
Gebruiker
Stamp



Welcome to the new sound experience of Compact Disc Digital
Audio.

Compact Disc is the biggest advance ever made in audio technol-
ogy. By employing the most sophisticated digital and optical technol-
ogies, Colnpact Disc not only produces the ultimate in sound reproduc-
tion, it gives you the user, access to operating features which have
never been seen before in audio equipment designed for the home, such
as Íast access to any track on the disc and very simple programming.
_ This booklet tells you how to install, operate and prográm your new
Compact Disc player. Please turn to page 3 where you will Íind the in-
structions printed in English. Read through the text careÍully and you will
quickly become Íamiliar with all the facilities offered by this new way of
listening to discs.

Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle expérience
sonore que constitue le système'Compact-Disc' audio numérique.

. Le 'Compact-Disc'constitue le plus grand bond en avant jamais
réalisé dans le domaine de la reproduction du son. Gráce à l,application
de technologies sophistiquées, en matière d'enregistrement numérique
et de lecture optique par faisceau laser, le systèmê 'Compact-Disc' met
non seulement en évidence une qualité supérieure, mais vous fait aussi
digposer d'une facilité d'emploi qu'aucun appareil conventionnel n'a pu
ofÍrir jusqu'à présent, avec par exemple I'accès rapide à n'importe qirel
titre du disque et la simplicité de la programmation.
.. La version Írangaise de ce mode d'emploi commence à la page 9.
Vous y trouverez tout ce qui concerne l'installation, le maniementét la
programmation de votre nouveau lecteur'Compact-Disc'. Nous vous in-
vitons à lire attentivement le texte et vous serez alors bientót familiarisé
avec toutes les possibilités que vous ofÍre cette nouvelle manière
d'écouter les disques.

Willkommen zum neuen HórgenuB mit dem digitalen Audio-Com-
pact-Disc-System.

Das Compact-Disc-System ist der gróBte Sprung nach vorne, der
jemals in der Tontechnik gelang. Durch sehr leistungsfáhige Digitaltech-
nik.und hóchste optische Pràzision besitzt das Combact-óisc-System
nicht nur eine nicht mehr zu libertreffende Tonwiedergabe, sondèrn auch
einen BedienungskomÍort, den Heimgeràte bisher nicht bieten konnten,
wie z.B. die schnelle Zugànglichkeit jedes Stiickes auf der platte und die
einÍache Programmiermóglichkeit.

. AuÍ Seite. 15 beginnt der deutschsprachige Teil dieser Bedienungs-
anleitung, in dem Sie alles 0ber das AuÍstellen, AnschlieBen, Bedieneá
und Programmieren lhres neuen Compact-Disc-Spielers lesen kónnen.
Lesen Sie den Text bitte sorgfàltig, Sie werden dann rasch vertraut mit
allen Móglichkeiten die diese neue Weise des plattenhórens lhnen bie-
tet.

_ Complimenti! Lei è venuto in possesso di un lettore Compact Disc
Digital Audio, un apparecchio in grado di darle una nuova esperienza
sonora.

Compact Disc è il piÈ grande progresso tecnologico che sia mai
stato realizzato nel settore audio. Utilizzando le piÈ sofisticate tecniche
digitali e ottiche, Compact Disc è in grado non solo di garantire la mas-
sima qualità nella riproduzione sonora, ma oÍfre anchqall'utilizzatore
una convenienza operativa enorme Íino ad ora non conosciuta per gli
apparecchi sonori domestici, come ad esempio la ricerca rapida di qual-
siasi brano sul disco e la semplice possibilità di programmazione.

Questo manuale vi spiegherà come installare, operare e program-
mare il vostro lettore Compact Disc. Andate alla pagina 33 dove Írove-
rete le istruzioni in lingua italiana. Leggetele attentamente per familiariz-
zarvi in breve tempo con tutte le possibilità offerte da questa nuova ma-
niera di ascolto dei dischi.

Velkommen til den nye lydopplevelse som Philips Compact Disc
Digital Audio vil gi Dem.

Compact Disc er det storste fremskritt noen sinne innen audio-
teknologien. Ved á benytte de mest avanserte optiske og digitale tekno-
logier, Írembringer Compact Disc ikke bare det ypperste i lydgjengivel-
se, men gir Dem ogsà adgang til en enestáende rekke betjenings- og
programmeringsmuligheter som aldri tidligere er sett iaudio-utstyr be-
regnet for bruk i hjemmet, som Íor eksempel rask adgang til et htilket
somfielst spor pá platen og meget enkel programmering.

Denne bruksanvisning vil informere Dem om hvordan De installerer,
betjener og programmerer Deres nye Compact Disc spiller. Vennligst
slá opp pà side 39, hvor De vil finne informasjonene pà norsk. Ver-
vennlig á lese den omhyggelig og De vil raskt bli kjent med alle de mulig-
heter som denne nye máte á lytte til plater gir.

Velkommen til en ny lydoplevelse: Compact Disc Digital Audio.
Compact Disc er det storste teknologiske fremskridt i lydgengivelse

nogensinde. Ved anvendelse af den mest Íorfinede digitale og óptiéfe
teknologi frembringes ikke blot det uttimative i lydgengivelse,tei giver
ogsá brugeren adgang til en betjeningskomfort, sásom en enestáónde
programmeringsmulighed, der aldrig er set for i lydudstyr skabt Íor
hjemmet.

Dette h@fte Íorteller, hvordan du skal installere, betjene og pro-
grammere din nye Compact Disc-aÍspiller. Slá op pá side45, hvói du vil
finde instruktionerne gengivet pá dansk. L@s afsnittene grundigt og folg
vejledningen trin Íor trin. Vi har holdt dem sá kortfattede óg tonilsà soá
muligt, da_vi ved, hvor opsat du er pá at hore Compact Disó-afspilleren i
hjemmet for forste gang.

Vàlkommen till denna nya ljudupplevelse med Compact Disc Digital
Audio.

Mánga ser Compact Disc som ett av de stórsta framstegen inom
audiotekniken. Genom att utnyttja de mest avancerade digitala och op-
tiska teknologierna ger Compact Disc inte bara en i det nármaste pei-
Íe.kt exakthet i ljudátergivningen utan ocksá, Dig som anvàndare, tillgàng
till ett programmeringssystem som man inte tidigare sett iaudioproduk--
ter avsedda fór hemmabruk.

I det hàr hàftet Íár Du reda pá hur Din Compact Disc-spelaren
fgpptas in och anvánds. Slá upp sidan 5 1 sá har Du texten pá svenska.
Làs anvisningarna noggrant och fólj dem steg fór steg. Vi har fórsókt
góra dem sá korta som mójligt eftersom vi vet hur angelàgen Du ár att fá
hóra pà Din Compact Disc-spelare Íór allra Íórsta gángen.

Tervetuloa nauttimaan digitaalisen Compact Disc'in uudenlaisesta
áánentoistosta.
. .Gompact Disc on àànentoistotekniikan kaikkien aikojen suurin kek-

sintó. Compact Discissá on sovellettu kaikkein uusinta dilitaalista ja op-
tista tekniikkaa ja siksi se ylivoimaisen áánentoistonsa lisàksi tarjo'aa ai-
van uudenlaisia káyttómahdollisuuksia, kuten kappaleenhaun ja ohjel-
mointimahdollisuuden, jollaisia ei koskaan ennen ole ollut kotikàyttóón
tarkoitetuissa àànentoistolaitteissa.

Tássà ohjekirjasessa neuvotaan, miten Compact Disc -soitin asen-
netaan, miten sitá káytetáàn ja ohjelmoidaan. Suomenkielinen ohje alkaa
sivulta 57. Lue ohjeet huolellisesti niin opit pian káyttàmáán soittimen
kaikkia mahdollisuuksia.

Welkom bij de nieuwe geluidservaring van het digitale Audio Com-
pact Disc-systeem.

. .Compact Disc is de grootste stap voonivaarts aller tijden op het
gebied van de geluidstechniek. Door het gebruik van de áeest veíijnde
digitale en optische technieken biedt het óompact Disc-systeem niét al-
leenhet hoogst bereikbare op het gebied van de geluidsweergave, maar
krijgt u ook de beschikking over bedieningsÍaciliteiten die geluldsappa-
ratuur voor de huiskamer tot nu toe niet kon bieden, zoals bipoorb'e'eld
de snelle toegankelijkheid van elk nummer op de plaat en de eenvou-
dlge programmeermogeli jkheid.

O.p.pag. 21 begint het Nederlandse gedeelte van deze gebruiks-
aanwijzing, waarin u alles vindt over het installeren, het bedËnen en het
programmeren van uw nieuwe Compact Disc-speler. Lees de tekst
z_orgvuldig door, u zult dan snel vertrouwd raken met alle mogelijkheden
die deze nie0we manier van platen beluisteren u biedt.

Enhorabuena por haber decidido disfrutar también del nuevo
sistema de audio digital: 'Compact Disc'.

El 'Compact Disc'es el paso más grande hacia adelante hasta
ahora dado en el campo de la técnica sonora. Mediante el empleo de
los métodos digitales y ópticos más perÍeccionados, el sistema'Com-
pact Disc'no sólo le brinda unos resultados óptimos en el terreno de la
rep19$ucción del sonido, sino que a su vez pone a su disposición unas
posibilidades de manejo que hasta ahora no ofrecian los equipos sono-
ros para uso en el hogar, entre las que cabe citar el rápido acceso a
cualquier pieza musical del disco y a su sencilla prográmación.

En la página 27 empieza el texto espaóol de estás instrucciones de
manejo, donde encontrará todo lo relacionado sobre la instalación. ma-
nejo y progra.mación de su nuevo reproductor de 'Compact Disc,. Lea,
pues, detenidamente el contenido de este manual y pronto se familiari-
zará con todas las posibilidades que le brinda está nueva Íorma de es-
cuchar discos.



Controleren van de
netspanningsinstelling
Op het typeplaatje op de achter-
kant van uvÈCompact Disc-speler
ziet u op welke netspanning hij mag
worden aangesloten.

Als uw lichtnet een andere spanning
heeft oÍ eventueel zou krijgen, moet
u uw handelaar oÍ onze service-or-
ganisatie de netspanningsinstelling
laten wijzigen.

Verwijderen van de
transportschroeven
In de bodem van de speler vindt u
twee door een etiket aangeduide
schroeven. Hiermee is het mecha-
nisme van de speler vastgezet om
het tijdens transport te beveiligen.
Venvijder de beide transport-
schroeven en bewaar ze.

Als u de speler namelijk nog eens
wilt vervoeren, moet het mecha-
nisme weer worden vastgezet om
beschadiging te voorkomen.

Plaatsen van de
Compact Disc-speler
Deze Compact Disc-speler kan
zowel in een audio-rack als
vrijstaand worden geplaatst of
samen met andere apparaten
worden gestapeld. In een audio-
rack kan hij op elke willekeurige
plaats worden gezet, maar in een
stapel plaatst u hem bij voorkeur
onderaan. In geen geval mag hij
vanwege de daarmede verbonden
warmte-aÍgifte rechtstreeks op een
versterker met een groot uit-

gangsvermogen worden geplaatst.
De speler moet altijd horizontaal en
op een vlakke en harde ondergrond
staan, dus niet op een kleedje oÍ
iets dergelijks.
Bij plaatsing in een kast oÍ wand-
meubel moet de vrije ruimte boven
de speler ten minste 3 cm bedragen
om de koeling van het apparaat niet
te bemoeilijken.
Langdurige rechtstreekse bestra-
ling door de zon oÍ plaatsing vlakbij
een warmtebron dient u eveneens
te vermijden.

Leg in verband met de magnetische
velden die ontstaan door de trans-

Íormator in de speler er geen audio-
oÍ videocassettes bovenop.

í

Aansluiten op de
(stuur)versterker
Steek de stekers 'L 'en 'R'van de
verbindingskabel in de correspon-
derende bussen van de'CD/W'- oÍ'AUX'-ingang van uw (stuur)verster-
ker.

Als deze al bezet is kunt u ook de'TUNER'- oÍ'TAPE lN'-aansluit ing
gebruiken, maar in geen geval de'PHONO'-ingang.
Deze laatste is namelijk niet ge-
schikt voor het aansluiten van een
Compact Disc-speler.

Uw Compact Disc-speler is nu klaar
voor gebruik. Voor u hem echter
gaat bedienen, is het aan te bevelen
uzelÍ even vertrouwd te maken met
de Íuncties van de toetsen en de
indicators, waarvan wij een korte
omschrijving geven. Verderop in de
tekst zullen wij bij het veruijzen
naar de toetsen en indicators
steeds de benamingen gebruiken
die erbij staan aangegeven.
1 'ON/OFF'{oets: voor het in- en
uitschakelen van de speler.
2'OPEN/CLOSE'-toets: voor het
openen en sluiten van de platelade.
3 Multi-indicator: kan na het inleg-
gen van de plaat het aantal num-
mers en de totale speelduur laten
zien en toont tijdens het aÍspelen
welk nummer wordt gespeeld als-
mede de verstreken speelduur
daarvan; wordt bij het program-
meren gebruikt om de nummers aan
te wijzen die u wilt vastleggen en
toont de vastgelegde nummers.

4'ERROR'-LED: l icht kortstondig
op als u een vergissing bij het be-
dienen oÍ programmeren maakt.
5'REPEAT'-LED: gaat branden als
u op de'REPEAT'-toets drukt.
6'PAUSE'-LED: gaat branden als u
op'PAUSE'drukt.
7 Multi-toets: voor het starten van
het aÍspelen ('START'), het terug-
gaan naar het begin van een num-
mer ('REPLAY'), het snel opzoeken
van een passage ('( SEARCH'en'SEARCH )f ') en het vasthouden
van het begin van een nummer oÍ
een passage oÍ het onderbreken
van het aÍspelen ('PAUSE').
8'REPEAT'{oets: voor het her-
halen van een plaat oÍ van een pro-
gramma.
9 'HEADPHONE'-uitgang: voor het
aansluiten van een hooÍdteleÍoon
om platen te beluisteren zonder
gebruik van een versterker. (Zie
ook: 'Luisteren via een hooÍd-
teleÍoon', pag.25.)

1O'PREVIOUS'-toets: voor het te-
ruggaan naar een vorig nummer
tijdens het afspelen en het vast-
leggen van een programma.
11 'PROGRAM'-toets: voor het
vastleggen van de nummers van
een programma en het laten tonen
van het vastgelegde programma.

12 'NEXT'-toets: voor het overgaan
naar een volgend nummer tijdens
het aÍspelen en het vastleggen van
een programma.
13 'STOP/CM'-toets: voor het tus-
sentijds stoppen van het aÍspelen
('STOP') en het wissen van een pro-
grammà 1'CM' : Clear Memory).

ln- en uitschakelen
('oN/oFF')
U schakelt de soeler in door de
toets'ON/OFF' in te drukken.
Onder'TRACK'gaat dan de in-
dicatie'- - 'branden.
Als u 'ON/OFF'opnieuw indrukt
wordt de speler weer uitgescha-
keld. De indicatie'- -'dooft dan.

J-



Inleggen en uitnemen van
de plaat ( 'OPEN /CLOSE')
U opent de platelade door op de
toets'OPEN /CLOSE' te drukken.
De lade schuift dan na ca. 1 sec.
automatisch naar buiten. Ze mag
hierbij niet worden gehinderd, an-
ders stopt ze na ca.3 sec. Zou dat
gebeuren, dan kunt u door twee-
maal achtereen op de toets te druk-
ken de lade toch vol ledig naar bui-
ten brengen.
Neem de plaat tussen duim en vrn-
gers van de gespreide hand uit de
verpakking, blijf haar zo vasthouden
en leg haar met het etiket naar
boven in de uitsparing in de plate-
lade.
U sluit  de lade door op 'START'te

drukken als u de plaat in haar ge-
heel wilt aÍspelen oÍ door opnieuw
op'OPEN/CLOSE te drukken als u
uit de plaat eerst een programma
wilt  samenstel len. In beide geval len
schuift de lade automatisch naar
binnen. Ook nu mag ze daarbij niet
in haar loop worden gehinderd.

Gebeurt dit toch. dan komt ze na ca.
3 sec. weer naar buiten.
Zou de'ERROR'-LED na het sluiten
van de lade oplichten, dan betekent
dit dat u de olaat ondersteboven
hebt ingelegd of vergeten hebt een
plaat in te leggen.
Pak de plaat bij het uitnemen op
dezelfde wijze vast als bij het in-
leggen, dat voorkomt vervuiling.
Gebruik om een lege lade te sluiten
de toets 'OPEN/CLOSE'. Ook nu
zal de'ERROR'-LED dus opl ichten,
maar dit wijst in dit geval natuurlijk
niet op een bedieningsfout.

Om het binnendringen van stof te
voorkomen, dient open laten staan
van de lade te worden vermeden.

Vermijd ook het openen van de lade
tijdens het aÍspelen, tenzij het uw
bedoeling is om de plaat te stop-
pen.

Afspelen van de hele
plaat ('START')
Nadat u de lade hebt gesloten door
op 'START'te drukken, verschijnt
onder 'TIME' de indicatie 'OO.OO' en
begint de speler met het aftasten
van de inhoudsopgave van de plaat.
Zodra dit is gebeurd, toont de in-
dicator onder'TRACK' het cijfer'1'
voor het eerste nummer van de
plaat, gaat onder'PLAY' de
indicatie '-' branden en wordt onder'TIME'het aftellen van de pauze
tussen de inhoudsopgave en het
eerste nummer met bijvoorbeeld'P 02' - 'P O1 - 'P O0' getoond.
Onmiddellijk daarna begint het
afspelen en wordt met'OO.O0'
-'0O.01' - '00.02' enz. het ver-

strijken van de speelduur van het
eersre nummer aangegeven.
Bij  elk volgend nummer verspringt
het ci j Íer onder'TRACK'en wordt
de pauze weer aÍgeteld, opnieuw
gevolgd door het tonen van de ver-
streken soeelduur van het nummer.
Zodra alle nummers zijn afgespeeld
stopt de plaat en doven alle cijfers
en de indicatie'- '  onder'PLAY', ter-
wij l  de indicatie'-  - '  onder'TRACK'
weer gaat branden.
Op de meeste klassieke platen
krijgen de verschillende delen van
een stuk geen apart nummer. Soms
zijn ze om ze te onderscheiden
echter wel voorzien van een index-
nummer. Of dat het geval is, kunt u
vinden in de inhoudsopgave in de
platedoos. Indexnummers worden

zichtbaar gemaakt op het moment
dat het indexnummer verandert en
verschijnen dan enkele ogenblikken
a ls ' ln  O2 ' ,  ' l n  O3 'enz .  onder 'T IME'
in plaats van de verstreken speel-
ouur.

Teruggaan naar het
begin van een nummer
('REPLAY')
Als u tijdens het afspelen van een
nummer terug wilt naar het begin
ervan, drukt u op'REPLAY'. Het
nummer wordt dan weer aan het
begin gestart.

Overgaan naar een
volgend nummer ('NEXT')
Als u tijdens het aÍspelen van een
bepaald nummer naar een volgend
wilt overgaan, drukt u zoveel keren
als nodig is op de toets'NEXT'oÍ
houdt u deze ingedrukt tot het ge-
wenste nummer onder'TRACK' ver-
schijnt. Achter het nummer ver-
schijnt een knipperende punt en het
afspelen wordt even onderbroken.

Op het moment dat de laser pick-up
de pauze voor het gewenste num-
mer heeft bereikt, dooft de knippe-
rende punt en wordt het afspelen na
het aftellen van de pauze hervat.
Zoudt u tijdens het laatste nummer
op'NEXT'drukken, dan licht de'ERROR'-LED op om u erop te
wijzen dat er geen volgend nummer
is en wordt het aÍspelen van het
laatste nummer voortgezet.

De'NEXT'-methode kunt u ook
gebruiken om snel een indruk van
het karakter van een plaat te krij-
gen door telkens even naar het be-
gin van elk nummer te luisteren.

Teruggaan naar een vorig
nummer ( 'PREVIOUS')
Als u tijdens het afspelen van een
bepaald nummer naar een vorig wilt
teruggaan, drukt u zoveel keren als
nodig is op de toets'PREVIOUS'oÍ
houdt u deze ingedrukt tot het ge-
wenste nummer onder'TRACK' ver-
schijnt. Achter het nummer ver-
schijnt een knipperende punt en het
aÍspelen wordt even onderbroken.

Op het moment dat de laser pick-up
de pauze voor het gewenste num-
mer heeft bereikt, dooft de knippe-
rende punt en wordt het afspelen na
het aftellen van de pauze hervat.
Zoudt u tijdens het eerste nummer
op'PREVIOUS' drukken, dan licht
de 'ERROR'-LED op om u erop te
wijzen dat er geen vorig nummer is
en wordt het afspelen van het eer-
ste nummer voortgezet.



Beginnen met een
bepaald nummer
('NEXT' en 'START')
Als u het afspelen met een ander
dan het eerste nummer wilt laten
beginnen, sluit u de lade door op de
toets'OPEN/CLOSE' te drukken. U
voorkomt daardoor dat u per abuis
een hoger nummer kiest dan op de
plaat voorkomt en dat de speler
daarom stopt als u op'START'
drukt.
Nadat de lade is gesloten verschijnt
onder 'TIME' de indicatie 'OO.0O' en
tast de speler de inhoudsopgave
van de plaat al.Zodra dit is ge-
beurd, verschijnt onder'TRACK'
het aantal nummers van de plaat en
onder'TIME' haar totale speelduur,
b i jvoorbeeld '14 '  en '59.17 ' .  Dan
stopt de laser pick-up, maar de
plaat blijft wel draaien. Het hoogste
nummer dat kan worden gekozen is
nu bepaald, en vergissingen in dit
opzicht zijn daarom uitgesloten.
Drukt u nu op de toets'NEXT', dan
verdwijnt de speelduur en springt

het getal onder 'TRACK' op ''l' met
een knipperende punt erachter.
Zolang deze punt knippert - ca.
7 sec. - kunt u vanaÍ '1' elk gewenst
nummer laten verschijnen door zo-
veel keren als nodig is op'NEXT'te
drukken of de toets ingedrukt te
houden tot het is bereikt.
Als u het gewenste nummer voorbij
schiet, dan kunt u ernaar teruggaan
door op de toets'PREVIOUS'te
drukken of de toets 'NEXT' inge-
drukt houden tot het weer ver-
schijnt.
U start het aÍspelen door op'START'te drukken. Dit moet
binnen ca. 7 sec- na het verschijnen
van het gewenste nummer gebeu-
ren, anders neemt de microproces-
sor aan dat u zich hebt bedacht en
dooft de knipperende punt; het af-
spelen zal dan met het eerste num-
mer beginnen. Zolang u echter nog
niet op'START'hebt gedrukt, kunt
u de punt weer activeren door even
het vorige oÍ het volgende nummer
te laten verschijnen om dan weer
terug te gaan naar het gewenste.

Opzoeken Yan een
bepaalde passage
( ' (  SEARCH'en'SEARCH >>')
Tijdens het aÍspelen kunt u snel een
bepaalde passage in een nummer
opzoeken met'a( SEARCH' en'SEARCH )f '. Zolang u op't( SEARCH'drukt gaat de laser
pick-up terug naar het begin; blijft u
op'SEARCH )f 'drukken, dan gaat
ze meer naar het einde. Beide
zoekrichtingen kunnen aÍwisselend
worden gebruikt tot de gewenste
passage is gevonden. Op het mo-
ment dat u de toets loslaat wordt
het aÍspelen hervat.
Tijdens het zoeken beweegt de
laser pick-up zich op drie opeen-

volgende snelheidsniveaus: de eer-
ste drie seconden betrekkelijk
langzaam, de volgende drie secon-
den sneller en de hoogste snelheid
wordt bereikt als u langer dan ca.
zes seconden drukt. In gelijke mate
verspringen de cijÍers onder'TRACK' en'TIME'; eventuele
indexnummers worden hierbij niet
getoond. Als u in de buurt van de
gewenste passage komt, is het
raadzaam het drukken even te
onderbreken om de laagste
snelheid weer te bereiken
Als u door het drukken op'( SEARCH'de laser pick-up uit
het inloopspoor van het eerste
nummer brengt, gaat de'ERROR'-
LED branden en stopt de laser
pick-up aan het begin van het num-
mer.

en blijft daar staan tot u de toets
loslaat. Hierdoor wordt voorkomen
dat de plaat tijdens het zoeken on-
bedoeld stoot.

De plaat blijft echter wel draaien,
zodat het aÍsoelen wordt hervat
zodra u de toets loslaat.
Brengt u de laser pick-up door het
drukken op'SEARCH )f in het uit-
loopspoor van het laatste nummer,
dan gaat de'ERROR'-LËD branden
en springt de laser pick-up een
twintigtal seconden terug in de plaal

Vasthouden van het begin
van een nummer of pas-
sage/Onderbreken van
het afspelen ('PAUSE')
In alle zes voorgaande gevallen
kunt u de laser pick-up exact aan
het begin van een nummer of een
passage laten stoppen door op'PAUSE'te drukken voordat u op'START','REPLAY','NEXT',
'PREVIOUS'.'NEXT' en'START'.

'<< SEARCH'of 'SEARCH )f 'drukt.
De 'PAUSE'-LED gaat dan branden.
Op het moment dat u het aÍspelen
wilt starten drukt u opnieuw op'PAUSE'; de'PAUSE'-LED dooft
clan.

Voor korte onderbrekingen van het
afspelen drukt u op'PAUSE'. De
plaat blijft dan wel draaien, maar hel
geluid valt weg; de 'PAUSE'-LED
gaat branden. Als u opnieuw op'PAUSE'drukt wordt het aÍspelen
precies op de plaats waar het werd
onderbroken hervat; de'PAUSE'-
LED dooft dan.

Herhalen Yan de plaat
('REPEAT')
Als u de plaat opnieuw wilt horen,
moet u voordat ze is aÍgelopen op
de toets'REPEAT' drukken. De'REPEAT'-LED gaat dan branden
en de plaat wordt nu herhaald tot u
weer op'REPEAT', op 'STOP/CM'
of 'OPEN/CLOSE'drukt.

In het eerste geval wordt de plaat
dan nog tot het einde aÍgespeeld, in
de beide laatste gevallen stopt ze
onmiddell i jk. De'REPEAT'-LED
dooft.

Stoppen van het afspelen
('STOP/CM'of 'OPEN/
cLosE')
Om het afspelen voor het einde van
de plaat te stoppen drukt u op de
toets 'STOP/CM'oÍ de toets'OPEN/CLOSE'. Onder'TRACK'
verschijnt dan weer de indicatie'- -', terwijl de indicaties onder'PLAY' en 'TIME' doven.



ln plaats van een plaat in haar
geheel áÍ te spelen, kunt u er ook
een aantal nummers uit kiezen en
alleen de{e aÍspelen. Tevens kunt u
de volgorde waarin u ze wilt horen
bepalen. Een andere mogelijkheid
is het afspelen van alle nummers in
een andere volgorde dan ze op de
plaat hebben.
Daarvoor is het nodig om uw keuze
in de vorm van een programma vast
te leggen in het geheugen van de
speler. Dit heeft een capaciteit van
20 plaatsen, dat wil zeggen dat er
maximaal 20 nummers in opge-
slagen kunnen worden; elk nummer
kan echter slechts éénmaal worden
vastgelegd. Zoudt u het maximum
van 2O nummers overschrijden, dan

licht de 'ERROR'-LED op om u erop
te wijzen dat het geheugen vol is en
geen opdrachten meer kan accep-
teren.
Programmeren is alleen mogelijk
als de plaat nog niet wordt afge-
speeld. In principe zoudt u daarom
al voor het inleggen van de plaat het
gewenste programma kunnen vast-
leggen, maar u loopt dan wel de
kans per abuis een of meer hogere
nummers dan op de plaat voor-
komen te programmeren. Welis-
waar worden zulke nummers bij het
starten van het aÍspelen gewist -
waarbij de 'ERROR'-LED oplicht -
maar u krijgt dan wel minder num-
mers in het programma dan u ver-
wachtte.

Wij adviseren u daarom de plaat in
de lade te leggen en deze met de
toets'OPEN/CLOSE' te sluiten,
zodat na het aftasten van de in-
houdsopgave het aantal nummers
van de plaat boven 'SELECT'ver-
schijnt. Het hoogste nummer dat
kan worden vastgelegd is nu be-
paald, en vergissingen in dit opzicht
zijn daarom uitgesloten. De onder'TIME' getoonde totale speeltijd is
bij het programmeren niet van be-
lang.
De nummers die u in een program-
ma wilt opnemen laat u aan de hand
van de inhoudsopgave in de plate-
doos boven'SELECT' verschijnen
door op'NEXT' oÍ'PREVIOUS' te
drukken en u legt ze vast met'PROGRAM'.

Tussen het laten verschijnen van
een nummer en het vastleggen er-
van mag niet meer dan ca. 7 sec.
verlopen, anders neemt de micro-
processor aan dat u zich hebt be-
dacht en dooft de knipperende punt
achter het nummer. Het kan dan niet
meer worden vastgelegd en de'ERROR'-LED zal daarom oplichten
als u nu toch op'PROGRAM'zoudt
drukken. U kunt de punt echter
weer activeren door even het vorige
of het volgende nummer te laten
verschijnen om dan weer terug te
keren naar het gewenste.

è

Voorbeeld - Van een plaat met
14 nummers wilt u de nummers 7, 3,
9,5, 12 en 10 achtereenvolgens
beluisteren.
Leg de plaat in en sluit de lade door
op de toets 'OPEN/CLOSE'te
drukken. Nadat de inhoudsopgave
is afgetast verschijnt boven'SELECT' het cijÍer'14'.
Druk nu op de toets 'NEXT'tot de'7'verschijnt en druk dan op de
toets'PROGRAM'. Boven de
groene aanduiding'PROGRAM'
gaat dan de indicatie '-' branden en
boven de witte aanduiding'PROGRAM' verschijnt eveneens
een '7'als teken dat dit nummer is
vastgelegd; u leest dan '7 - 7'.
Vervolgens keert u met'PREVIOUS'
terug naar '3' en drukt weer op

'PROGRAM': nu leest u'3 - 3'. De
resterende gewenste nummers laat
u ook met'NEXT'of 'PREVIOUS'
verschijnen en legt u telkens vast
met'PROGRAM' . Zodrc het laatste
nummer is vastgelegd leest u'10 - 1O'. Dit blijft staan tot het af-
spelen wordt gestart.
Als u na het vastleggen van een
nummer bemerkt dat u zich in het
cijÍer hebt vergist, herstelt u dat
door even het vorige oÍ het volgen-
de nummer te laten verschijnen,
terug te gaan naar het foute en dan
weer op'PROGRAM' te drukken.
Als teken dat het Íoute nummer is
gewist verdwijnt het even, maar
keert weer terug om aan te geven
waar u gebleven bent; boven de
witte aanduiding'PROGRAM' wordt

het laatste juiste nummer van het
programma getoond. In ons voor-
heeld: u hebt '4'vastgelegd in
plaats van '5'. U gaat dan met'PREVIOUS' naar'3', met'NEXT'
weer naar '4'en drukt dan op'PROGRAM'. U leest dan '- 3', even
later gevolgd door'4 - 3'. Dan gaat
u verder met '5'vast te leggen.
Tijdens het programmeren oÍ nadat
u het hebt beëindigd, kunt de inhoud
van het programma controleren
door op de toets 'PROGRAM' te
drukken. Alle nummers verschijnen
dan in de geprogrammeerde volg-
orde boven de witte aanduiding'PROGRAM', waarna het laatst
vastgelegde nummer weer wordt
getoond; in ons voorbeeld:'- -' -'7'
-  '3 '  -  ' ,g ' ,  - '5 '  - '12 '  -  '10 '  -  '10 -  10 ' .

Komt u hierbij tot de conclusie dat
het programma een nummer bevat
dat u niet wenst, dan kunt u dit als-
nog wissen door het met'NEXT'of'PREVIOUS'te laten verschijnen en
dan op'PROGRAM' te drukken.
Wilt u het hele programma wissen
dan drukt u op de toets'STOP/CM'
(CM = Clear Memory).

Alle Íuncties van de speler blijven
bij het afspelen van een vastgelegd
programma werkzaam, behalve het
beginnen met een bepaald nummer.
U start het aÍspelen door op
START'te drukken; hierbij dooft de
indicatie'- 'boven de groene aan-
duiding'PROGRAM'en gaat de indi-
catie'- ' onder'PLAY' weer branden
terwijl onder'TRACK' het eerste
nummer van het programma ver-
schijnt.
Voor het teruggaan naar het begin
van een nummer drukt u op'REPLAY'.
Als u wilt overgaan naar een vol-
gend nummer van het programma
drukt u op'NEXT'; zoudt u dit tij-
dens het laatste nummer doen. dan
licht de'ERROR'-LED op en wordt
het afspelen van het laatste nummer
voortgezet.

Wilt u terug naar een vorig nummer
van het programma dan drukt u op'PREVIOUS'; zoudt u dit tijdens het
eerste nummer doen, dan licht de'ERROR'-LED en wordt het aÍspe-
len van het eerste nummer voort-
gezet.
Het opzoeken van een bepaalde
passage met'<l( SEARCH' en'SEARCH )f is beperkt tot de
ruimte tussen het begin en einde
van het nummer dat wordt aÍge-
speeld; daarbuiten kunt u de laser
pick-up niet brengen om te voor-
komen dat u in een ander, al oÍ niet
geprogrammeerd nummer komt en
daardoor de afloop van het pro-
gramma verstoort. Het bereiken van
die grenzen wordt aangeduid door
het branden van de'ERROR'-LED,
waarbij de laser pick-up stopt tot u
de toets loslaat.

Om het begin van een nummer of
passage vast te houden of het pro-
gramma te onderbreken drukt u op'PAUSE'.
Als u het programma wilt herhalen
drukt u op de toets'REPEAT'.
Het vorderen van het aÍspelen is te
volgen aan het verspringen van het
cijfer onder'TRACK'. Hoeveel
nummers op een bepaald moment
nog resteren wordt getoond als u
op'PROGRAM'drukt: alle nog niet
aÍgespeelde nummers verschijnen
dan beurtelings boven de witte aan-
duiding'PROGRAM'. Bij het herha-
lend afspelen worden na het druk-
ken op'PROGRAM' alle nummers
van het programma vanaÍ het spe-
lende tot en met het spelende één-
maal getoond.

Een programma blijft opgeslagen
tot het laatste nummer is aÍge-
speeld; daarna wordt het uit het
geheugen gewist, waarbij onder'TRACK'de indicatie '- -'weer gaat
branden. Als u op'REPEAT'hebt
gedrukt, blijft het programma opge-
slagen tot u het herhalen beëindigt.
Drukt u voor het programma is ge-
ëindigd op de toets'STOP/CM'of
de toets 'OPEN/CLOSE', dan wordt
het meteen gewist.



Onderhoud van de olaten
Hoewel de muzieksporen op de
plaat door een speciale laag wor-
den beschermd, is het toch aan te
raden zorgvuldig met uw platen om
te gaan. Als u de platen altijd bij de
rand aanpakt en ze steeds meteen
na gebruik in het doosje opbergt,
zal schoonmaken van de platen in
het algemeen overbodig zijn.
Zouden er toch vingeraÍdrukken,
stof oÍ vuil op zijn gekomen, dan
kunt u die veruvijderen met een
zachte, niet-pluizende doek. Wrijf
hierbij steeds in een rechte lijn
vanuit het midden naar de rand.
Eventueel kunt u eerst even op de
plaat ademen, maar vet-oplossende
of krassende reinigingsmiddelen
mogen nooit worden gebruikt, even-
min als onderhoudsmiddelerr voor
conventionele grammofoonplaten !

Onderhoud van de speler
Het mechanisme van de speler is
voorzien van zelÍsmerende lagers
en mag niet worden gesmeerd.
De kast kunt u zonodig reinigen met
een met water bevochtigde zeem.
Gebruik geen reinigingsmiddelen
die alcohol, spiritus, ammonia oÍ
slijpende bestanddelen bevatten.
De platelade dient vrij van stof te
worden gehouden.

Luisteren Yia een hoofd-
telefoon ('HEADPHONE')
Met een op de uitgang'HEADPHONE' aangesloten hoofd-
telefoon kunt u platen beluisteren
zonder gebruik te maken van een
versterker. De hooÍdtelefoon moet
een steker van 6,3 mm en een im-
pedantie tussen 8 en .l0OO ohm
hebben.
De geluidssterkte van de uitgang is
vast ingesteld; het geluidsniveau
wordt echter bepaald door de im-
pedantie van de hooÍdteleÍoon en
de sterkte van het signaal op de
plaat.

Technische gegevens

Audiospecilïcaties (typisch)
Aantal kanalen
Frequentiegebied 2-2O.0OO Hz, t 0,3 dB
Dynamisch bereik 96 dB
Signaal /ruisverhouding 96 dB
Kanaalscheiding 94 dB (bij 10oO Hz)
Totale harmonische vervorming O,0O3o/o (bij 10OO Hz)
Jengel kwartskristal-precisie
Digitaal /analoog-omzetting 16-bits eouivalent door oversam-

pling met digitaal filter en 14-bits
D/A-omzetting

Foutcorrectiesysteem Cross Interleave Reed Solomon
Code (CIRC)

Audio-uitgangssignaal 2 V.*.
lmpedantie'HEADPHONE'-uitgang B-10OO ohm

Optisch qÍtloeaelement (laser pick-u!)
Type laser halfgelgiderAlGaAs
GolÍlengte BOO nm

$lgnaalopbouw
Bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz
rviántliiberin

Voeding
Netspanning zie typeplaatje op de achterkant

van de speler
Netfrequenties 5 O e n @ H z
Opgenomen vermogen ca.30 W
Veiligheidseisen

Kast, algemeen
Materiaal/afwerking metaal en polystyreen, met alumi-

nium siermaterialen
Afmet ingen(bxhxd) 420 x 90 x 300 mm
Gewicht ca. 7,5 kg

Plaat
Diameter 120 mm

1,2 mm
Draairichting (gezien vanuit lees-
richting)
Aftastsnelheid 1 , 2 - 1 , 4  m l s
Draaisnelheid 5OO-2OO o.p.m.
Max. speelduur (theoretisch) 74 min stereo
SpooraÍstand 1,6  pm
Materiaal kunststoÍ

Wijzigingen voorbehouden

Deze Compact Disc-speler voldoet
aan de radiostoringseisen zoals
deze door de EEG zijn opgelegd.

rEc

Dikte

linksdraaiend



Hoewel aan de Íabricage van deze
Compact Disc-speler de uiterste
zorg is besteed, blijft de mogelijk-
heid bestaap dat zich tijdens het
gebruik storingen voordoen oÍ dat
de speler niet tot uw volle tevreden-
heid Íunctioneert.
De oorzaak hiervan zal echter lang
niet altijd in de speler zelÍ moeten

worden gezocht, aangezien invloe-
den van buitenaf zowel als het nog
niet gewend zijn aan het totaal van
een nieuw produkt en nieuwe platen
evenzeer een rol kunnen spelen.
Om te voorkomen dat u zich on-
nodig tot uw handelaar of onze ser-
vice-aÍdeling moet wenden, hebben
wij een overzicht samengesteld van

een aantal mogelijke storingen en
hun oorzaken. Het noemen van
sommige van die oorzaken, zoals
die welke verband houden met de
netspanning, lijkt misschien wat
overdreven. De praktijk heeft ech-
ter geleerd dat ze als bron van sto-
ring makkelijk over het hooÍd wor-
den gezien.

Als u aan de hand van het volgende
overzicht geen kans ziet uw klacht
te verhelpen, experimenteer dan
niet verder maar trek de netsteker
uit het stopcontact en neem contact
op met uw handelaar. U krijgt dan
aanwijzingen hoe u verder dient te
handelen.
Maak in geen geval zelÍ uw speler
open, anders vervalt alle recht op
garantie!

t .  Na het indrukken van'ON/OFF'gaat de indicatie'- -' onder'TRACK' niet branden.
o De toets werd niet ver genoeg ingedrukt.
o De netsteker van de speler zit niet oÍ niet goed in het stopcontact.
o Er staat geen spanning op het stopcontact. Probeer oÍ een ander
apparaat er wel op werkt.

z. Na het drukken op'OPEN/CLOSE'komt de plate-
lade niet naar buiten.
o De speler is niet ingeschakeld. Controleer of de indicatie '- -'onder
'TRACK'brandt.

o De microprocessor heeft de opdracht niet goed ontvangen. Probeer
of de lade wel opengaat als u eerst op 'STOP/CM' en dan opnieuw op'OPEN/CLOSE' drukt.
o De aandrijving van de lade is defect. Hieraan kunt u zelf niets doen.
Verwijder de eventueel aanwezige plaat door de lade voorzichtig open
te trekken en duw daarna de lade weer dicht.

g. Na het drukken op'OPEN/CLOSE'of 'START'
schuaft de platelade niet naar binnen.
o De netspanning is onderbroken. Controleer of de indicatie '- -' onder'TRACK'brandt.

o De microprocessor heeft de opdracht niet goed ontvangen. Probeer
of de lade wel sluit als u eerst op 'STOP/CM'en dan weer op 'OPEN/
CLOSE' oÍ 'START' drukt.
o De aandrijving van de lade is defect. Hieraan kunt u zelf niets doen.
Venvijder de eventueel aanwezige plaat en duw daarna de lade voor-
zichtig dicht.

a. Na het sluiten van de lade dooft de indicatie'OO.OO'
onder'TIME'na enkele seconden en bliift dit
gedeelte van de indicator verder donker.
o De plaat is niet met het etiket naar boven gelegd of er ligt geen plaat in
de lade en u hebt het oplichten van de 'ERROR'-LED dat daarop wijst
gemist.
o De plaat is vuil. Probeer oÍ het reinigen van de plaat oÍ het gebruik van
een andere, schone plaat de storing opheft.
o De plaat is niet goed. Probeer oÍ een andere plaat de storing opheft.
o Er bevindt zich een vreemd voorwerp, bijvoorbeeld een stuk papier oÍ
een restant van het verpakkingsmateriaal, in de platelade.
o De speler staat niet horizontaal.
o De transportschroeven zijn niet verwijderd.

s. De plaat wordt afgespeeld want de onder'TIME'
getoonde speelduur verspringt regelmatig, maar u
kriigt geen geluid.
o De microprocessor heeft de opdracht niet goed ontvangen. Probeer
oÍ het drukken op'STOP/CM'en dan opnieuw starten de storing opheft.
o De (stuur)versterker is niet ingeschakeld.
o De stand van de ingangskeuzeschakelaar van de (stuur)versterker
correspondeert niet met de ingang waarop de speler is aangesloten.
o De (stuur)versterker oÍ de daarop aangesloten (actieve) luidspreker-
boxen werken niet. Controleer oÍ dit het geval is met behulp van een an-
dere geluidsbron.
o De verbinding tussen de speler en de (stuur)versterker is verbroken.
o De ingang waarop de speler is aangesloten is deÍect. Controleer of dit
het geval is door de speler op een andere ingang aan te sluiten.

6. Het geluid klinkt slecht of vervormd of u hoort
slechts één kanaal.
o De plaat is vuil oÍ sterk bekrast. Probeer of het reinigen van de plaat oÍ
het gebruik van een andere, schone oÍ niet oÍ nauwelijks bekraste plaat
verbetering geeft.
o Er bevindt zich een vreemd voorwerp, bijvoorbeeld een stuk papier oÍ
een restant van het verpakkingsmateriaal, in de platelade.
o De (stuur)versterker of de daarop aangesloten (actieve) luidspreker-
boxen werken niet goed. Controleer oÍ dit het geval is met behulp van
een andere geluidsbron.
o De speler is niet op de ingang'CD/TV', 'AUX', 'ruNER'oÍ'TAPE lN'
van de (stuur)versterker aangesloten maar op de 'PHONO'-ingang.

. Eén van de stekers van de verbindingskabel is niet of niet goed aan-
gesloten.
o De speler staat niet horizontaal.
o De transportschroeven zijn niet verwijderd.

7.llet programmeren weÍkt niet goed.
o De pláat is vuil oÍ sterk bekrast. Probeer oÍ het reinigen van de plaat
helpt oÍ programmeer even een niet oÍ nauwelijks bekraste plaat.
o De microprocessor heeft zijn opdrachten niet goed venarerkt. Wis het
programma door op 'STOP/CM' te drukken en leg het opnieuw vast;
start dan het aÍspelen opnieuw en controleer oÍ de storing is opgeheven
o Alle 2O geheugenplaatsen zijn al bezet en u hebt het oplichten van de'ERROR'-LED dat daarop wijst gemist. Controleer dit door op'PROGRAM'te drukken en de getoonde nummers te tellen.

8. De volgende storingen kunnen door dezelÍde omstandigheden wor-
den veroorzaakt:
Het afspelen begint niet met het eerste nummer yan
de plaat oÍ van het programma maar met een ander.
Dlet aÍspelen stopt voordat het einde van de plaat oÍ
het programma is bereikt.
o De microprocessor heeft zijn opdrachten niet goed verwerkt. Probeer
oÍ het drukken op 'STOP/CM'en dan opnieuw starten de storing opheft.
. De plaat is vuil oÍ sterk bekrast. Probeer of het reinigen van de plaat of
het gebruik van een andere, schone of niet oÍ nauwelijks bekraste plaat
de storing opheft.
o De plaat is niet goed. Probeer of een andere plaat de storing opheft.
o Er bevindt zich een vreemd voorwerp, bijvoorbeeld een stuk papier of
een restant van het verpakkingsmateriaal, in de platelade.
o De speler staat niet horizontaal.


