHURJLGHQWLÀFHULQGKROGHWDISDNNHQ
 Hovedenhed
 Fjernbetjening
 1 x AC-adapter
 1 x MP3 Link-kabel
 Monteringssæt (2 rawlplugs og 2 skruer)
 Lynvejledning
 Brugervejledning
 Instruktioner til vægmontering

D a ns k

Oversigt over hovedenheden

a

j


b SD/MMC
 Stik til SD/MMC-kort.
c


Stik til en USB-masselagringsenhed.

d MP3 LINK
 Stik til lydindgang (3,5 mm) til en
ekstern lydenhed.
e


/






Hovedtelefonstik.

*nWLOIRUULJHQ VWHVSRU
6¡JQLQJLQGHQIRUVSRUGLVN86%
Find en radiostation.
Vælg 12- eller 24-timers format.
Indstil klokkeslæt.

k SOURCE
 Vælg en kilde.
l


Åbn/luk diskskuffen.

Tænd for enheden, eller skift til
standbytilstand eller Eco Powerstandby.

f LIVING SOUND
 6On/LYLQJ6RXQGHIIHNWHQWLOHOOHUIUD

m DC IN
 6WLNWLOPHGI¡OJHQGH$&DGDSWHU

g

n FM-antenne
 *¡U)0PRGWDJHOVHQEHGUH



Stop afspilningen, eller slet et
program.

h


6WDUWHOOHUV WDIVSLOQLQJSnSDXVH

i VOLUME + /  Juster lydstyrken.

o Skærmpanel
 Vis aktuel status.
p Diskskuffens dør
q iR


Fjernsensor.
DA
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Oversigt over
fjernbetjeningen

d SHUFFLE
 $IVSLOQXPUHLWLOI OGLJU NNHI¡OJH
e OPEN/CLOSE
 Åbn eller luk diskskuffen.
f


6WDUWHOOHUV WDIVSLOQLQJSnSDXVH
/



/





6¡JQLQJLQGHQIRUVSRUGLVN86%
Find en radiostation.
*nWLOIRUULJHQ VWHVSRU
Vælg en forudindstillet radiostation.
Vælg 12- eller 24-timers format.
Indstil klokkeslæt.

g CLOCK SET
 Indstil uret.
h


Stop afspilningen, eller slet et
program.

i ALBUM +/ *nWLOIRUULJHQ VWHDOEXP
j LIVING SOUND
 6On/LYLQJ6RXQGHIIHNWHQWLOHOOHUIUD
k Numerisk tastatur
 Vælg et spor direkte fra en disk.
l PROG
 Programmér spor.
 Programmér radiostationer.
m RDS
 Vælg oplysninger om RDSudsendelse.

a


Tænd for enheden, eller skift til
standbytilstand eller Eco Powerstandby.

b Taster til valg af kilde
 Vælg en kilde.
c REPEAT
 Afspil et nummer eller alle numre
gentagne gange.
22
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n DIM
 Vælg forskellige niveauer af lysstyrke
for displayet.
o DSC
 Vælg en forudindstillet equalizerindstilling.
p DBB
 Tænd eller sluk for dynamisk
basforstærkning.

r VOL +/ Juster lydstyrken.

Gør fjernbetjeningen klar
Advarsel
 Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier

s DISPLAY
 Vælg displayoplysninger.
t TIMER ON/OFF
 Tænd eller sluk for alarm-timeren
u TIMER
 Indstil alarm-timeren.
v SLEEP
 Indstil sleep-timeren.

3 Kom godt i gang

i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast
aldrig batterier i ild.

Første gang, du anvender apparatet:

1
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q MUTE
 6OnO\GHQIUD

Fjern beskyttelsen for at aktivere
fjernbetjeningens batteri.

Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen:

1
2

Åbn batterirummet.

3

Luk batterirummet.

Isæt batteri af typen 1 CR2025 med
korrekt polaritet (+/-) som vist.

Advarsel
 %HQ\WWHVEHWMHQLQJRJLQGVWLOOLQJHUSnDQGHQ
PnGHHQGDQYLVWLGHQQHEUXJVYHMOHGQLQJ
er der risiko for, at du udsætter dig for farlig
EHVWUnOLQJHOOHUDQGHQIRUPIRUULVLNDEHOGULIW

)¡OJDOWLGLQVWUXNWLRQHUQHLGHWWHDIVQLWLGHQ
DQJLYQHU NNHI¡OJH
Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om
apparatets modelnummer og serienummer.
0RGHOQXPPHUHWRJVHULHQXPPHUHWVWnUSn
undersiden af apparatet. Skriv numrene her:
Modelnr. __________________________
Serienr. ___________________________

Placering
'XNDQSODFHUHHQKHGHQSnHQSODQRYHÁDGH
HOOHUPRQWHUHGHQSnY JJHQ

Bemærk
 )¡UGXWU\NNHUSnIMHUQEHWMHQLQJHQV
funktionsknapper, skal du vælge den korrekte
kilde vha. fjernbetjeningen og ikke vha.
hovedenheden.
 Batteriet skal tages ud, hvis fjernbetjeningen
ikke skal bruges i længere tid.

Tilslut strømmen
Advarsel
 Risiko for produktskade! Kontroller, at

Monter på en væg
I det separate ark med vejledning til
vægmontering kan du se, hvordan du
PRQWHUHUHQKHGHQSnY JJHQ

forsyningsspændingen svarer til den spænding,
GHUHUWU\NWSnXQGHUVLGHQDIHQKHGHQ
 5LVLNRIRUHOHNWULVNVW¡G7DJDOWLGVWLNNHWXGDI
NRQWDNWHQQnU$&DGDSWHUHQVNDOIUDNREOHV
Hiv aldrig i ledningen.
 )¡UGXWLOVOXWWHU$&DGDSWHUHQVNDOGXV¡UJH
IRUDWKDYHXGI¡UWDOOHDQGUHWLOVOXWQLQJHU

DA
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» 1nUDOOHWLOJ QJHOLJHUDGLRVWDWLRQHU
HUJHPWDIVSLOOHVGHQI¡UVWLQGVWLOOHGH
radiostation automatisk.

Bemærk
 ,GHQWLÀNDWLRQVSODGHQÀQGHVLEXQGHQDI
hovedenheden.

1

Tilslut den ene ende af AC-adapteren til
DC IN-stikket i bunden af hovedenheden.

Indstilling af ur
1 7U\NSnCLOCK SET i standbytilstand for
at aktivere tilstanden for indstilling af uret.

2

Tilslut den anden ende af AC-adapteren
til stikkontakten.

2

7U\NSn / gentagne gange for at vælge
12- eller 24-timers format.

3

7U\NSnCLOCK SET for at bekræfte.
» Timecifrene vises og begynder at blinke.

4
5

7U\NSn /

6
7

7U\NSn /

for at indstille timetallet.

7U\NSnCLOCK SET for at bekræfte.
» Minutcifrene vises, og de begynder at
blinke.
for at indstille minuttallet.

7U\NSnCLOCK SET for at bekræfte
urindstillinger.

Tænd
1 7U\NSn

.
» Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skifte til standby

1
Indstil radiostationer
automatisk
+YLVGXWLOVOXWWHUVWU¡PPHQRJGHULNNHHU
gemt nogen radiostationer, begynder enheden
automatisk at gemme radiostationer.

1

2

7LOVOXWHQKHGHQWLOVWU¡PIRUV\QLQJHQ
» [AUTO INSTALL - PRESS PLAY]
DXWRPDWLVNLQGVWLOOLQJWU\NSn3/$< 
vises.
7U\NSn SnKRYHGHQKHGHQIRUDW
begynde indstillingen.
» [AUTO] vises.
» Enheden gemmer automatisk
radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke.

24
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7U\NSn igen for at sætte enheden i
standby-tilstand.
» 8UHW KYLVGHWHULQGVWLOOHW YLVHVSn
displayet.

Sådan sættes enheden i Eco-standbytilstand:

1

I standbytilstanden holdes nede i mere
end 2 sekunder.
» %DJJUXQGVEHO\VQLQJHQSnGLVSOD\HW
slukkes.
Tip

 )RUDWInYLVWXUHWHIWHUDWHQKHGHQHUVNLIWHWWLO
(FRVWDQGE\WLOVWDQGVNDOGXWU\NNHSn igen.

3

7U\NSnALBUM +/- for at vælge en
mappe.

Afspil disk
1 7U\NSn CD for at vælge diskkilden.
2 7U\NSnOPEN/CLOSEIRUDWnEQH

4
5

7U\NSn / IRUDWY OJHHQO\GÀO

diskrummet.

3

Ilæg en disk med etiketsiden opad, og tryk
GHUHIWHUSnOPEN/CLOSE for at lukke
diskrummet.

4

7U\NSn , hvis disken ikke afspilles.
 7U\NSn IRUDWV WWHDIVSLOQLQJSn
pause/genoptage afspilning.
 7U\NSn for at stoppe afspilning.
 7U\NSn / HOOHUWU\NSnHQWDOWDVW
for at vælge et andet spor.
 7U\NSnALBUM +/- for at vælge et
album.
 6¡JLQGHQIRUHWVSRUYHGDWKROGH
/ nede, og giv derefter slip for
at genoptage normal afspilning.

Afspil fra USB eller SD/MMC

7U\NSn , hvis disken ikke afspilles.
 7U\NSn IRUDWV WWHDIVSLOQLQJSn
pause/genoptage afspilning.
 7U\NSn for at stoppe afspilning.
 6¡JLHQO\GÀOYHGDWKROGH /
nede, og giv derefter slip for at
genoptage normal afspilning.

Afspil fra en ekstern enhed
'XNDQRJVnO\WWHWLOHQHNVWHUQO\GHQKHGYLD
enheden.

1

7U\NSnMP3 LINK for at vælge MP3-link
som kilde.

2

7LOVOXWGHWPHGI¡OJHQGH03/LQNNDEHO
til:
 MP3 LINKVWLNNHW PP Sn
enheden.
 +RYHGWHOHIRQVWLNNHWSnHQHNVWHUQ
enhed.

3

Start afspilning af enheden (se
brugervejledningen til enheden).

5 Afspilningstilstande
Gentag afspilning
1 8QGHUDIVSLOQLQJVNDOGXWU\NNHSn
REPEAT gentagne gange for at vælge:
 [REP] (gentag): Det aktuelle spor
afspilles gentagne gange.
 [REP ALL] (gentag alle): Alle spor
afspilles gentagne gange.

Bemærk
 Kontroller, at USB-enheden indeholder spilbart
O\GLQGKROGWLOGHXQGHUVW¡WWHGHIRUPDWHU. (se
¶86%DIVSLOQLQJVRSO\VQLQJHU·SnVLGH

1

Indsæt enhedens USB-stik i
-stikket,
eller SD/MMC-kortet i SD/MMC -stikket.

2

7U\NSnUSB/SD for at vælge USB- eller
SD-kilden.

2

For at vende tilbage til normal afspilning
VNDOGXWU\NNHSnREPEAT gentagne
gange, indtil gentagelsestilstanden ikke
længere vises.

DA
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4 Afspilning

Vilkårlig afspilning
1 7U\NSnSHUFFLE.

» [SHUF] (bland): Alle spor afspilles i
YLONnUOLJU NNHI¡OJH

2

For at vende tilbage til normal afspilning
VNDOGXWU\NNHSnSHUFFLE igen.
Tip

 )XQNWLRQHUQHIRUJHQWDJHOVHRJYLONnUOLJ
afspilning kan ikke aktiveres samtidig.

 $IVSLOQLQJLYLONnUOLJU NNHI¡OJHNDQLNNHY OJHV
QnUGXDIVSLOOHUSURJUDPPHUHGHVSRU

Programmér spor
'XNDQK¡MVWSURJUDPPHUHVSRU

1

I stopposition i CD/USB/SD-tilstand
VNDOGXWU\NNHSnPROG for at aktivere
programmeringstilstanden.
» [PROG] (program) vises.

2

03:0$VSRU7U\NSnALBUM +/- for
at vælge et album.

3

7U\NSn / for at vælge et spor, tryk
GHUHIWHUSnPROG for at bekræfte.

4

Gentag trin 2 til 3 for at vælge og gemme
alle spor, der skal programmeres.

5

7U\NSn
for at afspille de
programmerede spor.
» Under afspilning vises [PROG]
(program).


Hvis du vil slette programmeringen,
VNDOGXWU\NNHSn , mens du er i
stopposition.

6 Lydindstilling
Juster lydstyrken
1 8QGHUDIVSLOQLQJVNDOGXWU\NNHSn
VOL +/- for at skrue op eller ned for
lydstyrken.

Slå lyden fra
1 8QGHUDIVSLOQLQJVNDOGXWU\NNHSnMUTE
IRUDWVOnO\GHQIUDWLO

Vælg en forudindstillet
lydeffekt
1 8QGHUDIVSLOQLQJVNDOGXWU\NNHSnDSC
gentagne gange for at vælge:
 [POP]
 [JAZZ]
 [CLASSIC]
 [ROCK]

Basforbedring
1 8QGHUDIVSLOQLQJVNDOGXWU\NNHSnDBB
IRUDWVOnEDVIRUEHGULQJIUDHOOHUWLO
» Hvis DBB er aktiveret, vises DBB.

Fordyb dig i musikken på et
større område
1 8QGHUDIVSLOQLQJVNDOGXWU\NNHSn
LIVING SOUNDSnIMHUQEHWMHQLQJHQIRU
DWVOnO\GHIIHNWHQWLOHOOHUIUD
» Hvis Living Sound er aktiveret, vises .

Lyt via hovedtelefoner
1 Tilslut hovedtelefonerne til ¡YHUVWSn
enheden.

26
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7 Lyt til radio

3

Find en radiostation.
1 7U\NSnTUNER for at vælge FM.
2 7U\NSn / og hold den nede i mere

7U\NSn / for at tilknytte et tal til
GHQQHUDGLRVWDWLRQRJWU\NGHUHIWHUSn
PROG for at bekræfte.

4

*HQWDJRYHQVWnHQGHWULQIRUDW
SURJUDPPHUHÁHUHVWDWLRQHU
Tip

 Hvis du vil overskrive en programmeret
VWDWLRQVNDOGXJHPPHHQDQGHQVWDWLRQSn
dens plads.

» 5DGLRHQVWLOOHUDXWRPDWLVNLQGSnHQ
station med stærkt signal.

3

*HQWDJWULQIRUDWÀQGHÁHUHVWDWLRQHU
 )RUDWVWLOOHLQGSnHQVYDJVWDWLRQ
VNDOGXWU\NNHSn / gentagne
JDQJHLQGWLOGXÀQGHUGHQRSWLPDOH
modtagelse.

Programmér radiostationer
automatisk
Du kan maksimalt programmere 20
forudindstillede radiostationer (FM).

1

,WXQHUWLOVWDQGHQVNDOGXWU\NNHSn
PROG og holde den nede i mere end 2
sekunder for at aktivere den automatiske
programmeringstilstand.
» [AUTO] (automatisk) vises.
» Alle tilgængelige stationer bliver
SURJUDPPHUHWLU NNHI¡OJHHIWHU
E¡OJHEnQGVPRGWDJHOVHQVVW\UNH
» 'HQI¡UVWSURJUDPPHUHGHUDGLRVWDWLRQ
afspilles automatisk.

Programmér radiostationer
manuelt

Vælg en forudindstillet
radiostation
1 ,WXQHUWLOVWDQGVNDOGXWU\NNHSn

/
at vælge et forudindstillet nummer.

 3ODFHUDQWHQQHQVnODQJWY NIUD799&5HOOHU
DQGUHVWUnOLQJVNLOGHUVRPPXOLJW

 For optimal modtagelse skal du trække
antennen helt ud og justere dens position.

FM-stationer med RDS
RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der
sender yderligere oplysninger sammen med
FM-stationer.
Hvis du lytter til en FM-station med et RDSsignal, vises “RDS”.

Vis RDS-oplysninger

1

For en FM-station med RDS skal du
WU\NNHJHQWDJQHJDQJHSnRDSIRUDWIn
vist forskellige udsendelsesoplysninger.

Andre funktioner

1
2

Indstil alarm-timeren

7U\NSnPROG for at aktivere
programmeringstilstanden.
» [PROG] (program) vises.

for

Tip

Du kan maksimalt programmere 20
forudindstillede radiostationer (FM).
Find en radiostation.

D a ns k

end 2 sekunder.
» >6($5&+@ V¡JQLQJ YLVHV

Denne enhed kan bruges som vækkeur. Disk/
UDGLR86%6'00&DNWLYHUHVWLODIVSLOQLQJSn
et forudindstillet tidspunkt.
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1

Kontroller, at du har indstillet uret
korrekt.

2
3

7U\NSn

for at skifte til standbytilstand.

8 Produktinformation

7U\NSnTIMER.
» 'HUYLVHVHQIRUHVS¡UJVHORPYDOJDI
kilde.

Bemærk
 Produktinformation kan ændres uden varsel.

4

7U\NSn CD , TUNER eller USB/SD for
at vælge en kilde.

5

7U\NSnTIMER for at bekræfte.
» Urets cifre vises og begynder at blinke.

6SHFLÀNDWLRQHU

6
7
8

7U\NSn /

Forstærker

for at indstille timetallet.

7U\NSnTIMER for at bekræfte.
7U\NSn / for at indstille minuttallet.
» Timeren er indstillet og aktiveret.

Sådan deaktiveres eller genaktiveres en
alarm-timer

1

7U\NSnTIMER ON/OFF gentagne gange
for at aktivere eller deaktivere timeren.
» Hvis timeren er aktiveret, viser
displayet .
» Hvis timeren er deaktiveret, forsvinder
fra displayet.

Indstil sleep-timeren
Denne enhed kan automatisk skifte til standby
efter en forudindstillet periode.

1

Mens enheden er tændt, skal du trykke
ÁHUHJDQJHSnSLEEP for at vælge et fast
tidsinterval (i minutter).
» 1nUVOHHSWLPHUHQDNWLYHUHVYLVHV .

Sådan deaktiveres sleep-timeren

1

7U\NJHQWDJQHJDQJHSnSLEEP, indtil
[OFF] (fra) vises.
» 1nUVOHHSWLPHUHQGHDNWLYHUHV
forsvinder fra displayet.

Juster lysstyrken for displayet

1

7U\NJHQWDJQHJDQJHSnDIM for at
Y OJHIRUVNHOOLJHQLYHDXHUDIO\VVW\UNHSn
displayet.
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Samlet
udgangseffekt

2 X 10 W RMS (med
/LYLQJ6RXQGVOnHWIUD 
4 x 6 W RMS (med
/LYLQJ6RXQGVOnHWWLO
Frekvensgang
125 Hz - 16 kHz, ±3 dB
6LJQDOVW¡MIRUKROG > 65 dB
MP3-link-indgang 0,5 V RMS 20 k ohm

Disk
Lasertype
Diskdiameter
8QGHUVW¡WWHWGLVN
Audio DAC
Samlet harmonisk
forvrængning
Frekvensgang
6LJQDOVW¡MIRUKROG

Halvleder
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD
24 bit/44,1 kHz
< 1,5%
60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
> 75 dBA

Tuner
,QGVWLOOLQJVRPUnGH
Indstillingstrin
Antal forudindstillede
stationer

FM: 87,5 - 108 MHz
50 KHz
20 FM

+¡MWWDOHUGULYHU
Sensitivitet

3,5” subwoofer + 0,8”
diskant
> 82 dB/m/W

Generelle oplysninger
9HNVHOVWU¡P
(lysnetadapter)

6WU¡PIRUEUXJYHG
drift
6WU¡PIRUEUXJYHG
standby
6WU¡PIRUEUXJYHG
Eco Power-standby
Direkte USB
0nO
- Hovedenhed
(B x H x D)
Vægt
- Hovedenhed

Input: 100 - 240
V~, 50/60 Hz, 1,5 A
maks.; Output: 18 V
2,5 A; Producent:
Philips; Model.: OH1048B1802500U-VDE
20 W
<2W

Ikke-understøttede formater:
 Tomme album: Et tomt album er et
album, der ikke indeholder MP3/WMAÀOHURJGHWYLVHVLNNHSnGLVSOD\HW
 ,NNHXQGHUVW¡WWHGHÀOIRUPDWHUVSULQJHV
over. Eksempelvis bliver Word-dokumenter
GRF RJ03ÀOHUPHGÀOW\SHQDYQHWGOI
ignoreret, og de afspilles ikke.
 $$&:$93&0O\GÀOHU
 '50EHVN\WWHGH:0$ÀOHU ZDYPD
.m4p, .mp4, .aac)
 :0$ÀOHUL/RVVOHVVIRUPDW

Understøttede MP3diskformater



<1W
Version 2.0/1.1




571 x 143 x 91 mm



1,91 kg




USB-afspilningsoplysninger
Kompatible USB-enheder:
 86%ÁDVKKXNRPPHOVH 86%HOOHU
USB 1.1)
 86%ÁDVKDIVSLOOHUH 86%HOOHU86%
1.1)
Understøttede formater:
 86%HOOHUKXNRPPHOVHVÀOIRUPDW)$7
)$7)$7 VHNWRUVW¡UUHOVHE\WHV
 MP3-bithastighed (datahastighed): 32 320 Kbps og variabel bithastighed
 WMA v9 eller ældre
 Mappen har op til 8 niveauer indlejret
 Antal album/mapper: maksimalt 99
 Antal spor/titler: maksimalt 999
 ID3-mærke v2.0 eller nyere
 Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde:
128 byte)

ISO9660, Joliet
Maksimalt antal titler: 999 (afhængigt af
ÀOQDYQHQHVO QJGH
Maksimalt antal album: 99
8QGHUVW¡WWHGHVDPSOLQJIUHNYHQVHU
kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
8QGHUVW¡WWHGHELWKDVWLJKHGHU
(kbps), variable bithastigheder
ID3-mærke v2.0 eller nyere
Mappen har op til 8 niveauer indlejret

Vedligeholdelse
Rengør kabinettet
 Brug en klud, der er let fugtet med en mild
RSO¡VQLQJDIHWUHQJ¡ULQJVPLGGHO%HQ\W
LNNHUHQJ¡ULQJVPLGOHUVRPLQGHKROGHU
alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.
Rengøring af diske
 1nUHQGLVNEOLYHUVQDYVHW
NDQGXUHQJ¡UHGHQ
PHGHQUHQVHNOXG$IW¡U
disken fra midten og ud til
kanten.
 %UXJLNNHRSO¡VQLQJVPLGOHU
som benzen, fortynder, andre tilgængelige
rensemidler eller antistatisk spray
beregnet til analoge grammofonplader.
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Højttalere

Rengør disklinser
 Efter lang tids brug kan der sætte sig
VQDYVHOOHUVW¡YSnGHQRSWLVNHOLQVH)RU
at sikre god afspilningskvalitet skal linsen
UHQJ¡UHVPHG3KLOLSV&'/HQV&OHDQHU
HOOHUHWDQGHWHJQHWUHQJ¡ULQJVPLGGHO
)¡OJLQVWUXNWLRQHUQHWLOSURGXNWHW

9 Fejlfinding
Advarsel
 .DELQHWWHWE¡UDOGULJWDJHVDIDSSDUDWHW

3U¡YDOGULJVHOYDWUHSDUHUHHQKHGHQGD
JDUDQWLHQLVnIDOGERUWIDOGHU
+YLVGHURSVWnUIHMOSnDSSDUDWHWE¡UGX
NRQWUROOHUHI¡OJHQGHSXQNWHULQGHQGXEHVWLOOHU
reparation. Hvis der fortsat er problemer,
VNDOGXJnWLO3KLOLSV·ZHEVWHGZZZSKLOLSV
FRPZHOFRPH1nUGXNRQWDNWHU3KLOLSVVNDO
GXV¡UJHIRUDWDSSDUDWHWHULQ UKHGHQRJ
at modelnummeret og serienummeret er
tilgængelige.
Ingen strøm

.RQWUROOHUDWHQKHGHQVVWU¡PNDEHOHU
korrekt tilsluttet.

.RQWUROOHUDWGHUHUVWU¡PLVWLNNRQWDNWHQ

)RUDWVSDUHSnVWU¡PPHQVNLIWHU
enheden automatisk til standby 15
minutter efter, at afspilningen stopper, og
der ikke er foretaget nogen betjening af
knapper.




8GVNLIWHOOHUUHQJ¡UGLVNHQ
Brug en færdiggjort CD eller en disk med
korrekt format.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

,QGHQGXWU\NNHUSnHQIXQNWLRQVNQDS
VNDOGXI¡UVWY OJHGHQNRUUHNWHNLOGH
PHGIMHUQEHWMHQLQJHQLVWHGHWIRUSn
hovedenheden.

3U¡YDWIRUPLQGVNHDIVWDQGHQPHOOHP
fjernbetjeningen og enheden.

,V WEDWWHULHWVnOHGHVDWGHWVSROHU ² 
vender som vist.

Udskift batteriet.

Peg fjernbetjeningen direkte mod
VHQVRUHQSnIRUVLGHQDIHQKHGHQ
1RJOHDIÀOHUQHSn86%HQKHGHQNDQLNNH
vises

$QWDOOHWDIPDSSHUHOOHUÀOHUSn86%
enheden overskrider en bestemt grænse.
Dette er ikke en funktionsfejl.

'LVVHÀOHUVIRUPDWXQGHUVW¡WWHVLNNH
USB-enheden understøttes ikke

USB-enheden er ikke kompatibel med
HQKHGHQ3U¡YHQDQGHQ
Dårlig radiomodtagelse

Øg afstanden mellem enheden og dit TV
eller din VCR.

Træk FM-antennen helt ud, og juster den.
Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

6WU¡PPHQHUEOHYHWDIEUXGWHOOHU
netledningen er blevet trukket ud.

Indstil uret/timeren igen.

Ingen lyd

Juster lydstyrken.

Uret forsvandt

Enheden skiftede til Eco-standbytilstand.
7U\NSn for at vise uret.

Ingen reaktion fra enheden

)MHUQVWU¡PNDEOHWWLOVOXWGHWLJHQRJ
tænd derefter for enheden igen.

Timeren fungerer ikke

Indstil uret korrekt.

Aktiver timeren.

Der blev ikke fundet nogen disk

Indsæt en disk.

Kontroller, at disken er indsat med
etiketsiden indad.

9HQWLQGWLONRQGHQVHQSnOLQVHQHU
fordampet.
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