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• Enheden må ikke udsættes for dryp eller 
sprøjt.

• Placer aldrig farlige genstande på enheden 
(f.eks. væskefyldte genstande. tændte 
stearinlys).

• Hvis netstikket eller et apparatstik bruges 
til at afbryde enheden, skal disse kunne 
betjenes.

Høresikkerhed

Advarsel

 • For at undgå høreskader skal du begrænse den tid, 
hvor du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke 
og indstille lydstyrken på et sikkert niveau. Jo højere 
lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.

Overhold følgende retningslinjer, når du 
anvender dine hovedtelefoner.
• Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere 

tidsrum.
• Vær omhyggelig med ikke at justere 

lydstyrken kontinuerligt opad, efterhånden 
som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.

• Undlad at skrue så højt op for lyden, at du 
ikke kan høre, hvad der foregår omkring 
dig.

• Du bør være ekstra forsigtig eller slukke 
midlertidigt i potentielt farlige situationer.

• Ekstremt lydtryk fra øre- og 
hovedtelefoner kan forårsage 
hørenedsættelse.

Meddelelse

 
Dette produkt overholder EU’s krav om 
radiointerferens.
Produktet overholder følgende direktiver og 
retningslinjer : 2004/108/EC + 2006/95/EC 
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er 
godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan 

1 Vigtigt

Sikkerhed
Lær disse sikkerhedssymboler at kende 

 
 
Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret 
materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk 
stød. For din egen og andres sikkerhed må 
produktets kabinet ikke fjernes. 
Udråbstegnet betyder, at du skal være 
opmærksom på funktioner, der kræver 
omhyggelig læsning af den vedlagte 
vejledning, så du forebygger drifts- og 
vedligeholdelsesproblemer. 
ADVARSEL: Med henblik på at reducere 
risikoen for brand eller elektrisk stød må 
apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og 
vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke 
placeres oven på apparatet. 
FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge 
elektrisk stød skal stikproppen passe til 
stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele 
vejen ind. 

Advarsel

 • Kabinettet bør aldrig tages af apparatet. 
 • Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
 • Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
 • Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller 

varmekilder. 
 • Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, 

stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde 
strømmen fra apparatet.

DA
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Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet 
materiale, herunder computerprogrammer, 
filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være 
i strid med reglerne om ophavsret og med 
lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til 
sådanne formål. 

 
“Made for iPod”, “Made for iPhone” og “Made 
for iPad” betyder, at et elektronisk tilbehør er 
blevet designet til specifikt at kunne tilsluttes 
hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt at det er 
certificeret at udvikleren til at imødekomme 
Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke 
ansvarlig for denne enheds drift, eller for om 
enheden overholder sikkerhedsstandarder og 
lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af 
dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan 
påvirke den trådløse ydeevne.
iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple 
Inc., der er registreret i USA og andre lande. 
iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Dette apparat bærer denne etiket:

  
Bemærk

 • Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

annullere brugerens ret til at betjene dette 
udstyr.

  
Dit produkt er udviklet og fremstillet i 
materialer og komponenter af høj kvalitet, som 
kan genbruges. 

  
Når et produkt er forsynet med dette symbol 
med en overkrydset affaldsspand på hjul, 
betyder det, at produktet er omfattet af EU-
direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale 
indsamlingssystem for elektriske og elektroniske 
produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine 
udtjente produkter sammen med almindeligt 
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af 
udtjente produkter er med til at forhindre 
negativ påvirkning af miljø og helbred.

  
Dit produkt indeholder batterier, som er 
omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som 
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald.Undersøg venligst de lokale 
indsamlingsregler for batterier, da korrekt 
bortskaffelse er med til at forhindre negativ 
påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen 
er forenklet og består af tre materialer : Pap 
(kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen 
(poser, beskyttende skumfolie). 
Systemet består af materiale, der kan genbruges, 
hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de 
lokale regler angående udsmidning af emballage, 
opbrugte batterier og gammelt udstyr.

DA
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Hvad er der i kassen
Kontroller og identificer indholdet af pakken:
• Hovedenhed
• Fjernbetjening
• Højttalerkabinetter (×2)
• FM-antenne
• Brugervejledning
• Lynvejledning

2 Dit mikromusik-
system

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! 
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, 
som Philips tilbyder, kan du registrere dit 
produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning
Med denne enhed kan du:
• nyde lyd fra diske, USB-enheder, iPod, 

iPhone, iPad og andre eksterne enheder
• lytte til radiostationer

Du kan berige lyden med disse lydindstillinger:
• DSC (Digital Sound Control) 
• DBB (Dynamic Bass Boost) 

Enheden understøtter følgende 
medieformater:

 
 

  
 

 

DA
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g IR-sensor
• Registrerer signaler fra 

fjernbetjeningen. Peg altid 
fjernbetjeningen mod den infrarøde 
sensor.

h SOURCE
• Vælg en kilde.

i  / 
• Gå til forrige/næste spor.
• Søg inden for spor/disk.
• Find en radiostation.

j 
• Start, eller sæt afspilning på pause.

k 
• Stop afspilningen.
• Slet et program.

Oversigt over hovedenheden

 
a Dock til iPod/iPhone/iPad 

b Diskskuffe
• Hold disken.

c 
• USB-stik.

d MP3 LINK
• Tilslut ekstern lydenhed.

e 
• Hovedtelefonstik.

f 
• Tænd for dit apparat, og skift 

til standbytilstand eller Eco-
standbytilstand.

a

b

c

d

e

f

g

h

i j k

o

n

m

l
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Oversigt over 
fjernbetjeningen

 PRESET/ALBUM

PROG/ 
CLOCK SET 

SLEEP/
TIMER DSC DBB 

FM

VOL

REPEAT/
SHUFFLE

3

4 5 6

7 8 9

1

0

2

CD

DOCK

DISPLAY

RDS

OK

MENU

USB

MP3 LINK

a

b

c

e

f

g

p

o

d

h

i

j

m

n

k

l

s

r

q

l - PRESET/ALBUM+
• Gå til forrige/næste album.
• Vælg en forudindstillet radiostation.
• Naviger i iPod/iPhone/iPad-menuen.

m Skærmpanel
• Vis aktuel status.

n 
• Åbn eller luk diskskuffen.

o VOLUME
• Juster lydstyrken.
• Indstil klokkeslæt.

DA
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o  /MENU
• Stop afspilningen.
• Slet et program.
• Gå til iPod/iPhone/iPad-menuen.

p DOCK
• Vælg dockkilden til iPod/iPhone/iPad.

q OK
• Bekræft et valg.
• Vælg FM stereo eller FM mono.

r PRESET/ALBUM  / 
• Gå til forrige/næste album.
• Vælg en forudindstillet radiostation.
• Naviger i iPod/iPhone/iPad-menuen.

s FM
• Vælg FM-radiokilde.

a 
• Tænd for enheden.
• Skift til standby eller Eco-

standbytilstand.

b 
• Slå lyden fra.

c CD
• Vælg CD-kilde. 

d  / 
• Gå til forrige/næste spor.
• Søg inden for spor/disk.
• Find en radiostation.

e USB/ MP3 LINK

f RDS/DISPLAY
• For udvalgte FM-radiostationer: Få vist 

RDS-oplysninger.
• Synkroniser uret med RDS-

radiostation.
• Få vist afspilningsoplysninger.

g 
• Start, eller sæt afspilning på pause.

h VOL +/-
• Juster lydstyrke.

i Numerisk tastatur
• Vælg et nummer direkte.

j PROG/CLOCK SET
• Programmer spor.
• Programmér radiostationer.
• Indstil uret.

k SLEEP/TIMER
• Indstil sleep-timer.
• Indstil alarm-timeren.

l DSC
• Vælg en forudindstillet lydindstilling.

m DBB
• Tænd eller sluk for dynamisk 

basforstærkning.

n REPEAT/SHUFFLE
• Afspil spor i tilfældig rækkefølge.
• Vælg en gentag afspilning-tilstand.

DA
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Tilslut FM-antenne

 
Tip

 • For optimal modtagelse skal du trække antennen helt 
ud og justere dens position.

 • Du kan opnå bedre FM-stereomodtagelse ved at slutte 
en udendørs FM-antenne til FM AERIAL-stikket.

 • Denne enhed understøtter ikke MW-radiomodtagelse.

1 Tilslut den medfølgende FM-antenne til FM 
AERIAL-stikket på hovedenheden.

Tilslutning af strømmen

Advarsel

 • Risiko for produktskade! Kontroller, at 
forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er 
trykt på undersiden af enheden.

 • Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, 
når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

 • Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have 
udført alle andre tilslutninger.

 

FM

3 Kom godt i gang

Advarsel

 • Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end 
anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du 
udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den 
angivne rækkefølge.
Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om 
apparatets modelnummer og serienummer. 
Modelnummeret og serienummeret står på 
undersiden af apparatet. Skriv numrene her : 
Modelnr. __________________________
Serienr. ___________________________

Tilslut højttalere

Bemærk

 • Hvis du vil have optimal lyd, skal du kun anvende de 
medfølgende højttalere.

 • Tilslut kun højttalere med en impedans, der er 
den samme som eller højere end de medfølgende 
højttaleres. Se afsnittet Specifikationer i denne manual.

1 Tilslut højttalerkablerne godt i 
højttalerindgangsstikkene bag på enheden.

 
DA
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Få demonstreret enhedens 
funktioner

1 I standbytilstand skal du trykke på , indtil 
“DEMO ON” vises.

 » Systemets funktioner vises en for en.
• Tryk på  igen for at slukke for 

demonstrationen.

Indstilling af ur
1 Tryk påPROG/CLOCK SET i 

standbytilstand i 3 sekunder for at aktivere 
tilstanden for indstilling af uret.

 » [CLOCK SET] ruller henover displayet, 
hvorefter klokkeslætsformatet [24H] 
og [12H] kommer frem.

2 Tryk på  /  for at vælge 24H eller 12H, 
og tryk derefter på PROG/CLOCK SET 
for at bekræfte.

 » Timecifrene begynder at blinke.

3 Tryk på  /  for at indstille timetal, og 
tryk derefter på PROG/CLOCK SET igen.

 » Minutcifrene begynder at blinke.

4 Tryk på  /  for at indstille minuttallet.
5 Tryk på PROG/CLOCK SET for at 

bekræfte urindstillinger.

Bemærk

 • For at afslutte tilstanden for indstilling af uret uden at 
gemme skal du trykke på .

 • Hvis nej-knappen holdes nede i 90 sekunder, lukker 
systemet automatisk ned for tilstanden for indstilling 
af uret.

Tænd
1 Tryk på .

 » Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

1 Slut strømkablet til stikkontakten.

Gør fjernbetjeningen klar

Advarsel

 • Risiko for eksplosion! Opbevar batterier på afstand af 
varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen: 
1 Åbn batterirummet.
2 Indsæt 2 AAA-batterier med korrekt 

polaritet (+/-) som angivet.
3 Luk batterirummet.

 
Bemærk

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

 • Brug ikke både gamle og nye batterier eller batterier af 
forskellig type samtidigt. 

 • Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor 
bortskaffes på forsvarlig vis. 

a

b

c
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4 Afspilning

Grundlæggende 
afspilningsbetjening
Du kan styre afspilningen med følgende 
funktioner.

Tast Funktion
 / Vælg et spor eller en fil.

Tryk og hold nede for at spole 
hurtigt frem eller tilbage i et spor 
under afspilning, og slip for at 
genoptage afspilningen.
Sæt afspilning på pause/genoptag 
afspilning.

DISPLAY Vælg forskellige 
afspilningsoplysninger.

REPEAT/ 
SHUFFLE

Vælg gentag afspilning-tilstand:
[REP] (gentag): Afspil det aktuelle 
spor gentagne gange.
[REP ALL] (gentag alle): Afspil alle 
spor gentagne gange.
[SHUF](shufflefunktion): afspiller 
musiknumre i tilfældig rækkefølge.
Tryk gentagne gange for at komme 
tilbage til normal afspilning.

Bemærk

 • Du kan også bruge de numeriske taster til at vælge et 
musiknummer. Hvis du ønsker at vælge et spor, som 
er større end 10, skal du trykke på det første ciffer og 
derefter det næste ciffer inden for 3 sekunder. Hvis du 
for eksempel ønsker at vælge spor 15, skal du trykke på 
den numeriske tast “1” og derefter trykke “5” inden for 
3 sekunder.

Skift til standbytilstand
1 Tryk på  i mere end 3 sekunder for at 

sætte enheden i Eco-standbytilstand.
 » Baggrundsbelysningen på displayet 

slukkes.
Sæt enheden i standbytilstand:
1 I Eco-standbytilstand, tryk på  i mere end 

3 sekunder.
 » Uret (hvis det er indstillet) vises på 

displayet.

Gem radiostationer 
automatisk
Hvis der ikke er gemt nogen radiostationer, kan 
enheden gemme radiostationer automatisk.
1 Tænd for enheden. 
2 Tryk på FM.

 » [AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- 
STOP CANCEL] (Tryk på  for at 
starte automatisk installation, eller tryk 
på  for at annullere) vises. 

3 Tryk på .
 » Enheden gemmer automatisk 

radiostationer med tilstrækkelig 
signalstyrke.

 » Når alle tilgængelige radiostationer 
er gemt, sendes den først gemte 
radiostation automatisk.

DA
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Justering af lyd
Under afspilning kan du justere lydstyrken med 
følgende funktioner.

Tast Funktion
VOL +/- Skru op/ned for lydstyrken.

Slå lyd fra/til.
DBB Tænd/sluk for dynamisk 

basforstærkning.
Hvis DBB er aktiveret, vises [DBB].

DSC Vælg den ønskede lydeffekt:
[POP] (pop)
[JAZZ] (jazz)
[ROCK] (rock)
[FLAT] (flad)
[CLASSIC] (klassisk)

Afspilning fra disk
1 Tryk på CD for at vælge CD-kilden.
2 Tryk på OPEN/CLOSE.

 » Diskskuffen åbnes.

3 Placer en disk med den trykte side opad, 
og tryk på .

4 Afspilning starter automatisk.
• Hvis afspilning ikke starter, skal du 

trykke på  /  for at vælge et spor 
og derefter trykke på .

Afspilning fra USB-enhed

  
Kontroller, at USB-enheden indeholder spilbart 
lydindhold til de understøttede formater.
1 Sæt USB-enheden i USB-stikket.
2 Tryk på USB for at vælge USB-kilden.

 » Afspilning starter automatisk. Hvis ikke 
skal du trykke på PRESET/ALBUM for 
at vælge en mappe og  /  for at 
vælge en fil. Tryk derefter på OK for at 
starte afspilning.
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Indsæt iPod/iPhone/iPad
1 Tryk på låseknappen for at åbne 

dockingstationens dæksel. 
2 Isæt iPod/iPhone/iPad i dockingstationen.

  
Lyt til iPod/iPhone/iPad
1 Tryk på knappen DOCK på 

fjernbetjeningen. 
2 Isæt din iPod/iPhone/iPad. 
3 Afspil det valgte spor på din iPod/iPhone/

iPad. 
• Tryk på  for at sætte afspilningen 

på pause eller genoptage afspilningen.
• For at søge under afspilning skal du 

holde  /  nede og derefter give 
slip for at genoptage normal afspilning.

• Tryk på  /  for at rulle gennem 
menuen. 

• Tryk på eller OK for at bekræfte et 
valg.

5 Afspil fra iPod/
iPhone/iPad

Dette system er udstyret med en dock til iPod/
iPhone/iPad. Du kan nyde lyd fra docksystemet 
gennem de kraftfulde højttalere.

Kompatibel med iPod/iPhone/
iPad
Enheden understøtter følgende iPod-, iPhone- 
og iPad-modeller :
Designet specifikt til:
• iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)
• iPod classic
• iPod med video 
• iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. og 6. generation)
• iPod med farvedisplay
• iPod mini
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone 
• iPad 2
• iPad

Bemærk

 • iPod med farvedisplay, iPod classic og iPod med video er 
ikke kompatible med dockopladning.

DA
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6 Lyt til FM-radio

Find FM-radiostationer

Bemærk

 • Sørg for, at du har tilsluttet den medfølgende FM-
antenne og trukket den helt ud.

1 Tryk på FM.
2 Tryk på  /  og hold for at finde en 

radiostation.
3 Slip knappen, når frekvensen begynder at 

skifte.
 » FM-tuneren stiller automatisk ind på en 

station med stærkt signal.

4 Gentag trin 2-3 for at finde flere stationer.
Sådan finder du en station med svagt signal: 
Tryk gentagne gange på  / , indtil du finder 
det bedste signal.

Programmer radiostationer 
automatisk

Bemærk

 • Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede 
radiostationer.

1 I FM-tunertilstand skal du trykke på 
PROG/CLOCK SET i 3 sekunder for at 
aktivere automatisk programmering.

 » [AUTO] (auto) vises.
 » Enheden gemmer automatisk alle 

FM-radiostationer og transmitterer 
derefter den første forudindstillede 
radiostation.

Oplad iPod/iPhone/iPad
Når enheden sluttes til strømmen, begynder 
iPod/iPhone/iPad’en i docken at oplade.

Tip

 • For visse iPod-modeller kan det tage op til et minut, før 
opladningsindikatoren vises.

Fjern iPod/iPhone/iPad
1 Fjern iPod/iPhone/iPad fra dockingstationen.
2 Skub dækslet ned for at skjule 

dockingstationen.

DA
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Vis RDS-oplysninger
RDS (Radio Data System) er en tjeneste, 
der giver FM-stationer mulighed for at vise 
yderligere oplysninger. Hvis du stiller ind 
på en RDS-station, vises et RDS-ikon og 
stationsnavnet.
1 Stil ind på en RDS-station.
2 Tryk på RDS flere gange for at rulle 

gennem følgende oplysninger (hvis de er 
tilgængelige):

 » Stationsnavn
 » Programtype, f.eks. [NEWS] 

(nyheder), [SPORT] (sport), [POP M] 
(popmusik)...

 » RDS-ur
 » Frekvens

Synkroniser uret med RDS
Du kan synkronisere enhedens klokkeslæt med 
klokkeslættet på RDS-stationen.
1 Find en RDS-radiostation, der overfører 

tidssignaler.
2 Tryk på RDS i mere end 2 sekunder.

 » [CT SYNC] vises og enheden indlæser 
RDS-tiden automatisk.

 » Hvis tidssignalet ikke modtages, vises 
[NO CT].

Bemærk

 • Nøjagtigheden af den overførte tid afhænger af den 
RDS-station, der sender tidssignalet.

Programmer radiostationer 
manuelt

Bemærk

 • Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede 
radiostationer.

1 Find en radiostation.
2 Tryk på PROG/CLOCK SET for at 

aktivere programmeringstilstand.
3 Tryk på  /  for at vælge et nummer 

fra 1 til 20 for denne radiostation, og tryk 
derefter på PROG/CLOCK SET for at 
bekræfte.

 » Det forudindstillede nummer og 
frekvensen på den forudindstillede 
station vises.

4 Gentag trin 2-3 for at gemme andre 
stationer.

Bemærk

 • Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du 
gemme en anden station på dens plads.

Find en forudindstillet 
radiostation
1 Tryk på  /  for at vælge et 

forudindstillet nummer.
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5 Tryk på  /  for at indstille minuttallet, 
og tryk derefter på SLEEP/TIMER for at 
bekræfte.

 » VOL (lydstyrke) vises og begynder at 
blinke.

6 Tryk på  /  for at justere lydstyrken, 
og tryk derefter på SLEEP/TIMER for at 
bekræfte.

 »  vises på displayet.

Aktivering/deaktivering af alarm-
timeren
1 I standbytilstand skal du trykke på 

SLEEP/TIMER gentagne gange for at 
aktivere eller deaktivere timeren.

 » Hvis timeren aktiveres, vises .

Bemærk

 • Alarm-timeren er ikke tilgængelig i tilstanden MP3 LINK.
 • Hvis DISC/USB/iPod/iPhone vælges som kilde, men 

der ikke er sat en disk i, eller der ikke er tilsluttet en 
USB/iPod/iPhone/iPad, skifter systemet automatisk til 
tunerkilden.

 • Hvis der ikke eksisterer nogen afspilningsliste med 
navnet ”PHILIPS” på din iPod/iPhone/iPad, eller 
afspilningslisten ikke indeholder et nummer, der kan 
afspilles, vil produktet skifte alarmkilden til iPod/iPhone/
iPad-biblioteket.

Indstil sleep-timer
1 Mens enheden er tændt, skal du trykke på 

SLEEP/TIMER gentagne gange for at vælge 
et tidsinterval (i minutter).

 » Når sleep-timeren aktiveres, vises .
 » Hvis du vil deaktivere sleep-timeren, 

skal du trykke på SLEEP/TIMER igen, 
indtil  forsvinder.

7 Andre 
funktioner

Indstil alarm-timeren
Denne enhed kan bruges som vækkeur. Du kan 
vælge DISC, iPod/iPhone/iPad, afspilningsliste, 
TUNER eller USB som alarmkilde.

Bemærk

 • Kontroller, at du har indstillet tiden korrekt.

1 Tryk på SLEEP/TIMER i standbytilstand og 
hold den nede, indtil [TIMER SET](indstil 
timer) ruller hen over displayet.

 » [SELECT SOURCE] (vælg kilde) vises 
på skærmen.

2 Tryk gentagne gange på SOURCE  for at 
vælge en kilde: DISC, USB, TUNER, iPod/
iPhone/iPad eller afspilningsliste.
• Hvis iPod/iPhone/iPad-afspilningsliste 

er valgt som alarmkilde, skal du 
oprette en afspilningsliste med navnet 
“PHILIPS” i din iPod/iPhone/iPad.

• Hvis der ikke er oprettet en 
afspilningsliste med navnet “PHILIPS” 
i iPod/iPhone/iPad, eller der ikke er 
noget spor lagret i afspilningslisten, 
skifter enheden til TUNER som 
alarmkilde.

3 Tryk på SLEEP/TIMER for at bekræfte.
 » Timecifrene vises og begynder at 

blinke.

4 Tryk gentagne gange på  /  for at 
indstille timetal, og tryk derefter igen på 
SLEEP/TIMER for at bekræfte.

 » Minutcifrene vises, og de begynder at 
blinke.
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8 Produktinforma-
tion

Bemærk

 • Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker
Vurderet effekt 2 X 10 W RMS
Frekvensgang 40 Hz - 20 kHZ, ±3 dB
Signal-/støjforhold >77 dB
MP3 Link-indgang 600 mV RMS 22 kohm

Disk
Lasertype Halvleder
Diskdiameter 12 cm/8 cm
Understøttet disk CD-DA, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC 24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk 
forvrængning < 0,8% (1 kHz)
Frekvensgang 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
S/N ratio > 75 dBA

Lyt til ekstern enhed
Du kan lytte til en ekstern lydenhed som f.eks. 
en MP3-afspiller via denne enhed.
1 Tilslut lydenheden.

• For lydafspillere med hovedtelefonstik:
Slut det medfølgende MP3 Link-
kabel til MP3 LINK-stikket og 
hovedtelefonstikket på lydenheden.

2 Vælg MP3 LINK-kilde.
3 Afspil enheden.

Lyt via hovedtelefon
1 Slut en hovedtelefon til  -stikket på 

enheden.
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• Hukommelseskort (kræver en ekstra 
kortlæser for at fungere sammen med 
denne enhed)

Understøttede formater:
• USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, 

FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
• MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 

Kbps og variabel bithastighed
• WMA v9 eller ældre
• Mappen har op til 8 niveauer indlejret
• Antal album/mapper: maksimalt 99
• Antal spor/titler : maksimalt 999
• ID3-mærke v2.0 eller nyere
• Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 

64 byte)

Ikke-understøttede formater:
• Tomme album: Et tomt album er et album, 

der ikke indeholder MP3-/WMA-filer, og 
det vil ikke blive vist på displayet.

• Ikke-understøttede filformater springes 
over. Eksempelvis bliver Word-dokumenter 
(.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf 
ignoreret, og de afspilles ikke.

• AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
• DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, 

.m4p, .mp4, .aac)
• WMA-filer i Lossless-format

Understøttede MP3-
diskformater
• ISO9660, Joliet
• Maksimalt antal titler : 512 (afhængigt af 

filnavnenes længde)
• Maksimalt antal album: 255
• Understøttede samplingfrekvenser : 32 kHz, 

44,1 kHz, 48 kHz
• Understøttede bithastigheder: 32~320 

(kbps), variable bithastigheder

Tuner (FM)
Indstillingsområde 87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter 50 KHz
Sensitivitet
 – Mono, 26 dB S/N ratio
 – Stereo, 46 dB S/N ratio

< 22 dBf
< 43 dBf

Søgeselektivitet >28 dBf
Samlet harmonisk 
forvrængning < 2 %
Signal-/støjforhold > 55 dB

Højttalere
Højttalerimpedans 6 ohm
Højttalerdriver 10 cm bredspektret
Sensitivitet >84 dB/m/W ± 4 

dB/m/W

Generelle oplysninger
Vekselstrøm 220-240 V ~, 

50/60Hz
Strømforbrug ved drift 25 W
Strømforbrug ved Eco-
standby < 0,5 W
Direkte USB Version 2.0 HS
Mål 
- Hovedenhed  
(B x H x D)
– Højttalerkabinet  
(B x H x D)

200 x 118 x 210 mm

140 x 224 x 144 mm
Vægt
 - Hovedenhed
- Højttalerkabinet

1,35 kg
1,05 kg x 2

USB-afspilningsoplysninger
Kompatible USB-enheder:
• USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 

1.1)
• USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
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• Et forvrænget billede kan forekomme 
under opsætning af progressiv scanning.

Formatet for TV-skærmen kan ikke ændres, 
selv om du har indstillet TV’ets visningsformat.
• Formatet er fast på den indlæste DVDdisk.
• Formatet kan ikke ændres for visse 

TVsystemer.

Disken kan ikke afspille High Definitionvideo.
• Kontroller, at disken indeholder High 

Definition-video.
• Kontroller, at TV’et understøtter High 

Definition-video.

Lyd
Ingen lydudgang fra TV’et.
• Kontroller, at lydkablerne er sluttet til 

lydindgangen på TV’et.
• Tildel lydindgange for TV’et til den 

tilsvarende videoindgang. Du kan finde 
flere oplysninger i brugerhåndbogen til 
TV’et.

Ingen lyd eller dårlig lyd
• Juster lydstyrken.
• Fjern hovedtelefonerne.
• Kontroller, at højttalerne er tilsluttet 

korrekt.

Ingen lyd fra højttalerne på lydenheden 
(stereosystem/forstærker/modtager).
• Kontroller, at lydkablerne er tilsluttet til 

lydindgangen på lydenheden.
• Indstil lydenheden på den rigtige 

lydindgangskilde.

Afspilning
Der blev ikke fundet nogen disk
• Indsæt en disk.
• Kontroller, om disken er indsat med den 

forkerte side op.
• Vent, indtil den kondenserede fugt på 

linsen er fordampet.

9 Fejlfinding

Advarsel

 • Kabinettet bør aldrig tages af apparatet. 

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da 
garantien i så fald bortfalder. 
Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du 
kontrollere følgende punkter, inden du bestiller 
reparation. Hvis der fortsat er problemer, 
skal du gå til Philips websted på www.philips.
com/welcome. Når du kontakter Philips, skal 
du sørge for at have apparatet ved hånden, 
og at modelnummeret og serienummeret er 
tilgængelige.

Ingen strøm
• Kontroller, at apparatets strømkabel er 

korrekt tilsluttet.
• Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
• Som en strømbesparende funktion slukker 

systemet automatisk 15 minutter efter, at 
afspilningen af spor er slut, hvis der ikke 
i mellemtiden er blevet betjent nogen 
knapper.

Billede
Intet billede
• Kontroller videoforbindelsen.
• Tænd for dit TV for at skifte til den 

korrekte videoindgangskanal.
• Progressiv scanning er aktiveret, men TV’et 

understøtter ikke progressiv scanning.

Billedet er i sort/hvid eller er forvrænget
• Disken er ikke kompatibel med TV’ets 

farvesystem-standard (PAL/NTSC).
• Somme tider forekommer der en smule 

forvrængning af billedet. Dette er ikke en 
funktionsfejl.

• Rengør disken.
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USB-lagerenhed ikke afspilles via en analog 
videotilslutning (f.eks. komposit, komponent 
og SCART). Overfør videoindholdet til en 
understøttet disk for at afspille filerne.

Andet
Dårlig radiomodtagelse
• Øg afstanden m ellem dit apparat og dit 

TV eller din VCR.
• Træk FM-antennen helt ud.
• Tilslut en udendørs FM-antenne i stedet 

for.

Kan ikke få vist bestemte filer på USBenheden
• Antallet af mapper eller filer på 

USBenheden overskrider en bestemt 
grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.

• Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke
• USB-enheden er ikke kompatibel med 

enheden. Prøv en anden.

Timeren fungerer ikke
• Indstil uret korrekt.
• Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet
• Strømmen er blevet afbrudt, eller 

strømkablet er blevet frakoblet.
• Nulstil uret/timeren.

• Udskift eller rengør disken.
• Brug en færdiggjort CD eller en disk i det 

korrekte format.

Disken afspilles ikke
• Ilæg en disk, der kan læses, med etiketten 

opad.
• Kontroller disktypen, farvesystemet og 

regionskoden. Undersøg disken for ridser 
og snavs.

• Tryk på SYSTEM MENU for at afslutte 
systemopsætningsmenuen.

• Deaktiver adgangskoden til børnesikring, 
eller skift vurderingsniveau.

• Der er kondenseret fugt i systemet. Fjern 
disken, og lad systemet være tændt i ca. en 
time. Fjern strømkablet, og tilslut det igen, 
og tænd derefter for systemet igen.

• Som en strømbesparende funktion slukker 
enheden automatisk 15 minutter efter, 
at afspilningen af en disk er slut, hvis der 
ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen 
knapper.

Fjernbetjeningen virker ikke
• Inden du trykker på en funktionsknap, 

skal du først vælge den korrekte kilde 
med fjernbetjeningen i stedet for på 
hovedenheden.

• Prøv at formindske afstanden mellem 
fjernbetjeningen og enheden.

• Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) 
vender som vist.

• Udskift batteriet.
• Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren 

på forsiden af enheden.

Lydsprog eller undertekstsprog kan ikke 
indstilles
• Disken er ikke optaget med lyd eller 

undertekster på flere sprog.
• Indstilling af lydsprog eller undertekstsprog 

er forbudt på disken.

DivX-videofiler kan ikke afspilles.
• Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.
• Kontroller, at filtypenavnet er korrekt.
• Pga. digitale rettigheder kan 

DRMbeskyttede videofiler gemt på en 
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© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DCM2020_12_UM_V3.1


	1	Důležité informace
	Bezpečnost
	Oznámení

	2	Váš mikrosystém
	Úvod
	Obsah dodávky
	Celkový pohled na hlavní jednotku
	Celkový pohled na dálkový ovladač

	3	Začínáme
	Připojení reproduktorů
	Připojení antény VKV
	Připojení napájení
	Příprava dálkového ovladače
	Ukázka funkcí jednotky
	Nastavení hodin
	Zapnutí
	Automatické uložení rádiových stanic

	4	Přehrávání
	Základní operace přehrávání
	Přehrávání z disku
	Přehrávání z jednotky USB
	Nastavení zvuku

	5	Přehrávání zařízení iPod, iPhone nebo iPad
	Kompatibilní se zařízením iPod/iPhone/iPad
	Vložení zařízení iPod/iPhone/iPad
	Poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone/iPad
	Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad
	Vyjmutí zařízení iPod/iPhone/iPad

	6	Poslech rádia VKV
	Ladění rádiových stanic VKV
	Automatické programování rádiových stanic
	Ruční programování rádiových stanic
	Naladění předvolby rádiové stanice
	Zobrazení informací RDS

	7	Další funkce
	Nastavení budíku
	Nastavení časovače vypnutí
	Poslech z externího zařízení
	Poslech prostřednictvím sluchátek

	8	Informace o výrobku
	Specifikace
	Informace o hratelnosti USB
	Podporované formáty disků MP3

	9	Řešení problémů
	Obraz
	Zvuk
	Přehrávání
	Jiné

	1	Vigtigt
	Sikkerhed
	Meddelelse

	2	Dit mikromusiksystem
	Indledning
	Hvad er der i kassen
	Oversigt over hovedenheden
	Oversigt over fjernbetjeningen

	3	Kom godt i gang
	Tilslut højttalere
	Tilslut FM-antenne
	Tilslutning af strømmen
	Gør fjernbetjeningen klar
	Få demonstreret enhedens funktioner
	Indstilling af ur
	Tænd
	Gem radiostationer automatisk

	4	Afspilning
	Grundlæggende afspilningsbetjening
	Afspilning fra disk
	Afspilning fra USB-enhed
	Justering af lyd

	5	Afspil fra iPod/iPhone/iPad
	Kompatibel med iPod/iPhone/iPad
	Indsæt iPod/iPhone/iPad
	Lyt til iPod/iPhone/iPad
	Oplad iPod/iPhone/iPad
	Fjern iPod/iPhone/iPad

	6	Lyt til FM-radio
	Find FM-radiostationer
	Programmer radiostationer automatisk
	Programmer radiostationer manuelt
	Find en forudindstillet radiostation
	Vis RDS-oplysninger

	7	Andre funktioner
	Indstil alarm-timeren
	Indstil sleep-timer
	Lyt til ekstern enhed
	Lyt via hovedtelefon

	8	Produktinformation
	Specifikationer
	USB-afspilningsoplysninger
	Understøttede MP3-diskformater

	9	Fejlfinding
	Billede
	Lyd
	Afspilning
	Andet

	1	Σημαντικό
	Ασφάλεια
	Σημείωση

	2	Το μουσικό σύστημα Micro
	Εισαγωγή
	Περιεχόμενα συσκευασίας
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

	3	Ξεκινήστε
	Σύνδεση ηχείων
	Σύνδεση κεραίας FM
	Σύνδεση στο ρεύμα
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου
	Επίδειξη των λειτουργιών της μονάδας
	Ρύθμιση ρολογιού
	Ενεργοποίηση
	Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών

	4	Αναπαραγωγή
	Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής
	Αναπαραγωγή από δίσκο
	Αναπαραγωγή από USB
	Προσαρμογή ήχου

	5	Αναπαραγωγή iPod/iPhone/iPad
	Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad
	Τοποθέτηση iPod/iPhone/iPad
	Ακρόαση iPod/iPhone/iPad
	Φόρτιση iPod/iPhone/iPad
	Αφαίρεση του iPod/iPhone/iPad

	6	Ακρόαση ραδιοφώνου FM
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών
	Συντονισμός σε προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό
	Εμφάνιση πληροφοριών RDS

	7	Άλλες λειτουργίες
	Ρύθμιση αφύπνισης
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας
	Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή
	Ακρόαση μέσω του ακουστικών

	8	Πληροφορίες προϊόντος
	Προδιαγραφές
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB
	Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3

	9	Αντιμετώπιση προβλημάτων
	Εικόνα
	Ήχος
	Αναπαραγωγή
	Άλλα

	1	Tärkeää
	Turvallisuus
	Huomautus

	2	Mikromusiikkijärjestelmäsi
	Johdanto
	Toimituksen sisältö
	Päälaitteen yleiskuvaus
	Kaukosäätimen yleiskuvaus

	3	Television käyttäminen
	Kaiuttimien liittäminen
	Liitä FM-antenni
	Virran kytkeminen
	Kaukosäätimen valmisteleminen
	Laitteen toimintojen esittely
	Ajan asettaminen
	Käynnistäminen
	Tallenna radioasemat automaattisesti

	4	Toistaminen
	Perustoisto
	Toisto levyltä
	USB-toisto
	Äänen säätäminen

	5	iPod/iPhone/iPad-toisto
	iPod/iPhone/iPad-yhteensopiva
	iPodin/iPhonen/iPadin asettaminen paikalleen
	iPodin/iPhonen/iPadin kuunteleminen
	iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen
	iPodin/iPhonen/iPadin irrottaminen

	6	FM-radion kuunteleminen
	FM-radioasemien virittäminen
	Radioasemien automaattinen ohjelmointi
	Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti
	Pikavalinta-aseman virittäminen.
	RDS-tietojen näyttäminen

	7	Muut toiminnot
	Hälytysajan asettaminen
	Uniajastimen asettaminen
	Ulkoisen äänentoistolaitteen kuunteleminen
	Kuuntelu kuulokkeilla

	8	Tuotetiedot
	Teknisiä tietoja
	USB-toistettavuustiedot
	Tuetut MP3-levyformaatit

	9	Vianmääritys
	Kuva
	Ääni
	Toistaminen
	Muuta

	1	Fontos!
	Biztonság
	Megjegyzés

	2	Az Ön mikro zenei rendszere
	Bevezetés
	A doboz tartalma
	A főegység áttekintése
	A távvezérlő áttekintése

	3	Üzembe helyezés
	Hangszórók csatlakoztatása
	Csatlakoztassa az FM-antennát
	Tápcsatlakozás bekötése
	A távvezérlő előkészítése
	Az egység funkcióinak bemutatására
	Óra beállítása
	Bekapcsolás
	Rádióállomások automatikus tárolása

	4	Lejátszás
	Alapvető lejátszási műveletek
	Lejátszás lemezről
	Lejátszás USB-eszközről
	Hangbeállítás

	5	Lejátszás iPod/iPhone/iPad készülékről
	iPod/iPhone/iPad kompatibilis
	Az iPod/iPhone/iPad betöltése
	Az iPod/iPhone/iPad hallgatása
	iPod/iPhone/iPad töltése
	Távolítsa el az iPod/iPhone/iPad készüléket

	6	FM-rádió hallgatása
	FM-rádióállomások behangolása
	Rádióállomások önműködő beprogramozása
	Rádióállomások kézi beprogramozása
	Tárolt rádiócsatorna behangolása
	RDS-információk megjelenítése

	7	Egyéb jellemzők
	Ébresztési időzítő beállítása
	Elalvási időzítő beállítása
	Külső eszköz hallgatása
	Fejhallgató használata

	8	Termékadatok
	Termékjellemzők
	Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságról
	Támogatott MP3-lemezformátumok

	9	Hibakeresés
	Kép
	Hang
	Lejátszás
	Egyéb

	1	Ważne
	Bezpieczeństwo
	Uwaga

	2	Mikrowieża
	Wstęp
	Zawartość opakowania
	Opis urządzenia
	Opis pilota zdalnego sterowania

	3	Czynności wstępne
	Podłączanie głośników
	Podłączanie anteny FM
	Podłączanie zasilania
	Przygotowanie pilota
	Prezentacja funkcji zestawu
	Ustawianie zegara
	Włączanie
	Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

	4	Odtwarzanie
	Podstawowe opcje odtwarzania
	Odtwarzanie z płyty
	Odtwarzanie z urządzenia USB
	Regulacja dźwięku

	5	Odtwarzanie z urządzenia iPod/iPhone/iPad
	Zgodność z urządzeniami iPod/iPhone/iPad
	Dokowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad
	Słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone/iPad
	Ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad
	Wyjmowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad

	6	Słuchanie radia FM
	Wyszukiwanie stacji radiowych FM
	Automatyczne programowanie stacji radiowych
	Ręczne programowanie stacji radiowych
	Dostrajanie do zaprogramowanej stacji radiowej
	Wyświetlanie informacji RDS

	7	Inne funkcje
	Ustawianie funkcji alarmu
	Ustawianie wyłącznika czasowego
	Odtwarzanie dźwięku z zewnętrznego urządzenia audio
	Korzystanie ze słuchawek

	8	Informacje o produkcie
	Dane techniczne
	Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB
	Obsługiwane formaty płyt MP3

	9	Rozwiązywanie problemów
	Obraz
	Dźwięk
	Odtwarzanie
	Inne

	1	Важная информация!
	Техника безопасности
	Уведомление

	2	Музыкальная микросистема
	Введение
	Комплект поставки
	Описание основного устройства
	Описание пульта ДУ

	3	Начало работы
	Подключение акустических систем
	Подключение FM-антенны
	Подключение питания
	Подготовка пульта ДУ
	Демонстрация функций устройства
	Установка часов.
	Включение
	Автоматический поиск и сохранение радиостанций

	4	Воспроизведение
	Основные операции воспроизведения
	Воспроизведение с диска
	Воспроизведение с устройства USB
	Настройка звука

	5	Воспроизведение с устройств iPod, iPhone и iPad
	Совместим с iPod/iPhone/iPad
	Подключение устройства iPod/iPhone/iPad
	Прослушивание музыки с устройств iPod/iPhone/iPad
	Зарядка устройств iPod/iPhone/iPad
	Извлечение устройства iPod/iPhone/iPad

	6	Прослушивание FM-радио
	Настройка FM-радиостанций
	Автоматическое программирование радиостанций
	Программирование радиостанций вручную
	Переход на предустановленную радиостанцию.
	Отображение информации системы RDS

	7	Другие возможности
	Установка будильника
	Установка таймера отключения
	Воспроизведение с внешнего аудиоустройства
	Прослушивание через наушники

	8	Сведения об изделии
	Характеристики
	Информация о совместимости с USB
	Поддерживаемые форматы MP3-дисков

	9	Устранение неисправностей
	Изображение
	Звук
	Воспроизведение
	Другие

	1	Dôležité
	Bezpečnosť
	Upozornenie

	2	Váš hudobný mikrosystém
	Úvod
	Čo je v škatuli
	Hlavná jednotka - prehľad
	Diaľkové ovládanie - prehľad

	3	Úvodné pokyny
	Pripojenie reproduktorov
	Pripojenie antény FM
	Pripojenie napájania
	Príprava diaľkového ovládania
	Ukážka funkcií zariadenia
	Nastavenie hodín
	Zapnutie
	Automatické uloženie rozhlasových staníc

	4	Prehrávanie
	Základné operácie prehrávania
	Prehrávanie z disku
	Prehrávanie z USB
	Nastavenie zvuku

	5	Prehrávanie obsahu zariadení iPod/iPhone/iPad
	Kompatibilné so zariadeniami iPod/iPhone/iPad
	Vloženie zariadenia iPod/iPhone/iPad
	Počúvanie obsahu zariadenia iPod/iPhone/iPad
	Nabíjanie batérie zariadenia iPod/iPhone/iPad
	Odstránenie zariadenia iPod/iPhone/iPad

	6	Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM
	Naladenie rozhlasových staníc pásma FM
	Automatické programovanie rozhlasových staníc
	Ručné programovanie rozhlasových staníc
	Naladenie predvoľby rozhlasovej stanice
	Zobrazenie informácií RDS

	7	Ďalšie funkcie
	Nastavenie časovača budíka
	Nastavenie časovača vypnutia
	Počúvanie externého zvukového zariadenia
	Počúvanie prostredníctvom slúchadiel

	8	Informácie o výrobku
	Technické údaje
	Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB
	Podporované formáty MP3 diskov

	9	Riešenie problémov
	Obraz
	Zvuk
	Prehrávanie
	Iné


