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Indholdsfortegnelse

1 Vigtigt
Sikkerhed
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 enheden med en tør klud.
g Ventilationsåbninger må ikke blokeres.
Installer apparatet i overensstemmelse
med producentens instruktioner.

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 ADVARSEL vedr. brug af batterier –
sådan forebygger du batterilækage, der
kan forårsage personskade, tingskade
eller produktskade:
 Isæt alle batterier korrekt, og sørg
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.

h Installer ikke apparatet i nærheden
af varmekilder som f.eks. radiatorer,
varmeapparater, ovne eller andre
apparater (inkl. forstærkere), der
producerer varme.

o Apparatet må ikke udsættes for dryp
eller sprøjt.

i Sørg for, at netledningen ikke
trædes på, navnlig ved stikkene og
stikforbindelserne samt det sted, hvor
ledningen føres ud af apparatet.

q Dette produkt kan indeholde bly
og kviksølv. Bortskaffelse af disse
materialer kan være reguleret i henhold
til miljømæssige bestemmelser. Hvis du
ønsker oplysninger om bortskaffelse
eller genbrug, skal du kontakte de lokale
myndigheder eller Electronic Industries
Alliance: www.eiae.org.

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
den.
l Tag stikket ud af stikkontakten under
tordenvejr, eller hvis apparatet ikke skal
bruges gennem længere tid.
m $OVHUYLFHULQJVNDOXGI¡UHVDINYDOLÀFHUHW
personale. Apparatet skal serviceres,
hvis det er blevet beskadiget, f.eks.
hvis netledningen beskadiges, der er
20
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p Placer aldrig farlige genstande på
apparatet (f.eks. væskefyldte genstande
eller tændte lys).

r Hvis netstikket eller et apparatstik
bruges til at afbryde enheden, skal disse
kunne betjenes.
Advarsel
 Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
 )RUV¡JDOGULJDWVP¡UHQRJHQGHOSnDSSDUDWHW
 3ODFHUDOGULJGHWWHDSSDUDWSnDQGHWHOHNWULVN
udstyr.

 8GV WLNNHDSSDUDWHWIRUGLUHNWHVROO\VnEHQ
ild eller varmekilder.

 6HDOGULJSnODVHUVWUnOHQLQGHLGHWWHDSSDUDW
 Sørg for, at du altid kan komme til ledningen,
VWLNNRQWDNWHQHOOHUDGDSWHUHQVnGXNDQ
afbryde strømmen til apparatet.

Dette produkt overholder EU’s
krav om radiointerferens.
Produktet overholder følgende
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.
Uautoriseret
kopiering af
kopibeskyttet
materiale,
KHUXQGHUFRPSXWHUSURJUDPPHUÀOHU
udsendelser og lydindspilninger, kan være i
strid med reglerne om ophavsret og med
lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til
GLVVHIRUPnO

batterier er med til at forhindre potentielt
QHJDWLYSnYLUNQLQJDIPLOM¡RJPHQQHVNHUV
helbred.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt.
(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
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/
eller andre lande.
Dette apparat omfatter denne etiket:

Genbrug
Dit produkt er udviklet og
fremstillet i materialer og
komponenter af høj kvalitet, som
kan genbruges.
1nUHWSURGXNWHUIRUV\QHWPHG
symbolet med en overkrydset
DIIDOGVVSDQGSnKMXOEHW\GHUGHW
at produktet er omfattet af EUdirektiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig dit produkt
sammen med andet husholdningsaffald.
Undersøg venligst de lokale regler for
indsamlingsregler for elektriske og elektroniske
produkter. Den korrekte bortskaffelse af
dit gamle produkt er med til at forhindre
SRWHQWLHOWQHJDWLYSnYLUNQLQJDIPLOM¡HWRJ
menneskers helbred.
Dit produkt indeholder batterier, som falder
LQGXQGHU(8GLUHNWLY(&'HPn
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.

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.

Du bør undersøge de lokale
indsamlingsregler for batterier.
Den korrekte bortskaffelse af
DA
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Meddelelse

2 Dit Hi-Fimikrosystem
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
'XNDQInDOOHIRUGHOHQHYHGGHQVXSSRUWVRP
3KLOLSV\GHUYHGDWUHJLVWUHUHGLWSURGXNWSn
www.philips.com/welcome.

Indledning
Med denne enhed kan du nyde lyd fra diske,
EnQG86%HQKHGHUHNVWHUQHHQKHGHUHOOHU
radiostationer.
1nUGXDIVSLOOHUHWEnQGNDQGXIULWVNLIWHVLGH
SnEnQGHWXGHQPDQXHOWDWVNXOOHV WWHEnQGHW
i igen.
Enheden indeholder disse lydeffekter, der kan
berige lyden:
 Bas
 Diskant
 Incredible surround (INC. SURR)
Enheden understøtter følgende medieformater:

22

DA

Hvad er der i kassen
.RQWUROOHURJLGHQWLÀFHULQGKROGHWDISDNNHQ
 Hovedenhed x 1
 Højttaler x 2
 Vekselstrømskabel x 1
 Fjernbetjening med 2 AA-batterier
 FM-wireantenne x 1
 MW-spiralantenne x 1
 Lynvejledning
 Brugervejledning

D a ns k

Oversigt over hovedenheden

a STANDBY-ON/ECO POWER
 Tænd for enheden, eller skift til
standbytilstand eller Eco-standby.
b Diskskuffens dør

c iR


Fjernsensor.

d Skærmpanel
 Vis aktuel status.

DA

23

e


Stik til en USB-masselagringsenhed.

f PLAY/PAUSE
 Start eller sæt afspilningen af disk/
86%SnSDXVH
6WDUWDIVSLOQLQJDIEnQGHW

Oversigt over
fjernbetjeningen

g PRESET /
 *nWLOIRUULJHQ VWHVSRU
 Vælg en forudindstillet radiostation.
 6NLIWEnQGVLGH
h ALBUM/TUNING /
 *nWLOIRUULJHQ VWHDOEXP
 6¡JLQGHQIRUVSRUGLVN86%EnQG
 Find en radiostation.
i STOP/DEMO
 6WRSDIVSLOQLQJDIGLVN86%EnQG
 Slet et disk-/USB-program.
 Tænd eller sluk enhedens
funktionsvisning.
j OPEN/CLOSE
 cEQOXNEnQGVNXIIHQ
k


Stik til hovedtelefon.

l BASS
 Øg/reducer basniveau.
m TREBLE
 Øg/reducer diskantniveau.
n VOLUME
 Juster lydstyrken.
o Taster til valg af kilde
 Vælg en kilde.
p USB RECORD
 Optag fra en disk til en USB-enhed.
q TAPE RECORD
 Optag fra disk/USB/radio/AUX til
EnQG
r RDS/NEWS
 Vis RDS-oplysninger.
 Tænd eller sluk funktionen RDSnyheder.
s OPEN/CLOSE
 Åbn/luk diskskuffen.
24
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a PROGRAM
 Programmér spor.
 Programmér radiostationer.
b REPEAT
 Afspil et nummer eller alle numre
gentagne gange.
c TAPE A/B
 9 OJHQEnQGDIVSLOQLQJVWLOVWDQG
d PRESET /
 *nWLOIRUULJHQ VWHVSRU
 Vælg en forudindstillet radiostation.
 6NLIWEnQGVLGH
e



6WRSDIVSLOQLQJDIGLVN86%EnQG
Slet et disk-/USB-program.

g USB REC
 Optag fra en disk til en USB-enhed.
h TAPE REC
 Optag fra disk/USB/radio/AUX til
EnQG
i DIM
 Vælg forskellige niveauer af lysstyrke
for displayet.
j INC.SURR
 Tænd eller sluk for incredible
surround.
k BASS +/ Øg/reducer basniveau.
l USB
 Vælg USB-kilden.
m MUTE
 6OnO\GHQIUD
n TREBLE +/ Øg/reducer diskantniveau.
o TIMER ON/OFF
 Tænd eller sluk for alarm-timeren
p SLEEP/TIMER
 Indstil sleep-timeren.
 Indstil alarm-timeren.
q SNOOZE
 Stop alarmlyden i en periode.

u DISPLAY/CLOCK
 Indstil uret
 Vælg displayoplysninger.
v SHUFFLE
 Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
w Taster til valg af kilde
 Vælg en kilde.
D a ns k

f ALBUM /
 *nWLOIRUULJHQ VWHDOEXP
 6¡JLQGHQIRUVSRUGLVN86%EnQG
 Find en radiostation.

x STANDBY
 Tænd for enheden, eller skift til
standbytilstand eller Eco-standby.

3 Kom godt i gang
Advarsel
 %HQ\WWHVEHWMHQLQJRJLQGVWLOOLQJHUSnDQGHQ
PnGHHQGDQYLVWLGHQQHEUXJVYHMOHGQLQJ
er der risiko for, at du udsætter dig for farlig
EHVWUnOLQJHOOHUDQGHQIRUPIRUULVLNDEHOGULIW

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den
angivne rækkefølge.
Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt
RPPRGHOQXPPHUHWRJVHULHQXPPHUHWSn
apparatet. Modelnummeret og serienummeret
VWnUEDJSnDSSDUDWHW6NULYQXPUHQHKHU
Modelnr. __________________________
Serienr. ___________________________

Tilslut FM-antenne
1 Tilslut den medfølgende FM-antenne til
FMVWLNNHWSnKRYHGHQKHGHQVEDJVLGH

r USB DEL
 6OHWO\GÀOHUGHUHUJHPWSnHQ86%
enhed.
s



Start eller sæt afspilningen af disk/
86%SnSDXVH
6WDUWDIVSLOQLQJDIEnQGHW

t VOL +  Juster lydstyrken.

DA

25

Tilslut MW-antennen
1 Saml MW-spiralantennen.



3

Tilslut de røde kabler til “+” og de
sorte kabler til “-”.

Træk i stikdækslet for at lukke stikket.

a

2

Tilslut MW-spiralantennen til MW-stikket
SnKRYHGHQKHGHQVEDJVLGH

b

c

Tilslut strømmen

Tilslut højttalere
Advarsel
 Hvis du vil have optimal lyd, skal du kun
anvende de medfølgende højttalere.
 Tilslut kun højttalere med en impedans,
der er den samme som eller højere end
de medfølgende højttaleres. Se afsnittet
6SHFLÀNDWLRQHULGHQQHPDQXDO

Advarsel
 Risiko for produktskade! Kontroller, at
forsyningsspændingen svarer til den spænding,
GHUHUWU\NWSnEDJVLGHQDIHQKHGHQ
 Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for
at have udført alle andre tilslutninger.

Bemærk
 ,GHQWLÀNDWLRQVSODGHQÀQGHVEDJSn
hovedenheden.

1
Bemærk
 6¡UJIRUDWIDUYHUQHSnK¡MWWDOHUNDEOHUQHRJ
terminalerne matcher.

1
2
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Skub til stikdækslet, hvis stikket er lukket.
,QGV WKHOHGHQDÀVROHUHGHGHODINDEOHW
 Tilslut kablerne til den højre højttaler
til “R” og kablerne til den venstre
højttaler til “L”.
DA

Slut vekselstrømskablet til:
 hovedenheden.
 stikkontakten.

Gør fjernbetjeningen klar
Advarsel
 Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier
i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast
aldrig batterier i ild.

1
2

Åbn batterirummet.

3

Luk batterirummet.

Isæt batterier af typen 2 AA med korrekt
polaritet (+/-) som vist.

3
1
2

Bemærk
 Batterierne skal tages ud, hvis fjernbetjeningen
ikke skal bruges i længere tid.

Indstilling af ur
1 7U\NSnDISPLAY/CLOCK i
standbytilstand for at aktivere tilstanden
for indstilling af uret.

2

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

3
4
5

7U\NSnVOL +/- for at indstille timetallet.

6

7U\NSnDISPLAY/CLOCK for at
bekræfte.

7U\NSn

for at bekræfte.

7U\NSnVOL +/- for at indstille
minuttallet.

Tænd
1 7U\NSn

.
» Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

 %UXJLNNHEnGHJDPOHRJQ\HEDWWHULHUHOOHU
batterier af forskellig type samtidigt.

 Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal
GHUIRUERUWVNDIIHVSnIRUVYDUOLJYLV

Skifte til standby

1
Indstil radiostationer
automatisk
Hvis du tilslutter strømmen, og der ikke er
gemt nogen radiostationer, begynder enheden
automatisk at gemme radiostationer.

1

Tilslut enheden til strømforsyningen.
» [AUTO INSTALL - PRESS PLAY]
DXWRPDWLVNLQGVWLOOLQJWU\NSn3/$< 
vises.

2

7U\NSn SnKRYHGHQKHGHQIRUDW
begynde indstillingen.
» [AUTO] vises.
» Enheden gemmer automatisk
radiostationer med tilstrækkelig
signalstyrke.
» 1nUDOOHWLOJ QJHOLJHUDGLRVWDWLRQHU
er gemt, afspilles den først indstillede
radiostation automatisk.

7U\NSn for at sætte enheden i
standbytilstand.
» 8UHW KYLVGHWHULQGVWLOOHW YLVHVSn
displayet.

Sådan sættes enheden i Eco-standbytilstand:

1

Hold nede i mere end 2 sekunder.
» %DJJUXQGVEHO\VQLQJHQSnGLVSOD\HW
slukkes.

4 Afspilning
Afspil disk
1 7U\NSn CD for at vælge diskkilden.
2 7U\NSnOPEN/CLOSE Sn
KRYHGHQKHGHQIRUDWnEQHGLVNVNXIIHQ

3

Ilæg en disk med etiketsiden opad, og luk
derefter skuffen.

4

7U\NSn , hvis disken ikke afspilles.
 7U\NSn IRUDWV WWHDIVSLOQLQJSn
pause/genoptage afspilning.
 7U\NSn for at stoppe afspilning.
DA
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Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen:





7U\NSn / for at vælge et andet
spor.
7U\NSnALBUM / for at vælge
et album.
Søg inden for et spor ved at holde
ALBUM / nede, og giv derefter
slip for at genoptage normal
afspilning.

Afspil bånd
1 7U\NSnTAPEIRUDWY OJHEnQGNLOGHQ
2 7U\NSnOPEN/CLOSE SnIURQWSDQHOHW
IRUDWnEQHEnQGVNXIIHQ

3

/ JEnQGHWLPHGGHQnEQHVLGHQHGDG
og den fulde spole til venstre.

4

7U\NSn
for at starte afspilningen.
 7U\NSnALBUM / for at spole
IUHPHOOHUWLOEDJH7U\NSn for at
holde op med at spole frem eller
tilbage.
 7U\NSn for at stoppe afspilning.
 7U\NSn / IRUDWVNLIWHEnQGVLGH
under afspilning.
 Hvis du vil skifte afspilningstilstand,
VNDOGXWU\NNHSnTAPE A/B gentagne
gange for at vælge:
»
: afspil én side.

Afspil USB

Bemærk
 Kontroller, at USB-enheden indeholder spilbart
lydindhold til de understøttede formater. (se
¶86%DIVSLOQLQJVRSO\VQLQJHU·SnVLGH

1

Tilslut USB-enheden til
enheden.

2
3

7U\NSnUSB for at vælge USB-kilden.

4
5
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7U\NSnALBUM
mappe.

/

VWLNNHWSn

for at vælge en

DA

: afspil begge sider én gang.

»

DIVSLOEHJJHVLGHUÁHUHJDQJH
(op til 10 gange).

5 Disc/USB-afspilningstilstande
Gentagen og vilkårlig
afspilning
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.

2

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

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

»

1
2

7U\NSnSHUFFLE under afspilning.
» [SHUFFLE] vises: Alle spor afspilles i
YLONnUOLJU NNHI¡OJH
For at vende tilbage til normal afspilning
VNDOGXWU\NNHSnSHUFFLE igen.

Gentag + vilkårlig afspilning

1

2

7U\NSnSHUFFLE i afspilningstilstanden
“REP ALL”.
 7U\NSnREPEAT i
afspilningstilstanden “SHUFFLE ALL”.
 [SHUFFL REP ALL] vises: alle spor
DIVSLOOHVNRQWLQXHUOLJWLYLONnUOLJ
afspilning.

6 Lyt til radio
Find en radiostation
7U\NJHQWDJQHJDQJHSnTUNER for at vælge
FM eller MW.
1 7U\NSnALBUM / og hold den nede i
mere end 2 sekunder.
» [SEARCH] (søgning) vises.
» 5DGLRHQVWLOOHUDXWRPDWLVNLQGSnHQ
station med stærkt signal.

2

7U\NSnREPEAT og SHUFFLE for at
vende tilbage til normal afspilning.

Programmér radiostationer
automatisk

Programmér spor
Du kan højst programmere 40 spor.

1

I stopposition i CD/USB-tilstand skal du
WU\NNHSnPROGRAM for at aktivere
programmeringstilstanden.
» >352*@EOLQNHUSnGLVSOD\HW

2

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

3

7U\NSn / for at vælge et spornummer,
WU\NGHUHIWHUSnPROGRAM 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).


*HQWDJWULQIRUDWÀQGHÁHUHVWDWLRQHU
 )RUDWVWLOOHLQGSnHQVYDJVWDWLRQ
VNDOGXWU\NNHSnALBUM /
JHQWDJQHJDQJHLQGWLOGXÀQGHUGHQ
optimale modtagelse.

/

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

Få vist afspilningsoplysninger
1 8QGHUDIVSLOQLQJVNDOGXWU\NNHSn
DISPLAY/CLOCK gentagne gange for at
vælge afspilningsoplysninger.

Du kan højst programmere 40 forudindstillede
radiostationer (FM + MW).
1 ,WXQHUWLOVWDQGHQVNDOGXWU\NNHSn
PROGRAM og holde den nede i mere
end 2 sekunder for at aktivere den
automatiske programmeringstilstand.
» [AUTO] (automatisk) vises.
» RDS-stationer og andre tilgængelige
stationer programmeres.
» Den først programmerede radiostation
afspilles automatisk.

Programmér radiostationer
manuelt
Du kan højst programmere 40 forudindstillede
radiostationer (FM + MW).
1 Find en radiostation.
2 7U\NSnPROGRAM for at aktivere
programmeringstilstanden.
» [PROG] (program) vises.

3

7U\NSnPRESET / for at tilknytte et tal
WLOGHQQHUDGLRVWDWLRQRJWU\NGHUHIWHUSn
PROGRAM for at bekræfte.
» Det forudindstillede nummer og
IUHNYHQVHQSnGHQIRUXGLQGVWLOOHGH
station vises.
DA

29

D a ns k

Vilkårlig afspilning

4

*HQWDJRYHQVWnHQGHWULQIRUDW
SURJUDPPHUHÁHUHVWDWLRQHU
Tip

 Hvis du vil overskrive en programmeret
VWDWLRQVNDOGXJHPPHHQDQGHQVWDWLRQSn
dens plads.

Vælg en forudindstillet
radiostation
1 ,WXQHUWLOVWDQGVNDOGXWU\NNHSnPRESET
/

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
For en FM-station med RDS skal
GXWU\NNHJHQWDJQHJDQJHSnRDS/
NEWSIRUDWInYLVWIRUVNHOOLJH
udsendelsesoplysninger.

Lyt til RDS-nyheder

1

6¡UJIRUDW5'6VWDWLRQHUQHJHPPHVSn
enheden.

2

7U\NSnRDS/NEWS gentagne gange for
at aktivere eller deaktivere funktionen
RDS-nyheder under afspilning af disk/
86%EnQG$8;
» Hvis funktionen RDS-nyheder er
aktiveret, og der modtages nyheds-/
WUDÀNWUDQVPLVVLRQVWLOOHUHQKHGHQ
DXWRPDWLVNLQGSnHQ5'6VWDWLRQVRP
VHQGHUQ\KHGHUWUDÀNPHOGLQJHU
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Juster lydstyrken
1 8QGHUDIVSLOQLQJVNDOGXWU\NNHSn
VOL +/- for at skrue op eller ned for
lydstyrken.

Bas og diskant
1 7U\NSnBASS +/- for at øge/reducere
EDVVHQRJWU\NSnTREBLE +/- for at øge/
reducere diskanten under afspilning.

for at vælge et forudindstillet nummer.

FM-stationer med RDS

1

7 Juster lyd

Slå lyden fra
1 8QGHUDIVSLOQLQJVNDOGXWU\NNHSnMUTE
IRUDWVOnO\GHQIUDWLO

Incredible surround
Du kan udvide lydbilledet med en virtuel
surround-lydeffekt.

1

7U\NSnINC.SURR for at tænde eller
slukke for incredible surround under
afspilning.

Lyt via hovedtelefon
1 Slut en hovedtelefon til VWLNNHWSn
enheden.

8 USB-optagelse
'XNDQRSWDJHO\GÀOHUQHIUDHQGLVNRYHUSnHQ
86%HQKHG$XGLR&'VSRURJ03ÀOHUEOLYHU
RSWDJHWLPSIRUPDWRJ:0$ÀOHURSWDJHVL
.wma-format.
)¡UVWHJDQJGXRSWDJHUSn86%RSUHWWHVHQ
PDSSHPHGQDYQHW´3+,/,36µDXWRPDWLVNSn
86%HQKHGHQ+YHUJDQJGXRSWDJHUSn86%
JHPPHVGHRSWDJQHÀOHULHQXQGHUPDSSH
i “PHILIPS”-mappen. Filer og undermapper
navngives numerisk i den rækkefølge, de
oprettes.

4



For at vælge et spor, hvorfra
optagelsen starter.
3 Tilslut USB-enheden til VWLNNHWSn
enheden.
4 7U\NSnUSB REC gentagne gange for at
vælge:
 [RIP ONE] (rip ét): Det første/
aktuelle spor optages.
 [RIP ALL] (rip alle): alle spor/de
resterende spor optages.
» Diskafspilning starter automatisk fra
begyndelsen af disken/det valgte spor,
og optagelsen starter.
 7U\NSn for at stoppe optagelsen.
Bemærk
 Hvis USB-enheden ikke har nok hukommelse
til at gemme CD-sporet, vises en meddelelse
om, at hukommelsen er fuld.

9 Optagelse på
bånd
Bemærk
 %UXJNXQ´QRUPDOHµ ,(&W\SH, EnQGKYRU
tapperne til skrivebeskyttelse ikke er knækket
af, til optagelse.

1

7U\NSnOPEN/CLOSE SnIURQWSDQHOHW
IRUDWnEQHEnQGVNXIIHQ
2 6 WHWEnQGL
3 Forbered den kilde, der skal optages fra.
 Disk - Vælg diskkilde, og isæt en
disk. Du kan vælge et spor, hvorfra
optagelsen starter.
 USB - Vælg USB-kilde, og tilslut en
86%HQKHG'XNDQY OJHHQO\GÀO
hvorfra optagelsen starter.
 5DGLR6WLOLQGSnHQUDGLRVWDWLRQ
 AUX - Vælg AUX-kilde, tilslut
HQHNVWHUQHQKHGRJSnEHJ\QG
afspilning af den.

7U\NSnTAPE REC for at starte optagelsen.
» Ved valg af disk/USB starter
afspilningen automatisk fra begyndelsen
af disken/USB’en (eller fra det valgte
VSRUGHQYDOJWHO\GÀO RJRSWDJHOVHQ
JnULJDQJ
 7U\NSn for at stoppe optagelsen.
D a ns k

Optagelse fra CD til USB
1 7U\NSn CD for at vælge diskkilden.
2 Ilæg en disk.

10 Andre
funktioner
Indstil alarm-timeren
Denne enhed kan bruges som vækkeur. Disk,
UDGLR86%HOOHUEnQGDNWLYHUHVWLODIVSLOQLQJSn
et forudindstillet tidspunkt.
1 Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.
2 7U\NSn for at skifte til standbytilstand.
3 Hold SLEEP/TIMER nede i mere end 2
sekunder.
4 7U\NSn CD eller TUNER eller USB eller
TAPE for at vælge en kilde.
5 7U\NSnVOL +/- for at indstille timetallet.
6 7U\NSn for at bekræfte.
7 7U\NSnVOL +/- for at indstille minuttallet.
8 7U\NSnSLEEP/TIMER for at bekræfte.
» Timeren er indstillet og aktiveret.
Sådan deaktiveres eller genaktiveres en alarmtimer
1 7U\NJHQWDJQHJDQJHSnTIMER ON/OFF .
» Hvis timeren aktiveres, vises .
» Hvis timeren deaktiveres, forsvinder .
Tip
 Det er ikke muligt at indstille alarm-timeren i
AUX-tilstand.

 +YLVGLVN86%EnQGHUYDOJWVRPNLOGHPHQ
GHULNNHHUHQO\GÀOHOOHUHWEnQGWLODIVSLOQLQJ
aktiveres radioen automatisk.

Stop alarmlyden

1

7U\NSnSNOOZEQnUDODUPHQJnULJDQJ
» Alarmen stopper i 5 minutter.
DA
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Indstil sleep-timeren
Denne enhed kan automatisk skifte til standby
efter en forudindstillet periode.

1

Mens enheden er tændt, skal du trykke
ÁHUHJDQJHSnSLEEP/TIMER for at vælge
et fast tidsinterval (i minutter).
» 1nUVOHHSWLPHUHQDNWLYHUHVYLVHV
[SLEEP] (dvale).

Få demonstreret enhedens
funktioner
1 7U\NSnSTOP/DEMO og hold den
nede i standbytilstand, indtil “DEMO
ON” vises
» Denne enheds funktioner vises en
HIWHUHQSnGLVSOD\HW


Sådan deaktiveres sleep-timeren

1

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

Lyt til en ekstern enhed

Hvis du vil slukke for
GHPRQVWUDWLRQHQVNDOGXWU\NNHSn
STOP/DEMO og holde den nede,
indtil “DEMO OFF” vises.

11 Produktinformation

Du kan lytte til en ekstern lydenhed via enheden.

1
2

3

7U\NSnAUX for at vælge kilden AUX.
Slut lydkablerne (hvide/røde stik medfølger ikke) til:
 AUX INVWLNNHQHSnKRYHGHQKHGHQV
bagside.
 $8',2287VWLNNHQHSnHQHNVWHUQ
enhed.
Start afspilning af enheden (se
brugervejledningen til enheden).

Slet fra en USB-enhed
1 7U\NSn / IRUDWY OJHHQO\GÀOXQGHU
USB-afspilning.
 Hvis du vil slette en lydmappe, skal du
WU\NNHSnALBUM / i stopposition
for at vælge en lydmappe.
2 7U\NSnUSB DEL.
» Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

3

7U\NSnUSB DEL igen for at bekræfte,
mens bekræftelsesmeddelelsen vises.

Juster lysstyrken for displayet
1 7U\NJHQWDJQHJDQJHSnDIM for at
Y OJHIRUVNHOOLJHQLYHDXHUDIO\VVW\UNHSn
displayet.
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Bemærk
 Produktinformation kan ændres uden varsel.

6SHFLÀNDWLRQHU
Forstærker
Samlet udgangseffekt
Frekvenskurve
Signal-/støjforhold
Aux-input

2 x 75 W RMS
60 - 16 kHz
>67 dB A (IEC)
1500 mV/2000 mV

Disk
Lasertype
Halvleder
Diskdiameter
12 cm/8 cm
Understøttet disk CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC
24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk < 1,5%
forvrængning
Frekvensgang
20 Hz -20 kHz (44,1 kHz)
Signal/støj-forhold >76 dBA

,QGVWLOOLQJVRPUnGH
Indstillingstrin
Antal
forudindstillede
stationer
FM
MW

FM: 87,5 - 108 MHz
MW: 531 - 1602 kHz
50 KHz (FM);
9 KHz (MW)
40 (FM + MW)

75 ohm wireantenne
spiralantenne

Højttalere
Højttalerimpedans
Basenhed
Diskantenhed
0nO %[+['
Vægt

4 ohm
1 x 5,25”
%nQGGLVNDQW
175 x 252 x 196 mm
2,97 kg (hver)

Generelle oplysninger
Vekselstrøm
Strømforbrug ved drift
Strømforbrug ved
standby
Strømforbrug ved
Eco-standby
Direkte USB
0nO
Hovedenhed
(B x H x D)
Vægt (uden
højttalere)

220 - 240 V, 50 Hz
55 W
< 15 W

Understøttede formater:
 86%HOOHUKXNRPPHOVHVÀOIRUPDW)$7
FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 bytes)
 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)
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

<1W

Understøttede MP3diskformater

Version 2.0/1.1




179 x 252 x 340 mm




3,42 kg

USB-afspilningsoplysninger
Kompatible USB-enheder:
 86%ÁDVKKXNRPPHOVH 86%HOOHU
USB 1.1)
 86%ÁDVKDIVSLOOHUH 86%HOOHU86%
 Hukommelseskort (kræver en ekstra
kortlæser for at fungere sammen med
denne enhed)





ISO9660, Joliet
Maksimalt antal titler: 999 (afhængigt af
ÀOQDYQHQHVO QJGH
Maksimalt antal album: 99
Understøttede samplingfrekvenser: 32
kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Understøttede bithastigheder: 32-320
(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
opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt
ikke rengøringsmidler, som indeholder
alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.
DA
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Tuner

Rengøring af diske
 1nUHQGLVNEOLYHUVQDYVHW
kan du rengøre den med en
renseklud. Aftør disken fra
midten og ud til kanten.
 Brug ikke opløsningsmidler
som benzen, fortynder,
andre tilgængelige
rensemidler eller antistatisk spray
beregnet til analoge grammofonplader.
Rengør disklinser
 Efter lang tids brug kan der sætte sig
VQDYVHOOHUVW¡YSnGHQRSWLVNHOLQVH)RU
at sikre god afspilningskvalitet skal linsen
rengøres med Philips CD Lens Cleaner
eller et andet egnet rengøringsmiddel.
Følg instruktionerne til produktet.

12 Fejlfinding
Advarsel
 Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere enheden, da
JDUDQWLHQLVnIDOGERUWIDOGHU
+YLVGHURSVWnUIHMOSnDSSDUDWHWE¡UGX
kontrollere følgende punkter, inden du bestiller
reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du
JnWLO3KLOLSV·ZHEVWHGZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
1nUGXNRQWDNWHU3KLOLSVVNDOGXV¡UJHIRUDW
apparatet er i nærheden, og at modelnummeret
og serienummeret er tilgængelige.
Ingen strøm

Kontroller, at enhedens strømkabel er
korrekt tilsluttet.

Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

)RUDWVSDUHSnVWU¡PPHQVNLIWHUHQKHGHQ
automatisk til standby 15 minutter efter,
at afspilningen stopper, og der ikke er
foretaget nogen betjening af knapper.
Ingen lyd eller dårlig lyd

Juster lydstyrken.

Kontroller, at højttalerne er tilsluttet
korrekt.

Kontroller, om de blottede højttalerkabler
er fastklemte.
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Der er byttet om på lydoutputtet fra venstre
og højre

Kontroller højttalertilslutningerne og
-placeringen.
Ingen reaktion fra enheden

Fjern strømkablet, tilslut det igen, og
tænd derefter for enheden igen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke

,QGHQGXWU\NNHUSnHQIXQNWLRQVNQDS
skal du først vælge den korrekte kilde
PHGIMHUQEHWMHQLQJHQLVWHGHWIRUSn
hovedenheden.

Prøv at formindske afstanden mellem
fjernbetjeningen og enheden.

,V WEDWWHULHUQHVnSROHUQH ² YHQGHU
som vist.

Udskift batterierne.

Peg fjernbetjeningen direkte mod
VHQVRUHQSnIRUVLGHQDIKRYHGHQKHGHQ
Der blev ikke fundet nogen disk

Indsæt en disk.

Kontroller, om disken er sat omvendt i.

9HQWLQGWLONRQGHQVHQSnOLQVHQHU
fordampet.

Udskift eller rengør disken.

Brug en færdiggjort CD eller en disk med
korrekt format.
1RJOHDIÀOHUQHSn86%HQKHGHQNDQLNNHYLVHV

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

'LVVHÀOHUVIRUPDWXQGHUVW¡WWHVLNNH
USB-enheden understøttes ikke

USB-enheden er ikke kompatibel med
enheden. Prøv en anden.
Dårlig radiomodtagelse

Øg afstanden mellem enheden og dit TV
eller din VCR.

Hvis signalet er for svagt, kan du prøve at
justere antennen eller tilslutte en ekstern
DQWHQQHIRUDWInHQEHGUHPRGWDJHOVH
Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

Strømmen er blevet afbrudt, eller
netledningen er blevet trukket ud.

Indstil uret/timeren igen.
Timeren fungerer ikke

Indstil uret korrekt.

Aktiver timeren.
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