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Grundlæggende betjening
Bemærk

• Hvis dit land eller område ikke understøtter DAB-udsendelser, vises
"NO SERV".
• Tryk ikke på nogen knap på apparatet eller fjernbetjeningen under
automatisk DAB-søgning. Søgningen afbrydes, og listen over
tjenester oprettes muligvis ikke korrekt. I dette tilfælde skal du køre
automatisk DAB-søgning igen.
• Hvis du flytter til et andet område, skal du gentage denne procedure
for at gemme radiostationerne i dit nye område.
• Denne procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger.
• Før du fjerner DAB-antennen, skal du sørge for, at der er slukket for
anlægget, for at bevare dine egne DAB-indstillinger.
• Denne tuner understøtter ikke datatjenester.

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til
at bevare naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Medfølgende ekstraudstyr: Fjernbetjening

Valg af en musikkilde
Tryk på følgende knapper (eller tryk flere gange på
FUNCTION ).

Bemærkninger om DualDiscs
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Trykt på 100% genbrugspapir
med planteoliebaseret tryksværte
uden VOC (flygtige organiske
forbindelser).

Printed in China

Undtagen for kunder i USA og
Canada

ADVARSEL

Dette apparat er et
CLASS 1 LASER produkt.
Denne etikette er anbragt
udvendigt på bagsiden af
apparatet.

For at reducere risikoen for brand og
elektrisk stød, må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt.
Af hensyn til brandrisiko må apparatets ventilation ikke
tildækkes med aviser, dug, gardiner eller andet. Undlad
ligeledes at placere tændte stearinlys på apparatet.

En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer dvdindhold på den ene side med digitalt lydindhold på
den anden. Da materialet på lydsiden imidlertid ikke
stemmer overens med cd-standarden (Compact Disc),
kan afspilning på dette produkt ikke garanteres.

Åbn låget til
båndsektionen.

Musikdisc'e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret

Skal du trykke på

Tuner

TUNER/BAND .

DAB

DAB .

Kassettebånd

TAPE  på
fjernbetjeningen.

CD  på fjernbetjeningen.

Komponent* (tilsluttet
med et lydkabel)

Dette produkt er beregnet til at afspille disc'e, der følger
cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber
har her på det seneste lanceret forskellige musikdisc'e
kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær
opmærksom på, at der blandt disse disc'e er nogle, der
ikke følger cd-standarden, og de kan muligvis ikke
afspilles på dette produkt.

FUNCTION  flere gange,
indtil "AUDIO IN" vises.

* Hvis komponenten har en AVLS-funktion (Automatic Volume
Limiter System) eller BASS BOOST-funktion, skal du slå denne
funktion fra for at undgå forvrænget lyd fra højttalerne.

• Undlad at gemme andre typer musiknumre eller filer eller
unødvendige mapper på en disk, som indeholder MP3-filer.
• Mapper, som ikke indeholder MP3-filer, springes over.
• MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som de optages på disken.
• Anlægget kan kun afspille MP3-filer, som har filtypenavnet ".MP3".
• Hvis der findes filer på disken, som har filtypenavnet ".MP3", men
som ikke er MP3-filer, kan apparatet frembringe støj, eller der kan
opstå funktionsfejl.
• Det maksimale antal:
– mapper er 150 (inklusive rodmappen).
– MP3-filer er 255.
– MP3-filer og mapper, som kan rummes på en enkelt disk, er 256.
– mappeniveauer (træstrukturen for filer) er otte.
• Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og
optagemedier til MP3-kodning/skrivning kan ikke garanteres.
Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan blive
afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.
• Hvis disken begynder med en CD-DA-session (eller MP3session), genkendes den som en CD-DA-disk (eller MP3-disk), og
afspilningen fortsætter, indtil en anden session findes.
• En disk med et blandet CD-format genkendes som en CD-DA-disk
(lyd).

Radiolytning
Før du kan modtage DAB, skal du gennemføre den
automatiske DAB-søgningsprocedure (se "Før anlægget
tages i brug").

1 Vælg "DAB" eller "FM".
Tryk flere gange på TUNER/BAND . Du kan også
vælge DAB direkte ved at trykke på DAB .
Tryk flere gange på TUNING MODE  på
fjernbetjeningen, indtil "AUTO" vises.

Sådan justeres lydstyrken

Tryk på VOLUME +/– på fjernbetjeningen (eller drej på
VOLUME-knappen på apparatet) .

3 Stil ind på den ønskede station.
Tryk på +/– på fjernbetjeningen (eller på TUNING
+ eller – på apparatet) . Søgningen stopper
automatisk, når der findes en station, og derefter
vises "TUNED" (kun for DAB) og "STEREO" (for
stereoprogrammer). Når du stiller ind på en DABstation eller en FM-station, som tilbyder RDStjenester, vises tjenestenavnet eller stationnavnet i
displayet.

Sådan tilføjes en lydeffekt
For at
Generere en mere dynamisk
lyd (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Indstille lydeffekten

Tilslut apparatet til en lettilgængelig stikkontakt
i væggen. Hvis du konstaterer noget unormalt i
apparatets funktion, skal du straks trække stikket ud af
stikkontakten.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted, f.eks. i
en bogreol eller i et indbygget skab.

DSGX  på apparatet.

Før anlægget tages i brug

Afspilning af en CD/MP3-disk

Sådan bruges fjernbetjeningen

1 Vælg CD-funktionen.

Skub låget til batterirummet til side, og fjern det ,
og indsæt derefter de to R6-batterier (størrelse AA)
(medfølger ikke) med enden mærket  først, så de
passer til polerne som vist nedenfor.

Sikker tilslutning af anlægget

Skal du trykke på

EQ  på
fjernbetjeningen.

Tryk på CD på fjernbetjeningen (eller flere gange på
FUNCTION) .

2 Ilæg en disk.

PUSH OPEN/CLOSE

Antenner

Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt
derefter antennen op.
Hold antennen væk fra højttalerkabler og netledning for at undgå, at der
opfanges støj.

Tryk på  (stop)  for at stoppe automatisk søgning (kun FMbånd).

Sådan stiller du ind på en station med et svagt
signal (kun FM-bånd)
Hvis søgningen ikke stopper, skal du trykke flere
gange på TUNING MODE  på fjernbetjeningen,
indtil "MANUAL" vises, og tryk derefter flere gange på
+/– på fjernbetjeningen (eller på TUNING + eller – på
apparatet)  for at stille ind på den ønskede station.

• Ved indstilling af en DAB-station kan der gå nogle sekunder, før du
hører lyden.
• Primære tjenester modtages automatisk, når sekundære tjenester
slutter.

Afspilning af et bånd
Brug knapperne på apparatet til denne betjening.

1 Vælg en båndfunktion.
Tryk flere gange på FUNCTION (eller på TAPE på
fjernbetjeningen) .

Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen

• Ved normal brug bør batterierne kunne holde i ca. seks måneder.
• Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige
typer samtidig.
• Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne
batterierne for at undgå beskadigelser som følge af batterilækage og
korrosion.

Før du fjerner FM/DAB-antennen, skal du sørge for, at der er slukket for
anlægget, for at bevare dine egne FM- og DAB-indstillinger.

Sådan indstilles uret

1 Tænd for anlægget.
Tryk på  (strøm) .

2 Vælg indstillingsfunktion for ur.
Tryk på CLOCK/TIMER SET  på fjernbetjeningen.
Hvis den aktuelle funktion vises på displayet,
skal du trykke flere gange på /  på
fjernbetjeningen for at vælge "CLOCK" og derefter
trykke på ENTER  på fjernbetjeningen.

3 Indstil klokkeslættet.
Tryk flere gange på /  på fjernbetjeningen
for at indstille timetallet, og tryk på ENTER  på
fjernbetjeningen. Anvend samme fremgangsmåde for
at indstille minuttallet.
Indstillingen af uret mistes, hvis du trækker stikket ud
af stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt.

FM/DAB-stueantenne
(Træk den ud vandret.)

Sådan udføres den automatiske DAB-søgning

Når du tænder anlægget for første gang, efter du har købt
det, starter den automatiske DAB-søgning automatisk, og
der oprettes en liste over tilgængelige tjenester.
Hvis du vil køre den automatiske DAB-søgning igen, skal
du følge nedenstående procedure.

Indsæt kun den blottede del af kablet.
Ensfarvet (rød/)
Venstre højttaler
Ensfarvet (sort/)

Højre højttaler

Strøm

Tilslut netledningen til en stikkontakt i væggen.
Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal
den medfølgende lysnetadapter tages af (kun for
modeller, som er udstyret med en adapter).

Til stikkontakt

Tip

Bemærkninger om lytning til DAB-stationer

Tryk på PUSH OPEN/CLOSE på apparatet, og
placer en disk med etiketten opad i CD-rummet.
Tryk igen på PUSH OPEN/CLOSE på apparatet for
at lukke CD-rummet.

1 Tryk på DAB AUTO SCAN  på apparatet.
"DAB SCAN" og "PUSH DAB" vises.

2 Tryk på DAB .
Søgningen begynder. Søgningens status vises med et
stigende antal stjerner. Afhængigt af de DAB-tjenester,
der er tilgængelige i dit område, kan søgningen tage
nogle minutter.

Når søgningen er afsluttet, oprettes en liste over
tilgængelige tjenester.

2 Indsæt et bånd.
Tryk på  (stop/skub ud)  på apparatet, og
sæt båndet i kassetteholderen. Se efter, at der ikke
er løst bånd, for at undgå at beskadige båndet eller
båndoptageren.

3 Start afspilningen.
Tryk på  (afspil)  på fjernbetjeningen (eller på
CD/ (afspil/pause)  på apparatet).
For at
Stoppe afspilning
midlertidigt

Skal du trykke på

Stoppe afspilning

 (stop) .

 (pause)  på fjernbetjeningen
(eller CD/ (afspil/pause)
 på apparatet). Tryk på
knappen igen for at genoptage
afspilningen.

Vælge en mappe på
en MP3-disk
Vælge et
musiknummer eller
en fil

/ (gå tilbage/gå fremad)
på fjernbetjeningen (/
på apparatet) .

Finde et punkt i et
musiknummer eller
en fil

Hold / (tilbage/hurtigt
fremad)  under afspilning, og
slip den ved det ønskede punkt.

Vælge gentaget
afspilning

REPEAT  på fjernbetjeningen
flere gange, indtil "REP" vises.

+/–  på fjernbetjeningen.

Sådan ændres afspilningstilstanden

Tryk flere gange på PLAY MODE  på fjernbetjeningen,
mens afspilleren er standset. Du kan vælge mellem
normal afspilning (" " for alle MP3-filer i mappen på
disken), afspilning i tilfældig rækkefølge ("SHUF" eller
"
SHUF*") samt programafspilning ("PGM").
* Når en CD-DA-disk afspilles, har
(SHUF)-afspilning den
samme funktion som SHUF-afspilning.

Bemærkninger om gentaget afspilning

• Alle musiknumre eller filer på en disk afspilles igen op til fem gange.
• "REP1" angiver, at afspilningen af et enkelt musiknummer eller en
enkelt fil gentages, indtil du stopper den.

Bemærkninger om displayoplysningerne

• Følgende vises ikke korrekt:
– Samlet spilletid for en disk med MP3-filer.
– Forløbet spilletid og resterende tid for en MP3-fil, som er kodet
med en VBR (variabel bithastighed), når filen afspilles, eller når
der skiftes med spoling hurtigt fremad eller hurtigt tilbage.
– Mappe- eller filnavne, som ikke følger ISO9660 niveau 1- eller
niveau 2-standarden.
• Følgende vises:
– Oplysninger om ID3 tag for MP3-filer, når ID3 version 1- og
version 2-tags anvendes.
– Op til 15 tegn af ID3 tag-oplysninger med store bogstaver (A til
Z), tal (0 til 9) og symboler (" $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | }
! ? ^).
– Op til 8 tegn af tjenestens navn, op til 128 tegn af DLS (Dynamic
Label Segment) og op til 16 tegn af pakkeetiketten med store
bogstaver (A til Z), tal (0 til 9) og symboler (" $ % ’ ( ) * + , – . / < =
> @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^).

Bemærkninger om afspilning af multisession-diske

2 Vælg indstilling af stationer.

Justering af lyden

MPEG Layer-3-audiokodningsteknologi og patenter givet
i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må
du ikke placere genstande fyldt med væske, f.eks. vaser,
på apparatet.

For at vælge
CD

Bemærkninger om afspilning af MP3-diske

3 Start afspilningen.
Tryk på  (afspil)  på apparatet.
For at
Stoppe afspilning
midlertidigt

Skal du trykke på

 (pause)  på apparatet. Tryk
på knappen igen for at genoptage
afspilningen.

Stoppe afspilning  (stop/skub ud)  på
apparatet.
Spole tilbage/
hurtigt fremad*

/  på apparatet.

* Husk at trykke på  (stop/skub ud)  på apparatet, når båndet
er spolet helt frem eller tilbage.

Bemærk

Sluk ikke for anlægget under afspilning eller optagelse.

Ændring af displayet
For at ændre

Skal du trykke på

Oplysninger på
displayet1)

DISPLAY  flere gange, når
anlægget er tændt.

Displaytilstand
(Ur)

DISPLAY , når anlægget er
slukket2). Uret vises i otte sekunder.

Du kan f.eks. få vist:
– diskoplysninger om CD/MP3-diske, f.eks. nummeret på et
musiknummer eller en fil, navnet på en mappe (under normal
afspilning) eller den samlede spilletid (når afspilleren er stoppet)
– DAB-stationsoplysninger som f.eks. tjenestens navn,
kanaletiketten, DLS (Dynamic Label Segment) eller pakkeetiketten
2)
STANDBY-indikatoren lyser, når anlægget slukkes.
1)

Brug af ekstra lydkomponenter
Sådan tilsluttes ekstra hovedtelefoner

Tilslut hovedtelefonerne til PHONES-stikket  på
apparatet.

Sådan tilsluttes en ekstra komponent

Tilslut ekstra lydkildekomponenter til AUDIO IN-stikket
 på apparatet med et analogt lydkabel (medfølger
ikke). Skru ned for lyden på anlægget, og vælg derefter
funktionen AUDIO IN.

Andre betjeninger

Fejlfinding

Oprettelse af dit eget CD-program

Optagelse på et kassettebånd

(Programafspilning)

Brug kun et TYPE I-bånd (normal).

Brug knapper på fjernbetjeningen til at oprette dit eget
program.

Du kan optage lige netop de dele, du ønsker, fra en
lydkilde, inklusive tilsluttede lydkomponenter.

1 Tryk på CD  for at vælge CD-funktionen.
2 Tryk flere gange på PLAY MODE , indtil "PGM"

Brug knapperne på apparatet til at styre optagelsen på
båndet.

vises, mens afspilleren er standset.

3 Tryk flere gange på / (eller / på

apparatet) , indtil det ønskede musiknummer
vises.
Ved programmering af MP3-filer skal du trykke flere
gange på
+/–  for at vælge den ønskede mappe
og derefter vælge den ønskede fil.
Valgte musik- eller filnummer

4 Tryk på ENTER  for at tilføje musiknummeret eller
filen til programmet.

5 Gentag trin 3 til 4 for at programmere flere

musiknumre eller filer, op til i alt 15 musiknumre
eller filer.

6 Du afspiller programmet med musiknumre eller filer
ved at trykke på  (afspil)  (eller CD/ (afspil/
pause)  på apparatet).
Programmet vil forblive tilgængeligt, indtil du åbner
CD-rummet. Programmet afspilles igen ved at vælge
CD-funktionen og trykke på  (afspil)  (eller
CD/ (afspil/pause)  på apparatet).

Programafspilning annulleres ved at trykke flere gange
på PLAY MODE , indtil "PGM" forsvinder, mens
afspilleren er standset.
Hvis du vil slette det sidste musiknummer eller den sidste
fil i programmet, skal du trykke på CLEAR , mens
afspilleren er standset.
Hvis du vil have vist programoplysninger, f.eks. det
samlede antal numre i programmet, skal du trykke flere
gange på DISPLAY .

Forudindstilling af radiostationer
Du kan forudindstille dine foretrukne radiostationer
og stille ind på dem øjeblikkeligt ved at vælge det
forudindstillede nummer.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at forudindstille
stationer.

1 Stil ind på den ønskede station (se "Radiolytning").
2 Tryk på TUNER MEMORY .
Forudindstillet nummer

1 Indsæt et bånd, der kan optages på, i

kassetteholderen, så den side, der skal optages på,
vender udad.

2 Gør optagekilden klar.
Vælg den kilde, der skal optages fra.
Ilæg den disk, som du vil optage.
Hvis du vil optage en mappe fra en MP3-disk,
skal du trykke flere gange på PLAY MODE  på
fjernbetjeningen for at vælge " " og derefter trykke
flere gange på
+/–  på fjernbetjeningen for at
vælge den ønskede mappe.
Hvis du kun vil optage dine foretrukne CD-numre
eller MP3-filer i en bestemt rækkefølge, skal du udføre
trin 2 til 5 under "Oprettelse af dit eget CD-program".

3 Start optagelse.
Tryk på  (optag) , og start derefter afspilningen af
den ønskede optagekilde.
CD’en starter afspilningen automatisk.
Hvis der høres støj under optagelsen fra tuneren, skal
du flytte på antennen for at reducere støjen.
Under optagelse kan du ikke lytte til andre lydkilder.
Tryk på  (stop/skub ud)  for at stoppe optagelsen.
Tip

Vi anbefaler, at du først trykker på  (pause)  og derefter på 
(stop/skub ud)  for at undgå, at der optages støj, når du stopper
optagelsen.

Brug af timer-funktionerne
Anlægget indeholder to timer-funktioner. Hvis du
anvender begge timere, har sleeptimeren første prioritet.

Sleeptimer:

Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer
også, selvom uret ikke er indstillet.
Tryk flere gange på SLEEP  på fjernbetjeningen. Hvis
du vælger "AUTO", slukkes anlægget automatisk, når
afspilningen af den aktuelle disk eller det aktuelle bånd
afsluttes, eller efter 100 minutters afspilning.
Hvis båndoptageren stadig afspiller eller optager
på det indstillede tidspunkt, slukkes anlægget, når
båndoptageren stopper.

Afspilningstimer:

Du kan vågne op til en CD eller tuneren på et
forudindstillet tidspunkt.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at styre
afspilningstimeren. Husk at indstille uret.

1 Gør lydkilden klar.
3 Tryk flere gange på +/– (eller på TUNING + eller

– på apparatet)  for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer.
Hvis en anden station allerede har fået tildelt det
valgte forudindstillede nummer, erstattes stationen
med den nye station.

4 Tryk på ENTER .
5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.
Du kan forudindstille op til 20 DAB-stationer og
20 FM-stationer. De forvalgte stationer bevares
i hukommelsen i cirka en halv dag, selvom
netledningen tages ud, eller der forekommer en
strømafbrydelse.

6 Hvis du vil lytte til en forudindstillet radiostation,

skal du trykke flere gange på TUNING MODE ,
indtil "PRESET" vises, og derefter trykke på +/– (eller
på TUNING + eller – på apparatet)  flere gange for
at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Bemærkning om forindstilling af DAB-stationer

Du kan kun forindstille en DAB-tjeneste, når den kan modtages.

Gør lydkilden klar, og tryk på VOLUME +/– (eller
drej på VOLUME-knappen på apparatet)  for at
justere lydstyrken.
Hvis du vil starte fra et bestemt nummer på CD'en
eller MP3-filen, skal du oprette dit eget CD-program.

2 Tryk på CLOCK/TIMER SET .
3 Tryk flere gange på /  for at vælge "PLAY

1 Kontroller, at netledningen og højttalerkablerne er
korrekt og forsvarligt tilsluttede.

2 Find problemet på tjeklisten nedenfor, og forsøg at
løse problemet som angivet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke kan løses.

Hvis STANDBY-indikatoren blinker

Træk straks stikket ud af stikkontakten, og kontroller
følgende punkter.
• Hvis anlægget har en spændingsvælger: Er den
indstillet til den korrekte strømspænding?
Når STANDBY-indikatoren holder op med at blinke,
skal du sætte stikket i kontakten igen og tænde for
anlægget. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler,
hvis problemet ikke kan løses.

Generelt
Systemet lukker uventetned, mens det
arbejder.
• Er højttalerkablerne til + og – kortsluttede? Kontroller,
at højttalerkablerne er korrekt tilsluttet.

Der er ingen lyd.
• Er højttalerkablerne til + og – kortsluttede?
• Tilslut kun de medfølgende højttalere.
• Ventilationshullerne må ikke blokeres.
• Den angivne station har muligvis midlertidigt indstillet
udsendelsen.

Lyden kommer kun fra én kanal, eller
lydstyrken fra venstre og højre kanal er ikke
balanceret.
• Placer højttalerne så symmetrisk som muligt.
• Tilslut kun de medfølgende højttalere.

Alvorlig brummen eller støj.
• Flyt anlægget væk fra støjkilder.
• Tilslut anlægget til en anden stikkontakt.
• Monter et støjfilter (ekstraudstyr) på netledningen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.
• Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen og
fjernbetjeningssensoren  på apparatet, og placer
apparatet væk fra fluorescerende lys.
• Peg fjernbetjeningen mod anlæggets sensor.
• Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.

Sådan nulstilles anlægget til
fabriksindstillingerne

Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt, kan du
nulstille anlægget til fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på apparatet til at nulstille apparatet til
standardindstillingerne fra fabrikken.

1 Træk stikket ud af stikkontakten, og sæt det i igen,
og tænd derefter for anlægget.

2 Tryk på  ,   og DSGX  samtidigt.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
forudindstillede radiostationer, timer og ur, slettes.

Meddelelser
COMPLETE : Den forudindstillede betjening blev
afsluttet normalt.
FULL : Du forsøgte at programmere mere end 15
musiknumre (trin).
NO DISC : Der er ingen disk i afspilleren, eller du har
ilagt en disk, som ikke kan afspilles.
NO PRESET (kun DAB): Der er ingen gemte stationer.
NO SERV (kun DAB): Der er ingen understøttede DABudsendelser i dit land eller område.
NO STEP : Alle de programmerede musiknumre er blevet
slettet.
NO TEXT (kun DAB) : Der er ingen tekstoplysninger i
den modtagne tjeneste.
NOT IN USE : Du har trykket på en ugyldig knap.
OVER : Du er nået til slutningen af disken, mens du har
trykket på   under afspilning eller pause.
PUSH SELECT : Du forsøgte at indstille uret eller
timeren, mens timeren var aktiveret.
PUSH STOP : Du har trykket på PLAY MODE  under
afspilning.
READING : Anlægget læser oplysninger fra disken. Nogle
knapper er ikke tilgængelige.
SET CLOCK : Du forsøgte at vælge timeren, uden at uret
var indstillet.
SET TIMER : Du forsøgte at vælge timeren, uden at
afspilningstimeren var indstillet.
TIME NG : Start- og stoptidspunkterne for
afspilningstimeren er angivet til samme tidspunkt.

Afspilningen begynder ikke fra det første
musiknummer.

H
K
M
O
Q

• Med følgende diske tager det længere tid end normalt,
før afspilningen begynder.
– En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– En disk, som er optaget i multisession-tilstand.
– En disk, som ikke er blevet afsluttet (en disk, hvor der
kan tilføjes data).
– En disk, som indeholder mange mapper.

R

5 Brug samme fremgangsmåde som i trin 4 for at

Tuner

%

6 Vælg lydkilden.

Kraftig brummen eller støj, eller stationer
kan ikke modtages. ("TUNED" eller "STEREO"
blinker på displayet.)

,

SET", og tryk derefter på ENTER .
"ON TIME" vises, og indikatoren for timetal blinker.

4 Indstil det tidspunkt, hvor afspilningen skal
begynde.

Tryk flere gange på /  for at indstille
timetallet, og tryk derefter på ENTER .
Indikatoren for minuttal blinker. Anvend ovenstående
fremgangsmåde for at indstille minuttallet.
indstille det tidspunkt, hvor afspilningen skal
stoppe.

Tryk flere gange på / , indtil den ønskede
lydkilde vises, og tryk derefter på ENTER .
Timerindstillingen vises på displayet.

7 Tryk på   for at slukke anlægget.
Anlægget tændes 15 sekunder før det forudindstillede
tidspunkt.
Hvis anlægget er tændt på det forudindstillede
tidspunkt, aktiveres afspilningstimeren ikke.
Hvis du vil aktivere eller kontrollere timeren igen, skal
du trykke på CLOCK/TIMER SELECT . Tryk flere
gange på / , indtil "PLAY SEL" vises, og tryk
derefter på ENTER .
Hvis du vil annullere en timer, skal du gentage
fremgangsmåden ovenfor, indtil "OFF" vises, og derefter
trykke på ENTER .
Start fra trin 1 igen for at ændre indstillingen.
Tip

Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så længe indstillingen ikke
annulleres manuelt.

• Tilslut antennen korrekt.
• Find en god placering og en retning, som giver god
modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
• Hold antennen væk fra højttalerkabler og netledning
for at undgå, at der opfanges støj.
• Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

"TUNED" vises ikke i displayet (kun DAB).
• Kontroller alle antenneforbindelser, udfør derefter den
automatiske DAB-søgning (se "Før anlægget tages i
brug").
• Den aktuelle DAB-tjeneste er muligvis ikke tilgængelig.
Tryk på +/– på fjernbetjeningen (eller på TUNING +
eller – på apparatet)  for at vælge en anden tjeneste.
• Hvis du er flyttet til et andet område, er nogle tjenester/
frekvenser måske ændret, og du kan måske ikke stille
ind på din normale udsendelse.
Udfør den automatiske DAB‑søgningsprocedure for
at registrere indholdet af udsendelserne igen. (Denne
procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger).

Båndoptager
Lyden udviser overdrevet wow og flutter, eller
der forekommer lydudfald.
• Rengør kapstanrullerne og trykrullerne. Rengør og
afmagnetiser også båndhovederne. Se "Forholdsregler"
for flere oplysninger.

Etiket
10A

176,640 MHz

5B

211,648 MHz

10B

• Apparatet er ikke koblet fra strømforsyningen, så længe
det er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Dette gælder
også, selvom selve apparatet er blevet slukket.
• Træk stikket ud af stikkontakten i væggen, hvis
apparatet ikke skal bruges i et længere stykke tid. Tag
altid fat om stikket, når det trækkes ud af kontakten.
Træk aldrig i selve ledningen.
• Hvis der er trængt væske ind i anlægget, eller hvis
der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde
strømforsyningen og lade anlægget efterse af
kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
• Strømkablet må kun udskiftes af kvalificerede teknikere.

178,352 MHz

5C

213,360 MHz

10C

180,064 MHz

5D

215,072 MHz

10D

181,936 MHz

6A

216,928 MHz

11A

183,648 MHz

6B

218,640 MHz

11B

185,360 MHz

6C

220,352 MHz

11C

187,072 MHz

6D

222,064 MHz

11D

188,928 MHz

7A

223,936 MHz

12A

190,640 MHz

7B

225,648 MHz

12B

192,352 MHz

7C

227,360 MHz

12C

194,064 MHz

7D

229,072 MHz

12D

195,936 MHz

8A

230,784 MHz

13A

197,648 MHz

8B

232,496 MHz

13B

Om placering

199,360 MHz

8C

234,208 MHz

13C

201,072 MHz

8D

235,776 MHz

13D

202,928 MHz

9A

237,488 MHz

13E

204,640 MHz

9B

239,200 MHz

13F

206,352 MHz

9C

208,064 MHz

9D

Om sikkerhed

• Anlægget må ikke placeres hældende eller på et sted,
som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller
fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation eller
hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller
andet skarpt lys.
• Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne placeres på
overflader, som er blevet specialbehandlet (f.eks. med
voks, olie eller politur), da der kan forekomme pletter
eller misfarvning af overfladen.
• Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde til varme
omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt
lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde i afspilleren,
hvilket kan medføre, at anlægget ikke fungerer. I så
fald skal du tage disken ud og lade anlægget stå tændt i
cirka en time, indtil fugten er fordampet.

Om opbygning af varme

Rengør anlægget med en blød klud fugtet med en mild
renseopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler,
skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
alkohol eller rensebenzin.

Sådan forhindres, at der ved et uheld optages
hen over indholdet på et kassettebånd
Bræk tappen på kassettebåndets side A eller B af, som
vist, for at skrivebeskytte båndet.
Bræk
kassettetappen af

S
Z
! eller |
”
$

.
?
@
^

Forholdsregler
Diske, som dette anlæg KAN afspille
• Lyd-CD
• CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)

Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget i musikCD-format eller MP3-format og er kompatible med
ISO9660 niveau 1/niveau 2, Joliet eller multisession
• CD-R/CD-RW, som er optaget i multisession, der ikke
er afsluttet ved at "lukke sessionen"
• CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet, ridsede eller
snavsede CD-R/CD-RW'er eller CD-R/CD-RW'er, som
er optaget med en ukompatibel optageenhed
• CD-R/CD-RW, som ikke er færdigbehandlet korrekt
• Diske, som indeholder andre filtyper end MPEG 1
Audio Layer-3-filer (MP3)
• Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet,
firkantet, stjerneformet)
• Nogle diske, som har selvklæbende tape, papir eller
etiketter påklistret

DAB-frekvenstabel (Band-III)

209,936 MHz

Rengøring af kabinettet

G

FM/DAB-stereotuner
Antenne: FM/DAB-stueantenne
FM-tuner-del:
Afstemningsområde: 87,5 – 108,0 MHz (50-kHz trin)
DAB-tuner-del:
Frekvensinterval
Band-III: 174,928 (5A) – 239,200 (13F) MHz
* Der er flere oplysninger under "DAB-frekvenstabel" nedenfor.

Frekvens

D

A

Tuner-del

5A

B

• Tør disken ren, og læg den i igen.
• Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke forekommer
vibrationer (f.eks. oven på en stabil stand).
• Flyt højttalerne væk fra anlægget, eller placer dem på
separate standere. Ved høj lydstyrke kan vibrationer fra
højttalerne medføre, at lyden hopper.

Optagesystem: 4 spor, 2 kanaler, stereo

Etiket

Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet, og
billedet på tv-apparater i nærheden kan blive magnetisk
forvrænget. I dette tilfælde skal du slukke for tv'et, vente
15 til 30 minutter og tænde for tv'et igen.
Hvis situationen ikke er blevet bedre, skal du flytte
højttalerne længere væk fra tv'et.

0 (nul)

Båndoptager-del

174,928 MHz

Om højttalersystemet

Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles.

Laser udgang*: Mindre end 44,6 µW
* Dette resultat er målet i en afstand af 200 mm fra objektivets overflade på
Optical Pick-up Block med 7 mm blænde.
Svarfrekvens: 20 Hz – 20 kHz

Frekvens

6 (seks)

2 (to)

CD/MP3-afspiller

Afspilningen er længere tid end normalt om at
begynde.

• Tør disken af fra midten og udad med en blød klud,
inden den afspilles.
• Rengør ikke diske med opløsningsmidler som
rensebenzin, fortynder, kommercielt tilgængelige
rengøringsmidler eller antistatiske sprays beregnet til
vinylplader.
• Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder
som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil,
som er parkeret i direkte sollys.

5 (fem)

angiver

8 (otte)

• Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke flere
gange på PLAY MODE , indtil både "PGM" og
"SHUF" forsvinder.

Bemærkninger om diske

• Opbygning af varme på apparatet under brug er
normalt, og der er ingen grund til bekymring.
• Du må ikke berøre kabinettet, hvis det har været brugt
uafbrudt ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være
blevet meget varmt.
• Ventilationshullerne må ikke blokeres.

Displayeksempler
Display

• Visse udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte
mærkater, hvor limen strækker sig uden for mærkaten
• Visse diske, som har mærkater, der er trykt med blæk,
som føles klæbrigt, når det berøres

Dæk den afbrækkede tap med tape, hvis der senere skal
optages på båndet igen.

Om bånd, som er længere end 90 minutter

Brug af bånd med spilletid på mere end 90 minutter
anbefales ikke, undtagen til lange, kontinuerlige
optagelser eller afspilninger.

Rengøring af båndhovederne

Brug en rensekassette af tør- eller vådtypen (ekstraudstyr)
for hver 10 timers brug, før du starter en vigtig
optagelse eller efter afspilning af et gammelt bånd. Hvis
båndhovederne ikke renses, kan det medføre forringet
lydkvalitet, eller det kan betyde, at apparatet ikke er i
stand til at optage eller afspille bånd. Se instruktionerne
til rensekassetten for at få flere oplysninger.

Afmagnetisering af båndhovederne

Brug en afmagnetiseringskassette (ekstraudstyr) for
hver 20 til 30 timers brug. Hvis båndhovederne ikke
afmagnetiseres, kan det medføre mere støj, tab af
højfrekvente lyde og manglende evne til at slette bånd.
Se instruktionerne til afmagnetiseringskassetten for at få
flere oplysninger.

Specifikationer
Hovedenhed
Forstærker-del

DIN-strømudgang (klassificeret): 4 + 4 W (4 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 5 + 5 W (4 ohm ved 1 kHz, 10%
THD)
Musik-strømudgang (reference): 7 + 7 W
Indgange
AUDIO IN (stereo-minijackstik): Følsomhed 800 mV, impedans 47 kilohm
Udgange
PHONES (stereo-minijackstik): Til tilslutning af hovedtelefoner med en
impedans på 8 ohm eller mere
SPEAKER: Til tilslutning med en impedans på 4 ohm

CD-afspiller-del

System: Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emmissionsvarighed: kontinuerlig

* Frekvenser vises med to decimaler på dette system.

Højttaler

Højttalersystem: Fuldt lydområde, 8 cm dia., konisk type
Nominel impedans: 4 ohm
Dimensioner (b/h/d): Ca. 145 × 241,5 × 134 mm
Masse: Ca. 1,4 kg netto pr. højttaler

Generelt

Strømkrav: AC 230 V, 50/60 Hz
Strømforbrug: 25 W
1,0 W (slukket)
Dimensioner (b/h/d) (ekskl. højttalere): Ca. 158 × 241,5 × 233 mm
Masse (ekskl. højttalere): Ca. 2.4 kg
Tilbehør: Fjernbetjening (1)/FM/DAB-stueantenne (1)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

• Standby strømforbrug: 1,0 W
• Der er ikke anvendt halogene flammehæmmere i visse
printkort.
• Blyfrit loddemateriale er anvendt til lodning af visse
dele.
• Der er ikke anvendt halogene flammehæmmere i
kabinet.

