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ADVARSEL

Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt
ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun
fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og det
elektriske og elektroniske udstyr, bør de udtjente
produkter kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af
batterier og elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet
der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet
skal derefter afleveres på et indsamlingssted
beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderligere information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet eller batteriet blev købt.
Dette produkt er designet til at blive anvendt til
de følgende formål:
 Afspilning af musikkilder på diske eller bånd
 Lytning til radiostationer
 Optagelse på et bånd
 Lytning til lyd fra en tilsluttet valgfri
komponent

Dette symbol på produktet, batteriet
eller emballagen betyder, at produktet
og batteriet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol
anvendes i kombination med et kemisk
symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller
bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end
0,0005% kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at disse produkter og batterier
bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige
negative konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering,
forebygges. Materiale genindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens ressourcer.
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Tryk på CD PLAY/PAUSE ()  for at starte
afspilning.

1
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For at reducere risikoen for brand og elektrisk
stød, må dette apparat ikke udsættes for regn
eller fugt.
For at reducere risikoen for brand skal du ikke
tildække apparatets ventilationsåbninger med
aviser, duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for
åben ild (for eksempel tændte stearinlys).
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød
må du ikke udsætte apparatet for dryp eller
tilstænkning, og du må ikke placere væskefyldte
genstande som f.eks. vaser, oven på apparatet.

Mærkeskiltet er placeret på undersiden af anlægget.

FORSIGTIG

*1 Hvis der kun findes MP3-filer i rodbiblioteket, vises der
"001" på displayet.
*2 Hvis afspilningstiden er længere end 100 minutter,
vises der "--:--" på displayet.
*3 Ved tryk på DISPLAY/ENTER  skifter
afspilningsskærmen mellem visning af afspilningstiden
og det aktuelle spornummer (eller visning af den
aktuelle mappe og filnumrene (MP3)).

For at

Skal du gøre følgende

Stoppe
afspilningen
midlertidigt

Tryk på CD PLAY/PAUSE ()
. Tryk på knappen igen for at
vende tilbage til afspilning.

Stoppe
afspilningen

Tryk på STOP () . Hvis du
trykker på CD PLAY/PAUSE ()
, efter afspilningen er blevet
stoppet, starter afspilning fra
begyndelsen af det spor/den fil,
du afspillede sidst
(Genoptagelse af afspilning).
Hvis du ønsker at starte
afspilning fra det første spor/fil
på disken, skal du trykke to
gange på STOP () , og
derefter trykke på
CD PLAY/PAUSE () .
+ eller − .

Vælg en mappe
på en MP3-disk

Tryk på TUNE/

Vælg et spor/fil

Tryk på  eller  . Du
kan springe spor/filer over én
efter én.

Find et punkt i et Hold  eller   nede
under afspilning og slip knappen
spor/fil
på det ønskede punkt. Når du
lokaliserer et punkt under
midlertidigt stop af afspilning,
skal du trykke på
CD PLAY/PAUSE ()  for at
starte afspilningen, efter det
ønskede punkt er fundet.

Eftersom stikket bruges til at afbryde strømmen til
apparatet, skal du slutte apparatet til en
lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget
unormalt ved apparatet, skal du med det samme
tage stikket ud af stikkontakten.
Anlægget er ikke koblet fra lysnettet, så længe det
sidder i stikkontakten, selvom der er slukket for
selve anlægget.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.

Ret selve
anlægget ind, så
der opnås
optimal
modtagelse (der
er indbygget en
ferritantenne i
anlægget).

Andre betjeninger

3
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Tryk gentagne gange på FM/AM  for at
vælge "FM"- eller "AM"-båndet.
Hold ned på TUNE/ + eller −  indtil
frekvenstallene begynder at skifte på
displayet.
Anlægget scanner automatisk radiofrekvenserne
og stopper, når det finder en tydelig station.
Hvis du ikke kan stille ind på en station vha. den
automatiske indstillingstilstand, skal du trykke
gentagne gange på TUNE/ + eller −  for at
skifte frekvensen trin for trin.
Når der modtages et FM-stereosignal, lyser "ST"
på displayet.
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Tilslut netledningen  eller sæt seks R14 (størrelse C)-batterier (medfølger ikke) ind i batterirummet .

Før du bruger anlægget


Til en stikkontakt

Sådan tænder og slukker du for
strømmen

Til AC IN
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Placer en disk i CD-rummet og luk derefter
dækslet til rummet.
Tryk ned på midten af disken,
indtil den sidder på plads.

Eksempel på mappestruktur og
afspilningsrækkefølge
Afspilningsrækkefølgen på mapper og filer er som
følger. Men afspilningsrækkefølgen kan muligvis
afvige fra den originale rækkefølge på disken
afhængigt af den anvendte optagemetode.

 Frekvensenheden for indstillede stationer er MHz for
FM-båndet og kHz for AM-båndet.
 Hvis der er støj på FM-stereomodtagelsen, skal du trykke
gentagne gange på PLAY MODE , indtil der vises
"Mono" på displayet. Du mister stereoeffekten, men
modtagelsen vil blive forbedret.

Brug radioen på et sted hvor der nemt kan
modtages radiosignaler, som f.eks. i nærheden af et
vindue. Juster endvidere antennen (FM) eller ret
selve anlægget (AM) ind, så der opnås en god
modtagelse.

Mappe
MP3-fil

1
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Ændring af lydstyrken

Sæt altid -siden af batteriet ind først.
Bund



Batterierne er
vendt i
forskellige
retninger. Sæt
dem i vendt
korrekt som
illustreret her.

Tryk ned på dækslet til batterirummet
ved  og skub det i pilens retning .
Bemærkninger
 Når batterierne er næsten afladede, blinker alarmmeddelelsen "LO-BATT". Når denne meddelelse vises, skal du udskifte alle
batterierne med nye. Se også "Kontrol af den resterende batteristrøm".
 Når netledningen afbrydes, eller batterierne fjernes, vil indstillinger gemt i anlæggets hukommelse enten blive ryddet eller
forblive gemt.
— Ryddede indstillinger: Lydstyrkeniveau, radiobånd (FM/AM) og frekvens, FM-tilstandsindstilling (stereo/mono), CDafspilningstilstand, MEGA BASS-indstilling (til/fra) og sidst anvendte funktion
— Gemte indstillinger: Strømstyring til/fra-indstilling (Kun europæiske modeller) og forudindstillede radiostationer registreret
vha. den automatiske/manuelle forudindstillingsfunktion eller FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) -knapperne
 Inden du udskifter batterierne, skal du sørge for at fjerne eventuelle CD'er eller bånd, afbryde eventuelle valgfri komponenter fra
anlægget, og opbevare FM-teleskopantennen  på dens oprindelige position.
 Hvis du vil bruge anlægget på batterier, skal du tage netledningen ud af anlægget og stikkontakten.
 I standbytilstand med netledningen tilsluttet vises "STANDBY" på displayet.
 Bland ikke et gammelt batteri med et nyt, og bland ikke forskellige typer batterier.

For at anvende strømstyringsfunktionen (kun europæiske modeller)
Anlægget har en automatisk standby-funktion. Ved brug af denne funktion går anlægget automatisk ind i
standbytilstand efter ca. 15 minutter, hvis der ikke foretages nogen betjening eller udsendes noget lydsignal.
For at aktivere eller deaktivere standbytilstand skal du trykke på VOLUME + , mens du holder ned på PLAY
MODE . Hver gang du trykker på knapperne, blinker "STANDBY" i 2 sekunder, og "ON" eller "OFF" vises på
displayet.

Tryk på VOLUME + eller − .
Lydstyrkeniveauet for dette anlæg kan justeres i trin
fra 0 til 31.
Hvis du ønsker at justere lydstyrkeniveauet
kontinuerligt, skal du holde knappen nede og slippe
den på det ønskede niveau.

Tip!
De forudindstillede radiostationer forbliver gemt i anlæggets
hukommelse, selv i følgende situationer.
Netledningen tages ud.
Batterierne fjernes.
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I nærheden af
mobiltelefoner,
elektriske
apparater

Lytning ved hjælp af hovedtelefoner

Tilslut hovedtelefoner til  (hovedtelefoner)jackstikket .
For at beskytte din hørelse skal du undgå at lytte
ved. et meget højt lydniveau, når du lytter via
hovedtelefonerne.

Trykker du gentagne gange på DISPLAY/ENTER  under
lytning til radioen, skifter radioinformationen mellem visning
af forvalgsnummeret og frekvensen.
Forvalgsnummervisningen vender automatisk tilbage til
frekvensvisningen, efter der er gået 2 sekunder.

Sådan slår du
basforstærkningsfunktionen til og fra

Tryk på MEGA BASS .
Når du trykker på knappen, slås funktionen enten til
("MEGA BASS" lyser) eller fra ("MEGA BASS"
forsvinder). Denne funktion er som standard slået til.

Disken indlæses, og diskinformationen vises på
displayet.

Lyd-CD
(Det samlede antal spor og den samlede
afspilningstid vises i rækkefølge.)

Afspilning af en musikdisk
1
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Samlet antal spor

Tryk på   for at tænde for anlægget.
Sæt din fingerspids ind i åbningstappen for at
åbne dækslet til CD-rummet.
Åbn dækslet til
CD-rummet
vha.
åbningstappen.

Samlet afspilningstid

MP3-disk

Bemærkninger
 Det viste indhold begynder at blinke på displayet i ca. 2 minutter, før anlægget går på standbytilstand.
 Den automatiske standbyfunktion er ikke til rådighed med FM/AM-funktionen.
 Den automatiske standbyfunktion bliver ugyldig, når sluk-timeren er indstillet.

Samlet antal
mapper*1

Samlet antal
filer

Bemærkninger om MP3-diske
 Når der isættes en disk, læser anlægget alle filerne på den
disk. "READ" blinker, mens dette udføres. Hvis der er
mange mapper eller ikke-MP3-filer på disken, kan det
muligvis tage lang tid, før afspilningen begynder, eller før
den næste MP3-fil begynder at afspille.
 Vi anbefaler, at ikke-MP3-filer eller unødvendige mapper
ikke medtages ved oprettelse af MP3-diske.
 Under afspilning springes andre lydfiler end MP3-filer
over, selv hvis de filer er indeholdt i en mappe.
 Dette anlæg kan kun afspille MP3-filer, som har
filendelsen ".mp3".
Bemærk, at selvom filnavnet har den korrekte filendelse,
men den faktiske fil blev oprettet i et andet lydformat, kan
det muligvis medføre støj eller anden funktionsfejl på
dette anlæg.
 MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
 Dette anlæg kan ikke afspille lydfiler på en disk i følgende
tilfælde:
 Når det samlede antal lydfiler overstiger 413.
 Når det samlede antal mapper på en enkelt disk
overstiger 99 (herunder "ROOT"-mappen).
 Når biblioteksniveauet (mappedybden) overstiger 9
(herunder "ROOT"-mappen).
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Tryk på   for at starte afspilning.

For at

Skal du gøre følgende

Stoppe
afspilningen

Tryk på  .

Stoppe
afspilningen
midlertidigt

Tryk på  . Tryk på knappen
igen for at genoptage afspilning.

Hurtig
fremadspoling
eller
tilbagespoling

Tryk på  eller  .

Skub kassetten
ud

Tryk på  .

Bemærkninger
 Sluk ikke for strømmen under afspilningen af bånd. Dette
kan medføre en funktionsfejl. Sørg for at stoppe
afspilningen, inden du slukker for strømmen.
 Hvis båndet er spolet hen til begyndelsen eller slutningen
og  eller   ikke er sluppet, blinker "STOP TAPE"
på displayet. Sørg for at trykke på   for at slippe
knappen. "STOP TAPE" begynder at blinke 8 minutter efter
en hurtig fremadspoling ( ) eller tilbagespoling
( ). Anlægget slukker automatisk efter der er gået
10 minutter.
 Når "STOP TAPE" blinker, skal du altid kontrollere knappen
 eller   og sørge for at slippe knappen.
 Når den tid, som er indstillet på sluk-timeren, er forløbet
under afspilning, begynder "SLEEP"-indikatoren at blinke,
men anlægget slukkes ikke. Anlægget slukkes, efter
afspilningen er færdig.

Optagelse på et bånd
Kontroller følgende punkter inden start af
betjeningen.
 Brug kun bånd af Type I (normal). Bånd af Type
II (high position), Type III (ferro-chrome) og
Type IV (metal) understøttes ikke.
 Kontroller, at tappen til forhindring af
overskrivning ikke er blevet fjernet. Hvis
tappen er blevet fjernet, skal den afbrækkede
tap tildækkes med klisterbånd.
 Sørg for at tilslutte netledningen for at undgå
en uventet optagefejl.

Forudindstilling af stationer til
FAVORITE RADIO STATIONSknapper
Du kan forudindstille op til tre favoritstationer til de
tre FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) -knapper.
Tildel et FM- og AM-program til hver knap.
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På borde eller
skriveborde af
stål

Tryk på   for at tænde for anlægget.
Tryk gentagne gange på FM/AM  for at
vælge "FM"- eller "AM"-båndet.
Tryk på PRESET + eller −  for at vælge et
gemt forvalgsnummer for den ønskede
radiostation.

Tip!

Mellem
bygninger

Etiketteside opad

Tryk på PRESET + eller −  indtil
forvalgsnummeret for den ønskede station
blinker på displayet.
Tryk på DISPLAY/ENTER  for at gemme
stationen.
Hvis der allerede er tildelt en anden station til det
ønskede forvalgsnummer, bliver stationen
erstattet med den nye station.
Hvis du ønsker at annullere forudindstilling af
stationen, skal du trykke på STOP () .
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Hvis problemet med modtagelse fortsætter, skal du
prøve at ændre installationsstedet.
Undgå steder som f.eks. de følgende:

Afspilningsside vendende udad

Andre betjeninger

Lytning til forudindstillede
radiostationer

Områder med god
modtagelse:
I nærheden af
vinduer osv.

Side med
synligt
bånd
vendende
opad

Tryk gentagne gange på FM/AM  for at
vælge et bånd.
Stil ind på den ønskede station.
Hold ned på DISPLAY/ENTER  indtil "FM-xx"
eller "AM-xx" blinker på displayet.
(Eksempel: FM)

Tryk på  (tænd/sluk) .

Netledning
(medfølger)

Tryk på DISPLAY/ENTER  for at gemme
stationen.

Tryk på   (), sæt et kassettebånd ind i
rummet til kassettebånd () og luk derefter
dækslet til rummet.

Du er nødt til at forudindstille en station med et
svagt signal manuelt.

Sådan forbedres radiomodtagelsen

Områder med
dårlig modtagelse:
Langt fra vinduer
osv.

 Hvis der er båndslæk, skal du
stramme båndet vha. en
blyant for at undgå at
beskadige båndet eller
anlægget.

Hvis en station ikke kan forudindstilles
automatisk

Tip!

Genoptagelse af afspilning annulleres i de følgende tilfælde:
 Når du åbner dækslet til CD-rummet.
 Når du slukker for strømmen.

*1 CD PLAY/PAUSE () , VOLUME +  og   har et justeringspunkt.
*2 Træk kun FM-antennen  ud, når du lytter til FM-radio (der er indbygget en ferritantenne i anlægget til brug
for AM-radio).

Tryk på   for at tænde for anlægget.
Tryk gentagne gange på FM/AM  for at
vælge "FM"- eller "AM"-båndet.
Hold ned på FM/AM  indtil "AUTO" blinker
på displayet.

Stationerne gemmes i hukommelsen fra lavere
frekvenser til højere.

Bemærk

Strømkilder

Kontroller følgende punkter inden start af
betjeningen.
 Brug kun bånd af Type I (normal). Bånd af Type
II (high position), Type III (ferro-chrome) og
Type IV (metal) understøttes ikke.
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AM

Tryk på CD PLAY/PAUSE () .
Hvis en tidligere afspillet disk er blevet indstillet,
starter afspilning automatisk. Tryk på STOP () 
for at stoppe afspilning om nødvendigt.

Afspilning af et bånd

Du kan gemme radiostationer i anlæggets
hukommelse. Du kan forudindstille op til
30 radiostationer, 20 for FM og 10 for AM.

1
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Træk
teleskopantennen 
ud og juster dens
længde og vinkel for
optimal modtagelse.

Sådan skifter du til CD-funktionen fra
andre funktioner

Grundlæggende betjening

RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD.
MÅ IKKE ÅBNES.

Tryk på   for at tænde for anlægget.
Juster antennen for optimal modtagelse.

FM

Afspilningstid*2, 3

Du må ikke udsætte batterierne (batterienheden
eller de installerede batterier) for kraftig varme,
f.eks. solskin, ild eller lignende, i længere tid ad
gangen.

Forudindstilling af radiostationer

Lytning til radioen
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Tryk gentagne gange på FM/AM  for at
vælge båndet "FM" eller "AM".
Stil ind på den station du ønsker at
forudindstille.
Tryk og hold på den ønskede FAVORITE
RADIO STATIONS (–SET)  indtil du hører et
bip.

1

Tryk på   for at tænde for anlægget, og
klargør derefter den kilde som du ønsker at
optage.

 Sådan optages CD-DA-spor eller MP3filer på en disk
Placer en disk i CD-rummet. Sørg for ikke at
starte afspilning. Se "Afspilning af en
musikdisk".

Den indstillede station forudindstilles til den
valgte FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)
-knap, og det samme nummer som knappen
vil lyse på displayet.

 Sådan optages et radioprogram
Stil ind på den ønskede station. Se "Lytning til
radioen".

(Eksempel: Forudindstilling af FM 87,50 MHz til
nummer )

 Sådan optages lyd fra en tilsluttet
valgfri komponent
Tryk på AUDIO IN  og tilslut en valgfri
komponent som f.eks. et tv, bærbar digital
musikafspiller osv. til AUDIO IN-jackstikket ,
og start derefter afspilning.

For at ændre den forudindstillede station
Gentag trin 1 til 3.
Den forudindstillede station på knappen vil blive
udskiftet med den nye.
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Tryk på   (), sæt et kassettebånd ind i
rummet til kassettebånd () og luk derefter
dækslet til rummet.

Lytning til forudindstillede
stationer med FAVORITE RADIO
STATIONS-knapper

Side med
synligt
bånd
vendende
opad

Tryk på den ønskede FAVORITE RADIO STATIONS
(–SET) -knap.
Bemærk
For at forhindre forudindstillingen i at blive ændret ved en
fejltagelse, skal du ikke holde ned på knappen. Hvis du gør
det, udskiftes forudindstillingen på knappen med den
aktuelt indstillede station.

Optageside vendende udad
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Tryk på   for at starte optagelse (afspilknappen   trykkes automatisk ned
samtidigt).

 Når der optages fra en disk
Afspilning starter automatisk, og optagelse af
alle sporene/filerne på disken starter fra det
første spor/fil. Når båndet er færdigt, stopper
optagelsen automatisk.

 Når der optages et radioprogram eller
lyd fra en tilsluttet valgfri komponent
Optagelse fortsætter, indtil båndet er færdigt.
Bemærk
Når den tid, som er indstillet på sluk-timeren, er forløbet
under optagelse, begynder "SLEEP"-indikatoren at blinke,
men anlægget slukkes ikke. Anlægget slukkes, efter
optagelsen er færdig.

Tip!
 Justering af lydstyrken eller lydbetoningen vil ikke påvirke
optageniveauet.
 Hvis AM-programmet laver en hvislende lyd efter du har
trykket på   i trin 3, skal du trykke gentagne gange på
PLAY MODE  for at vælge den position af ISS
(Interference Suppress Switch (kontakt til undertrykkelse
af interferens)), som muligvis reducerer støjen.

Bemærk

Bemærk

Den valgte CD-afspilningstilstand ryddes i de følgende
situationer.
– Netledningen tages ud.
– Batterierne fjernes.
– Når du åbner dækslet til CD-rummet.
– Når du slukker for strømmen til anlægget.

Hvis du prøver at programmere 26 spor/filer eller mere,
blinker "FULL" på displayet.

Gentaget afspilning af spor/filer
(Gentaget afspilning)
Du kan indstille anlægget til gentaget afspilning af
CD-DA-spor på en lyd-CD, og MP3-filer på en CD-R/
CD-RW-disk, i normale og programmerede
afspilningstilstande.
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Tryk på   for at tænde for anlægget og
placer en disk i CD-rummet.
Fortsæt som følger.

Hvis du vil
gentage

Skal du gøre følgende

Et enkelt spor/fil

1 Tryk gentagne gange på PLAY
MODE  indtil " 1" vises.
2 Tryk på  eller   for at
vælge et spor/fil, som du
ønsker at gentage. Når du
ønsker at angive en mappe,
som indeholder MP3-filer, skal
du først trykke på TUNE/ +
eller –  for at vælge en
mappe, og derefter trykke på
 eller   for at vælge
en fil.
3 Tryk på CD PLAY/PAUSE ()
.

Andre betjeninger
For at

Skal du gøre følgende

Stop optagelse

Tryk på  .

Sæt optagelse
på pause

Tryk på  . Tryk på knappen
igen for at genoptage optagelse.

Sådan startes optagelse fra et specifikt
spor/fil

Tryk på  eller   for at vælge sporet/filen
på disken, og tryk derefter på  .
Afspilning starter automatisk, og optagelse af det
valgte spor/fil og de følgende spor/filer fortsætter,
indtil båndet er færdigt.

Alle spor/filer

En valgt mappe
på en MP3-disk

Sådan optages fra delvist gennem det
aktuelle CD-DA-spor eller MP3-fil

Tryk på CD PLAY/PAUSE ()  for at sætte
afspilningen på pause, der hvor du ønsker at starte
optagelse, og tryk derefter på  .

Programmerede
spor/filer

Sådan optages favorit-CD-DA-spor eller
-MP3-filer på en disk
Opret et program (se "Oprettelse af dit eget
program (Programmeret afspilning)"), og tryk
derefter på   for at starte optagelse.

Sådan slettes optagede kassettebånd
For at kunne slette et kassettebånd er du nødt til at
optage stilhed over den tidligere optagelse.

1
2

Tryk på   for at tænde for anlægget.
Sæt et optaget bånd ind i rummet til
kassettebånd.
Tryk på  .
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Sletteprocessen starter, og den tidligere
optagelse overskrives med lydløse data.

Afspilning af spor/filer i tilfældig
rækkefølge (Tilfældig afspilning)
Du kan indstille anlægget til at afspille CD-DA-spor
på en lyd-CD og MP3-filer på en CD-R/CD-RW-disk i
tilfældig rækkefølge.

3

Valg af CD-afspilningstilstanden
Du kan vælge CD-afspilningstilstanden, mens en
disk er stoppet.
Kontroller de følgende punkter, inden du vælger
CD-afspilningstilstanden. Hvis du forsøger at
indstille eller ændre afspilningstilstanden under
afspilning, vises "PUSH STOP".
 Når der afspilles en disk, skal du sørge for at
stoppe afspilningen ved at trykke på STOP ()
.
 Hvis du har skiftet til CD-funktionen fra en
anden funktion ved at trykke på
CD PLAY/PAUSE () , skal du trykke én
gang på STOP ()  for at stoppe
afspilningen.

Tryk gentagne gange på PLAY MODE .

Tryk på STOP ()  for at stoppe afspilning og tryk
derefter gentagne gange på PLAY MODE  indtil
" " forsvinder fra displayet.
Tip!
Under tilfældig afspilning kan du ikke vælge det forrige
spor/fil ved at trykke på  .

Oprettelse af dit eget program
(Programmeret afspilning)
Du kan arrangere afspilningsrækkefølgen for op til
25 spor/filer på en disk.

1
2

Hver gang du trykker på knappen, ændres
indikatoren på følgende måde:
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Normal afspilning (Ingen)

Enkelt gentagelse (

Gentag alle (

Tryk på   for at tænde for anlægget og
placer en disk i CD-rummet.
Tryk gentagne gange på PLAY MODE  indtil
" " vises på displayet.
Tryk på CD PLAY/PAUSE ()  for at starte
tilfældig afspilning.

Sådan annulleres tilfældig afspilning

3



1 Programmér spor/filer (se
"Oprettelse af dit eget program
(Programmeret afspilning)").
2 Tryk på PLAY MODE  indtil
"PGM" og " " vises på
displayet.
3 Tryk på CD PLAY/PAUSE ()
.

Tryk på STOP ()  for at stoppe afspilning og tryk
derefter gentagne gange på PLAY MODE  indtil
" " (eller " 1") forsvinder fra displayet.

2

1)

Tryk på   for at tænde for anlægget og
placer en disk i CD-rummet.
Tryk gentagne gange på PLAY MODE  indtil
"PGM" vises på displayet.
Tryk på  eller   for at vælge et spor/
fil.
Når du ønsker at angive en mappe, som
indeholder MP3-filer, skal du først trykke på
TUNE/ + eller −  for at vælge en mappe, og
derefter trykke på  eller   for at vælge
en fil.
Tryk på DISPLAY/ENTER .
Sporet/filen er programmeret, og programmets
trinnummer vises.
(Eksempel: lyd-CD)

)


Afspilning af den valgte mappe (


Tilfældig afspilning (

)


Gentag programmeret afspilning (

, PGM)

* Disse funktioner er kun til rådighed, når du afspiller
MP3-filer på en MP3-disk.

Samlet antal trin  Sidst programmerede spor/
filnummer

Annullering af programmeret afspilning

Tryk på STOP ()  for at stoppe afspilning og tryk
derefter gentagne gange på PLAY MODE  indtil
"PGM" forsvinder fra displayet.

Batteriniveauer og resterende
batteristrøm
Den resterende batteristrøm vises i 5 niveauer som
vist nedenfor (batteriikoner er kun til illustrative
formål). Jo større tallet er, desto mere batteristrøm
er der tilbage.
Fuld

Sletning af alle spor/filer i det aktuelle
program

Stop afspilning og tryk derefter på STOP () . Der
vises "noSTEP", og du kan oprette et nyt program
ved at følge proceduren "Oprettelse af dit eget
program (Programmeret afspilning)".

Brug af sluk-timeren
Du kan indstille anlægget til at slukke automatisk,
når den indstillede tid er forløbet.
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Gentag trin 3 og 4 for at programmere
yderligere spor/filer.
Tryk på CD PLAY/PAUSE ()  for at starte
programmeret afspilning.
Tryk på CD PLAY/PAUSE ()  for at afspille
det samme program igen.
Bemærk, at det oprettede program ryddes i de
følgende tilfælde:
 Når du åbner dækslet til CD-rummet.
 Når du slukker for strømmen til anlægget i
CD-funktionen.

*1

*2

CD-DA er en forkortelse for Compact Disc Digital Audio.
Det er en optagestandard, som bruges til lyd-CD'er.
Afslutning er den proces, der gør CD-R-/CD-RW-diskene i
stand til at blive afspillet på diskafspillerprodukter for
forbrugere, og afslutningen kan aktiveres eller deaktiveres
i indstillingerne under diskoprettelsen i det meste
optagesoftware.

Tom

Efter "LO-BATT"-alarmen har blinket i 8
sekunder, slukker anlægget automatisk.

 Andre CD-R'er/CD-RW'er end dem, der er optaget
i lyd-CD-format eller formater i overensstemmelse
med ISO 9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet
 CD-R'er/CD-RW'er af dårlig optagekvalitet,
CD-R'er/CD-RW'er med ridser eller som er
beskidte, eller CD-R'er/CD-RW'er optaget med en
inkompatibel optageenhed
 CD-R'er/CD-RW'er som ikke er afsluttet eller som
er afsluttet forkert
 BD-ROM, BD-R/BD-RE
 DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW,
DVD-RAM

Bemærkninger om diske

Standardindstillingen ("90") vises, og "SLEEP"indikatoren lyser på displayet.
Tryk gentagne gange på SLEEP  for at

 Når du anvender CD- eller FM/AMfunktionen

vælge den ønskede indstilling.

 Når du anvender bånd- eller lyd-indfunktionen

 Rengør CD'en med en
rengøringsklud, hvis disken er
beskidt. Tør disken af fra midten og
ud. Hvis der er ridser, snavs eller
fingeraftryk på disken, kan der
muligvis opstå en sporingsfejl.
 Brug ikke opløsningsmidler som
f.eks. benzin, fortynder,
rengøringsmidler som fås i handelen eller
antistatisk spray beregnet til vinylplader.
 Udsæt ikke CD'en for direkte sollys eller
varmekilder som f.eks. varmluftskanaler, og
efterlad den ikke i en bil som er parkeret i direkte
sollys, da det kan medføre en betydelig stigning i
temperaturen inde i bilen.
 Sæt ikke papir eller klistermærker på CD'en, og
rids ikke CD'ens overflade.
 Efter afspilning skal CD'en opbevares i dens
hylster.

Tryk på SLEEP .
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Tryk gentagne gange på DISPLAY/ENTER .

Tryk én gang på DISPLAY/ENTER .

Hver gang du trykker på knappen, ændres
varigheden (i minutter) på displayet, og den
valgte indstilling bekræftes automatisk efter
ca. 4 sekunder.

Om alarmmeddelelsen for batteri
Når batteristrømmen falder til et bestemt niveau,
blinker meddelelsen "LO-BATT" i 8 sekunder, og
derefter slukkes anlægget automatisk. Udskift alle
batterierne med nye, når denne meddelelse vises.

Sådan annulleres sluk-timeren

Tryk gentagne gange på SLEEP  for at vælge
"OFF" eller sluk for anlægget.
Tip!
 "SLEEP"-indikatoren blinker én gang hvert 8. sekund,
mens sluk-timeren er aktiveret.
 "SLEEP"-indikatoren begynder at blinke på displayet i ca.
1 minut, inden anlægget slukker.
 Du kan kontrollere den tilbageværende tid til anlægget
slukkes ved at trykke på SLEEP  igen efter indstilling af
sluk-timeren. Men du skal sørge for ikke at udføre denne
betjening, mens "SLEEP"-indikatoren blinker (blinken
begynder 1 minut, inden anlægget slukker). Hvis du
udfører denne betjening på dette tidspunkt, vil
sluk-timeren blive annulleret i stedet for at vise den
resterende tid.
 Når den indstillede tid er forløbet under en anvendelse af
båndfunktionen (afspilning/optagelse/sletning),
begynder "SLEEP"-indikatoren at blinke, men anlægget
slukkes ikke. Anlægget slukkes, efter betjeningen er
færdig.
 Sørg for at frigøre knappen  eller   ved at trykke
på   efter anlægget er slukket, når der er udført en
hurtig fremadspolings- eller tilbagespolingsbetjening i
båndfunktionen.
 Sørg for at slukke for strømmen på den valgfri
komponent, som er tilsluttet til AUDIO IN-jackstikket ,
når du anvender sluk-timeren i lyd-ind-funktionen.
Sluk-timeren slukker ikke for strømmen på komponenten.

Tilslutning af valgfri komponenter
Du kan afspille lyd fra en valgfri komponent, f.eks. et
tv, en bærbar digital musikafspiller, gennem
højttalerne til dette anlæg.
Sørg for at slukke for strømmen til de enkelte
komponenter, før du foretager nogen forbindelser.
Der er flere oplysninger i betjeningsvejledningen til
den komponent, der skal tilsluttes.

2
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 Lyd-CD'er (CD-DA*1-spor)
 CD-R-/CD-RW-diske, som der er optaget
CD-DA-spor på i CD-DA-format.
 CD-R/CD-RW der indeholder MP3-filer, og som er
afsluttet*2 korrekt.

Foretag følgende for at kontrollere batteriniveauet.

1

1

Diske, som denne enhed KAN afspille

Diske, som denne enhed IKKE KAN afspille

Bemærk
Hvis du efter visning af "LO-BATT" tænder for anlægget igen,
uden at udskifte batterierne, er du muligvis i stand til at
anvende nogle funktioner som f.eks. tuneren i en kort
tidsperiode, men de følgende problemer vil muligvis opstå.
Udskift batterierne med nye, når "LO-BATT" vises.
 Anlægget tænder, men slukker efter "LO-BATT" har
blinket i 8 sekunder.
 Anlægget vil ikke tænde.

Rensning af tonehovederne og
båndstien
Hvis tonehovederne ikke renses, kan det medføre
forringet lydkvalitet eller gøre det umuligt for
anlægget at afspille eller optage bånd. Rens
kapstanen, trykrullen, afspilnings-/optagehovedet
og slettehovedet efter hver 10 timers anvendelse
vha. et rensesæt, der fås i handlen. Rens deres
overflader som vist nedenfor vha. en vatpind, der er
fugtet med rensevæske indeholdt i sættet.

 Sådan renses trykrullen, kapstanen og
afspilnings-/optagehovedet

 En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer
dvd-indhold 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.


Brug en
vatpind fugtet
med
rensevæske.
Slettehoved

Kapstan

Afspilnings-/
optagehoved

Om håndtering af anlægget
 Lad ikke CD-rummet være åbent for undgå, at der
trænger støv og snavs ind.
 Når du transporterer anlægget, skal du holde det i
håndtaget  for at forhindre at det tabes.

Om rengøring af kabinettet
 Rengør udelukkende kabinettet, panelet og
betjeningsknapperne ved hjælp af en blød klud,
der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke nogen form for ridsende klude,
skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks.
alkohol eller rensebenzin.
Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med afspilleren, skal du kontakte nærmeste
Sony-forhandler.

Fejlfinding

Anlægget tænder ikke.

 Fjern tappen til forhindring af overskrivning fra
side A eller B for at forhindre utilsigtet optagelse.
Hvis du ønsker at genanvende båndet til
optagelse, skal du tildække den afbrækkede tap
med klisterbånd.

Tap for side A
Tap for side B

 Eftersom den laserstråle, som anvendes i
CD-afspillersektionen, er skadelig for øjnene, skal
du ikke forsøge at skille kabinettet ad. Overlad
kun reparation til kvalificerede fagfolk.
 Hvis en genstand eller væske kommer ind i
anlægget, skal du tage anlægget ud af
stikkontakten og få det kontrolleret af en
kvalificeret tekniker, før du betjener det igen.
 Diske, som ikke har standard udformning (f.eks.
hjerte, firkantet, stjerne) kan ikke afspilles på dette
anlæg. Hvis du forsøger afspilning, kan det
beskadige anlægget. Anvend ikke sådanne diske.

Om strømforsyning
 Ved strømforsyning fra forsyningsnettet skal du
bruge den medfølgende netledning. Brug ikke en
anden ledning.
 Tag anlægget ud af stikkontakten, hvis det ikke
skal bruges i længere tid.
 Når du ikke bruger batterierne, skal du tage dem
ud for at undgå skader som følge af udsivning af
batterielektrolyt eller korrosion.

CD-afspiller
CD-afspilleren afspiller ikke, selvom der er
isat en CD.
 Placer CD'en med etikettesiden opad.
 Rengør CD'en.
 Tag CD'en ud og lad CD-rummet være åbent i ca.
en time for at fjerne kondens.
 CD-R'en/CD-RW'en er tom eller ikke afsluttet.
 Der er ingen MP3-filer på disken, som kan
afspilles.
 Der er et problem med kvaliteten af CD-R'en/
CD-RW'en, optageenheden eller
programsoftwaren.

"noCD" vises, når disken er isat.
 Der er ikke isat nogen disk i CD-rummet. Isæt en
disk.
 Der kan være et problem med at læse CD'en.
Udskift disken.
 CD'en er muligvis placeret på hovedet. Placer
disken med etikettesiden opad.
 Der er isat en uafspillelig disk (DVD, BD osv.).
Udskift disken.

"00" vises på displayet, når disken er isat.
 Der er ikke optaget nogen lydfiler i understøttede
formater, eller en fil, som skal afspilles, har en
uunderstøttet filendelse.

"Err" vises, når disken er isat.
 CD'en er muligvis beskidt. Rengør disken.
 CD'en er muligvis ridset. Udskift disken.
 Der kan være et problem med at læse CD'en.
Udskift disken.
 Der er muligvis sat en tom disk ind i CD-rummet.

Lyden falder ud.

Bemærkninger om kassettebånd

Om sikkerhed

Arm

 Hvis anlægget bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, eller det placeres i et meget fugtigt
rum, kan fugtigheden muligvis kondensere inde i
CD-afspillersektionen. Skulle dette ske, vil
anlægget ikke fungere ordentligt. I dette tilfælde
skal du fjerne CD'en, og vente i ca. en time på at
fugten fordamper.

Generelt

 Brug af et kassettebånd med mere end
90 minutters spilletid kan ikke anbefales,
medmindre det er til lang kontinuerlig optagelse
eller afspilning.

Lyden fra den tilsluttede komponent afspilles
gennem højttalerne.

Om betjening

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

Side A

Tryk på   () mens du holder ned på armen
() med din finger, og foretag derefter rensning
().

 Placér ikke anlægget i nærheden af varmekilder,
på et sted, der er udsat for direkte sollys, meget
støv eller mekaniske stød, eller i en bil, hvor det
udsættes for direkte sollys.
 Placer ikke anlægget i nærheden af apparater som
afgiver varme, som f.eks. lysarmaturer eller
varmeapparater. Varmen fra disse apparater kan
muligvis deformere kabinettet, og medføre at der
opstår funktionsfejl på systemet.
 Placer ikke anlægget på et skråt eller ustabilt sted.
 Placer ikke noget inden for 10 mm fra bagsiden af
kabinettet. Ventilationsåbningerne skal være
ublokerede, for at anlægget kan fungere korrekt
og for at forlænge komponenternes levetid.
 Da der benyttes en kraftig magnet i højttalerne,
skal personlige kreditkort, som benytter
magnetisk kodning, eller fjederoptrukne ure
holdes på afstand af anlægget for at undgå, at
magneten beskadiger dem.

Musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret

 Sådan renses slettehovedet

Tilslut AUDIO IN-jackstikket  til
linjeudgangsjackstikket på den bærbare
digitale musikafspiller, tv'et eller en anden
komponent vha. et lydforbindelseskabel
(medfølger ikke).
Tænd for den tilsluttede komponent.
Tryk på AUDIO IN  og begynd at afspille lyd
på den tilsluttede komponent.

Brug et forlængerkabel (medfølger ikke) med et
stereo-minijackstik i den ene ende og to
phonostik i den anden ende til at slutte anlægget
til et tv eller en videobåndoptager/-afspiller.

Bemærkninger om DualDiscs

Tryk på   () og udfør derefter rensning ().

Trinnummer
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Programmeret afspilning (PGM)

Tryk på STOP ()  for at stoppe afspilning, og tryk
derefter gentagne gange på DISPLAY/ENTER .
Displayet skifter som følger:

Når du anvender anlægget på batteristrøm, kan du
kontrollere, hvor meget batteristrøm der er tilbage.

Trykrulle

)*


Gentaget afspilning af den valgte mappe
( , )*

Efter du har oprettet dit eget program, kan du
kontrollere information om programmerede spor/
filer.

1 Tryk gentagne gange på PLAY
MODE  indtil " " og " "
vises.
2 Vælg en mappe ved at trykke
på TUNE/ + eller − .
3 Tryk på CD PLAY/PAUSE ()
.

Sådan annulleres gentaget afspilning

1

Andre betjeninger

1 Tryk gentagne gange på PLAY
MODE  indtil " " vises.
2 Tryk på CD PLAY/PAUSE ()
.

Visning af information om programmerede
spor/filer

Om placering

Forholdsregler

Kontrol af den resterende
batteristrøm

Blinkende "LO-BATT"-meddelelse vises på
displayet.
 Udskift alle batterierne med nye. Denne
meddelelse vises, når anlægget anvendes på
batterier, og batteriniveauet falder til et bestemt
niveau.

 Kontrollér, at netledningen sidder rigtigt i
stikkontakten.
 Sørg for at netledningens stik er sat ordentligt ind
i AC IN-jackstikket.
 Kontroller om batterierne er isat korrekt, så
polariteten passer.

Der er ingen lyd.
 Kontrollér, at du har valgt den rigtige funktion for
den musik- eller lydkilde, du vil lytte til.
 Tag hovedtelefonerne ud, når du lytter til
højttalerne.

Der er støj i lyden.

 Reducer lydstyrken.
 Rengør CD'en, eller udskift den, hvis CD'en er
meget beskadiget.
 Placer enheden på et sted uden vibrationer.
 Rengør objektivet med en blæser, der fås i
handelen.
 Lyden falder muligvis ud, eller der kan muligvis
høres støj, når der anvendes en CD-R/CD-RW af
dårlig kvalitet, eller hvis der er et problem med
optageenheden eller applikationssoftwaren.

Start af afspilning tager længere tid end
normalt.
 På de følgende diske tager det længere tid at
starte afspilning.
 En disk optaget med en kompliceret træstruktur.
 En disk med mange mapper, filer eller ikkeMP3-filer.

Radio
Lyden er svag, eller modtagelsen er dårlig.
 Udskift alle batterierne med nye.
 Flyt anlægget væk fra fjernsyn i nærheden.
 For FM-modtagelse skal antennen trækkes ud til
dens fulde længde og vendes, så der opnås den
bedst mulige FM-modtagelse. For AM-modtagelse
skal selve anlægget rettes ind for at finde den
bedste modtagelse.
 Hvis du befinder dig i en bygning, skal du lytte i
nærheden af et vindue.
 Hvis der er placeret en mobiltelefon i nærheden af
anlægget, kan der muligvis høres en høj lyd fra
anlægget. Hold telefonen væk fra anlægget.

Tv-billedet er ustabilt.
 Hvis du lytter til et FM-program i nærheden af et
tv med indendørsantenne, skal du flytte anlægget
væk fra tv'et.

Bånd
Båndet bevæger sig ikke, når du trykker på
en betjeningsknap.
 Luk dækslet til kassetterummet ordentligt.

Der høres støj under afspilning.

 Er der nogen, der bruger en mobiltelefon eller
andet udstyr, der udsender radiobølger, i
nærheden af anlægget? Hvis dette er tilfældet,
skal du flytte anlægget væk fra sådanne enheder.

 Dette er ikke en funktionsfejl. Du hører muligvis
baggrundsstøj ("hvæsende lyd"), mekanisk lyd
eller støj pga. elektromagnetisk interferens i
afspilningen.

Der høres en lille summende lyd fra
radioen.

 -knappen fungerer ikke, eller båndet
starter ikke afspilning eller optagelse.

 Dette er ikke en funktionsfejl. Du hører muligvis en
lille summende lyd fra radioen afhængigt af
strømforsyningens status.

 Sørg for at tappen til forhindring af overskrivning
ikke er blevet fjernet.

Dårlig eller forvrænget afspilnings-,
optagelses- eller slettekvalitet.
 Rens kapstanen, trykrullen, afspilnings-/
optagehovedet og slettehovedet. Se "Rensning af
tonehovederne og båndstien" angående detaljer.
 Afmagnetiser hovederne med et
afmagnetiseringsapparat til tonehoveder.
 Brug kun bånd af Type I (normal). Bånd af Type II
(high position), Type III (ferro-chrome) og Type IV
(metal) understøttes ikke.
Hvis problemet stadig opstår, efter at du har forsøgt
alle de foreslåede afhjælpningsmetoder, skal du
tage netledningen ud eller fjerne alle batterierne.
Når alle indikatorerne på displayet slukkes, skal du
sætte netledningen i eller indsætte batterierne igen.
Henvend dig gerne til nærmeste Sony-forhandler,
hvis det ikke er muligt at løse problemet.

Specifikationer
CD-afspillersektion

System
Compact disc digital audio-system
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: kontinuerlig
Laser udgang: Mindre end 44,6 μW
(Dette resultat er målt i en afstand af 200 mm fra
objektivets overflade på Optical Pick-up Block med 7 mm
blænde.)
Antal kanaler
2
Frekvensrespons
20 Hz  20.000 Hz +1/–2 dB
Wow og flutter
Under måleniveau
Understøttet lydformat
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)

Radiosektion

Frekvensområde
FM: 87,5 MHz  108 MHz (trin på 50 kHz)
AM: 531 kHz  1.602 kHz (trin på 9 kHz)
Mellemfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenne
AM: Indbygget ferritantenne

Båndsektion

Optagesystem
4-spors 2-kanals, stereo
Hurtigspolingstid
Cirka 150 s (sek.) med Sony kassette C-60
Frekvensrespons
Type I (normal): 80 Hz – 10.000 Hz

Indgange

AUDIO IN
Stereominijackstik

Udgang

 (hovedtelefoner) stereominijackstik
Til hovedtelefoner med impedans på 16   32 

Generelt

Højttaler
Hele lydområdet, 8 cm dia., 4 , kegleformet-type (2)
Udgangseffekt
1,7 W + 1,7 W (ved 4 , 10% harmonisk forvrængning)
Strømkrav
Modeller til Europa og Oceanien
230 V AC, 50 Hz (netforsyning)
9 V DC (6 R14-batterier (størrelse C))
Andre modeller
220 V  240 V AC, 50/60 Hz (netforsyning)
9 V DC (6 R14-batterier (størrelse C))
Effektforbrug
11 W
Mindre end 1 W (i standbytilstand)
Batterilevetid*1, *2
Afspilning af CD
Cirka 10 timer (ved et lydstyrkeniveau på omkring 23)
Optagelse af FM-programmer
Cirka 23 timer
Afspilning af bånd
Cirka 15 timer (ved et lydstyrkeniveau på omkring 23)
*1 Målt efter standarder fra Sony. Batteriernes faktiske
levetid kan variere afhængigt af anlæggets
omstændigheder eller driftsforholdene.
*2 Ved brug af alkali-batterier fra Sony.
Dimensioner
Cirka 310 mm × 140 mm × 212 mm (B/H/D) (inkl.
udstikkende dele)
Vægt
Cirka 1,9 kg (ekskl. batterier)
Cirka 2,3 kg (inkl. batterier)
Antal
Anlæg: 1

Medfølgende tilbehør
Netledning (1)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel.

Bemærkning vedrørende
licens og varemærker
 MPEG Layer-3-audiokodningsteknologi og
patenter givet i licens af Fraunhofer IIS og
Thomson.
 Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres
respektive ejere. I denne brugsanvisning er
mærkerne ™ og ikke angivet.
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