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Wireless PC Link Micro

MCW770
MCW770

Installatie op maat

Inhoud
Handmatige installatie van de driver
voor de draadloze USB-adapter, de
Philips Media Manager software en de
netwerkconfiguratie _____________ 2
Installatie van een extra audiosysteem of
herstel als PC-linkinstellingen voor het
audiosysteem verloren zijn gegaan __ 3–4
Installatie van een extra PC-server
of herstel van PC-linkinstellingen
op uw PC ___________________ 4–5
Integratie van MC W770 in een
bestaand (thuis)netwerk ________ 6–9
Hulpprogramma´s netwerk ______ 10–13
Controleer aansluiting ___________ 10
Wijziging van USB-poort met
behulp van de MC W770 _____ 10–11
Wijziging van het draadloos
kanaal ____________________ 12–13
Een andere draadloze netwerkadapter
gebruiken ____________________ 14–19
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Draadloze PC-link

Installatie op maat

Nederlands

Installatie op maat
Naast de Snelle installatie
zijn er ook menu’s voor
Installatie op maat om
ingewikkelder configuraties
in te stellen.
Gebruik dit soort
installatie alleen als u
ervaring hebt met het
instellen van netwerken
met extra opties:
– Integratie van
MC W770 in een
bestaand netwerk
– Een extra
audiosysteem
toevoegen
– Een extra PC-server
toevoegen
Handmatige installatie van de driver voor de draadloze USB-adapter, de Philips
Media Manager software en de netwerkconfiguratie
Deze 3 installatiestappen
voeren dezelfde functies
uit en hebben dezelfde
werking als de snelle
installatie (zie „Snelle
installatie”) in één keer,
behalve het volgende
extra venster dat tijdens
de netwerkconfiguratie
verschijnt:

●

2

U moet niet Do not
perform automatic
setup selecteren voor dit
type installatie, want dit is
alleen nodig om de MC
W770 in een bestaand netwerk te integreren zoals later beschreven. Klik gewoon op Next om
verder te gaan.
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Installatie op maat

Draadloze PC-link

Installatie van een extra audiosysteem of herstel als PC-linkinstellingen voor het
audiosysteem verloren zijn gegaan
Als u een extra MC W770 of een gelijkwaardig audiosysteem aan uw bestaande MC W770
netwerk wilt toevoegen, kunt u deze aansluiten op dezelfde PC-server zonder de instellingen
van de huidige PC-linkinstallatie te wijzigen. Deze procedure kan ook worden gevolgd als de
PC-linkinstellingen op de audioset verloren zijn gegaan.

1 Selecteer Add additional Audio System in het menu Installatie op maat en klik op Install.
2 ➜ De PC controleert
de PClinkconfiguratie en
het volgende venster
verschijnt:
Klik op Next om door
te gaan.

3

➜

Na enige tijd
verschijnt het
volgende venster:

3
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Draadloze PC-link

Installatie op maat

Nederlands

4 Houd op het extra audiosysteem PC LINK A minimaal 5 seconden ingedrukt tot
INSTALLING op de set te lezen is.
De set zoekt naar een aansluiting met de PC. Dit kan ongeveer een minuut duren. Als de
aansluiting is aangetroffen wordt Next geactiveerd.

➜

Opmerking: Als het extra audiosysteem geen MC W770 is, kijk dan in de gebruiksaanwijzing van het
apparaat hoe u naar het installatiemenu moet gaan.
Klik op Next.

5

➜

De installatiestappen
worden automatisch
door de PC
uitgevoerd. Na afloop
worden PC LINK en
COMPLETED op de
set weergegeven en
verschijnt het
volgende venster:

Klik op Exit en de
installatie is voltooid.

Installatie van een extra PC-server of herstel van PC-linkinstellingen op uw PC
Als u uw MC W770(‘s) samen met meer dan een PC wilt gebruiken, moet u de Philips Media
Manager Software en de PC-linkinstelling op uw PC installeren. Hiervoor is een draadloze
USB-adapter nodig. Als u een andere netwerkadapter wilt gebruiken dan meegeleverd bij de
MC W770 gaat u te werk volgens hoofdstuk „Een andere draadloze netwerkadapter
gebruiken” (Houd er wel rekening mee dat de goede werking niet kan worden gegarandeerd
bij gebruik van een andere netwerkadapter). Deze procedure kan ook worden gevolgd als uw
PC-linkinstellingen op uw PC verloren gingen of vernietigd werden.
Als u de meegeleverde draadloze USB-adapter gebruikt gaat u als volgt te werk:

1 Ga op de PC naar het menu Installatie op maat, selecteer Add New PC server en klik op
Install.
➜ U wordt gevraagd of u de driver voor de draadloze USB-adapter wilt installeren.

2 Als de driver niet geïnstalleerd is en u wilt hem gebruiken: Klik op Yes.
➜

De drivers worden geïnstalleerd en de PC moet opnieuw worden opgestart.

Als de draadloze USB-adapter al geïnstalleerd is: Klik op No.

4
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3 Als u op No geklikt
hebt of de installatie van
de driver voltooid is,
wordt de Philips Media
Manager Software
geïnstalleerd. Daarna
wordt de PC opnieuw
opgestart en worden de
PC-configuraties
gecontroleerd.Tenslotte
verschijnt het volgende
venster:

4 Houd op het audiosysteem PC LINK A minimaal 5 seconden ingedrukt tot INSTALLING op
de set te lezen is.
➜ De set zoekt naar een aansluiting met de PC. Dit kan ongeveer een minuut duren. Als de
aansluiting is
aangetroffen wordt
Next geactiveerd.
Klik op Next.

5

➜

Het volgende venster
verschijnt:

Klik op Exit en de
installatie is voltooid.

5
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Nederlands

Integratie van MC W770 in een bestaand (thuis)netwerk
U kunt de MC W770 ook installeren in een ander eventueel bestaand netwerk dat voldoet aan
de voorschriften van Wi-Fi of IEEE802.11b,g. Gebruik dit soort installatie alleen als u
ervaring hebt met het omgaan met draadloze netwerken en ervaring hebt met
het instellen van deze netwerken! Over het algemeen zijn er 2 typen
netwerkconfiguraties: ad-hoc mode (gebruikt voor rechtstreekse aansluitingen op PC’s) en
infrastructure mode (gebruikt als u een of meer access points in uw netwerk hebt). Beide
configuraties worden ondersteund.
Voordat u deze installatieprocedure start:
– Er moet een PC in het netwerk zijn waarop de specifieke Philips Media Manager Software
geïnstalleerd is. Installeer de Philips Media Manager software dus alleen vanaf de installatie-CD.
– De draadloze USB-adapter moet al geïnstalleerd zijn en aangesloten op de PC die u voor
installatie gebruikt.
– U moet beschikken
over de draadloze
instellingen voor uw
netwerk zoals SSID en
WEP-sleutels.

1 Leg de installatie-disc in.
De installatie-instructie
verschijnt automatisch. Is
dit niet het geval, start de
installatie dan handmatig
door setup_.exe vanaf
de installatie-CD uit te
voeren.Volg de
installatieprocedure tot
het volgende venster
verschijnt:
Selecteer Custom
Installation en klik op
Install.

2

➜

Het volgende venster
verschijnt.

Selecteer Setup
Network en klik
nogmaals op Install.

6
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Draadloze PC-link
Nederlands

MC-W770/nld

De PC controleert
de PClinkconfiguratie en
afhankelijk van de
PC-configuratie
verschijnt het
volgende venster:

Het volgen van de
procedure wijzigt uw
PC-linkinstellingen niet.
Klik op Next.

4

➜

Het volgende venster
verschijnt:

Vink de optie Do not
perform automatic
setup aan en klik dan
op Next.

7
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5

➜

Installatie op maat

De installatieprocedure
configureert uw
netwerkinstellingen.
Na afloop verschijnt
het volgende venster:

6 Houd op uw MC W770 PC LINK A minimaal 5 seconden ingedrukt tot INSTALLING op de
set te lezen is.
➜ De set zoekt naar een aansluiting met de PC. Dit kan ongeveer een minuut duren. Als de
aansluiting is aangetroffen wordt Next geactiveerd. Klik op Next.

7

➜

De PC gaat de
netwerkconfiguraties
lezen. Het volgende
venster verschijnt.

Selecteer een
netwerkconfiguratie, het
liefst een lege (“”). U
moet niet
STANDARD
selecteren. Er zijn
maximaal
5 netwerkconfiguraties
mogelijk. Ingeval alle
netwerkconfiguraties al
in gebruik zijn, selecteert
u er een die u niet meer
gebruikt. Klik op edit.

8
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Als u op edit geklikt
hebt, het volgende
venster verschijnt.

Voer uw draadloze
instellingen in en klik op
OK. Klik dan op Savein
het vorige venster.
Aanbevolen wordt
encryptie met WEPsleutels te gebruiken
voor beveiliging van het
netwerk.
Opmerking: U dient het
actieve netwerk te
selecteren vanuit
MCW770. (Zie hoofdstuk Een ander netwerk selecteren)

9

➜

De nieuwe
netwerkconfiguraties
worden opgeslagen
in de MC W770 en
de draadloze
instellingen op uw PC
worden opnieuw
geconfigureerd. Na
afloop verschijnt het
volgende venster:

De installatie is voltooid,
klik op Exit om het
installatieprogramma te
verlaten.

10 Uw MC W770 is nu in staat verbinding te maken met uw netwerk. Houd er rekening mee dat
muziek alleen kan worden afgespeeld van PC´s in hetzelfde netwerk waarop de specifieke
Philips Media Manager Software geïnstalleerd is.

9
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Hulpprogramma´s netwerk
Controleer aansluiting
Voer een snelle controle uit van uw draadloze PC-linkaansluiting.
Wijziging van USB-poort met behulp van de MC W770
De installatie van de MC W770 is geoptimaliseerd voor de tijdens installatie gebruikte
USB-poort. Daarom moet de meegeleverde draadloze USB-adapter alleen op deze specifieke
USB-poort worden aangesloten.
Wijzigen van de USB-poort kan de volgende nadelen hebben (Windows XP, 2000 en nieuwer):
– Het verbinden van de MC W770 met uw PC kan tot 2 minuten duren
– In sommige gevallen moet de driver van de draadloze USB-adapter opnieuw worden
geïnstalleerd
Als u de USB-poort toch wilt wijzigen (bijv. omdat u een USB-hub gebruikt), gaat u te werk
zoals hieronder beschreven.

1 Sluit de draadloze USB-adapter aan op de nieuwe USB-poort.
➜

0

Windows zal deze herkennen en de toepasselijke drivers laden.Windows kan een
waarschuwing weergeven dat de driver niet door Microsoft goedgekeurd is (bericht verschilt
per Windows-versie). Negeer het bericht en ga door met de installatie.

Als de juiste driver niet gevonden wordt, annuleert u en gebruikt u eerst Installation of the
wireless USB adapter in Custom installation.

2 Ga naar Network
Utilities, selecteer
Install different USB
port en klik op Start.
➜ De configuratie van
de PC wordt
gecontroleerd en
afhankelijk van de
PC-configuratie
verschijnt het
volgende venster:
Klik op Next om door
te gaan.

10
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➜

Nederlands

Draadloze PC-link
De netwerkinstellingen worden
opnieuw
geconfigureerd en
het volgende venster
verschijnt:

4 Houd op uw MC W770

PC LINK A minimaal 5 seconden ingedrukt tot INSTALLING op de set te lezen is.
➜ De set zoekt naar een aansluiting met de PC. Dit kan ongeveer een minuut duren. Als de
aansluiting is aangetroffen wordt Next geactiveerd. Klik op Next.

5

➜

De PC maakt
verbinding met uw
MC W770 en leest
de voorinstellingen
en werkt uw
installatie bij. Het
volgende venster
verschijnt:

Klik op Exit en de
installatie is voltooid.

11
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Wijziging van het draadloos kanaal
De draadloze PC-link gebruikt de wereldwijd gestandaardiseerde zogenaamde 2.4GHz
ISM-band. De draadloze PC-link kan verschillende transmissiekanalen gebruiken en het is
misschien nodig om van kanaal te wisselen om de kwaliteit van de verbinding te optimaliseren.

1 Ga naar Network Utilities, selecteer Change transmission channel en klik op Start.
2 ➜ De configuratie van
de PC wordt
gecontroleerd en het
volgende venster
verschijnt:
Klik op Next om te
bevestigen.

3

12

➜

De instellingen
worden opnieuw
geconfigureerd en
het volgende venster
verschijnt:
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4 Houd op uw MC W770 PC LINK A minimaal 5 seconden ingedrukt tot INSTALLING op de
set te lezen is.
➜ De set zoekt naar een aansluiting met de PC. Dit kan ongeveer een minuut duren. Als de
aansluiting is aangetroffen wordt Next geactiveerd. Klik op Next.

5

➜

Het volgende venster
verschijnt om een
kanaal te selecteren:

Selecteer een
willekeurig kanaal.Wij
raden u aan kanaal 1, 6,
of 11 te gebruiken. In
ieder geval moet het
nieuw geselecteerde
kanaal verschillen van de
huidige instelling.
Klik op Save om te
bevestigen.

6

➜

De netwerkinstellingen worden
gewijzigd en het
volgende venster
verschijnt:

Klik op Exit en de
installatie is voltooid.

13
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Een andere draadloze netwerkadapter gebruiken
De volgende stappen beschrijven hoe u een andere dan de bij de MC W770 verpakte
draadloze netwerkadapter kunt gebruiken om de MC W770 voor die adapter in te stellen. Uw
netwerkadapter moet al geïnstalleerd zijn, aangesloten op de PC en gereed voor draadloze
werking. Houd er echter rekening mee dat een goede werking niet kan worden gegarandeerd
bij gebruik van een andere netwerkadapter.

1 Leg de installatiedisc in
de CD-ROM-drive van
uw PC.
➜ De installatieinstructie verschijnt
automatisch. Is dit
niet het geval, start
de installatie dan
handmatig door
setup_.exe vanaf de
installatie-CD uit te
voeren.Volg de
installatieprocedure
tot het volgende
venster verschijnt:
Selecteer Custom
Installation en klik op
Install.

2

➜

Het volgende venster
verschijnt.

Selecteer Setup
Network en klik
nogmaals op Install.

14
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➜

Nederlands

Draadloze PC-link
Het programma
netwerk instellen
start. Dit zoekt eerst
naar de geïnstalleerde
draadloze USBadapter die bij de set
werd meegeleverd.
Als deze adapter niet
gevonden wordt,
verschijnt het
volgende venster:

4 U moet het installatienetwerk voor de MC W770 instellen met uw netwerkadapter. Het
installatienetwerk heeft de volgende parameter:
SSID:W770-INST-PHAS
Kanaal: 5
WEP: uit
AD-HOC configuratie
Gebruik het hulpprogramma van uw netwerkadapter om deze instellingen vast te leggen.
Opmerking:Voordat u uw netwerkadapter instelt op het installatienetwerk van de MC W770 zou u
de huidige door uw adapter gebruikte netwerkinstellingen kunnen opschrijven omdat u ze
waarschijnlijk voor de MC W770 wilt gebruiken als netwerkinstellingen bij normale werking.

5 Verdere instellingen moeten in het configuratiescherm bij Windows Netwerk worden gemaakt.
Selecteer Windows Start/Settings/Network Connections.

6

➜

Het overzicht van uw netwerkadapter verschijnt.

15
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7

➜

Kies in het venster
Properties van uw
netwerkadapter voor
de optie Obtain an
IP address
automatically.

Klik op OK.

➜

In Windows XP:
selecteer bij
Properties de tab
Wireless
Networks en
deselecteer de optie
Use Windows to
configure my
wireless network
settings.

Klik op OK.

8 Uw draadloos netwerkadapter is nu gereed voor installatie met de MC W770. Met de
hulpprogramma´s van uw draadloze adapter zou u nog eens kunnen controleren of het juiste
installatienetwerk met de juiste netwerkparameter is ingesteld en geactiveerd.

9 Nu moet u de optie Expert Install op uw MC W770 activeren. Druk op uw MC W770 op PC
LINK A om de PC als bron te selecteren.

16
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10 Houd op uw MC W770 PC LINK A minimaal 5 seconden ingedrukt tot INSTALLING op de
set te lezen is.

11 Houd op uw MC W770 HOME minimaal 2 seconden ingedrukt tot EXPERT INSTALL op de
set te lezen is.

12 Klik op Next in het
programma
netwerkinstellingen van
uw PC.

13 ➜ Het programma
netwerkinstellingen
zoekt nu naar de
MC W770 en leest
de huidige
netwerkconfiguraties
van uw set. Het
volgende venster
verschijnt.
Selecteer een
netwerkconfiguratie die
u wilt wijzigen, het liefst
een lege (“”). U moet
niet STANDARD
wijzigen. Klik op edit.

17
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Nederlands

14 ➜ Het volgende venster
verschijnt.
Voer de netwerkparameter van uw
netwerk in en klik op
OK. Klik dan op Save
in het vorige venster.
Aanbevolen wordt
encryptie met WEPsleutels te gebruiken
voor beveiliging van het
netwerk.

15 ➜ Het volgende venster
verschijnt:
De netwerkparameter
wordt nu overgebracht
naar de MC W770 en
als één
netwerkconfiguratie in
de set opgeslagen.

18
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Nederlands

Draadloze PC-link
16 ➜ De nieuwe
netwerkinstellingen
worden in de
MC W770
opgeslagen en zijn
gereed voor gebruik
bij normale werking
van de set. Het
volgende venster
verschijnt:
Klik op Exit om het
programma
netwerkinstellingen op
uw PC te sluiten.

17 De MC W770 verlaat de optie Expert Install automatisch en gaat over op normale werking. Hij
stelt een netwerk in voor normale werking.

18 Nu moet u de draadloze adapter van uw PC instellen op het netwerk dat zojuist op de
MC W770 is opgeslagen, zodat beide ook bij normale werking verbinding kunnen maken (de
draadloze adapter is nog ingesteld op de optie Expert Install). Om dit te doen, gebruikt u
nogmaals de hulpprogramma´s van uw draadloze adapter.Voor een juiste werking moet ook
het IP-adres van de PC goed worden ingesteld.

19 Bij de installatiesoftware van de PC drukt u op Next/Next/Finish om de PC-installatie te
verlaten.

20 Vergeet niet dat voor een succesvolle werking ook de Philips Media Manager Software moet
worden ingesteld, die moet werken op een PC die deel uitmaakt van het netwerk dat u zojuist
hebt ingesteld.
Als er meer dan een netwerkconfiguratie in de MC W770 is opgeslagen, zou u degene kunnen
selecteren die zojuist is ingesteld (zie Een ander netwerk selecteren in hoofdstuk
„PC-linkfunctie”). Anders (één netwerkconfiguratie opgeslagen in de MC W770) maakt de
audioset verbinding met netwerk/PC en is uw PC-link volledig gebruiksklaar.

19
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Norge
Typeskilt finnes på apparatens bakside.
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den
innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så
lenge apparatet er tilsluttet
nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet
ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si dichiara che l’apparecchio MC W770 Philips risponde
alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n.
548.
Fatto a Eindhoven
Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven,The Netherlands
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NAVIGATION (Example only)
9 Server 1
65
ALBUM

Server 1

9 :

ARTIST

9 :

GENRE

9 :

Pop

9 :

65

9 T1,T2,T3..
Madonna

65

9 T1,T2,T3
Album 1

65

9 :

Album2

-------

T1,T2,T3

9 T1,T2,T3

65

Server 1 :

Server 1

9 :

Pink

65

-------

T1,T2,T3

9 :

Album3

-------

-------

9 :
-------

........

9 :

T1

Jazz

9 :

Classic

65
T1,T2,T3..

-------

9 :

T2....

65

T1,T2,T3... :

Dido

65

T1,T2,T3 :

65

T1,T2,T3 :

9 PLAY T2.. :

3
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Inhoud
Nederlands

Technische gegevens _____________ 8
Algemene informatie
Meegeleverde accessoires ___________ 8
Milieu-informatie ___________________ 9
Onderhoud ______________________ 9
Behandeling van discs _______________ 9
Opstelling ________________________ 9
Afstandsbediening
Gebruik afstandsbediening __________ 10
Toetsen afstandsbediening _______ 10–11
Bedieningsknoppen en aansluitingen
Aan de achterzijde ________________ 12
Aan de voorzijde ______________ 12–13
Installatie
Luidsprekeraansluitingen ____________ 14
Antenne-aansluitingen _____________ 14
AM/MW-antenne ______________ 14
FM-antenne ___________________ 14
Een PC-server installeren ___________ 15
Een extra toestel aansluiten _________ 15
Netaansluiting ____________________ 15

Draadloze PC-linkfuncties
PC LINK-functie __________________ 16
Huidige servernaam weergeven ___ 16
Een andere PC-server selecteren __ 16
Een ander netwerk selecteren ____ 16
Navigeren in en afspelen van tracks ___ 17
Tijdens het afspelen ____________ 17
Basisfuncties
Inschakelen, in stand-by schakelen _____ 18
Demonstratieprogramma ___________ 18
Klok instellen _____________________19
Klok weergeven __________________ 19
Dimmen ________________________ 19
Volumeregeling ___________________ 20
6

Volume-instelling _______________ 20
MUTE _______________________ 20
Geluidsregeling ___________________ 20
DSC ________________________ 20
VEC ________________________ 20
Afspelen
Afspeelbare discs _________________ 21
Discs laden ______________________ 21
Discs afspelen ____________________ 22
Een bepaalde disc direct selecteren
en afspelen ___________________ 22
Alle geladen discs afspelen _______ 22
Het afspelen stoppen ______________ 22
Afspelen onderbreken en hervatten __ 22
Afspeelmogelijkheden
Selecteren en zoeken ______________ 23
Een track selecteren als het afspelen
gestopt is ____________________ 23
Een track selecteren tijdens het
afspelen ______________________ 23
Zoeken naar een passage tijdens
het afspelen __________________ 23
Extra selecteren en zoeken (alleen op
MP3-CD’s) ______________________ 23
Een album selecteren als het
afspelen gestopt is ______________ 23
Een album selecteren tijdens het
afspelen ______________________ 23
Een track in het album selecteren __ 23
Naam van album en track weergeven
(alleen bij MP3-CD’s) ______________ 24
SHUFFLE en REPEAT ______________ 24
Een track, een disc of een
programma herhalen ___________ 24
SHUFFLE - Tracks in willekeurige
volgorde afspelen ______________ 24
Tracknummers programmeren _______ 25
Het programma wissen ____________ 25
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Tuner
Afstemmen op radiozenders ________ 26
Radiozenders opslaan ___________ 26–27
Opslaan met „Plug and Play” ______ 26
Opslaan met automatisch
programmeren ________________ 27
Opslaan met handmatig
programmeren ________________ 27
Afstemmen op voorkeurzenders _____ 27
Een voorkeurzender wissen _________ 27
RDS ___________________________ 28
Schakelen tussen RDS-informatie __ 28
Klok automatisch instellen via RDS _ 28
NEWS _________________________ 29
NEWS-functie activeren _________ 29
NEWS-functie deactiveren _______ 29

Timer
Wektimer ____________________ 30–31
Timer instellen ________________ 30
Timer activeren of deactiveren ____ 31
Timerinstelling controleren _______ 31
Sluimer-timer ____________________ 31
Problemen oplossen _________ 32–33

Deze set voldoet aan de
radio-ontstoringseisen van de Europese
Gemeenschap.
Hierbij verklaart Philips Consumer
Electronics, BCU Audio Video
Entertainment, dat dit product
MC-W770 voldoet aan de basiseisen en
andere relevante voorzieningen van
EEG-richtlijn 1999/5.

VOORZICHTIG
Gebruik van andere
bedieningsorganen of instellingen
dan wel uitvoering van andere
procedures dan hierin voorzien, kan
leiden tot gevaarlijke straling of
andere onveilige situaties.

GEVAARLIJK
Onzichtbare laserstraling indien
geopend.
VERMIJD DIRECTE
BLOOTSTELLING AAN STRAAL.

Veelgestelde vragen _________ 34–39

7
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Technische gegevens / Algemene informatie
Nederlands

Technische gegevens
Wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving voorbehouden.
Algemeen
Netspanning _________ 230 V / 50–60 Hz
Stroomverbruik
Ingeschakeld _________________ 44 W
Stand-by __________________ < 10 W
Eco Power Stand-by _________ < 0,5 W
Afmetingen,
b × h × d ________ 175 × 285 × 340 mm
Gewicht
(zonder luidsprekers) ____________ 5,5 kg
Versterker
Uitgangsvermogen _____ 2 x 150 W MPO
2 x 75 W RMS (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)
Frequentieweergave 50–20000 Hz, - 3 dB
S/R-verhouding ________ ≥ 75 dBA (IEC)
Ingangsgevoeligheid
AUX/CDR IN ___________ 500 mV/1 V
Vermogen
Impedantie luidsprekers ________ ≥ 6 Ω
Impedantie
hoofdtelefoon ________ 32 Ω – 1000 Ω
CD-wisselaar
Aantal programmeerbare tracks _____ 99
Frequentiebereik ___ 50–20000 Hz, - 3 dB
S/R-verhouding ________ ≥ 75 dBA (IEC)
Kanaalscheiding ________ ≥ 60 dB (1 kHz)
MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD) __ MPEG AUDIO
Bitsnelheid MP3-CD _______ 32-256 kbps
128 kbps aanbevolen
Frequentiegebied ______ 32, 44,1, 48 kHz
Draadloze PC-LINK
Draadloos volgens standaard ___ 802.11b
Frequentiebereik ___ 50–20000 Hz, - 3 dB
S/R-verhouding ________ ≥ 75 dBA (IEC)
Totale harmonische
vervorming ________________ 0,3% (1 kHz)

8

Tuner
Golfbereik
FM ________________ 87,5–108 MHz
MW _______________ 531–1602 kHz
Aantal voorkeurzenders ____________ 40
Antenne
FM ____________________ 75 Ω draad
AM __________________ Raamantenne
Luidsprekers
Systeem _____________ 3-weg, basreflex
Impedantie _____________________ 6 Ω
Woofer ____________________ 1 x 6.5"
Tweeter _____________________ 1 x 2"
Afmetingen,
b × h × d ________ 175 × 285 × 248 mm
Gewicht __________________ 3,1 kg elk

Meegeleverde accessoires
– CD-ROM voor installatie PC-link
software
– Draadloze USB-adapter en verlengsnoer
– Afstandsbediening en 2 batterijen, type
AA
– 2 luidsprekerboxen met
2 luidsprekerkabels
– AM-raamantenne
– FM-draadantenne
– Netsnoer
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Milieu-informatie

Behandeling van discs

Alle overbodige verpakkingsmateriaal is
weggelaten.Wij hebben ervoor gezorgd dat
de verpakking gemakkelijk in drie aparte
materialen te scheiden is: karton (doos),
polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen
(zakken, beschermfolie).

Om een disc gemakkelijk
uit zijn doosje te halen,
drukt u op de
vergrendeling in het
midden terwijl u hem naar
boven trekt. Neem de disc na gebruik altijd
uit de set en berg hem op in het discdoosje.

Uw set bestaat uit materialen die na
demontage door een gespecialiseerd bedrijf
gerecycled kunnen worden. Houd u aan de
plaatselijke voorschriften voor het inleveren
van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en
oude apparatuur.

Onderhoud
Maak de set schoon met
een zachte, licht vochtige
doek die niet pluist.
Gebruik geen
schoonmaakmiddelen,
deze kunnen het oppervlak aantasten.
Stel de set, batterijen en
discs niet bloot aan vocht,
regen, zand of overmatige
warmte (veroorzaakt door
verwarmingsapparatuur of
direct zonlicht).
Houd de houders van uw set altijd dicht
om de lens tegen stof te beschermen. Als
de set de discs niet goed leest, gebruik dan
een in de handel verkrijgbare reinigings-CD
om de lens schoon te maken voordat u de
set in reparatie geeft. Andere
reinigingsmethoden kunnen de lens blijvend
beschadigen.
De lens kan beslaan als de set uit een
koude naar een warme omgeving wordt
verplaatst. Het is dan niet mogelijk een disc
af te spelen. Laat de set in een warme
omgeving staan tot het vocht verdampt is.

Plak nooit een sticker op een disc. Als u een
disc van een opschrift wilt voorzien, gebruik
dan een zachte viltstift en schrijf uitsluitend
op de bedrukte kant.
Maak een disc schoon
door in een rechte lijn
vanuit het midden naar de
rand te vegen met een
zachte doek die niet pluist.
Schoonmaakmiddelen kunnen de disc
beschadigen!

Opstelling
Plaats de set op een vlakke, harde en
stevige ondergrond.
Zet de set niet boven op andere
apparatuur die hem zou kunnen verhitten
(bijv. ontvanger of versterker).
Plaats het apparaat op een
10 cm
1
plek met voldoende
4 inches
4 in0 cm
che
s
ventilatie om inwendige
verhitting te voorkomen.
5 cm
5 cm
Zorg dat er achter en
2 inches
2 inches
boven de set minimaal
10 cm (4 inch) en aan de
zijkanten 5 cm (2 inch) ruimte vrij blijft.
Vermijd gedrup of gespat bij het apparaat.
Plaats geen bronnen van gevaar (bijv. met
vloeistof gevulde voorwerpen, brandende
kaarsen) op het apparaat.
De ventilatieopeningen mogen niet bedekt
worden.

9
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Afstandsbediening
Nederlands

Gebruik afstandsbediening

Toetsen afstandsbediening
1
CD

TUNER

AUX

PC LINK

2
3

CD1

CD3

CD2

4

CD5

CD4
VOL

1 Open het batterijvakje van de
afstandsbediening en plaats 2 alkaline
batterijen, formaat AA (R06, UM-3).

5
ALBUM
BROWSE

6

7
8

2 Sluit het batterijvakje.
Gebruik geen oude en nieuwe of
verschillende soorten batterijen door elkaar.
Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als
de afstandsbediening langere tijd niet
gebruikt wordt.

ñ Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.

De toetsen van de afstandsbediening
werken hetzelfde als de overeenkomstige
toetsen van de set.
Belangrijk!
Selecteer altijd eerst de bron die u wilt
bedienen door op een van de brontoetsen
van de afstandsbediening te drukken (bijv.
CD,TUNER). Selecteer dan de gewenste
functie (bijv. 4, ¢, ÉÅ).
De afstandsbediening blijft op de
geselecteerde bron afgestemd tot er op
een andere brontoets van de
afstandsbediening wordt gedrukt.

10
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REPEAT PROGRAM SHUFFLE DISPLAY

SLEEP

CLOCK

RDS/NEWS DIM

HOME

TIMER TIMER ON/OFF

DSC

MUTE

VEC
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1 2
schakelt de set in (Eco Power) stand-by

2 Brontoetsen
CD
selecteert de CD-wisselaar
TUNER
selecteert de tuner en wisselt tussen de
golfbanden: TUNER FM en TUNER MW
AUX
selecteert de ingang voor een extra
aangesloten toestel en wisselt tussen de
ingangsgevoeligheden: AUX (hoge
ingangsgevoeligheid) en AUX CDR (lage
ingangsgevoeligheid)
PC LINK A
selecteert de aangesloten PC als bron

3 CD1, CD2, CD3, CD4, CD5
selecteert een disc-houder en start het afspelen

4 VOLUME-, VOLUME+
verlaagt/verhoogt het volumeniveau

5 ALBUM ∞ BROWSE-,

ALBUM 5 BROWSE+
CD: selecteert het vorige/volgende album
op een MP3-CD
TUNER: selecteert de vorige/volgende
voorkeurzender
PC LINK: selecteert het vorige/volgende niveau
CLOCK of TIMER: stelt de uren in

6 Ç
stopt het afspelen

7 ÉÅ
start en onderbreekt het afspelen

8 4, ¢
CD: – selecteert de vorige/volgende track
– zoekt achteruit/vooruit (houd de toets
ingedrukt) binnen de huidige track
TUNER: stemt af op een lagere/hogere
radiofrequentie (houd de toets langer dan
een halve seconde ingedrukt)
CLOCK of TIMER: stelt de minuten in
PC LINK: selecteert het vorige/volgende item

9 DISPLAY
CD: geeft de naam weer van het album en
de track op een MP3-CD
PC LINK: schakelt tussen weergave van verstreken
speelduur, naam track en naam bestand

0 SHUFFLE
speelt tracks in willekeurige volgorde af

! PROGRAM
opent het programmeermenu

@ REPEAT
herhaalt een track, een disc of
geprogrammeerde track(s)

# SLEEP
stelt de sluimer-timer in

$ CLOCK
– geeft de ingestelde tijd weer
– opent de optie om de klok in te stellen
(houd langer dan 2 seconden ingedrukt)

% TIMER
– geeft de timerinstelling weer
– opent de optie om de timer in te stellen
(houd langer dan 2 seconden ingedrukt)

^ TIMER ON/OFF
schakelt de timer in/uit

& VEC
selecteert vastgelegde surround sound-instellingen

* DSC
selecteert vastgelegde geluidsinstellingen

( DIM
regelt de helderheid van het display

) RDS/NEWS
TUNER: selecteert RDS-informatie
Bij andere opties: activeert/deactiveert nieuws

¡ HOME
PC LINK: keert terug naar het eerste
niveau van de bestandsstructuur

™ MUTE
schakelt het geluid tijdelijk uit
11
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Bedieningsknoppen en aansluitingen
Nederlands

09

6
7
8
!
@
#
$

5
4
3
2

%
^

1
6

≤£™ ¡ ) ( * &

Aan de achterzijde
1 SPEAKERS 6 Ω L/R
aansluiten op de meegeleverde luidsprekers

2 AC MAINS ~
Nadat alle overige aansluitingen
gemaakt zijn, sluit u het netsnoer aan op
het stopcontact.

3 AUX/CDR IN R/L
aansluiten op de analoge audio-uitgang van
een extra toestel

4 AM ANTENNA
sluit de meegeleverde raamantenne hierop
aan

12

5 FM ANTENNA
sluit de meegeleverde draadantenne
hierop aan

Aan de voorzijde
6 DISC 1, DISC 2, DISC 3, DISC 4,
DISC 5
selecteert een disc-houder en start het
afspelen

7 OPEN/CLOSE /
opent/sluit de disc-houder

8 disc-houders
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9 STANDBY-ON 2
schakelt de set in (Eco Power) stand-by

0 iR
sensor voor de infrarood
afstandsbediening
Opmerking: Richt de afstandsbediening altijd
op deze sensor.

! display
@ controlelampjes bron
als een bron actief is, brandt het
betreffende controlelampje

# SOURCE
wisselt tussen de bronnen:
CD: de CD-wisselaar wordt geselecteerd
TUNER FM: de golfband van de FM-tuner
wordt geselecteerd
TUNER MW: de golfband van de MW-tuner
wordt geselecteerd
AUX: de hoge ingangsgevoeligheid voor
een extra aangesloten toestel wordt
geselecteerd
AUX CDR: de lage ingangsgevoeligheid
voor een extra aangesloten toestel wordt
geselecteerd

$ HOME
PC LINK: keert terug naar het eerste
niveau van de bestandsstructuur

% PC LINK A
selecteert de aangesloten PC als bron

^ VOLUME draaiknop
stelt het volume bij

& ÉÅ
start en onderbreekt het afspelen

* STOP DEMO Ç
– stopt het afspelen
– deactiveert/activeert het
demonstratieprogramma (houd langer
dan 5 seconden ingedrukt)

( ¢
CD:
– selecteert de volgende track
– zoekt vooruit (houd de toets ingedrukt)
binnen de huidige track
TUNER: stemt af op een hogere
radiofrequentie (houd de toets langer dan
een halve seconde ingedrukt)
CLOCK of TIMER: stelt de minuten in
PC LINK: selecteert het volgende item

) WIRELESS PC LINK controlelampje
licht op en knippert als PC LINK-gegevens
worden overgedragen

¡ p
hoofdtelefooningang 3,5 mm
Opmerking: Als de hoofdtelefoon wordt
aangesloten, worden de luidsprekers
uitgeschakeld.

™ 4
CD:
– selecteert de vorige track
– zoekt achteruit (houd de toets
ingedrukt) binnen de huidige track
TUNER: stemt af op een lagere
radiofrequentie (houd de toets langer dan
een halve seconde ingedrukt)
CLOCK of TIMER: stelt de minuten in
PC LINK: selecteert het vorige item

£ ALBUM/PRESET ∞ BROWSECD: selecteert het vorige album op een
MP3-CD
TUNER: selecteert de vorige voorkeurzender
PC LINK: selecteert het vorige niveau
CLOCK of TIMER: stelt de uren in

≤ ALBUM/PRESET 5 BROWSE+
CD: selecteert het volgende album op een
MP3-CD
TUNER: selecteert de volgende
voorkeurzender
PC LINK: selecteert het volgende niveau
CLOCK of TIMER: stelt de uren in
13
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Installatie
Nederlands

Attentie:
Maak of verander nooit aansluitingen
bij ingeschakelde netvoeding.

2 Steek de stekker van de raamantenne in
AM ANTENNA zoals hieronder afgebeeld.

Luidsprekeraansluitingen
Gebruik uitsluitend de meegeleverde
luidsprekers. Het gebruik van andere
luidsprekers kan de set beschadigen of
de geluidskwaliteit negatief beïnvloeden.
●

Sluit de kabel van de linker luidspreker aan
op L (rood en zwart) en de kabel van de
rechter luidspreker op R (rood en zwart)
als volgt:

NA
AM ANTEN

NA
FM ANTEN

3 Zet de antenne op een plaats met optimale
ontvangst (zo ver mogelijk van de tv,
videorecorder of andere stralingsbronnen).
FM-antenne
De meegeleverde draadantenne kan alleen
worden gebruikt voor ontvangst van
zenders bij u in de buurt.Voor betere
ontvangst adviseren wij het gebruik van een
kabelantennesysteem of een buitenantenne.

1 Trek de draadantenne uit en steek hem in
Druk op de clip van de rode aansluitklem en
steek het gestripte deel van de gekleurde
(of gemarkeerde) luidsprekerkabel helemaal
in de bus. Laat dan de clip los.
Druk op de clip van de zwarte aansluitklem
en steek het gestripte deel van de zwarte
(of ongemarkeerde) luidsprekerkabel
helemaal in de bus. Laat dan de clip los.

Antenne-aansluitingen
AM/MW-antenne
De meegeleverde raamantenne is alleen
bestemd voor gebruik binnenshuis.

1 Zet de raamantenne in elkaar zoals
hieronder afgebeeld.

FM ANTENNA zoals hieronder afgebeeld.

NTENNA

A
FM ANTENN

A
FM ANTENN

Opmerking: Gebruikt u een
kabelantennesysteem of een buitenantenne,
sluit dan de stekker van die antenne aan op FM
ANTENNA in plaats van de draadantenne.

2 Zet de antenne in verschillende standen om
optimale ontvangst te krijgen (zo ver
mogelijk van de tv, videorecorder of andere
stralingsbronnen).

3 Bevestig het uiteinde van de antenne aan
de wand.

14

A
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Een PC-server installeren

Netaansluiting

Zie hoofdstuk „Draadloze PC-link Snelle
Installatie”.

Het typeplaatje bevindt zich op de
achterzijde van de set.

Een extra toestel aansluiten
Het is mogelijk een extra toestel bij de set te
gebruiken, zoals een TV, videorecorder of CDrecorder. U kunt kiezen tussen hoge
ingangsgevoeligheid (bijv. voor een aangesloten TV
of videorecorder) en lage ingangsgevoeligheid (bijv.
voor een aangesloten CD-recorder).

Nederlands

Installatie

1 Controleer of de netspanning, die op het
typeplaatje is aangegeven, overeenkomt met
de plaatselijke netspanning. Is dit niet het
geval, raadpleeg dan uw dealer of
servicedienst.

2 Zorg dat alle aansluitingen gemaakt
zijn voordat u de netvoeding inschakelt.

1 Steek de rode stekker van een cinchkabel in

3 Sluit de meegeleverde netvoedingskabel aan

de rode bus AUX IN R en de witte stekker
in de witte bus AUX IN L.

op AC MAINS ~ en op het stopcontact. Zo
wordt de netvoeding ingeschakeld.

2 Sluit het andere eind van de cinchkabel aan
op de audio-uitgangen van het extra toestel.

3 Druk op de set meermaals op SOURCE
tot AUX geselecteerd is.
➜ AUX: de hoge ingangsgevoeligheid voor
een extra aangesloten toestel wordt
geselecteerd.
Om de lage ingangsgevoeligheid te
selecteren houdt u op de set SOURCE
langer dan 2 seconden ingedrukt tot AUX
CDR geselecteerd is.
➜ AUX CDR: de lage ingangsgevoeligheid
voor een extra aangesloten toestel
wordt geselecteerd.
Om van ingangsgevoeligheid te wisselen
drukt u op de set nogmaals 2 seconden op
SOURCE.
of
Druk op de afstandsbediening meermaals
op AUX tot de gewenste
ingangsgevoeligheid (AUX of AUX CDR)
wordt weergegeven.

0

Als de netvoedingskabel voor de eerste
keer op het stopcontact wordt aangesloten
wordt TUNER en AUTO INSTALL PRESS PLAY weergegeven. Druk ofwel
op de set op ÉÅ om alle beschikbare
radiozenders automatisch op te slaan (zie
ook hoofdstuk „Radiozenders opslaan”) of,
als u ze nu niet wilt opslaan, druk op de set
op Ç om deze optie te verlaten.
Als de set in stand-by geschakeld is, wordt
er nog steeds wat stroom verbruikt. Om de
set volledig elektrisch uit te schakelen,
verwijdert u de stekker uit het
stopcontact.
Om oververhitting van de set te
voorkomen, is er een veiligheidsschakeling
ingebouwd.Als gevolg daarvan kan de set
onder extreme omstandigheden uitvallen.
Mocht dit gebeuren, schakel de set dan uit
en laat hem afkoelen voordat u hem
opnieuw gebruikt.

Opmerking: Het is niet mogelijk een
platenspeler rechtstreeks op AUX IN L/R aan
te sluiten. Als u een platenspeler wilt gebruiken
moet u een RIAA-versterker aansluiten op
AUX IN L/R van de set. Sluit dan de
platenspeler aan op de RIAA-versterker.
15
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Draadloze PC-linkfuncties
Nederlands

BELANGRIJK!
Voorbereiding: zie„Draadloze
PC-link Snelle Installatie” en
www.philips.com/support.

eerste track geselecteerd.

0

PC LINK-functie
Met PC LINK kunt u uw muziekverzameling
van de PC via de set afspelen.Voordat het
afspelen kan worden gestart moet de
verbinding met een geïnstalleerd(e)
netwerk/server worden gestart. Zorg dat de
draadloze USB-adapter aangesloten is of dat
een andere netwerkverbinding goed werkt.
CD

TUNER

CD1

AUX

0

PC LINK

CD3

CD2
CD5

CD4
VOL

1 Zet uw PC aan en wacht tot de PC is
2

opgestart.
Druk op PC LINK A om de PC als bron te
selecteren.
➜ PC LINK wordt weergegeven.
➜ SERVER wordt weergegeven en de
naam van de laatst actieve server is te
lezen.
➜ De naam van de laatst actieve server
wordt weergegeven en CONNECTING is
te lezen.
Opmerking: Als er geen PC-server geïnstalleerd
is wordt PC LINK weergegeven en is NOT
INSTALLED te lezen. Installeer de PC-server
(zie „Draadloze PC-link Snelle Installatie”).

3 Zodra de verbinding tot stand gebracht is:
PC LINK wordt weergegeven en de
naam van een track is te lezen.
Opmerking: De laatst afgespeelde track is
opgeslagen en wordt automatisch
geselecteerd. Schakelt u echter van de ene
PC-server over naar de andere dan wordt de
➜

16

Huidige servernaam weergeven
Om de huidige servernaam weer te geven
drukt u op PC LINK A terwijl het display
noch een servernaam noch een
netwerknaam toont.
➜ SERVER wordt weergegeven en de
huidige servernaam is te lezen.
Een andere PC-server selecteren
Om tussen meer geïnstalleerde PC-servers
te schakelen (zie
www.philips.com/support) drukt u op
PC LINK A.
➜ SERVER wordt weergegeven en de
volgende servernaam is te lezen.
Om de weergegeven server te selecteren
drukt u zo vaak als nodig is op 4 of ¢
terwijl er een servernaam wordt getoond.
Om de geselecteerde server te bevestigen
drukt u op ALBUM ∞.
Een ander netwerk selecteren

1 Om tussen meer geïnstalleerde

2

PC-netwerken te schakelen (zie
www.philips.com/support) drukt u op
PC LINK A en daarna ALBUM 5 om naar
netwerkweergave te gaan. Om het
weergegeven netwerk te selecteren drukt u zo
vaak als nodig is op 4 of ¢ terwijl er een
netwerknaam wordt getoond. Om het
geselecteerde netwerk te bevestigen drukt u op
ALBUM ∞.
Opmerking: Als het netwerk niet beschikbaar
is wordt de eerste servernaam weergegeven
en is NO CONNECTION te lezen.
Nadat het netwerk is aangesloten wordt er
automatisch een PC-server geselecteerd.
➜ De servernaam wordt weergegeven en
CONNECTING is te lezen.
Opmerking:Als er geen verbinding gedetecteerd
is wordt de servernaam weergegeven en is NO
CONNECTION te lezen.
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Navigeren in en afspelen van
tracks (afbeelding op pagina 3,
Gebruikershandleidingen)
Om gemakkelijker een gewenste track te
vinden kunt u als volgt navigeren:
BROWSE -: gaat een niveau naar beneden
BROWSE +: gaat een niveau naar boven
4: springt naar het vorige item op
hetzelfde niveau
¢: springt naar het volgende item op
hetzelfde niveau

Tijdens het afspelen
0

Om te wisselen tussen weergave van
verstreken speelduur, tracknaam en
bestandsnaam drukt u op de
afstandsbediening meermaals op DISPLAY.

0

Om binnen de huidige track achteruit of
vooruit naar een bepaalde passage te
zoeken houdt u 4 of ¢ ingedrukt en
laat u de toets bij de gewenste passage los.

0

1 Druk meermaals op BROWSE+ of BROWSE
- om het gewenste niveau te selecteren.
➜ Het geselecteerde niveau (bijv. ALBUM) en
de naam van het geselecteerde item (bijv.
eerste albumnaam) worden weergegeven.

0

2 Druk meermaals op 4 of ¢ om een
item binnen het geselecteerde niveau te
selecteren.
➜ De naam van het geselecteerde niveau (bijv.
eerste albumnaam) en de naam van het
geselecteerde item worden weergegeven.
0

Om terug te keren naar het eerste niveau
van de bestandsstructuur drukt u op HOME.
SLEEP

CLOCK

RDS/NEWS DIM

HOME

TIMER TIMER ON/OFF

DSC

VEC

MUTE

Opmerking: De set verlaat de navigatiefunctie
als er niet binnen 30 seconden op een toets
wordt gedrukt.

Druk op 4 of ¢ om naar het begin
van de vorige of volgende track op de
geselecteerde disc te springen.
Om tracks willekeurig af te spelen drukt u
op de afstandsbediening op SHUFFLE.
➜ PC LINK wordt weergegeven en bijv.
SHUFFLE TRACKS is te lezen.
Om de functie te deactiveren drukt u op
de afstandsbediening nogmaals op
SHUFFLE.

0

Om tracks te herhalen drukt u op de
afstandsbediening meermaals op REPEAT
om te kiezen tussen:
➜ REPEAT TRACK: De huidige track wordt
steeds opnieuw afgespeeld.
➜ REPEAT ALL: Alle tracks in de huidige
instelling worden steeds opnieuw
afgespeeld.
Om terug te keren naar normaal afspelen
drukt u op de afstandsbediening meermaals
op REPEAT tot REPEAT OFF wordt
weergegeven.

4 Druk op STOP Ç om het afspelen te
stoppen.

3 Druk op ÉÅ om het afspelen te starten.
➜
➜

PC LINK wordt weergegeven en de
naam van de track is te lezen.
PC LINK en de verstreken speelduur
worden weergegeven.
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Basisfuncties
Nederlands

Inschakelen, in stand-by
schakelen

CD

TUNER

CD1

AUX

Demonstratieprogramma
Het demonstratieprogramma geeft de
diverse mogelijkheden van de set weer.

PC LINK

CD3

CD2
CD5

CD4
VOL

ALBUM
BROWSE

●

Om de set voor een functie in te
schakelen drukt u op een van de
brontoetsen van de afstandsbediening (CD,
TUNER, AUX, PC LINK)
of
selecteert u een bron door op de set
meermaals op SOURCE te drukken tot CD,
TUNER of AUX wordt weergegeven,
of
selecteert u de PC als bron door op de set
op PC LINK A te drukken.

●

Om de set in stand-by te schakelen
houdt u STANDBY-ON 2 langer dan
2 seconden ingedrukt.
➜ De klok wordt weergegeven.

●

Om de set in Eco Power stand-by te
schakelen drukt u op STANDBY-ON 2.

18

●

Om het demonstratieprogramma te
activeren houdt u op de set
STOP DEMO Ç tijdens stand-by of Eco
Power stand-by 5 seconden ingedrukt tot
DEMO ON wordt weergegeven.

●

Om het demonstratieprogramma te
deactiveren houdt u op de set
STOP DEMO Ç nogmaals 5 seconden
ingedrukt tot DEMO OFF wordt
weergegeven.
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Klok instellen

Klok weergeven
Deze functie toont de ingestelde tijd.

VOL

●
ALBUM
BROWSE

Opmerking:Als u tijdens klokweergave op een
toets drukt die het display wijzigt, wordt de bij de
ingedrukte toets behorende informatie kort
getoond. Daarna wordt de klok weer weergegeven.

REPEAT PROGRAM SHUFFLE DISPLAY

SLEEP

CLOCK

RDS/NEWS DIM

Dimmen

TIMER TIMER ON/OFF

DSC

Druk in elke gewenste functie (behalve bij klokof timerinstelling) op de afstandsbediening
meermaals op CLOCK om te wisselen tussen
klokweergave en normale weergave.

Met deze functie kunt u de helderheid van
het display regelen.

VEC
SLEEP

1 Houd op de afstandsbediening CLOCK

CLOCK

RDS/NEWS DIM

langer dan 2 seconden ingedrukt.
➜ SET CLOCK wordt weergegeven, de
cijfers voor uren en minuten beginnen te
knipperen.

HOME

TIMER TIMER ON/OFF

DSC

VEC

MUTE

2 Druk op de afstandsbediening meermaals

op ALBUM 5 of ALBUM ∞ om het uur in
te stellen.

●

In stand-by drukt u op de
afstandsbediening meermaals op DIM om
te wisselen tussen:
➜ De klok wordt met halve helderheid
weergegeven.
➜ De klok wordt met volledige helderheid
weergegeven.

●

Selecteer een bron (CD, AUX,TUNER of
PC LINK) en druk op de afstandsbediening
meermaals op DIM om te wisselen tussen:
➜ DIM 1: signaallampjes aan, display volledige
helderheid, spectrum analysator uit
➜ DIM 2: signaallampjes aan, display halve
helderheid, spectrum analysator aan
➜ DIM 3: signaallampjes uit, display halve
helderheid, spectrum analysator uit
➜ DIM OFF: signaallampjes aan, display
volledige helderheid, spectrum analysator
aan

3 Druk op de afstandsbediening meermaals

op 4 of ¢ om de minuten in te stellen.

4 Druk op de afstandsbediening op CLOCK
om de instelling te bevestigen.
➜ De klok toont de ingestelde tijd.
0

Druk op STOP Ç om deze functie te
verlaten zonder de klokinstelling op te slaan.
Opmerkingen:
De klokinstelling wordt gewist als de stroom
naar het systeem wordt uitgeschakeld.
De set verlaat de klokinstelfunctie als er niet
binnen 90 seconden op een toets wordt gedrukt.
Voor automatisch instellen van de klok met
behulp van een tijdsignaal dat samen met het
RDS-signaal wordt uitgezonden zie „Klok
automatisch instellen via RDS”.
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Basisfuncties
Nederlands

Volumeregeling

Geluidsregeling
Om optimaal geluid te krijgen kunt u
telkens slechts één van de volgende
geluidsregelingen tegelijk instellen: DSC of
VEC.

Volume-instelling
CD

TUNER

CD1

AUX

PC LINK

DSC
Met Digital Sound Control kunt u
vastgelegde geluidsinstellingen selecteren.

CD3

CD2
CD5

CD4
VOL

●

SLEEP

Stel het volume in met de VOLUMEdraaiknop van de set of druk op VOLUME+
of VOLUME- van de afstandsbediening.
➜ VOLUME en de actuele waarde (tussen
1 en 39) worden weergegeven.
➜ VOLUME MIN is het minimale
volumeniveau. VOLUME MAX is het
maximale volumeniveau.

RDS/NEWS DIM

HOME

●

MUTE
U kunt het geluid tijdelijk uitschakelen
zonder de set uit te schakelen.
SLEEP

CLOCK

RDS/NEWS DIM

VEC

VEC

MUTE

CLOCK

TIMER TIMER ON/OFF

MUTE
RDS/NEWS DIM

1 Druk op de afstandsbediening op MUTE
om het geluid uit te schakelen.
➜ De geselecteerde bron en MUTE worden
weergegeven. Het afspelen wordt zonder
geluid voortgezet.

2 Druk op de afstandsbediening nogmaals op
MUTE om het geluid weer in te schakelen.

20

DSC

Druk meermaals op DSC om de gewenste
geluidsinstelling te selecteren.
➜ De geselecteerde bron en ofwel POP,
ROCK, JAZZ of OPTIMAL worden
weergegeven.

SLEEP
HOME

TIMER TIMER ON/OFF

VEC
Met Virtual Environment Control kunt u
vastgelegde surround soundinstellingen
selecteren.

TIMER TIMER ON/OFF

DSC

CLOCK

HOME

●

DSC

VEC

MUTE

Druk meermaals op VEC om de gewenste
surround soundinstelling te selecteren.
➜ De geselecteerde bron en ofwel CYBER,
HALL, CONCERT of CINEMA worden
weergegeven.
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Afspeelbare discs

Nederlands

Afspelen
Discs laden

Voor afspelen op deze set kunt u de
volgende discs gebruiken (logo’s hieronder
getoond):
– Alle voorbespeelde audio-CD’s

– Alle afgesloten (finalised) audio-CD-R en
CD-RW discs

1 Druk op de set op OPEN/CLOSE /.
➜

CD en SELECT DISC worden weergegeven.

2 Druk op een van de disctoetsen (DISC 1, DISC
2, DISC 3, DISC 4, of DISC 5) van de set om de
gewenste te openen disc-houder te selecteren.
➜ CD 1 (of 2, 3, 4, 5) en OPEN 1 (of 2, 3,
4, 5) worden weergegeven en de
geselecteerde houder wordt geopend.

– MP3-CD’s (cd-roms met MP3-tracks)
Ondersteunde MP3-discformaten
Deze set ondersteunt de volgende
formaten:
– Discformaat: ISO 9660, Joliet of
UDF 1.5
– Frequentiegebied: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
– Bitsnelheden: 32–256 kbps, variabele
bitsnelheden
– ID3-tag:V1.1,V2.2,V2.3,V2.4
– Maximaal aantal titels: 999
(afhankelijk van de lengte van de
bestandsnaam)
– Maximaal aantal albums: 99
Belangrijk!
1) Dit systeem is ontworpen voor
gewone discs. Gebruik dus geen in de
handel verkrijgbare accessoires zoals
stabilisatieringen of behandelingsfolie
voor discs, omdat hierdoor het
mechanisme van de wisselaar kan
vastlopen.
2) Plaats niet meer dan één disc in
één disc-houder.
3) CD's van platenmaatschappijen
die hun CD's voorzien van een
kopieerbeveiliging kunnen mogelijk niet
worden afgespeeld op dit apparaat.

3 Leg een disc in met de bedrukte kant
boven. Bij dubbelzijdige discs legt u de kant
die u wilt afspelen naar beneden.

4 Druk op de set nogmaals op

OPEN/CLOSE / om de houder te sluiten.
➜ De houder wordt gesloten en CD 1 (of 2, 3,
4, 5) en READING worden weergegeven.
➜ Als er een niet-afgesloten disc is ingelegd
wordt DISC NOT FINALIZED weergegeven.
➜ CD 1 (of 2, 3, 4, 5), het totaal aantal
tracks en de totale speelduur van de disc
worden weergegeven.
Alleen MP3-CD:
CD 1 (of 2, 3, 4, 5) en READING worden
weergegeven. In verband met het grote
aantal tracks kan dit wel 2 minuten duren.
➜ De eerste albumnaam is te lezen.
➜ Het huidige albumnummer en het eerste
tracknummer worden weergegeven. Als er geen
album gevonden is wordt A00 weergegeven.
Om ook discs in de andere houders te
laden herhaalt u stap 1–4.
Opmerking: U kunt telkens slechts één houder tegelijk
openen.Als er een houder open is en u probeert een
andere te openen, zal de geopende houder eerst
sluiten voordat de andere houder opent.
➜

0
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Afspelen
Nederlands

2 Druk op ÉÅ om het afspelen te starten.

Discs afspelen

➜

Een bepaalde disc direct selecteren
en afspelen
CD

TUNER

AUX

PC LINK

➜
CD1

CD3

CD2
CD5

CD4
VOL

Het afspelen start vanaf de eerste track
van het huidige album. Alle geladen discs
worden afgespeeld. Als een van de
houders leeg is, wordt de volgende
beschikbare disc geselecteerd.
CD 1 (of 2, 3, 4, 5), het huidige
tracknummer en de verstreken
speelduur worden weergegeven. Een
knipperend CD-symbool geeft aan welke
disc-houder actief is.

Het afspelen stoppen
●

Druk op een van de disctoetsen DISC 1,
DISC 2, DISC 3, DISC 4, of DISC 5 van de
set of CD 1, CD 2, CD 3, CD 4, of CD 5
van de afstandsbediening om het afspelen
van de gewenste disc in de geselecteerde
houder te starten.
➜ CD 1 (of 2, 3, 4, 5), het huidige tracknummer
en de verstreken speelduur worden
weergegeven. Een knipperend CD-symbool
geeft aan welke disc-houder actief is.
Alle geladen discs afspelen

REPEAT PROGRAM SHUFFLE DISPLAY

SLEEP

●

CLOCK

TIMER TIMER ON/OFF

Druk op STOP Ç om het afspelen te
stoppen.
➜ Het afspelen stopt. Als er 30 minuten geen
toets is ingedrukt schakelt de set in stand-by.
Afspelen onderbreken en hervatten

CD

TUNER

CD1

AUX

PC LINK

CD3

CD2
CD5

CD4

REPEAT PROGRAM SHUFFLE DISPLAY

VOL

ALBUM
BROWSE

SLEEP

CLOCK

TIMER TIMER ON/OFF

1 Druk tijdens het afspelen op ÉÅ om het
afspelen te onderbreken.
➜ De speelduur waarop het afspelen werd
onderbroken gaat knipperen.

1 Druk op de set meermaals op SOURCE
tot CD geselecteerd is of druk op de
afstandsbediening op CD.
22

2 Druk nogmaals op ÉÅ om het afspelen te
hervatten.

MC-W770/22.1 nld

8/20/01

14:16

Page 23

Selecteren en zoeken

Extra selecteren en zoeken
(alleen op MP3-CD’s)

Een track selecteren als het afspelen
gestopt is

Een album selecteren als het
afspelen gestopt is

ALBUM
BROWSE

ALBUM
BROWSE

1 Druk meermaals op 4 of ¢ om naar
het gewenste tracknummer te springen.

●

2 Druk op ÉÅ om het afspelen te starten.
➜

●

1

Het afspelen start bij de geselecteerde
track.

Een track selecteren tijdens het
afspelen
Druk op 4 of ¢ om naar het begin
van de vorige of volgende track op de
geselecteerde disc te springen.
➜ Het afspelen vervolgt met de
geselecteerde track.

0

●

Zoeken naar een passage tijdens het
afspelen
Houd 4 of ¢ ingedrukt om binnen de
huidige track achteruit of vooruit naar een
bepaalde passage te zoeken.
➜ Het zoeken start en het afspelen
vervolgt bij zachter volume.

2 Laat de toets bij de gewenste passage los.
➜

Het afspelen wordt normaal vervolgd.

Opmerking:Tijdens SHUFFLE is het indrukken
van 4 niet van invloed op het huidige
afspelen.

Nederlands

Afspeelmogelijkheden

●

Druk meermaals op ALBUM 5 of ALBUM ∞ om
het albumnummer te vinden dat u wilt selecteren.
➜ CD 1 (of 2, 3, 4, 5), de albumnaam, gevolgd door
de artiestennaam en tracknaam zijn te lezen.
➜ Het albumnummer en het eerste
tracknummer worden weergegeven.
Om het afspelen van het gehele album te
starten drukt u op É
Å.
Een album selecteren tijdens het afspelen
Druk meermaals op ALBUM 5 of ALBUM ∞
om naar het begin van het vorige of volgende
album op de geselecteerde disc te springen.
➜ Het afspelen vervolgt met de eerste
track van het gekozen album als u de
toets niet nogmaals indrukt.
➜ CD 1 (of 2, 3, 4, 5), de albumnaam, gevolgd
door het tracknummer en de verstreken
speelduur worden weergegeven.
Een track in het album selecteren
Druk meermaals op 4 of ¢ om naar
de gewenste track te springen.
➜ CD 1 (of 2, 3, 4, 5) wordt weergegeven
en de naam van de track is te lezen.
➜ Als u 4 of ¢ indrukte toen het
afspelen werd gestopt: Het albumnummer
en het geselecteerde tracknummer
worden weergegeven.
➜ Als u 4 of ¢ indrukte tijdens het
afspelen: Het tracknummer en de verstreken
speelduur worden weergegeven.
23
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Afspeelmogelijkheden
Nederlands

Naam van album en track
weergeven (alleen bij MP3-CD’s)

2 Het afspelen start volgens de gekozen optie.
3 Om terug te keren naar normaal afspelen
drukt u op de afstandsbediening meermaals
op REPEAT tot OFF wordt weergegeven.
Opmerkingen:
Niet alle REPEAT-opties zijn mogelijk
tijdens SHUFFLE of bij het afspelen van een
programma.
Het indrukken van OPEN/CLOSE /
maakt de REPEAT-optie ook ongedaan.

REPEAT PROGRAM SHUFFLE DISPLAY

SLEEP

●

CLOCK

TIMER TIMER ON/OFF

Druk tijdens het afspelen op de afstandsbediening
op DISPLAY om de volgende informatie te zien,
die eenmaal te lezen is (mits beschikbaar):
➜ Albumnaam
➜ Tracknaam

SHUFFLE - Tracks in willekeurige
volgorde afspelen

SHUFFLE en REPEAT
REPEAT PROGRAM SHUFFLE DISPLAY

Een track, een disc of een
programma herhalen

SLEEP

CLOCK

Druk op de afstandsbediening op SHUFFLE
om de functie te activeren.
➜ SHUFFLE wordt getoond en alle tracks
van alle geladen discs worden in
willekeurige volgorde afgespeeld. Het
willekeurig afspelen start bij de huidige
disc. Nadat alle tracks op deze disc in
willekeurige volgorde zijn afgespeeld
wisselt de set naar de volgende
beschikbare disc. Als de programmaoptie actief is worden alleen de
geprogrammeerde tracks in willekeurige
volgorde afgespeeld.

0

Om de functie te deactiveren drukt u op de
afstandsbediening nogmaals op SHUFFLE.
➜ SHUFFLE verdwijnt en de functie is
gedeactiveerd.

TIMER TIMER ON/OFF

1 Druk tijdens het afspelen op de afstandsbediening
meermaals op REPEAT om te kiezen tussen:
➜ REPEAT TRACK: De huidige track wordt
steeds opnieuw afgespeeld.
➜ REPEAT DISC: De gehele geselecteerde
disc wordt steeds opnieuw afgespeeld.
➜ REPEAT PROG TRACK: De huidige
geprogrammeerde track wordt steeds
opnieuw afgespeeld (alleen als de
programma-optie actief is).
➜ REPEAT ALL PROG: Alle
geprogrammeerde tracks worden steeds
opnieuw afgespeeld (alleen als de
programma-optie actief is).

24

TIMER TIMER ON/OFF

●

REPEAT PROGRAM SHUFFLE DISPLAY

SLEEP

CLOCK

Opmerking: Het indrukken van
OPEN/CLOSE / maakt de SHUFFLE-optie
ook ongedaan.
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Tracknummers programmeren
Het programmeren van tracks is mogelijk als
het afspelen gestopt is. U kunt maximaal 99
tracks (ook MP3-tracks) selecteren en in het
geheugen opslaan. Programmeren is alleen
mogelijk vanaf de huidige geselecteerde disc.
U kunt dus geen MP3-tracks met audiotracks
of tracks van meer dan één CD combineren.

CD

TUNER

CD1

AUX

4 Druk meermaals op 4 of ¢ om de

5

PC LINK

CD3

CD2
CD5

CD4
VOL

ALBUM
BROWSE

6

REPEAT PROGRAM SHUFFLE DISPLAY

SLEEP

CLOCK

TIMER TIMER ON/OFF

1 Plaats de gewenste disc in de disc-houder.
2 Is er een andere bron dan CD actief (bijv.
TUNER), druk dan op de set meermaals op
SOURCE tot CD geselecteerd is of druk op
de afstandsbediening op CD.

3 Druk op de afstandsbediening op PROGRAM
om naar het programmeermenu te gaan.
➜ PROGRAM begint te knipperen.
Opmerking: Als er niet binnen 20 seconden
een toets wordt ingedrukt verlaat de set het
programmeermenu automatisch.

gewenste track te selecteren.
Alleen MP3-CD:
Druk op ALBUM 5 of ALBUM ∞ om het
albumnummer te vinden dat u wilt selecteren
en druk dan meermaals op 4 of ¢ om
naar de gewenste track te springen.
Druk op de afstandsbediening op PROGRAM
om uw keuze in het geheugen op te slaan.
➜ CD 1 (of 2, 3, 4, 5), P met het totaal
aantal geprogrammeerde tracks en de
totale speelduur worden weergegeven.
➜ Het nummer van de geprogrammeerde
track en PROG worden weergegeven.
Alleen MP3-CD:
➜ CD 1 (of 2, 3, 4, 5) en P met het totaal
aantal geprogrammeerde tracks worden
weergegeven.
➜ Het albumnummer en het tracknummer
van de geprogrammeerde track worden
weergegeven.
Herhaal stap 4–5 om andere tracks te
selecteren en op te slaan.
Opmerkingen:
Als u meer dan 99 tracks probeert op te
slaan wordt PROGRAM FULL weergegeven.
Als de totale speelduur van het programma
100 minuten heeft bereikt wordt --:-weergegeven in plaats van de totale speelduur.

7 Druk eenmaal op STOP Ç om het
0

programmeren te beëindigen.
Om het afspelen van het programma te
starten drukt u op É
Å.

Het programma wissen
1 Druk zo nodig op STOP Ç om het
afspelen te stoppen.

2 Druk nogmaals op STOP Ç om het
programma te wissen.
➜ PROGRAM verdwijnt en PROGRAM
CLEARED is te lezen.
Opmerking: Het programma wordt ook gewist als
u de disc-houder opent, als u van bron wisselt of
als u de stroom naar de set uitschakelt.
25
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Tuner
Nederlands

Afstemmen op radiozenders
CD

TUNER

CD1

AUX

PC LINK

CD3

CD2
CD5

CD4
VOL

ALBUM
BROWSE

Radiozenders opslaan
U kunt max. 40 radiozenders in het geheugen
opslaan, te starten met FM en gevolgd door
MW-golfbanden.. Zenders kunnen automatisch
of handmatig worden opgeslagen, of met
behulp van de „Plug and Play”-functie. Als er
niet binnen 20 seconden een toets wordt
ingedrukt verlaat de set de opslagoptie.
Opslaan met „Plug and Play”
U kunt alle beschikbare radiozenders
automatisch opslaan. Let op:Alle eerder
opgeslagen radiozenders worden vervangen.

1 Sluit de set op de netvoeding aan.
➜
REPEAT PROGRAM SHUFFLE DISPLAY

1 Druk op de set meermaals op SOURCE of
druk op de afstandsbediening meermaals
op TUNER tot de gewenste golfband
(TUNER FM of TUNER MW) wordt
weergegeven.

2 Houd 4 of ¢ langer dan een halve
seconde ingedrukt, laat dan los.
➜ De set stemt automatisch af op de
volgende zender met voldoende
signaalsterkte.
➜ = licht op als er een stereosignaal
wordt ontvangen (alleen op
FM-golfband).
➜ RDS licht op als er RDS-gegevens
beschikbaar zijn (alleen op FM-golfband).

3 Herhaal stap 2 tot u de gewenste zender
vindt.
0

Om op een zender met een zwak signaal af
te stemmen drukt u kort en meermaals op
4 of ¢ tot optimale ontvangst
gevonden is.

TUNER en AUTO INSTALL - PRESS
PLAY worden weergegeven.

of
Houd in stand-by É
Å op de set ingedrukt
tot TUNER en AUTO INSTALL PRESS
PLAY worden weergegeven.

2 Druk op de set op ÉÅ om de installatie te starten.
TUNER INSTALL wordt weergegeven en
het automatisch zoeken en opslaan start.
➜ Tijdens het zoeken wordt TUNER AUTO
weergegeven.
➜ Zodra er een radiozender gevonden en
opgeslagen is worden de frequentie en
de golfband weergegeven.
➜ Is dit voltooid dan speelt de radiozender
waarop als laatste is afgestemd.
Opmerking: Als er geen stereosignaal wordt
gedetecteerd, wordt CHECK ANTENNA weergegeven.
➜

3 Als de eerste voorkeurzender een RDSzender is gaat de set de RDS-klok instellen.
➜ INSTALL wordt weergegeven.
➜ TIME, gevolgd door SEARCH RDS
TIME wordt weergegeven.
➜ Als de RDS-tijd gelezen is, wordt RDS TIME
weergegeven en wordt de huidige tijd opgeslagen.
Opmerking:Als de RDS-zender niet binnen 90
seconden een RDS-tijd uitzendt, wordt NO RDS
TIME weergegeven en verlaat de set het
programma.
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Opslaan met automatisch
programmeren
U kunt het automatisch programmeren
starten vanaf een geselecteerd
voorkeurnummer. Als er geen
voorkeurnummer geselecteerd is start het
automatisch programmeren bij
voorkeurnummer 1 en worden al uw
eerdere voorkeuren te niet gedaan.

Opslaan met handmatig
programmeren
U kunt handmatig programmeren alleen
gebruiken om uw favoriete radiozenders op
te slaan.

1 Stem af op de door u gewenste radiozender
(zie „Afstemmen op radiozenders”).

2 Druk op de afstandsbediening korter dan
1 seconde op PROGRAM.
➜ PROG en het huidige voorkeurnummer
beginnen te knipperen.

1 Druk op de set meermaals op SOURCE of
druk op de afstandsbediening meermaals
op TUNER tot de gewenste golfband
(TUNER FM of TUNER MW) wordt
weergegeven.

0

2 Druk op ALBUM 5 of ALBUM ∞ om een
voorkeurnummer te selecteren.

3 Druk op de afstandsbediening nogmaals op
PROGRAM om de instelling te bevestigen.
➜ PROG verdwijnt. Het geprogrammeerde
nummer, de golfband en de frequentie
van de voorkeurzender worden
weergegeven.

3 Houd op de afstandsbediening PROGRAM
ingedrukt tot AUTO wordt weergegeven.
➜ PROG begint te knipperen. Alle
beschikbare radiozenders worden
automatisch opgeslagen.
➜ PROG verdwijnt, het voorkeurnummer,
de golfband en de frequentie van de
laatste voorkeurzender worden kort
weergegeven.
0

Om de radiozender op een ander
voorkeurnummer te zetten drukt u op
ALBUM 5 of ALBUM ∞.

0

Herhaal stap 1–3 om meer radiozenders
op te slaan.

0

Om handmatig programmeren te verlaten
drukt u op STOP Ç.

Om automatisch programmeren te verlaten
drukt u op STOP Ç.
Opmerkingen: Als een radiozender al op
een van de voorkeurnummers is opgeslagen,
wordt hij niet nog eens onder een ander
voorkeurnummer opgeslagen.
Als er RDS-zenders beschikbaar zijn,
worden deze als eerste geprogrammeerd.
Krachtige zenders van de geselecteerde
golfband worden altijd automatisch als eerste
geprogrammeerd, gevolgd door de zwakke
zenders.

Afstemmen op voorkeurzenders
●

Terwijl de set op tuner staat drukt u op PRESET
5 of PRESET ∞ tot het voorkeurnummer van
de gewenste zender wordt weergegeven.

Een voorkeurzender wissen
1 Stem af op de te wissen voorkeurzender.
2 Houd STOP Ç langer dan 2 seconden ingedrukt.
➜
➜

PRESET DELETED is te lezen en de
huidige voorkeurzender is gewist.
Alle overige voorkeurzenders met hogere
nummers worden een nummer lager.
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Tuner
Nederlands

RDS
RDS (Radio Data System) is een service
waarbij FM-zenders aanvullende informatie
meezenden met het gewone FMradiosignaal. Als u een RDS-zender
ontvangt, worden RDS en de naam van de
zender weergegeven.
Schakelen tussen RDS-informatie

Klok automatisch instellen via RDS
Het is mogelijk de klok in te stellen met
behulp van een tijdsignaal dat samen met
het RDS-signaal wordt uitgezonden. Dit
werkt alleen als de RDS-zender dit
tijdsignaal meezendt.

REPEAT PROGRAM SHUFFLE DISPLAY

SLEEP

CLOCK

TIMER TIMER ON/OFF

REPEAT PROGRAM SHUFFLE DISPLAY

RDS/NEWS DIM
SLEEP

CLOCK

RDS/NEWS DIM

DSC

VEC

TIMER TIMER ON/OFF

DSC

VEC

HOME

MUTE

1 Stem af op een RDS-radiozender op de
HOME

MUTE

1 Stem af op de gewenste RDS-radiozender
op de FM-golfband (zie „Afstemmen op
radiozenders”).

2 Druk op de afstandsbediening meermaals
op RDS•NEWS om te schakelen tussen de
volgende informatie (mits beschikbaar):
– Naam van de zender
– Soort programma (bijvoorbeeld:
Nieuws, Zaken, Sport, etc.)
– Tekstberichten radio
– Frequentie

FM-golfband (zie „Afstemmen op
radiozenders”).

2 Houd op de afstandsbediening CLOCK
langer dan 2 seconden ingedrukt.
➜ SET CLOCK wordt weergegeven, de
cijfers voor uren en minuten beginnen te
knipperen.

3 Druk op de afstandsbediening op
RDS•NEWS.
➜ SEARCH RDS TIME wordt
weergegeven.
➜ Zodra het RDS-tijdsignaal gevonden is
wordt de huidige tijd weergegeven.
Opmerkingen:
Als NO RDS TIME wordt weergegeven,
wordt er geen tijdsignaal meegezonden. In dat
geval moet u op een andere RDS-zender
afstemmen of de klok handmatig instellen (zie
„Klok instellen”).
Van bepaalde RDS-zenders is het
uitgezonden tijdsignaal niet altijd even correct.
Als u ziet dat de kloktijd afwijkt, stelt u de klok
handmatig in waarna de juiste tijd blijft lopen.
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NEWS
Het is mogelijk de tuner zodanig in te
stellen dat ieder afspelen wordt
onderbroken door het nieuws van een
RDS-zender. Dit werkt echter alleen als de
RDS-radiozender het benodigde signaal
met het nieuws meezendt. De functie
NEWS kan in elke optie worden
geactiveerd, behalve wanneer de set op
tuner staat.

●

NEWS-functie activeren
Druk in een actieve optie (behalve TUNER)
op de afstandsbediening op RDS•NEWS.
➜ NEWS wordt getoond en NEWS wordt
kort weergegeven.
➜ De huidige actieve optie blijft
ononderbroken terwijl de set de eerste
5 voorkeurzenders scant en op het
signaal van een van de RDS-zenders
wacht.
➜ Als er een nieuwsuitzending
gedetecteerd wordt schakelt de set naar
tuner en begint NEWS te knipperen.
Opmerkingen:
Zorg dat de eerste 5 voorkeurzenders
RDS-zenders zijn. Als er op de eerste
5 voorkeurnummers geen RDS-zender wordt
gedetecteerd, verlaat de set de NEWS-functie,
verdwijnt NEWS en wordt NO RDS NEWS
weergegeven.
De NEWS-functie werkt slechts eenmaal
bij elke activering.

●

NEWS-functie deactiveren
Druk op de afstandsbediening nogmaals op
RDS•NEWS of zet de set op tuner.
➜ NEWS verdwijnt en NEWS OFF wordt
kort weergegeven.
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U kunt verschillende timerfuncties kiezen
die op een tijd van uw keuze worden
geactiveerd. Zorg dat de klok is
ingesteld voordat u een van deze
functies gebruikt.

2 Druk op de set meermaals op SOURCE of
druk op de afstandsbediening op CD,
TUNER of PC LINK A om de bron te
selecteren waarmee u gewekt wilt worden.
➜ De geselecteerde bron licht op.

3 Druk meermaals op ALBUM 5 of

Wektimer

ALBUM ∞ om het uur in te stellen.

De set kan als wekker worden gebruikt, waarbij
de gekozen bron (TUNER, CD of PC LINK) op
een ingestelde tijd begint af te spelen.

4 Druk meermaals op 4 of ¢ om de

Timer instellen

0

minuten in te stellen.
Druk op STOP Ç om deze functie te
verlaten zonder de timerinstelling op te
slaan.

5 Druk op de afstandsbediening op TIMER
CD

TUNER

CD1

AUX

PC LINK

CD3

CD2
CD5

CD4
VOL

ALBUM
BROWSE

REPEAT PROGRAM SHUFFLE DISPLAY

SLEEP

CLOCK

TIMER TIMER ON/OFF

Opmerking: De set verlaat de
timerinstelfunctie als er niet binnen
90 seconden op een toets wordt gedrukt.

1 Houd op de afstandsbediening TIMER
langer dan 2 seconden ingedrukt.
➜ X begint te knipperen, SET TIMER
wordt weergegeven en de cijfers voor
uren en minuten beginnen te knipperen.
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om de instelling te bevestigen.
➜ X wordt nog steeds getoond, TIMER
ON, de geselecteerde bron en de
ingestelde starttijd worden weergegeven.
➜ Op de ingestelde tijd zal de
geselecteerde geluidsbron 30 minuten
lang afspelen. Als er binnen deze tijd
geen toets wordt ingedrukt schakelt de
set in stand-by.
➜ Als de wektimer gestart is zal het
volume geleidelijk toenemen tot het
laatst ingestelde volumeniveau.
Als CD geselecteerd is:
De eerste track van de disc in de laatst
geselecteerde CD-houder wordt
afgespeeld. Als deze houder leeg is zoekt
de set naar de volgende beschikbare
disc. Als alle houders leeg zijn schakelt de
set naar tuner.
Als TUNER geselecteerd is:
De radiozender waarop als laatste werd
afgestemd speelt.
Als PC LINK geselecteerd is:
De laatst afgespeelde track op de laatst
geselecteerde server wordt afgespeeld.
Als er geen PC-aansluiting wordt
gedetecteerd schakelt de set naar tuner.
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Timer
Sluimer-timer

Timer activeren of deactiveren

U kunt een bepaalde tijdsduur instellen
waarna de set in stand-by schakelt.

REPEAT PROGRAM SHUFFLE DISPLAY

SLEEP

CLOCK

RDS/NEWS DIM

●

REPEAT PROGRAM SHUFFLE DISPLAY

TIMER TIMER ON/OFF

DSC

SLEEP

VEC

Druk op de afstandsbediening meermaals
op TIMER ON/OFF om de timer te
activeren of te deactiveren.
➜ TIMER ON, de laatst ingestelde bron en
starttijd worden weergegeven en de
timer is geactiveerd.
➜ TIMER OFF wordt weergegeven en de
timer is gedeactiveerd.
Timerinstelling controleren

RDS/NEWS DIM

CLOCK

RDS/NEWS DIM

●

TIMER TIMER ON/OFF

DSC

VEC

TIMER TIMER ON/OFF

DSC

VEC

1 Druk op de afstandsbediening meermaals
op SLEEP om de gewenste tijdsduur (in
minuten) te selecteren: De selectie is als
volgt:
➜ SLEEP 15MIN, SLEEP 30MIN, SLEEP
45MIN, SLEEP 60MIN, SLEEP 90MIN,
SLEEP 120MIN, SLEEP OFF.

2 Zodra de gewenste tijdsduur wordt
weergegeven drukt u niet meer op SLEEP.
➜ In de laatste 10 seconden voordat de set
in stand-by schakelt wordt er een
aftelling weergegeven: SLEEP 10,
SLEEP 9,… SLEEP 1, SLEEP.
➜ Dan schakelt de set in stand-by.

REPEAT PROGRAM SHUFFLE DISPLAY

SLEEP

CLOCK

●

Om de sluimer-timer te deactiveren drukt u
op de afstandsbediening op SLEEP tot
SLEEP OFF wordt weergegeven of drukt
u op STANDBY-ON 2.

Druk op de afstandsbediening korter dan
2 seconden op TIMER om de timerinstelling
te controleren.
➜ TIMER ON, de laatst ingestelde bron en
starttijd worden weergegeven.
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WAARSCHUWING
Probeer de set nooit zelf te repareren daar dan de garantie
vervalt. Open de set niet wegens gevaar voor een
elektrische schok.
Controleer bij mankementen eerst onderstaande punten
voordat u de set in reparatie geeft.Als u met deze
aanwijzingen het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg
dan uw dealer of servicedienst.

Laserbeveiliging
Dit systeem gebruikt een laser. In verband met mogelijk
oogletsel mag uitsluitend een erkend reparateur de
afdekking verwijderen of proberen dit apparaat te repareren.

Probleem

Oplossing

Geen stroom

– Zorg dat de netvoedingskabel goed aangesloten is.
– Druk op de set op STANDBY-ON 2 om hem in stand-by te
schakelen.

Geen geluid of slechte
geluidskwaliteit

–
–
–
–
–

Geen reactie op
bedieningen

– Schakel de stroom naar de set uit, schakel na enkele seconden
opnieuw in.

De afstandsbediening
werkt niet goed

– Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de IR-sensor van de
set.Verwijder de batterijen, wacht 10 seconden en leg ze goed
in of leg nieuwe batterijen in.
– Verklein de afstand tussen afstandsbediening en set.
– Selecteer altijd eerst de bron die u wilt bedienen door op een
van de brontoetsen van de afstandsbediening te drukken (bijv.
CD,TUNER). Selecteer dan de gewenste functie (bijv. á,
à, É).

Stel het volume bij.
Haal de hoofdtelefoon eruit.
Controleer of de luidsprekers goed aangesloten zijn.
Verbeter de geluidsinstellingen op de set.
Controleer of de set niet gedempt is.

Permanente weergave – Houd, om het demonstratieprogramma uit te schakelen, op de
van mogelijkheden op
set STOP Ç 5 seconden ingedrukt tot DEMO OFF wordt
de set
weergegeven.
(demonstratieprogramma)
De timer werkt niet

32

– Stel de klok goed in.
– Druk op de afstandsbediening op TIMER ON/OFF om de
timer te activeren.
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Problemen oplossen
Oplossing

Slechte radio-ontvangst – Verdraai de antenne tot de ontvangst optimaal is.
– Zorg dat de antenne niet in de buurt van een stralingsbron
zoals een tv, videorecorder, etc. geplaatst is.
NO DISC-aanduiding of – Zorg dat de disc niet beschadigd of vuil is.Vervang of reinig
disc kan niet worden
de disc.
afgespeeld
– Zorg dat er een disc is ingelegd, bedrukte kant boven.
– Zorg dat er ofwel een voorbespeelde audio-CD, of een
afgesloten CD-R(W) of een MP3-CD ingelegd is.
– Controleer of de CD geen kopieerbeveiliging heeft, aangezien
sommige niet voldoen aan de Compact Disc-standaard.
Aanduiding PC LINK
en CHECK CONNECTION

– Zorg dat uw PC ingeschakeld is.
– Controleer de draadloze aansluiting tussen uw PC en de set
(zie „Snelle installatie van de draadloze aansluiting op een
PC-server”).
– Zorg dat de draadloze USB-adapter aangesloten is of dat een
andere netwerkaansluiting goed werkt.
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Belangrijk
Steek de draadloze USB-adapter nog niet in een
USB-poort van uw computer, maar start eerst met de
installatie van de software van de CD-ROM. Nadat de
benodigde driversoftware geïnstalleerd is wordt u door de
installatiesoftware gevraagd de draadloze USB-adapter in
te steken. Deze volgorde van installeren waarborgt de
goede werking van uw draadloze USB-adapter.

Draadloze USB-adapter
Vraag

34

Antwoord

Ik heb de draadloze USB-adapter
ingestoken en de installatie onder
Windows voltooid zonder eerst de
software van de meegeleverde
CD-ROM te installeren.Wat moet
ik doen?

Om de juiste driversoftware voor de
draadloze USB-adapter te kunnen installeren
doet u het volgende:
1 Open Windows Start Menu/Settings/
Control Panel/System/Hardware/
Device Manager
2 Selecteer Other Devices en wis het
USB WLAN-apparaat.
3 Haal de draadloze USB-adapter eruit.
4 Start de installatie van de CD-ROM terwijl de
draadloze USB-adapter niet ingestoken is.
5 Tijdens de installatie wordt u gevraagd de
adapter weer in te steken.

Ik heb de gebruiksaanwijzing en de
aanwijzingen van de
installatiesoftware exact opgevolgd
maar kan de installatie niet met
succes voltooien.

Mogelijk hebt u een probleem met de kwaliteit
van de draadloze verbinding.Wij raden u aan
het verlengsnoer te gebruiken dat bij het
Philips audiosysteem MC W770 meegeleverd
is en de draadloze USB-adapter zo dicht
mogelijk bij de voorzijde van de MC W770 te
plaatsen. Start de installatie opnieuw.

Sinds ik de USB-poort voor de
draadloze USB-adapter heb
gewijzigd duren de verbindingstijden
van mijn audiosysteem MC W770
naar de PC langer.

Uw installatie was geoptimaliseerd voor de
eerst gebruikte USB-poort. Om de verbindingstijd
voor de nieuwe USB-poort te bekorten moet u
de nieuwe USB-poort voor uw PC-linknetwerk
configureren. Selecteer Network Utilities in het
installatiescherm van de CD-ROM en dan het
menu Install different USB port.Volg de
aanwijzingen in het installatiescherm. Meer
informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing onder
hoofdstuk „Wijziging van USB-poort met behulp
van de MC W770
”(www.philips.com/support).
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Ik ben mijn meegeleverde draadloze
USB-adapter kwijt, wat nu?

Philips Media Manager
Software Vraag

U kunt de draadloze USB-adapter bij uw
plaatselijke Pilips Service-organisatie bestellen.
De PC-linkfunctie van de MC W770 werkt ook
met de meeste andere WiFi-gecertificeerde
draadloze adapters. Maar u moet dan een geheel
nieuwe installatie uitvoeren en een groot deel van
de netwerkconfiguratie moet handmatig gebeuren.
Installeer eerst de nieuwe draadloze adapter
volgens de daarbijbehorende handleiding. Gebruik
de installatiedisc van de MC W770 en selecteer
Setup Network. Ga door met de installatie
volgens hoofdstuk „Een andere draadloze
netwerkadapter gebruiken”
(www.philips.com/support) in de
gebruiksaanwijzing. Uw opgeslagen
muziekbestanden gaan niet verloren.

Antwoord

Waarom kunnen de in mijn PC
opgeslagen tracks niet worden
afgespeeld ondanks dat ik PC-link
met succes geïnstalleerd heb?

Via PC-link hebt u alleen toegang tot de
muziekbestanden in de bibliotheek van de
Philips Media Manager software. Zie hoofdstuk
Voorbereiding voor afspeelfunctie
draadloze PC-link dit beschrijft hoe U MP3
muziekbestanden kan toevoegen aan Philips
Media Manager.

Hoe kan ik mijn tracks ordenen in
de muziekbibliotheek en in het PC
Linkoverzicht van de MC W770?

Bewerk de informatie over Album,Titel en
andere ID3-Tags van uw MP3-bestanden met
de Philips Media Manager software zodat u uw
songs dienovereenkomstig kunt groeperen.
Om ID3 informatie aan te passen, kies het
nummer(s) die U wenst te bewerken,
rechtermuisklik en selecteer ‘Edit Media
Information...’ ('Bewerk Media Informatie...')
in het pop-up menu.

Hoe kan ik een nieuwere versie
verkrijgen van Philips Media
Manager?

U kan de laatste versie van Philips Media
Manager downloaden vanaf
http://www.my.philips.com
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Kan ik andere software voor het
archiveren van muziek gebruiken
dan Philips Media Manager?

Universal Plug and Play
Vraag

U kunt een ander systeem voor het archiveren
van muziek gebruiken dan Philips Media
Manager mits dat een Universal Plug and Play
(UPnPTM) server interface heeft.

Antwoord

Wat is Universal Plug and Play?

Universal Plug and Play (UPnPTM) zorgt ervoor
dat apparaten die deze netwerktechnologie
ondersteunen gemakkelijk onderling kunnen
samenwerken. UPnPTM is gebaseerd op standaard
netwerktechnologieën en heeft gestandaardiseerde
protocollen voor uiteenlopende apparaten thuis
en op de werkplek.

Wat betekent Universal Plug and
Play voor MC W770?

MC W770 past de UPnPTM technologie toe
om audio van een UPnPTM muziekserver te
benaderen, te navigeren en te streamen.

Netwerkinstallatie en systeemconfiguratie
Vraag
Antwoord

36

Kan ik meer dan een PC (server)
op dit audiosysteem aansluiten?

Ja, u kunt meer dan een PC (server) aan de
configuratie van uw audiosysteem toevoegen. Start
de CD-ROM-installatie op een PC die u aan uw
audiosysteem wilt toevoegen en kies Add new
PC server in het menu Custom Installation.
Volg de aanwijzingen in het installatiescherm. Meer
informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing onder
hoofdstuk „Installatie van een extra PC-server of
herstel van PC-linkinstellingen op uw PC”.
(www.philips.com/support)

Kan ik meer dan een netwerk op
dit audiosysteem aansluiten?

Ja, u kunt uw audiosysteem op meer dan een
netwerk aansluiten. Elke netwerkconfiguratie moet
aan uw audiosysteem worden toegevoegd met
behulp van de installatie-CD. Meer informatie vindt
u in de gebruiksaanwijzing onder hoofdstuk
„Integratie van MC W770 in een bestaand
(thuis)netwerk”(www.philips.com/support).
Na de installatie bladert u door
de geïnstalleerde netwerken met behulp van de
toetsen 4, ¢ terwijl het display op de eerste
regel NETWORK toont. De naam van het netwerk is
op de tweede regel van het display te lezen. Selecteer
een netwerk door op toets ∞ van uw sette drukken.
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Hoeveel netwerken kunnen er
maximaal worden geïnstalleerd bij
het Philips audiosysteem MC W770?

U kunt 5 verschillende netwerken installeren.

Kan ik meer dan een Philips
audiosysteem MC W770 op mijn PC
aansluiten?

Ja, u kunt meer dan een Philips audiosysteem
MC W770 op uw PC aansluiten. Selecteer
Custom Installation in het installatiescherm
van de CD-ROM en dan het menu Add
additional Audio System.Volg de
aanwijzingen in het installatiescherm. Meer
informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing
onder hoofdstuk „Installatie van een extra
audiosysteem of herstel als PC-linkinstellingen
voor het audiosysteem verloren zijn gegaan”
(www.philips.com/support).

Kan ik mijn ingebouwde draadloze
LAN-kaart in mijn PC gebruiken
om de communicatie met het
audiosysteem tot stand te brengen?

Ja, u kunt de ingebouwde draadloze LAN-kaart
van uw PC gebruiken, maar eerst moet u
onder Windows een netwerk instellen met
deze netwerkadapter. Gebruik dan het menu
Custom Installation in het installatiescherm
van de CD-ROM en kies Network Setup
om deze netwerkconfiguratie aan het
audiosysteem toe te voegen.Volg de
aanwijzingen in het installatiescherm. Meer
informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing
onder hoofdstuk „Een andere draadloze
netwerkadapter gebruiken”
(www.philips.com/support).

Ik wil de PC-linkfunctie gebruiken in
een draadloos netwerk dat al
geïnstalleerd is.Wat moet ik doen?

De MC W770 is bedoeld voor gebruik met de
meegeleverde draadloze adapter. Het is echter
wel mogelijk de MC W770 samen met de meeste
andere WiFi-gecertificeerde draadloze adapters te
gebruiken en ook in netwerken met infrastructure
mode die gebruik maken van Access Point. Gebruik
het menu Custom Installation in het
installatiescherm van de CD-ROM en kies
Network Setup. In dit geavanceerde
installatiescherm kunt u de netwerkconfiguratie
van uw thuisnetwerk aan uw audiosysteem
toevoegen. Houd er wel rekening mee dat op
minstens een PC in dit netwerk de Philips Media
Manager geïnstalleerd en actief moeten zijn. Meer
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informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing onder
hoofdstuk „Integratie van MC W770 in een
bestaand (thuis)netwerk”
(www.philips.com/support).

Aansluitproblemen en problemen met de kwaliteit van de
verbinding
Vraag
Antwoord
Ik heb mijn MC W770, de draadloze
USB-adapter en de software met
succes geïnstalleerd en het werkte
tot voor kort prima. Nu heb ik de
MC W770 in een andere kamer
gezet en is er geen verbinding meer
mogelijk. Het display toont
NO CONNECTION.Wat moet ik doen?
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Controleer of uw PC nog aanstaat en of de
draadloze USB-adapter goed geïnstalleerd is.
De PC-link van de MC W770 gebruikt
radiogolven voor de verbinding tussen de PC
en het audioapparaat. Het uitgangsvermogen
wordt beperkt door wettelijke voorschriften en
daarom is ook de afstand waarover de PC-link
werkt beperkt. Gewoonlijk werkt de
PC-linkfunctie zonder problemen in een
standaard eengezinswoning. Maar de
radiogolven worden met name door wanden,
plafonds en ook door metaal in uw meubilair
getemperd. Een paar gouden regels om de
kwaliteit van uw verbinding te verbeteren: De
PC en de MC W770 mogen niet meer dan
een verdieping en twee wanden uit elkaar
geplaatst worden. (Dit is sterk afhankelijk van
het materiaal van de wand.) De draadloze
USB-adapter moet meer dan 20 cm (8 inch)
uit de buurt van metalen platen worden
geplaatst, bijv. hij moet niet boven op uw PC of
uw monitor of zelfs maar te dicht daarbij
worden geplaatst. Gebruik het verlengsnoer
om wat afstand tot uw PC te krijgen. Probeer
verschillende plaatsen voor de draadloze
USB-adapter, een paar centimeters (inches)
kunnen al helpen! Probeer hetzelfde met uw
MC W770.
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Mijn PC-Link heeft al prima gewerkt
maar sinds kort is dat niet meer het
geval.

Mogelijk is er in uw gebied of directe omgeving een
nieuw netwerk geïnstalleerd. Gebruik de installatieCD om op een ander kanaal over te schakelen.

Hoe kan het transmissiekanaal
worden gewijzigd?

Er is een gemakkelijke manier om het
transmissiekanaal te wijzigen met behulp van
het netwerkhulpprogramma Change
transmission channel op de
installatie-CD-ROM. Meer informatie vindt u in
de gebruiksaanwijzing onder hoofdstuk
„Wijziging van het draadloos kanaal”.

Als ik op de toets PC LINK A druk
toont het display NO CONNECTION.
Wat moet ik doen?

Als u dit bericht krijgt moet u waarschijnlijk uw
Philips Media Manager opnieuw starten. Om
Philips Media Manager opnieuw op te starten,
dient op het icoon
te klikken in de taakbalk
en ‘Shutdown Philips Media Manager’
('Sluit Philips Media Manager') te selecteren.
Start de toepassing opnieuw op vanuit het
Windows Start menu.

Werkt PC-link ook als de PC in
stand-by staat?

PC-link werkt niet als de PC uitgeschakeld is of
in stand-by staat.

UPnPTM is een kwaliteitsmerk van de UPnPTM Implementers Corporation.
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