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MICRO Hi-Fi SYSTEM
BRUGERVEJLEDNING
MODEL: FA162
FA162-A0U/D0U/X0U
FAS162F

Før tilslutning, betjening eller indstilling af dette produkt
skal denne brugervejledning læses omhyggeligt.

USB

Sikkerhedsforanstaltninger
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD. MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN
FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET
(ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES.
INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN
UDSKIFTES AF BRUGEREN.
REPARATIONER BØR UDFØRES AF
KVALIFIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.
Symbolet for lynnedslaget med pil inde i en ligesidet
trekant skal varsko brugeren om tilstedeværelsen af
uisoleret farlig spænding, der kan være af en sådan
størrelse inde i produktets hus, at den kan udgøre en
fare for mennesker med hensyn til elektrisk stød.
Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal varsko
brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjeningsog vedligeholdelsesinstruktioner (service) i de vejledninger, der følger med udstyret.

ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ FAREN RISIKOEN
FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD SKAL
MAN IKKE UDSÆTTE DETTE PRODUKT FOR
REGN ELLER FUGT.
ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads
som f. eks. bogskab eller lignende.
FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af
ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold til
fabrikantens anvisninger.
Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en
pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod
overopvarmning.
Åbningerne må aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en
seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette produkt
bør ikke placeres i en indbygget installation så som en bogreol
eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig ventilation, eller at
man har fulgt fabrikantens anvisninger.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller
sprøjt), og man bør ikke placere emner fyldt med væsker, så som
vaser, på apparatet.
VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et
særligt kredsløb;
dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette
apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb.
For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne
brugervejledning.
Lad være med at overbelaste vægstikkontakterne. Overbelastede
vægstikkontakter, løse eller beskadigede vægstikkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller
knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan
resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er
beskadigede eller slidte, så tag stikket ud, lad være med at bruge
apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udskiftningsdel
af en autoriseret servicetekniker.
Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå
at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og
træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, vægstikkontakter
og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet.
Træk stikket ud for at afbryde strømmen fra nettet. Når du monterer dette produkt, så skal du sørge for, at der er fri adgang til
stikket.
Bortskaffelse af dit gamle apparat
1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med
kryds over på et produkt, så betyder det, at
produktet er underlagt det europæiske direktiv
2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter bør
bortskaffes på separat vis, og ikke som
husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale
myndigheder.
3. Når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis,
så hjælper du med til at forhindre mulige negative
konsekvenser for miljøet og mennesker.
4. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse
af dit gamle apparat, så bedes du kontakte de
offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller den
butik, hvor du købte produktet.
Dette produkt er fremstillet, så det opfylder
kravene i EØF DIREKTIVET 89/336/EØF, 93/68/EØF
og 73/23/EØF.

FORSIGTIG:
Dette produkt benytter et lasersystem.
Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt igennem for at
sikre korrekt betjening af produktet, og gem den til fremtidig
reference. Kontakt en autoriseret servicetekniker, hvis produktet
kræver vedligeholdelse. Brug af betjeningsfunktioner, justeringer
eller udførelse af andre procedurer end de, der er specificeret
heri, kan måske resultere i farlig strålingseksponering.
For at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke
forsøge at åbne produktets hus. Synlig laserstråle i åben tilstand.
SE IKKE IND I STRÅLEN.
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STRØMSPARE - MODE
Du kan indstille enheden til en økonomisk strømsparefunktion.
I tændt-status skal du trykke på knappen 1(POWER) og holde
den nedtrykket i ca. 3 sekunder.
- Der vises intet i displayet, når enheden går i
strømspare-mode.
Tryk på 1(POWER) for at annullere strømspare-mode.

Indhold
Før brug
Om instruktionssymbolerne /
Bemærkninger til diske . . . . . . . . . . . . . . .3
Frontpanel / bagpanel . . . . . . . . . . . . . . .4
Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Før brug

Før brug
Om instruktionssymbolerne
Angiver farer, som kan volde skade på
apparatet eller andet materiale.
Indikerer specielle bemærkninger
Bemærk og betjeningsfunktioner.

Tilslutninger
Tilslutninger til højttalersystem /
Funktionen hjælpeudstyr . . . . . . . . . . . . . .6
Antennetilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Betjening
USB-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Indstilling af ur / Funktionen tidsindstilling /
Funktionen sovetidsindstilling . . . . . . . . . .8
Audiojustering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Sådan forudindstiller du radiostationerne /
Sådan lytter du til radio . . . . . . . . . . . . . .10
Funktionen RDS - VALGFRI . . . . . . . . . .11
CD-afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Programafspilning / Om MP3/WMA . . . . .13

Reference
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Brugervejledningen indeholder
hovedsagelig detaljerede forklaringer
på, hvordan enheden skal betjenes ved
hjælp af fjernbetjeningen.

Bemærkninger til diske
Håndtering af diske
Rør ikke ved discens blanke side.
Hold fast på kanten af disken, så der ikke
kommer fingeraftryk på overfladen.
Undlad at klistre papir eller tape på disken.

Opbevaring af diske
Efter afspilning skal disken opbevares i æsken.
Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder, og efterlad den aldrig i en parkeret
bil udsat for direkte sollys.
Renholdelse af diske
Fingeraftryk og støv på disken kan medføre
dårlig billed- og lydkvalitet.
Før afspilning renses disken med en ren klud.
Tør disken af fra midten og ud mod kanten.

Forholdsregler ved brug af trykknapperne
• Trykknapperne bør anvendes med rene og
tørre hænder.
- I et fugtigt miljø skal du tørre eventuel fugt af
trykknapperne før brug.
• Lad være med at trykke hårdt på trykknapperne
for at få dem til at virke.
- Hvis du anvender for stor styrke, kan det
beskadige sensoren til trykknapperne.
• Tryk på knappen, du vil bruge, for at udføre
funktionen på korrekt vis.

Brug ikke stærke opløsningsmidler, som f.eks.
sprit, renset benzin, fortynder, almindeligt
tilgængelige rensemidler eller antistatisk spray
beregnet til ældre vinylplader.

• Sørg for, at der ikke er ledende materialer, så
som metalgenstande, på trykknapperne, da
dette kan forårsage fejlfunktion.
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Frontpanel / bagpanel

19
1

12

2
3

13
14

4

15

5

16

20
22
21

6
7
ÅBEN

8
9
10
11

17
18

1. 1 POWER (STRØM)
2. VOLUME (LYD)*

15. > (SKIP)
TUN. (+) (TUNER)

3. FUNC. (FUNCTION)
(FM, AM, CD, USB, AUX)

16. Z (OPEN/CLOSE)

4. .(SKIP)
TUN. (-) (TUNER)

18. PHONES (HOVEDTELEFONER)
(Hovedtelefon-jackstik: 3,5mm)

5. XTS pro

19. STRØMKABEL

6. x (STOP)
MO./ ST. (MONO/ STEREO)

20. ANTENNETILSLUTNING

7. DISKBAKKE

17.

USB-konnektor

21. AUX IN (hjælpeudstyr indgang) stik
22. HØJTTALERTERMINAL

8. Knappen EQ master/ DEMO
9. Knappen CLOCK

*Justering af lyd (VOLUME)

10. Knappen TIMER
11. Knappen SET/ RDS(VALGFRI)
12. Display
13. B/[] (PLAY/PAUSE)
14. XDSS plus /(MP3 Optimizer)
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Kør fingeren henover
berørings-drejeknappen.

Før brug

Fjernbetjening
Knappen DIMMER
Knappen DISP.MODE (DISPLAY MODE)
Knappen POWER
Knapperne PRESET/FOLDER (

)

Knappen SLEEP
Knappen PLAY/PAUSE (B
B/[]) •
Knappen STOP (x)/ MO./ST. •
Knappen SKIP/ SEARCH •
bb/ BB>)
(.b
Knappen TUN. (-/+) •
Knappen REPEAT •
FUNKTIONS knapperne RDS
(Radio Data System)
Knappen RDS: VALGFRI •
Knappen PTY: VALGFRI •
Knappen PTY SEARCH: VALGFRI •
TALknapper
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Tag batteridækslet bag på
fjernbetjeningen af, og sæt
to R03-batterier i (str. AAA).
Sørg for, at 3 og #
polerne vender korrekt.

AAA

AAA

Isætning af batterier i fjernbetjeningen

Knappen MUTE
• Knappen USB
• Knappen FUNCTION
Knapperne VOLUME CONTROL
(
)
Knappen CLOCK

Knappen PROGRAM/ MEMO
Knappen D.SKIP
•
•
•
•

Knappen
Knappen
Knappen
Knappen

EQ master
XDSS plus
XTS Pro
RANDOM

Knappen MP3 Info
(Visning af MP3/WMA-filinformation)

Fjernbetjeningens virkefelt
Peg med fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren
• Afstand : Ca. 7 m (23 fod) fra
fjernbetjeningssensoren.
• Vinkel
: Ca. 30° i alle retninger foran
fjernbetjeningssensoren.

#

FORSIGTIG
: Gamle og nye batterier bør ikke blandes.
Bland aldrig batterier af forskellig type
(standard, alkaline osv.).
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Tilslutninger
Tilslutninger til højttalersystem
Tilslut højttalerledningerne til højttalerterminalen.

Forreste
højttaler (H)

Forreste
højttaler (V)

Bemærkninger:
• Sørg for at højttalerledningen svarer til den korrekte terminal på komponenterne: + til + og – til –.
–. Hvis ledningerne sidder omvendt i, så vil lyden blive forvrænget og bassen vil mangle.
• Tilslut venstre/højre højttaler korrekt. Hvis der byttes om på dem, så kan lyden blive forvrænget.

Funktionen hjælpeudstyr
Forbind en hjælpeudstyrsanordning så som et TV eller VCR via den monterede AUX konnektor bagpå
og tryk på FUNCTION [Se illustrationen (1) herunder].
Hvis du tilslutter begge ender af indgangskablet fra en bærbar enhed til både AUX konnektoren og
hovedtelefonjack-stikket i en bærbar enhed (fx en MP3 afspiller, kassettebåndoptager, CD-afspiller
osv.), kan du høre lyden i enheden gennem højttalerne [Se illustrationen (2) herunder].

Bærbar enhed

Til AUDIO IN
Hjælpeudstyr

Eksempel (1)

Eksempel (2)
Kabel til bærbar
lydenhed

Til AUDIO OUT

Bemærk:
Sluk for enheden før du tilslutter en hjælpeudstyrsanordning. Ellers kan der opstå støj.
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Tilslut de medfølgende FM/AM antenner for at
lytte til radioen.
FM ledningsantenne (medfølger)

AM(MW)ramme
antenne(medfølger)
For AM(MW) modtagelse skal
man forbinde rammeantennen med
terminalen, der er markeret AM.

Bemærkninger:
• For at undgå lydopsamling skal man holde AM
rammeantennen væk fra enheden og andre
komponenter.
• Sørg for at FM ledningsantennen er
fuldstændigt trukket ud.
• Når FM ledningsantennen er tilsluttet, skal den
holdes så horisontalt som muligt.

Betjening
USB-funktion
Du kan nyde mediefiler så som melodier
(MP3/WMA), der er gemt på en MP3-afspiller
eller USB-hukommelse, ved at tilslutte
lagringsenheden til USB-porten på denne enhed.

Kompatible enheder
1. Enheder, der kræver yderligere programinstallation, efter at du har forbundet dem med
en computer, understøttes ikke.
2. MP3 afspiller : Flash type MP3 afspiller.
• Der understøttes ingen MP3 afspiller, der
kræver installation af en driver.
3. USB Flash Drive : Enheder, der understøtter
USB2.0 eller USB1.1.
Grundafspilning
1. Tilslut USB-enheden i USB-konnektoren på
enheden.
2. Tryk på USB for at gå til USB-mode.
“CHECKING” (kontrollerer) vises i displayet,
og herefter vises det totale antal filer.
3. Tryk på PLAY/ PAUSE (B/[]).
Herudover kan du også afspille ved brug af
TAL-knapperne.

Betjening

Antennetilslutninger

Sådan fjerner du USB fra enheden
1. Vælg de øvrige funktioner bortset fra
USB-funktionen for at fjerne USB.
2. Fjern USB fra enheden.
Bemærk:
Hvis du ønsker at betjene andre funktioner udover grundafspilning - så henvises der til
afsnittet CD-afspilning.
Springe over til andre kort
Når du anvender et hukommelseskort, skal du
trykke på D.SKIP under afspilning eller ved stop.
Bemærkninger:
• Fjern ikke USB-enheden under betjening.
• Der kræves back-up, så beskadigelse af data
undgås.
• Hvis du anvender et USB-forlængerkabel eller
en USB hub, genkendes USB-enheden
muligvis ikke.
• Udstyr, der bruger NTFS filssystem, understøttes ikke. (Kun FAT (16/32) filsystem understøttes)
• USB-funktionen i denne enhed understøtter
ikke alle USB-enheder.
• Digitalkamera og mobiltelefon understøttes
ikke.
• Denne enhed understøttes ikke, når det totale
antal filer er på 1000 eller derover.
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Indstilling af ur
1. Tryk på CLOCK.
2. Du vælger et 24-timers system eller et
12-timers system ved at trykke på ./>.
v v

v v

v v v v v v v v

eller

v v v v v v v

(12HR)

(24HR)

3. Tryk på SET for at bekræfte det valgte
timesystem.
4. Tryk på ./> på frontpanelet for at
indstille det korrekte timetal.
5. Tryk på SET.
6. Tryk på ./> på frontpanelet for at
indstille det korrekte minuttal.
7. Tryk på SET hvorefter det korrekte
klokkeslæt vises i displayet.
8. Når du herefter trykker på CLOCK, vises
klokkeslættet i ca. 5 sekunder.
Bemærk:
Hvis du vil genindstille uret, skal du trykke på
CLOCK og holde den nedtrykket i mere end 2
sekunder.

Funktionen tidsindstilling
Med funktionen TIMER kan du tænde og slukke
for radiomodtagelse, CD-afspilning og USBafspilning på de tidspunkter, du ønsker det.
1. Tryk på CLOCK for at kontrollere det
aktuelle klokkeslæt.
(Hvis du ikke indstiller klokkeslættet, fungerer
funktionen Timer ikke (tidsindstilling))
2. Tryk på TIMER for at indstille timeren.
Hvis du vil ændre den tidligere huskede
TIMER indstilling, skal du trykke på TIMER
og holde den nedtrykket i mere end 2
sekunder.
- Den tidligere huskede timer på tid og “ ”
vises i displayet.
3. Hver funktion (TUNER → CD → USB)
blinker på skift i displayet. Tryk på SET, når
den ønskede funktion blinker.
4. a. Når du vælger funktionen TUNER, skal
du vælge det tidligere lagrede,
forudindstillede nummer ved først at
trykke på ./ > og så på SET.
- “ON TIME” indikatoren vises i ca. 0,5
sek. i displayet og forsvinder så igen.
b. Når du vælger CD eller USB funktionen,
- “ON TIME” indikatoren vises i ca. 0,5
sek. i displayet og forsvinder så igen.
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5. Indstil timetallet, hvor der skal tændes, ved
at trykke på ./> på frontpanelet.
6. Tryk på SET.
7. Indstil minuttallet, hvor der skal tændes, ved
at trykke på ./> på frontpanelet.
8. Tryk på SET.
- “OFF TIME” indikatoren vises i ca. 0,5 sek.
i displayet og forsvinder så igen.
9. Indstil timetallet, hvor der skal slukkes, ved
at trykke på ./> på frontpanelet.
10. Tryk på SET.
11. Indstil minuttallet, hvor der skal slukkes, ved
at trykke på ./> på frontpanelet.
12. Tryk på SET.
13. Justér lydstyrken ved at trykke på ./>
på frontpanelet.
14. Tryk på SET.
“ ” vises i displayet, og tidsindstillingen er
udført.
15. Sluk for apparatet.
Der tændes og slukkes automatisk for den
valgte funktion på de indstillede klokkeslæt.
Annullere eller kontrollere tidsindstillingen
Hver gang du trykker på TIMER, kan du vælge at
indstille eller annullere tidsindstillingen. Du kan
også kontrollere status for tidsindstilling.
For at aktivere eller kontrollere tidsindstillingen
skal du trykke på TIMER, så “ ” vises i
displayet.
For at annullere TIMER skal du trykke på
TIMER, så “ ” forsvinder fra displayet.

Funktionen sovetidsindstilling
Når du bruger sovetidsindstillingen, slukkes
apparatet automatisk, når der er gået en bestemt tid.
1. Tryk på SLEEP for at indstille den ønskede
sovetiden.
I displayet ses indikatoren for SLEEP og
sove tiden.
2. Hver gang du trykker på knappen SLEEP,
ændres indstillingerne som angivet herunder.
SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80
→ 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10
→ OFF (Ingen visning)
Bemærk:
Hvis du trykker på SLEEP, mens sovetiden vises
i displayet, nulstilles funktionen SLEEP.
Annullere sovetidsindstillings-mode
Hvis du skal stoppe funktionen, skal du trykke
gentagne gange på SLEEP, indtil “SLEEP 10”
vises og så trykke på SLEEP én gang til,
samtidig med at “SLEEP 10” vises.

MP3 Optimizer

Hovedtelefon-jackstik
Sæt et hovedtelefonstik ( 3,5mm) i jack-stikket til
hovedtelefonen for at høre lyden i hovedtelefoner.
Højttalerne frakobles automatisk, hvis du sætter
hovedtelefonerne i (medfølger ikke).

MUTE
Tryk på MUTE for at stoppe lyden midlertidigt,
f.eks. når du tager telefonen. “ ” indikatoren
blinker i displayet.
For at annullere skal du igen trykke på VOLUME
(

) eller MUTE.

DIMMER (dæmpe)
Med denne funktion kan du slukke for lysdioden
(lysemitterende diode) på frontpanelet og gøre
displayet halvmørkt, når der er tændt for strømmen.
Tryk én gang på DIMMER (dæmpe).
For at annullere skal du igen trykke på DIMMER.

EQUALIZER Effect
Du kan vælge mellem 7 faste lydefterligninger og
justere BASS(BAS), MIDDLE (MIDDEL) og
TREBLE (DISKANT).
- Du kan vælge den ønskede lyd-mode ved brug
af EQ master.

DRAMA

→

→

JAZZ

→

→

NORMAL → USER EQ → POP → CLASSIC
ROCK

- Tryk på EQ master for at vælge USER EQ.
1. Når USER EQ vises, skal du trykke på SET.
Der vises “BASS 0” i displayet.
2. Tryk på ./ > for at vælge den ønskede
indstilling (MIN, -4 ~ +4, MAX trin).
3. Du vælger den ønskede BASS, MIDDLE
eller TREBLE ved at trykke på B/]] eller x
på frontpanelet.
4. Justér MIDDLE og TREBLE som vist
herover.

Med denne funktion optimeres brugen af komprimerede
MP3-filer. Den øger baslyden for at få en 'sød lyd'.
Hver gang du trykker på XDSS plus, ændres
indstillingerne i følgende rækkefølge.
XDSS ON → MP3 -- OPT ON → NORMAL

XTS Pro
Denne unikke lydkvalitet, der er udviklet gennem
vor teknologi, skaber den optimale lyd til dig,
således at du kan få den perfekte afspilning af
den originale lyd og føle den levende lydkilde.
Hver gang du trykker på XTS Pro, skifter
indstillingen i følgende rækkefølge.
XTS -- PRO ON ↔ XTS -- PRO OFF

Betjening

Audiojustering

Bemærk:
Funktionen XTS Pro kan ikke betjenes, når der
er tilsluttet hovedtelefoner.

RANDOM (tilfældig)
Tryk på RANDOM under afspilning. Titlerne på
CD/MP3/WMA/USB vil alle blive afspillet i
tilfældig rækkefølge.
For at annullere funktionen skal du igen trykke
på RANDOM.

DISPLAY MODE
Hver gang du trykker på DISP. MODE(DISPLAY
MODE), så kan du nyde spekterskiftet med 6
typer i displayet.

DEMO
Tryk på EQ master på frontpanelet i power-off
(slukket) status for at få demonstreret funktionen
i displayet. Tryk igen på POWER eller
EQ master for at annullere funktionen.

XDSS
(Extreme Dynamic Sound System)
Tryk på XDSS plus for at forstærke diskant, bas
og surround-effekten. Indikatoren “XDSS ON”
eller “NORMAL” lyser.
Audio CD : XDSS ON ↔ NORMAL
MP3/WMA : XDSS ON → MP3 -- OPT ON
→ NORMAL → XDSS ON ...
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Sådan forudindstiller du
radiostationerne
Du kan forudindstille 50 stationer på FM- og AMbåndet. Inden du begynder at lede efter stationer, bør du skrue lyden så langt ned som muligt.
1. Tryk på FUNCTION for at vælge den
ønskede frekvens (AM eller FM).
2. Vælg den ønskede station ved at trykke på
TUN. (-/+).
Automatisk indstilling
- Tryk på TUN. (-/+) i mere end 0,5 sek.
Scanningen standser, når enheden stiller
ind på en station.
Manuel indstilling
- Tryk på TUN. (-/+) kortvarigt og gentagne
gange.
3. Tryk på PROGRAM/ MEMO.
Et forudindstillet tal blinker i displayet.
4. Tryk på PRESET/ FOLDER (
) for at
vælge det ønskede forudindstillede nummer.
5. Tryk på PROGRAM/ MEMO igen.
Stationen lagres.
6. Gentag trin 1 (eller 2) til 5 for at lagre andre
stationer.
Slet alle lagrede stationer
Tryk på PROGRAM/ MEMO og hold den
nedtrykket i ca. to sekunder. “ERASE ALL” vises
i displayet. Tryk nu igen på knappen
PROGRAM/ MEMO, hvorefter stationerne er
blevet slettet.
Til din orientering
Hvis alle stationer allerede er indtastede, viser
displayet “FULL”, hvorefter et forudindstillet
nummer begynder at blinke. Følg trin 4-5 for at
ændre det lagrede frekvenstal.
Vælg en lagret kanal
Tryk på knappen PRESET/ FOLDER (
)
og hold den nedtrykket, indtil det ønskede
forudindstillede nummer vises, eller tryk på den
gentagne gange.
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Sådan lytter du til radio
1. Tryk på FUNCTION for at vælge den
ønskede frekvens (AM eller FM).
Der stilles ind på den senest modtagne
radiostation.
2. Tryk gentagne gange på PRESET/ FOLDER
(
) for at vælge den ønskede
forudindstillede station.
- Hver gang du trykker på knappen, stilles
der ind på én af de forudindstillede
stationer af gangen.
3. Du kan justere lydstyrken ved at trykke
gentagne gange på VOLUME (
).
Lytte til ikke-forudindstillede radiostationer
• For manuel indstilling henvises der til “Manuel
indstilling” i trin 2 til venstre.
• For automatisk indstilling henvises der til
“Automatisk indstilling” i trin 2 til venstre.
Slukke for radioen
Tryk på 1(POWER) for at slukke for enheden,
eller vælge en anden funktion (CD, USB, AUX).
Til din orientering
• Hvis der er støj på et FM-program;
Tryk på MO./ ST. så “MONO” vises i displayet.
Der vil ikke være nogen stereoeffekt, men
modtagelsen vil være forbedret.
Tryk igen på MO./ ST. for at genoprette
stereoeffekten.
• Bedre modtagelse;
Prøv at justere de medfølgende antenner.

Når en FM station indstilles, og den indeholder
RDS data, vil enheden automatisk vise stationens
kaldesignal, og RDS indikatoren vil lyse i displayet
så vel som indikatorer for programtype
genkendelse (PTY), radiotekst (RT), klokkeslæt
(CT) og RDS programservice (PS), hvis det
transmitteres af stationen.

Valgmuligheder for RDS-visning
RDS systemet kan transmittere en bred vifte af
informationer i tillæg til det oprindelige kaldesignal,
som fremkommer, når en station indstilles første
gang. I normal RDS betjening vil displayet vise
stationens navn, sendenetværk eller kaldebogstaver.
Ved at trykke på RDS på fjernbetjeningen kan du
køre igennem de forskellige datatyper i rækkefølge:
(FREQUENCY t PTY t RT t CT t PS )

• PTY (Genkendelse af programtype)- Navnet på
programtypen vises i displayet.
• RT (Genkendelse af radiotekst)- Navnet på
radioteksten vises i displayet.
• CT (Tid kontrolleret af kanalen)- Lader enheden
modtage det aktuelle tidspunkt og vise det i displayet.
• PS (Navn på programservice)- Navnet på
kanalen vises i displayet.
Bemærk:
Nogle RDS stationer vil måske vælge ikke at inkludere alle disse ekstra faciliteter. Hvis de nødvendige
data til den valgte modus ikke transmitteres, vil displayet vise en PTY NONE, RT NONE, CT NONE,
PS NONE besked.

title

Nyheder
Aktuelle emner
Information
Sport
Uddannelse
Drama
Kultur
Videnskab
Forskelligt
Populær musik
Rockmusik
Letmusik
Klassisk musik0
Seriøs klassisk musik
Andet
Vejret
Finansprogrammer
Børneprogrammer
Sociale programmer
Religiøse udsendelser
Indtelefoneringsprogrammer
Rejser og turisme
Hobby og fritid
Jazzmusik
Countrymusik
Nationalmusik
Oldies musik
Folkemusik
Dokumentarprogrammer
Station alarmtest besked
Nødudsendelses-information

Betjening

RDS indstilling

NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM !

title

Denne enhed er udstyret med RDS (Radio Data
System), hvilket bringer en bred vifte af informationer til FM radioen. Nu hvor den bruges i
mange lande, er RDS et system til at transmittere
stationskaldesignaler eller netværksinformation,
en beskrivelse af stations program type tekstbesked om stationen eller bestemte musikudvælgelser samt det aktuelle tidspunkt.

En stor fordel ved RDS er evnen til at indkode
udsendelser med Program Type (PTY) koder,
som viser typen af det materiale, der transmitteres. Den følgende liste viser forkortelserne, der
bruges til at vise hver PTY sammen med en
forklaring af PTY.

Du kan søge efter en bestemt programtype (PTY)
ved at følge disse trin
1. Tryk på FUNCTION for at vælge FM-mode.
2. Tryk på PTY, hvorefter den sidst anvendte
PTY bliver vist.
3. Tryk gentagne gange på PTY for at vælge
en ønsket PTY.
4. Når du har valgt PTY, så skal du trykke på
PTY SEARCH.
Enheden vil gå ind i en automatisk søgemode. Når der tunes ind på en kanal, så
stopper søgningen.

title

Om RDS

Programsøgning (PTY)

title

Funktionen RDS - VALGFRI

11

CD-afspilning

Gentage

Afspilning

Tryk på REPEAT under afspilning.
Audio CD

Spring et spor over
• Tryk på BB> for at gå til næste spor.
• Når du trykker én gang på .bb halvejs
igennem en titel, så går afspilleren tilbage til
begyndelsen af denne titel. Når du trykker på
den igen, springes der over en titel hver gang,
du trykker på knappen.

Søg efter et spor
Hold .bb/BB> nedtrykket under
afspilning og giv så slip ved det ønskede punkt.
Bemærk:
Denne funktion er kun tilgængelig ved afspilning
af en audio-CD.

: Afspiller ét spor gentagne gange.

RPT FOLDER : Afspilller en mappe gentagne
gange.
RPT ALL

: Afspiller alle spor gentagne
gange.

RPT OFF : For at annullere gentaget
afspilning.
Gentagelse af programafspilning
→ RPT 1

RPT ALL
→

Tryk på STOP(x) under afspilning.

MP3/WMA
→ RPT 1

: Afspiller ét spor gentagne gange.

→

Stop afspilning

RPT OFF : For at annullere gentaget afspilning.

→

Tryk på PLAY/ PAUSE (B/[]) under afspilning.
Tryk igen på knappen for at genoptage afspilningen.

: Afspiller alle spor gentagne gange.

→

Pause i afspilning

RPT ALL

→

3. Tryk på Z (OPEN/ CLOSE) for at lukke
diskenheden
Audio CD : Displayet viser “READING” og
derefter antallet af titler og
afspilningstiden.
MP3/WMA CD : Displayet viser “READING”
og derefter antallet af filer.
4. Tryk på PLAY/ PAUSE (B/[]).
Derudover kan du afspille en Audio-CD eller
en MP3-CD ved hjælp af TAL-knapperne.

: Afspiller ét spor gentagne gange.

→

Bemærk:
Ved isættelse af en 8 cm (3 tom.) disk lægges
disken i skuffens indre cirkel.

→ RPT 1

→

1. Brug FUNCTION for at vælge funktionen CD.
Hvis der ikke er lagt en disk i, vises
“NO DISC” i displayet.
2. Tryk på Z (OPEN/ CLOSE) og læg disken
ned i diskbakken.

: Afspiller alle spor gentagne
gange.

RPT OFF : For at annullere gentaget
afspilning.

Sådan kontrollerer du MP3-filinformation
Tryk på MP3 Info under afspilning af en MP3-fil.
- Oplysninger (Titel, Kunstner eller Album) om
MP3-filen vises i displayet.
- Hvis der ikke er nogen information om MP3filen, vises “NO ID3 TAG” i displayet.
Bemærk:
Denne enhed kan også afspille kan også spille
en CD-R eller CD-RW, der indeholder lydtitler
eller MP3-filer.

Funktionen MP3/WMA filmappe
Tryk på PRESET/ FOLDER (
) på
fjernbetjeningen for at vælge den ønskede
mappe.
Bemærk:
Denne funktion skal anvendes, hvis der er
adskillige mapper i en MP3/WMA fil.
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3. Tryk på PROGRAM/ MEMO.
4. Gentag trin 1 - 3 herover.
5. Tryk på PLAY/ PAUSE (B/[]).
Kontrol af programindhold
Tryk på PROGRAM/ MEMO i stop-mode.
- Der vises et spor- og programnummer.
For at slette programindholdet
Tryk på PROGRAM/ MEMO i stop-mode.
Og tryk så på STOP (x).
Tilføjelse til programindholdet
1. Tryk gentagne gange på PROGRAM/ MEMO
i program stop-mode, indtil spornummeret
blinker.
2. Gentag trin 2 - 4 herover.
For at ændre programindholdet
1. Tryk på PROGRAM/ MEMO for at få vist det
programnummer, du vil ændre.
2. Gentag trin 2 - 4 herover.

Om MULTISESSION
- Denne funktion genkender multisession-disken
i henhold til en disk af typen CD-ROM.
Eks.) Hvis der er MP3/ WMA-filer i første
session, afspilles kun MP3/ WMA filen i
første session.
Hvis der kun er MP3/ WMA filer i hele
sessionen, afspilles alle MP3/ WMA
filerne.
Hvis der er en Audio-CD i den første
session, afspilles kun Audio CD'en i den
første session.

Operation

Spornummer

title

Programnummer

title

Eks.) “4 -- P 01” vises i displayet.

title

MP3/ WMA diskkompatibilitet med denne
enhed er begrænset som følger:
1.Samplingfrekvens
8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
2.Bitrate
8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA)
3.Det fysiske CD-R-format bør være
“ISO 9660”.
4.Hvis du optager MP3/ WMA-filer ved hjælp
af software, der ikke kan oprette et
FILSYSTEM, f.eks. “Direct-CD” osv., er det
umuligt at afspille MP3-filer. Vi anbefaler, at
du bruger “Easy-CD Creator”, som opretter
et ISO 9660 filsystem.
5.Filnavne bør navngives ved brug af 30
bogstaver eller mindre og skal indeholde et
“.mp3” “wma” filtypenavn fx “********.MP3”
eller “********.WMA”.
6.Anvend ikke specielle bogstaver/tegn så
som “/ : * ? “ < > ” osv.
7.Selv om der er flere end 999 filer på en CD,
vises der kun op til 999 i displayet.

Betjening

Om MP3/ WMA

Du kan arrangere rækkefølgen af titlerne på
diskene og skabe dit eget program. Programmet
kan indeholde op til 20 titler.
1. Tryk på PROGRAM/ MEMO i stop-mode.
“PROG.” vises i displayet.
2. Tryk på .bb/ BB> for at vælge spor.

title

Programafspilning
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Reference
Fejlfinding
Årsag

Symptom

Strømkablet er ikke sat i.

Sæt strømkablet omhyggeligt ind i
vægkontakten.

Ingen lyd

Der er slukket for strømmen til det
eksterne kildeudstyr.

Tænd for strømmen til det eksterne
kildeudstyr.

Afspilningen
starter ikke i
enheden

Ingen disk isat.

Isæt en disk.

Disk isat som ikke kan afspilles.

Isæt en disk, der kan afspilles.

Disken vender på hovedet.

Vend disken om.

Disken ligger ikke korrekt i skuffen.

Læg disken korrekt ned i skuffen.

Disken er snavset.

Rengør disken.

Fjernbetjeningen peger ikke hen imod
enhedens sensor til fjernbetjeningen.

Ret fjernbetjeningen hen imod
enhedens sensor til fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningen er for langt væk fra
enheden.

Brug fjernbetjeningen indenfor 7 m
(23 fod).

Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden.

Fjern forhindringen.

Batterierne i fjernbetjeningen er flade.

Sæt nye batterier i.

Fjernbetjeningen
virker ikke
korrekt

14

Afhjælpning

Ingen strøm

Specifikationer

[Højttalere]

Se enhedens bagside.

Strømforbrug

Se enhedens bagside.

Nettovægt

3,31 kg

Ydre dimensioner (B x H x D)

170 X 253 X 265 mm

Frekvenssvar

20 - 20000 Hz

Signal-til-støj-ratio

75 dB

Dynamisk frekvensområde

75 dB

Frekvensområde

87,5 - 108,0 MHz eller 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz

Mellemliggende frekvens

10,7 MHz

Signal-til-støj-ratio

60/55 dB (Mono)

Frekvensrespons

50 - 10000 Hz

Frekvensområde

522 - 1620 kHz eller 520 - 1720 kHz

Mellemliggende frekvens

450 kHz

Signal-til-støj-ratio

30 dB

Frekvensrespons

140 - 1800 Hz

Udgangseffekt

80 W + 80 W

Harmonisk forvrængning (THD)

0,5 %

Frekvenssvar

40 - 20000 Hz

Signal-til-støj-ratio

75 dB

Type

3-vejs 3 højttaler

Impedans

4Ω

Frekvensrespons

70 - 20000 Hz

Lydtryksniveau

83 dB/W (1m)

Normeret ingangsstrøm

80 W

Maks. indgangsstrøm

160 W

Nettodimensioner (B x H x D)

128 x 295 x 240 mm

Nettovægt (1STK.)

4,0 kg

Reference

[Forst.]

AM
(MW)

[Tuner]

FM

[CD]

[Generelt]

Strømforsyning

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
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