Welcometo the newsoundexperienceof CompactDiscDigital
Audio.
CompactDiscis the biggestadvanceevermadein audiotechnology.By employing
the mostsophisticated
digitalandopticaltechnologies,ColnpactDiscnot onlyproducestheultimatein soundreproducgives
you
tion,it
the user,accessto operatingfeatureswhichhave
neverbeenseenbeforein audioequipment
designedfor the home,such
as Íastaccessto anytrackon the discandverysimpleprogramming.
_ Thisbooklettellsyou howto install,operateandprográmyournew
CompactDiscplayer.Pleaseturnto page3 whereyouwillÍindtheinstructionsprintedin English.Readthroughthetext careÍullyandyouwill
quicklybecomeÍamiliarwithall thefacilities
offeredby thisnewwayof
listeningto discs.

Leiè venutoin possessodi un lettoreCompactDisc
_ Complimenti!
DigitalAudio,unapparecchio
in gradodi darleunanuovaesperienza
sonora.
CompactDiscè il piÈgrandeprogressotecnologicoche sia mai
statorealizzatonelsettoreaudio.Utilizzando
le piÈsofisticatetecniche
digitalie ottiche,CompactDiscè in gradononsolo di garantirela massimaqualitànellariproduzione
sonora,maoÍfreanchqall'utilizzatore
unaconvenienza
operativaenormeÍinoad ora nonconosciutaper gli
apparecchi
sonoridomestici,
comead esempiola ricercarapidadi qualsiasibranosuldiscoe la semplicepossibilità
di programmazione.
Questomanuale
vi spiegheràcomeinstallare,
operaree programmareil vostrolettoreCompactDisc.Andateallapagina33 doveÍroveretele istruzioni
in linguaitaliana.Leggeteleattentamente
per familiarizzarviin brevetempocon tuttele possibilità
offerteda questanuovamanieradi ascoltodei dischi.

Nousvoussouhaitons
la bienvenue
danscettenouvelleexpérience
sonoreque constituele système'Compact-Disc'
audionumérique.
'Compact-Disc'constitue
le plusgrandbonden avantjamais
. Le
réalisédansle domainede la reproduction
du son.Gráceà l,application
de technologies
sophistiquées,
en matièred'enregistrement
numérique
et de lectureoptiqueparfaisceaulaser,le systèmê'Compact-Disc'
met
nonseulement
en évidenceunequalitésupérieure,
maisvousfaitaussi
digposerd'unefacilitéd'emploiqu'aucunappareilconventionnel
n'a pu
ofÍrirjusqu'àprésent,avecpar exempleI'accèsrapideà n'importeqirel
titredu disqueet la simplicité
de la programmation.
de ce moded'emploicommence
à la page9.
.. La versionÍrangaise
Vousy trouvereztoutce quiconcernel'installation,
le maniementét
la
programmation
de votrenouveaulecteur'Compact-Disc'.
Nousvousinvitonsà lireattentivement
le texteet vousserezalorsbientótfamiliarisé
quevousofÍrecettenouvellemanière
avectoutesles possibilités
d'écouterles disques.

Velkommen
til dennyelydopplevelse
som PhilipsCompactDisc
DigitalAudiovilgi Dem.
CompactDiscer det storstefremskrittnoensinneinnenaudioteknologien.
Vedá benyttede mestavanserteoptiskeog digitaleteknologier,Írembringer
CompactDiscikke baredet ypperstei lydgjengivelse,mengir Demogsàadgangtil en enestáende
rekkebetjeningsog
programmeringsmuligheter
somaldritidligereer sett iaudio-utstyrberegnetfor bruki hjemmet,
somÍor eksempelraskadgangtil et htilket
somfielstsporpá platenog megetenkelprogrammering.
Dennebruksanvisning
vil informereDemom hvordanDe installerer,
betjenerog programmerer
DeresnyeCompactDiscspiller.Vennligst
sláopp pà side39, hvorDevilfinneinformasjonene
pà norsk.Vervennligá lesedenomhyggelig
og Devil rasktbli kjentmedallede mulighetersomdennenyemáteá lyttetil platergir.

Willkommen
zumneuenHórgenuB
mitdemdigitalenAudio-Compact-Disc-System.
DasCompact-Disc-System
ist der gróBteSprungnachvorne,der
jemalsin der Tontechnik
gelang.Durchsehrleistungsfáhige
Digitaltechnik.undhóchsteoptischePràzision
besitztdasCombact-óisc-System
nichtnureinenichtmehrzu libertreffende
Tonwiedergabe,
sondèrnauch
einenBedienungskomÍort,
den Heimgeràte
bishernichtbietenkonnten,
jedesStiickesaufder platteunddie
wiez.B.dieschnelleZugànglichkeit
einÍache
Programmiermóglichkeit.
TeildieserBedienungs. AuÍSeite.15beginntder deutschsprachige
anleitung,
in demSiealles0berdas AuÍstellen,
AnschlieBen,
Bedieneá
undProgrammieren
lhresneuenCompact-Disc-Spielers
lesenkónnen.
LesenSiedenTextbittesorgfàltig,
Siewerdendannraschvertrautmit
allenMóglichkeiten
die dieseneueWeisedes plattenhórens
lhnenbietet.

Velkommentil en ny lydoplevelse:Compact Disc DigitalAudio.
Compact Disc er det storste teknologiskefremskridt i lydgengivelse
nogensinde.Ved anvendelseaf den mest Íorfinededigitaleog óptiéfe
teknologifrembringesikke blot det uttimativei lydgengivelse,tei giver
ogsá brugerenadgang til en betjeningskomfort,sásom en enestáónde
programmeringsmulighed,
der aldrig er set for i lydudstyr skabt Íor
hjemmet.
Dette h@fteÍorteller, hvordandu skal installere,betjene og programmeredin nye Compact Disc-aÍspiller.Slá op pá side45, hvói du vil
finde instruktionernegengivetpá dansk. L@s afsnittenegrundigtog folg
vejledningentrin Íor trin. Vi har holdt dem sá kortfattede óg tonilsà soá
muligt,da_vived, hvor opsat du er pá at hore Compact Disó-afspillereni
hjemmetfor forste gang.

Welkombij de nieuwegeluidservaring
vanhetdigitaleAudioCompactDisc-systeem.
allertijdenop het
. .CompactDiscis de grootstestapvoonivaarts
gebied
vande geluidstechniek.
Doorhetgebruikvande áeest veíijnde
digitaleen optischetechnieken
biedthetóompactDisc-systeem
niétalleenhethoogstbereikbare
op hetgebiedvande geluidsweergave,
maar
krijgtu ook de beschikking
overbedieningsÍaciliteiten
diegeluldsapparatuurvoorde huiskamer
tot nutoe nietkon bieden,zoalsbipoorb'e'eld
de snelletoegankelijkheid
vanelk nummerop de plaaten de eenvouprogrammeermogeli
jkheid.
dlge
O.p.pag.
21 beginthetNederlandse
gedeeltevandezegebruiksaanwijzing,
waarinu allesvindtoverhetinstalleren,
hetbedËnenen het
programmeren
vanuwnieuweCompactDisc-speler.
Leesde tekst
z_orgvuldig
door,u zultdansnelvertrouwdrakenmetallemogelijkheden
diedezenie0wemaniervanplatenbeluisteren
u biedt.

Vàlkommen
tilldennanyaljudupplevelse
medCompactDiscDigital
Audio.
Mángaser CompactDiscsomett av de stórstaframstegen
inom
audiotekniken.
Genomatt utnyttjade mestavancerade
digitalaoch opger CompactDiscintebaraen i det nármastepeitiskateknologierna
Íe.ktexaktheti ljudátergivningen
utanocksá,Digsomanvàndare,
tillgàng
tillett programmeringssystem
sommanintetidigaresett iaudioproduk-ter avseddafór hemmabruk.
I det hàrhàftetÍár Duredapá hurDinCompactDisc-spelaren
Sláuppsidan5 1 sá harDutextenpá svenska.
fgpptasinoch anvánds.
Làsanvisningarna
noggrantochfólj demstegfór steg.Vi harfórsókt
górademsá kortasommójligteftersomvi vet hurangelàgen
Duár att fá
hórapà DinCompactDisc-spelare
Íór allraÍórstagángen.

por haberdecididodisfrutartambiéndel nuevo
Enhorabuena
sistemade audiodigital:'CompactDisc'.
El 'CompactDisc'esel pasomásgrandehaciaadelantehasta
ahoradadoen el campode la técnicasonora.Medianteel empleode
losmétodosdigitalesy ópticosmásperÍeccionados,
el sistema'CompactDisc'nosólo le brindaunosresultados
óptimosen el terrenode la
rep19$ucción
del sonido,sinoquea su vezponea su disposición
unas
posibilidades
de manejoquehastaahorano ofrecianlos equipossonoros parausoen el hogar,entrelasquecabecitarel rápidoaccesoa
piezamusicaldel discoy a su sencillaprográmación.
cualquier
En la página27 empiezael textoespaóolde estásinstrucciones
de
manejo,dondeencontrará
todo lo relacionado
sobrela instalación.
ma'Compact
nejoy progra.mación
de su nuevoreproductorde
Disc,.Lea,
pues,detenidamente
el contenidode estemanualy prontose familiarizarácon todaslasposibilidades
quele brindaestánuevaÍormade escuchardiscos.

Tervetuloa
nauttimaan
digitaalisen
CompactDisc'inuudenlaisesta
áánentoistosta.
kaikkienaikojensuurinkek. .GompactDiscon àànentoistotekniikan
sintó.CompactDiscissáon sovellettukaikkeinuusintadilitaalistaja opja
ylivoimaisen
tistatekniikkaa siksise
áánentoistonsa
lisàksitarjo'aaaivanuudenlaisia
káyttómahdollisuuksia,
ja ohjelkutenkappaleenhaun
jollaisiaei koskaanennenole ollutkotikàyttóón
mointimahdollisuuden,
tarkoitetuissa
àànentoistolaitteissa.
Tássàohjekirjasessa
neuvotaan,
mitenCompactDisc-soitinasennetaan,mitensitákáytetáànja ohjelmoidaan.
Suomenkielinen
ohjealkaa
sivulta57.Lueohjeethuolellisesti
niinopitpiankáyttàmáán
soittimen
kaikkiamahdollisuuksia.

Als uw lichtneteenanderespanning
heeftoÍ eventueel
zou krijgen,moet
u uw handelaar
oÍ onzeservice-orOp hettypeplaatjeop de achterganisatie
de netspanningsinstelling
kantvanuvÈCompact
Disc-speler latenwijzigen.
zietu op welkenetspanning
hij mag
wordenaangesloten.

Controleren van de
netspanningsinstelling

Verwijderenvan de
transportschroeven

Inde bodemvande spelervindtu
tweedooreenetiketaangeduide
schroeven.
Hiermeeis het mechanismevande spelervastgezetom
hettijdenstransportte beveiligen.
Venvijderde beidetransportschroevenen bewaarze.

Als u de spelernamelijknogeens
wiltvervoeren,
moethetmechanismeweerwordenvastgezetom
beschadiging
te voorkomen.

gangsvermogen
wordengeplaatst.
Despelermoetaltijdhorizontaal
en
op eenvlakkeen hardeondergrond
DezeCompactDisc-spelerkan
staan,dusnietop eenkleedjeoÍ
zowelin eenaudio-rackals
ietsdergelijks.
vrijstaandwordengeplaatstof
Bij plaatsing
in eenkastoÍ wandsamenmet andereapparaten
meubel
moetde vrijeruimteboven
gestapeld.
worden
In eenaudiorackkanhij op elkewillekeurige de spelerten minste3 cm bedragen
om de koelingvanhetapparaatniet
plaatswordengezet,maarin een
te bemoeilijken.
stapelplaatstu hembij voorkeur
Langdurige
rechtstreekse
bestraonderaan.
In geengevalmaghij
vlakbij Leginverbandmetde magnetischeÍormatorin de spelerer geenaudiovanwegede daarmedeverbonden lingdoorde zon oÍ plaatsing
warmte-aÍgifte
rechtstreeksop een een warmtebrondientu eveneens veldendieontstaandoorde trans- oÍ videocassettesbovenop.
te vermijden.
versterkermeteen groot uit-

Plaatsenvan de
CompactDisc-speler

í

Aansluiten
op de
(stuur)versterker

Als dezeal bezetis kuntu ook de
'TUNER'oÍ'TAPElN'-aansluiting
gebruiken,
maarin geen gevalde
S t e e kd e s t e k e r s ' L ' e n ' R ' v adne
'PHONO'-ingang.
verbindingskabel
in de corresponderende
bussenvande'CD/W'- oÍ Dezelaatsteis namelijknietge'AUX'-ingang
vaneen
vanuw(stuur)verster-schiktvoorhetaansluiten
CompactDisc-speler.
ker.

UwCompactDisc-speleris nu klaar 4'ERROR'-LED:
lichtkortstondig
voorgebruik.Vooru hemechter
op als u eenvergissing
bij hetbegaatbedienen,is het aan te bevelen dienenoÍ programmeren
maakt.
gaatbranden
uzelÍevenvertrouwdte makenmet 5'REPEAT'-LED:
als
deÍunctiesvande toetsenen de
u op de'REPEAT'-toets
drukt.
gaatbrandenals u
indicators,waarvanwij een korte
6'PAUSE'-LED:
geven.Verderopin de op'PAUSE'drukt.
omschrijving
tekstzullenwij bij hetveruijzen
7 Multi-toets:
voor hetstartenvan
naarde toetsenen indicators
hetaÍspelen('START'),
hetteruggebruiken gaannaarhetbeginvaneennumsteedsde benamingen
dieerbijstaanaangegeven.
mer('REPLAY'),
hetsnelopzoeken
('( SEARCH'en
eenpassage
1 'ON/OFF'{oets:voorhet in- en van
'SEARCH
')
)f en hetvasthouden
vande speler.
uitschakelen
beginvaneen nummeroÍ
2'OPEN/CLOSE'-toets:
voorhet van het
passageoÍ hetonderbreken
openenen sluitenvande platelade. een
kanna hetinleg- vanhetaÍspelen('PAUSE').
3 Multi-indicator:
8'REPEAT'{oets:voor hethergenvande plaathet aantalnumvaneen plaatoÍ vaneen promersen de totale speelduurlaten halen
gramma.
zienen toonttijdenshetaÍspelen
'HEADPHONE'-uitgang:
voorhet
welknummerwordtgespeeldals- 9
aansluitenvaneen hooÍdteleÍoon
medede verstrekenspeelduur
zonder
om platente beluisteren
daarvan;
wordtbij hetprogramgebruikvaneenversterker.(Zie
merengebruiktom de nummers
aan
'Luisteren
ook:
viaeenhooÍden
te wijzendie u wiltvastleggen
teleÍoon',pag.25.)
nummers.
toontde vastgelegde

1O'PREVIOUS'-toets:
voorhetteruggaannaareenvorignummer
tijdenshetafspelenen hetvastleggen
vaneenprogramma.
11 'PROGRAM'-toets:
voorhet
vastleggen
vande nummers
van
eenprogramma
en hetlatentonen
vanhet vastgelegdeprogramma.

12 'NEXT'-toets:
voor hetovergaan
naareenvolgendnummertijdens
van
hetaÍspelenen hetvastleggen
programma.
een'STOP/CM'-toets:
13
voor hettussentijdsstoppenvanhetaÍspelen
('STOP')
en hetwissenvaneen programmà1'CM': ClearMemory).

ln- en uitschakelen
('oN/oFF')
U schakeltde soelerin doorde
toets'ON/OFF'
inte drukken.
dande inOnder'TRACK'gaat
-'branden.
dicatie''ON/OFF'opnieuw
Alsu
indrukt
wordtde spelerweeruitgeschakeld.Deindicatie'--'dooft dan.

J-

Inleggenen uitnemenvan
de plaat('OPEN
/CLOSE')

U opent de plateladedoor op de
toets'OPEN/CLOSE' te drukken.
De lade schuift dan na ca. 1 sec.
automatischnaar buiten.Ze mag
hierbij niet worden gehinderd,anders stopt ze na ca.3 sec. Zou dat
gebeuren,dan kunt u door tweemaal achtereen op de toets te drukken de lade toch volledignaar buiten brengen.
Neemde plaattussenduimen vrngers van de gespreide hand uit de
verpakking,blijf haar zo vasthouden
en leg haar met het etiket naar
boven in de uitsparingin de platelade.
U sluitde lade door op 'START'te
drukken als u de plaat in haar geheel wilt aÍspelen oÍ door opnieuw
op'OPEN/CLOSEte drukkenals u
uit de plaat eerst een programma
wilt samenstellen.
In beidegevallen
schuift de lade automatischnaar
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'-LEDna het sluiten
van de lade oplichten,dan betekent
dit dat u de olaat ondersteboven
hebt ingelegdof vergeten hebt een
plaat in te leggen.
Pak de plaat bij het uitnemenop
dezelfde wijze vast als bij het inleggen,dat voorkomt vervuiling.
Gebruik om een lege lade te sluiten
'OPEN/CLOSE'.
de toets
Ook nu
Omhetbinnendringen
vanstofte
zal de'ERROR'-LEDdus oplichten, voorkomen,
dientopenlatenstaan
maar dit wijst in dit geval natuurlijk vande ladete wordenvermeden.
niet op een bedieningsfout.

Vermijd ook het openen van de lade
tijdens het aÍspelen,tenzij het uw
bedoelingis om de plaat te stoppen.

Afspelen van de hele
plaat ('START')

strijken van de speelduurvan het
eersre nummeraangegeven.
Nadatu de ladehebtgeslotendoor Bij elk volgendnummerverspringt
cijÍer onder'TRACK'enwordt
op 'START'te
drukken,
verschijnt hetpauze
weer aÍgeteld,opnieuw
onder'TIME'de indicatie'OO.OO'
en de
gevolgd door het tonen van de verbegintde spelermethetaftasten
vande inhoudsopgave
vande plaat. streken soeelduurvan het nummer.
Zodra alle nummerszijn afgespeeld
gebeurd,
Zodradit is
toontde inplaat en doven alle cijfers
dicatoronder'TRACK'
hetcijfer'1' stopt de
en de indicatie'-'onder'PLAY',tervoor heteerstenummervande
wijl de indicatie'--' onder'TRACK'
plaat,gaatonder'PLAY'
de
gaat branden.
zichtbaargemaakt op het moment
indicatie'-' brandenen wordtonder weer
'TIME'hetaftellen
Op de meeste klassieke platen
dat het indexnummerverandert en
vande pauze
krijgen
de
verschillende
delen
van
verschijnendan enkele ogenblikken
tussende inhoudsopgave
en het
een stuk geen apart nummer.Soms a l s ' l n O 2 ' ,' l n O 3 ' e n z .o n d e r ' T I M E '
eerste
nummer
met
bijvoorbeeld
'P 02' - 'PO1- 'P O0'getoond.
zijn ze om ze te onderscheiden
in plaats van de verstreken speelechter wel voorzien van een index- ouur.
Onmiddellijk
daarnabeginthet
nummer.Of dat het geval is, kunt u
afspelenen
wordtmet'OO.O0'
vindenin de inhoudsopgavein de
-'0O.01'
- '00.02'enz.hetverplatedoos. Indexnummersworden

Teruggaannaar het
begin van een nummer
('REPLAY')
Als u tijdenshetafspelenvaneen
nummerterugwiltnaarhetbegin
ervan,druktu op'REPLAY'.
Het
nummerwordtdanweeraanhet
begingestart.

Op hetmomentdatde laserpick-up
Overgaannaar een
pauzevoorhetgewenstenumvolgendnummer('NEXT') de
merheeftbereikt,dooftde knippeAls u tijdenshetaÍspelenvaneen
bepaaldnummernaareenvolgend
wiltovergaan,
druktu zoveelkeren
alsnodigis op de toets'NEXT'oÍ
houdtu dezeingedrukttot hetgewenstenummer
onder'TRACK'
verschijnt.Achterhetnummerverpunten het
schijnteenknipperende
afspelenwordtevenonderbroken.

rendepunten wordthetafspelenna
hetaftellenvande pauzehervat.
Zoudtu tijdenshetlaatstenummer
op'NEXT'drukken,
danlichtde
'ERROR'-LED
op omu eropte
wijzendat er geenvolgendnummer
is en wordthetaÍspelenvanhet
laatstenummervoortgezet.

Op hetmomentdatde laserpick-up
de pauzevoorhetgewenstenummerheeftbereikt,dooftde knippeAls u tijdenshetafspelenvaneen
hetafspelenna
bepaaldnummernaareenvorigwilt rendepunten wordt
teruggaan,
druktu zoveelkerenals hetaftellenvande pauzehervat.
nodigis op de toets'PREVIOUS'oÍZoudtu tijdensheteerstenummer
op'PREVIOUS'
drukken,
danlicht
houdtu dezeingedrukttot hetge'ERROR'-LED
op om u eropte
wenstenummeronder'TRACK'ver- de
wijzendat er geenvorignummeris
schijnt.Achterhetnummerverpunten het en wordthetafspelenvanheteerschijnteenknipperende
aÍspelenwordtevenonderbroken. ste nummervoortgezet.

Teruggaannaar een vorig
nummer('PREVIOUS')

De'NEXT'-methode
kuntu ook
gebruikenom sneleenindrukvan
het karaktervaneen plaatte krijgendoortelkensevennaarhetbeginvanelk nummerte luisteren.

hetgetalonder'TRACK'op ''l' met
punterachter.
eenknipperende
Zolangdezepuntknippert- ca.
7 sec. - kuntu vanaÍ'1' elk gewenst
Als u hetafspelenmeteenander
nummerlatenverschijnen
doorzodanheteerstenummerwiltlaten
veelkerenalsnodigis op'NEXT'te
sluitu de ladedoorop de drukkenof de toetsingedruktte
beginnen,
te drukken.
U houdentot hetis bereikt.
toets'OPEN/CLOSE'
voorkomtdaardoordat u per abuis Als u hetgewenstenummervoorbij
eenhogernummerkiestdanop de schiet,dankuntu ernaarteruggaan
plaatvoorkomten dat de speler
doorop de toets'PREVIOUS'te
daaromstoptalsu op'START'
drukkenof de toets'NEXT'ingedrukt.
drukt houdentot het weerververschijnt schijnt.
Nadatde
ladeis gesloten
'TIME'
'OO.0O'
de indicatie
en U starthetaÍspelendoorop
onder
tast de spelerde inhoudsopgave 'START'tedrukken.Ditmoet
vande plaatal.Zodradit is gebinnenca. 7 sec- na hetverschijnen
beurd,verschijntonder'TRACK'
vanhetgewenstenummergebeuvande plaaten ren,andersneemtde microproceshetaantalnummers
haartotalespeelduur, sor aandat u zichhebtbedachten
onder'TIME'
'.an
b i j v o o r b e e l d ' 1e4n'' 5 9 . 1 7D
punt;hetafdooftde knipperende
stoptde laserpick-up,maarde
zaldanmetheteerstenumplaatblijftwel draaien.Het hoogste spelen
merbeginnen.
Zolangu echternog
nummerdat kanwordengekozenis nietop'START'hebt
gedrukt,
kunt
in dit
nubepaald,en vergissingen
u de puntweeractiverendooreven
opzichtzijndaaromuitgesloten.
hetvorigeoÍ hetvolgendenummer
Druktu nu op de toets'NEXT',dan te latenverschijnen
om danweer
verdwijntde speelduuren springt terugte gaannaarhet gewenste.

Beginnenmet een
bepaaldnummer
('NEXT'en 'START')

volgendesnelheidsniveaus:
de eeren blijft daar staantot u de toets
ste driesecondenbetrekkelijk
loslaat.Hierdoorwordtvoorkomen
langzaam,
de volgendedriesecondat de plaattijdenshetzoekenondensnelleren de hoogstesnelheid
bedoeldstoot.
wordtbereiktals u langerdanca.
TijdenshetaÍspelenkuntu sneleen zes secondendrukt.In gelijkemate
de cijÍersonder
bepaaldepassagein een nummer verspringen
'TRACK'en'TIME';
eventuele
opzoeken
met'a(
SEARCH'
en
'SEARCH)f '. Zolangu op
indexnummers
wordenhierbijniet
't( SEARCH'drukt
getoond.Als u in de buurtvande
gaatde laser
pick-upterugnaarhet begin;blijft u gewenstepassagekomt,is het
'drukken,
op'SEARCH
)f
dangaat raadzaamhetdrukkenevente
Deplaatblijftechterwel draaien,
onderbreken
om de laagste
ze meernaarheteinde.Beide
zodathetaÍsoelenwordthervat
zoekrichtingen
kunnenaÍwisselend snelheidweerte bereiken
zodrau de toetsloslaat.
Als
u door hetdrukkenop
wordengebruikttot de gewenste
Brengtu de laserpick-updoor het
'( SEARCH'de
pick-up
passageis gevonden.
laser
uit
Op hetmodrukkenop'SEARCH)f in hetuithetinloopspoor
vanheteerste
mentdat u de toetsloslaatwordt
loopspoorvanhetlaatstenummer,
nummer
brengt,gaatde'ERROR'- dangaatde'ERROR'-LËD
hetaÍspelenhervat.
branden
LEDbrandenen stoptde laser
Tijdenshet zoekenbeweegtde
en springtde laserpick-upeen
pick-upaanhetbeginvanhetnum- twintigtal
laserpick-upzichop drieopeensecondenterugin de plaal
mer.
'<<SEARCH'of'SEARCH
Voorkorteonderbrekingen
vanhet
)f 'drukt.
Vasthoudenvan het begin
'PAUSE'-LED
gaat
afspelendruktu op'PAUSE'.De
De
dan
branden.
van een nummerof pasplaatblijft danwel draaien,maarhel
Op het momentdat u het aÍspelen
sage/Onderbreken van
geluidvaltweg;de 'PAUSE'-LED
wiltstartendruktu opnieuwop
'PAUSE';
gaatbranden.Als u opnieuwop
het afspelen('PAUSE')
de'PAUSE'-LED
dooft
'PAUSE'drukt
gevallen
wordthetaÍspelen
Inallezes voorgaande
clan.
pick-up
precies
kuntu de laser
op de plaatswaar het werd
exactaan
onderbroken
hervat;de'PAUSE'hetbeginvaneen nummerof een
passagelatenstoppendoorop
LEDdooftdan.
'PAUSE'tedrukkenvoordatu op
'START','REPLAY','NEXT',
'PREVIOUS'.'NEXT'
en'START'.

Opzoeken Yaneen
bepaalde passage
('( SEARCH'en
'SEARCH>>')

HerhalenYande plaat
('REPEAT')

Als u de plaatopnieuwwilthoren,
moetu voordatze is aÍgelopenop
de
toets'REPEAT'drukken.De
'REPEAT'-LED
gaatdanbranden
tot u
en de plaatwordt nu herhaald
weerop'REPEAT',
op 'STOP/CM'
'OPEN/CLOSE'drukt.
of

Stoppen van het afspelen
'OPEN/
('STOP/CM'of

cLosE')

Omhetafspelenvoorheteindevan
de plaat
te stoppendruktu op de
'STOP/CM'oÍ
toets
de toets
'OPEN/CLOSE'.
Onder'TRACK'
verschijntdanweerde indicatie
'- -', terwijlde indicaties
'PLAY'en 'TIME'doven.onder

In het eerstegevalwordt de plaat
dan nogtot het eindeaÍgespeeld,in
de beidelaatstegevallenstopt ze
onmiddellijk.
De'REPEAT'-LED
dooft.

ln plaatsvaneen plaatin haar
lichtde 'ERROR'-LED
op om u erop
geheeláÍ te spelen,kuntu er ook
vol is en
te wijzendat hetgeheugen
geenopdrachtenmeerkanaccepeenaantalnummersuitkiezenen
alleende{e aÍspelen.Tevenskuntu teren.
de volgordewaarinu ze wilthoren Programmeren
is alleenmogelijk
bepalen.Eenanderemogelijkheid als de plaatnognietwordtafgeis hetafspelenvanallenummersin speeld.In principezoudtu daarom
eenanderevolgordedanze op de al voorhetinleggen
vande plaathet
plaathebben.
gewensteprogrammakunnenvastDaarvooris hetnodigom uw keuze leggen,maaru looptdanwel de
in de vormvaneenprogramma
vast kansper abuiseenof meerhogere
te leggenin hetgeheugen
vande
nummers
danop de plaatvoorspeler.Ditheefteencapaciteitvan komente programmeren.
Welis20 plaatsen,dat wil zeggendat er waarwordenzulkenummers
bij het
maximaal
20 nummersin opgestartenvan het aÍspelengewist'ERROR'-LED
slagenkunnenworden;elk nummer waarbijde
oplichtkanechterslechtséénmaalworden maaru krijgtdanwel mindernumvastgelegd.
Zoudtu hetmaximum mersin hetprogramma
danu vervan2Onummersoverschrijden,
dan wachtte.

van
Wij adviserenu daaromde plaatin Tussenhet latenverschijnen
een nummeren het vastleggenerde ladete leggenen dezemetde
toets'OPEN/CLOSE'
te sluiten, van magniet meerdan ca. 7 sec.
verlopen,andersneemtde microzodat na het aftastenvande inhetaantalnummers processoraan dat u zich hebtbehoudsopgave
'SELECT'vervande plaatboven
dachten dooft de knipperendepunt
achterhet nummer.Het kandanniet
schijnt.Hethoogstenummerdat
is nu bemeerwordenvastgelegden de
kanwordenvastgelegd
paald,en vergissingen
zal daaromoplichten
in dit opzicht 'ERROR'-LED
Deonder alsu nutochop'PROGRAM'zoudt
zijndaaromuitgesloten.
'TIME'getoondetotalespeeltijdis drukken.U kuntde puntechter
nietvanbe- weer activerendoor evenhetvorige
bij hetprogrammeren
of hetvolgendenummerte laten
lang.
om danweerterugte
Denummers
die u in eenprogram- verschijnen
mawiltopnemenlaatu aande hand keren naarhet gewenste.
in de platevande inhoudsopgave
verschijnen
doosboven'SELECT'
è
te
doorop'NEXT'oÍ'PREVIOUS'
ze
vast
met
drukkenen u legt
'PROGRAM'.

'PROGRAM':
nuleestu'3 - 3'. De
Voorbeeld- Vaneen plaatmet
14 nummers
wiltu de nummers7, 3, resterendegewenste
nummers
laat
9,5, 12en 10achtereenvolgens u ook met'NEXT'of'PREVIOUS'
verschijnen
beluisteren.
en legtu telkensvast
in en sluitde ladedoor met'PROGRAM'
. Zodrchetlaatste
Legde plaat'OPEN/CLOSE'te
nummeris vastgelegd
leestu
op de toets
'10
- 1O'.Ditblijftstaantot hetafdrukken.Nadatde inhoudsopgave
is
afgetastverschijntboven
spelenwordtgestart.
'SELECT'
Als u na hetvastleggen
hetcijÍer'14'.
vaneen
nuop de toets'NEXT'totde nummerbemerktdat u zichin het
Druk
'7'verschijnt
cijÍerhebtvergist,hersteltu dat
en drukdanop de
Bovende
doorevenhetvorigeoÍ hetvolgentoets'PROGRAM'.
groeneaanduiding'PROGRAM' de nummerte latenverschijnen,
'-'
gaatdande indicatie brandenen terugte gaannaarhetfouteen dan
weerop'PROGRAM'
boven
de witteaanduiding
te drukken.
'PROGRAM'
verschijnteveneens Alstekendat hetÍoutenummeris
'7'als
een
tekendat dit nummeris gewistverdwijnthet even,maar
u leestdan '7 - 7'.
vastgelegd;
keert weer terugom aante geven
Vervolgens
keert
u
met'PREVIOUS'
waar
u geblevenbent;bovende
terugnaar'3' en druktweerop
witteaanduiding'PROGRAM'
wordt

hetlaatstejuistenummervanhet
Komtu hierbijtot de conclusiedat
programma
getoond.In onsvoor- het programmaeen nummerbevat
heeld:u hebt'4'vastgelegdin
dat u nietwenst,dankuntu dit alsplaatsvan'5'.U gaatdanmet
nogwissendoorhetmet'NEXT'of
'PREVIOUS'
latenverschijnen
en
naar'3',met'NEXT' 'PREVIOUS'te
'4'en
te drukken.
weer
naar
druktdan'-op
danop'PROGRAM'
'PROGRAM'.
wissen
U leestdan 3', even Wiltu hetheleprogramma
latergevolgddoor'4 - 3'. Dangaat dandruktu op de toets'STOP/CM'
'5'vast
(CM = ClearMemory).
u verdermet
te leggen.
Tijdenshetprogrammeren
oÍ nadat
u hethebtbeëindigd,
kuntde inhoud
vanhetprogramma
controleren
'PROGRAM'
doorop de toets
te
verschijnen
drukken.Allenummers
volgdanin de geprogrammeerde
ordebovende witteaanduiding
'PROGRAM',
waarnahetlaatst
vastgelegdenummerweer wordt
getoond;in onsvoorbeeld:'--' -'7'
- ' 3 '- ' , g-' ,' 5 ' - ' 1 2 ' - ' 1 0 '- ' 1 0- 1 0 ' .

AlleÍunctiesvande spelerblijven Wiltu terugnaareenvorignummer
hetprogramma
dandruktu op
bij hetafspelenvaneenvastgelegd van
'PREVIOUS';
programma
zoudtu dit tijdenshet
werkzaam,
behalvehet
nummerdoen,danlichtde
beginnen
meteenbepaaldnummer. eerste
'ERROR'-LED
en wordthetaÍspeU starthetaÍspelendoorop
START'tedrukken;hierbijdooftde lenvan het eerstenummervoortindicatie'-'boven
de groeneaan- gezet.
gaatde indi- Hetopzoekenvaneenbepaalde
duiding'PROGRAM'en
met'<l(SEARCH'en
weerbrandenpassage
catie'-'onder'PLAY'
'SEARCH)f is beperkt
tot de
terwijlonder'TRACK'heteerste
ruimtetussenhetbeginen einde
vernummervanhetprogramma
van het nummerdat wordt aÍgeschijnt.
kuntu de laser
naarhetbegin speeld;daarbuiten
Voorhetteruggaan
pick-upnietbrengenomte voorvaneennummerdruktu op
'REPLAY'.
komendat u in eenander,al oÍ niet
geprogrammeerd
nummerkomten
Als u wiltovergaannaareenvolgendnummervanhet programma daardoorde afloopvan het programmaverstoort.Het bereikenvan
druktu op'NEXT';zoudtu dit tijdoor
denshetlaatstenummerdoen.dan diegrenzenwordtaangeduid
lichtde'ERROR'-LED
op en wordt het brandenvande'ERROR'-LED,
het afspelenvan het laatstenummer waarbijde laserpick-upstopt tot u
de toets loslaat.
voortgezet.

Eenprogrammablijft opgeslagen
Omhetbeginvaneennummerof
passagevast te houdenof het pro- tot het laatstenummeris aÍgegrammate onderbreken
druktu op speeld;daarnawordt het uit het
'PAUSE'.
geheugen
gewist,waarbijonder
wiltherhalen 'TRACK'deindicatie'- -'weer gaat
Als u hetprogramma
Alsu op'REPEAT'hebt
branden.
druktu op de toets'REPEAT'.
Het vorderenvan het aÍspelenis te gedrukt,blijft het programmaopgevolgenaan hetverspringenvan het slagentot u het herhalenbeëindigt.
is gecijferonder'TRACK'.
Hoeveel
Druktu voorhet programma
op
de toets'STOP/CM'of
nummers
op eenbepaaldmoment ëindigd
'OPEN/CLOSE',
danwordt
nogresterenwordtgetoondals u de toets
op'PROGRAM'drukt:
allenogniet het meteengewist.
nummers
verschijnen
aÍgespeelde
dan beurtelingsbovende witteaanBij hetherhaduiding'PROGRAM'.
lendafspelenwordenna hetdrukkenop'PROGRAM'
allenummers
vanhet programmavanaÍhet spelendetot en methetspelendeéénmaalgetoond.

Technischegegevens
Audiospecilïcaties (typisch)
Aantal kanalen

Onderhoudvan de olaten Luisteren Yiaeen hoofdHoewelde muzieksporen
op de
telefoon ('HEADPHONE')

plaatdooreenspecialelaagwor- Meteenop de uitgang
is hettochaante 'HEADPHONE'
denbeschermd,
aangesloten
hoofdradenzorgvuldig
metuw platenom telefoonkuntu platenbeluisteren
te gaan.Als u de platenaltijdbij de zondergebruikte makenvaneen
randaanpakten ze steedsmeteen versterker.De hooÍdtelefoonmoet
nagebruikin hetdoosjeopbergt, eenstekervan6,3mmen eenimzalschoonmaken
vande platenin pedantietussen8 en .l0OO
ohm
hetalgemeenoverbodigzijn.
hebben.
Zoudener tochvingeraÍdrukken, Degeluidssterkte
vande uitgangis
stofoÍ vuilop zijngekomen,dan
vastingesteld;
hetgeluidsniveau
kuntu dieveruvijderen
meteen
wordtechterbepaalddoorde imzachte,niet-pluizende
doek.Wrijf pedantievan de hooÍdteleÍoonen
hierbijsteedsin eenrechtelijn
de sterktevanhetsignaalop de
vanuithet middennaarde rand.
plaat.
Eventueel
kuntu eerstevenop de
plaatademen,maarvet-oplossende
of krassendereinigingsmiddelen
mogennooitwordengebruikt,evenminals onderhoudsmiddelerr
voor
grammofoonplaten
conventionele
!

Onderhoudvan de speler

Hetmechanisme
vande speleris
voorzienvanzelÍsmerende
lagers
en magnietwordengesmeerd.
Dekastkuntu zonodigreinigenmet
eenmetwaterbevochtigde
zeem.
Gebruikgeenreinigingsmiddelen
diealcohol,spiritus,ammonia
oÍ
slijpendebestanddelen
bevatten.
Deplateladedientvrij vanstofte
wordengehouden.

Frequentiegebied
Dynamisch
bereik
/ruisverhouding
Signaal

96 dB
96 dB

Kanaalscheiding

94 dB (bij 10oOHz)

Totaleharmonische
vervorming
Jengel

(bij 10OOHz)
O,0O3o/o

Digitaal/analoog-omzetting

16-bitseouivalentdoor oversampling met digitaalfilter en 14-bits
D/A-omzetting

Foutcorrectiesysteem

CrossInterleave
ReedSolomon
Code(CIRC)
2 V.*.

Audio-uitgangssignaal

2-2O.0OO
Hz, t 0,3dB

kwartskristal-precisie

lmpedantie'HEADPHONE'-uitgangB-10OOohm

Optisch qÍtloeaelement(laser pick-u!)
Typelaser
halfgelgiderAlGaAs
GolÍlengte
BOOnm
$lgnaalopbouw
Bemonsteringsfrequentie
rviántliiberin
Voeding
Netspanning
Netfrequenties
Opgenomen
vermogen
Veiligheidseisen

44,1kHz

zie typeplaatjeop de achterkant
vande speler
5Oen@Hz

c a . 3 0W

rEc

Kast, algemeen
Afmetingen(bxhxd)

metaalen polystyreen,
metaluminiumsiermaterialen
420 x 90 x 300 mm

Gewicht

ca. 7,5 kg

Materiaal/afwerking

Plaat
Diameter
Dikte
(gezienvanuitleesDraairichting
richting)
Aftastsnelheid
Draaisnelheid
(theoretisch)
Max.speelduur
SpooraÍstand
Materiaal
Wijzigingenvoorbehouden
DezeCompactDisc-speler
voldoet
aande radiostoringseisen
zoals
dezedoorde EEGzijnopgelegd.

120mm
1 , 2m m
linksdraaiend
1 , 2 - 1 ,m
4 ls
5OO-2OO
o.p.m.

74 minstereo
1 , 6p m

kunststoÍ

invloeHoewelaande Íabricagevandeze wordengezocht,aangezien
denvanbuitenafzowelals hetnog
de uiterste
CompactDisc-speler
zorgis besteed,blijftde mogelijk- nietgewendzijn aanhet totaalvan
eennieuwprodukten nieuweplaten
heidbestaapdat zichtijdenshet
gebruikstoringenvoordoenoÍ dat evenzeereenrol kunnenspelen.
de spelerniettot uwvolletevreden- Omte voorkomendat u zichonnodigtot uw handelaar
of onzeserheidÍunctioneert.
moetwenden,hebben
Deoorzaakhiervanzalechterlang vice-aÍdeling
van
nietaltijdin de spelerzelÍmoeten wij eenoverzichtsamengesteld

eenaantalmogelijkestoringenen
hunoorzaken.Hetnoemenvan
vandieoorzaken,zoals
sommige
diewelkeverbandhoudenmetde
wat
netspanning,
lijktmisschien
overdreven.De praktijkheeftechter geleerddatze als bronvanstoringmakkelijkoverhethooÍdwordengezien.

t. Na het indrukkenvan'ON/OFF'gaatde indicatie
'- -' onder'TRACK'niet branden.

6.Het geluid klinkt slecht of vervormd of u hoort
slechts één kanaal.

o Detoetswerdnietver genoegingedrukt.
o Denetstekervande spelerzit nietoÍ nietgoedin hetstopcontact.
o Er staatgeenspanning
op hetstopcontact.
ProbeeroÍ eenander
apparaater wel op werkt.

o De plaatis vuiloÍ sterk bekrast.Probeerof het reinigenvan de plaatoÍ
bekrasteplaat
hetgebruikvaneenandere,schoneoÍ nietoÍ nauwelijks
verbeteringgeeft.
eenstuk papieroÍ
o Er bevindtzicheenvreemdvoorwerp,bijvoorbeeld
in de platelade.
eenrestantvanhetverpakkingsmateriaal,
(actieve)
luidsprekero De(stuur)versterker
of de daaropaangesloten
boxenwerkennietgoed.ControleeroÍ dit hetgevalis metbehulpvan
eenanderegeluidsbron.
'AUX','ruNER'oÍ'TAPElN'
o Despeleris nietop de ingang'CD/TV',
maarop de 'PHONO'-ingang.
vande (stuur)versterker
aangesloten
is nietof nietgoedaan. Eénvande stekersvande verbindingskabel
gesloten.
o Despelerstaatniethorizontaal.
o Detransportschroeven
zijnnietverwijderd.

z.Na het drukkenop'OPEN/CLOSE'komtde platelade niet naar buiten.

o Despeleris nietingeschakeld.
Controleerof de indicatie'- -'onder
'TRACK'brandt.

o De microprocessor
heeftde opdrachtnietgoedontvangen.
Probeer
of
de ladewel opengaatals u eerstop 'STOP/CM'en danopnieuwop
'OPEN/CLOSE'
drukt.
o Deaandrijving
vande ladeis defect.Hieraankuntu zelfnietsdoen.
plaatdoorde ladevoorzichtig
Verwijderde eventueel
aanwezige
open
te trekkenen duwdaarnade ladeweerdicht.

g.Na het drukken op'OPEN/CLOSE'of'START'
schuaftde plateladeniet naar binnen.

o'TRACK'brandt.
De netspanning
is onderbroken.
Controleerof de indicatie'- -' onder
o De microprocessor
heeftde opdrachtnietgoedontvangen.
Probeer
'OPEN/
of de ladewelsluitalsu eerstop 'STOP/CM'en
weer
dan
op
CLOSE'oÍ 'START'drukt.
o Deaandrijving
vande ladeis defect.Hieraankuntu zelfnietsdoen.
plaaten duwdaarnade ladevoorVenvijderde eventueel
aanwezige
zichtigdicht.

Als u aande handvanhetvolgende
overzichtgeenkanszietuw klacht
dan
te verhelpen,
experimenteer
nietverdermaartrek de netsteker
uit hetstopcontacten neemcontact
op metuwhandelaar.
U krijgtdan
hoe u verderdientte
aanwijzingen
handelen.
Maakin geengevalzelÍuw speler
open,andersvervaltallerechtop
garantie!

7.llet programmerenweÍkt niet goed.
o De pláatis vuiloÍ sterk bekrast.ProbeeroÍ het reinigenvan de plaat
helptoÍ programmeer
eveneennietoÍ nauwelijks
bekrasteplaat.
heeftzijn opdrachtennietgoedvenarerkt.
Wis het
o De microprocessor
programma
doorop 'STOP/CM'te drukkenen leg hetopnieuwvast;
startdanhetaÍspelenopnieuwen controleeroÍ de storingis opgeheven
o
Alle2Ogeheugenplaatsen
zijnal bezeten u hebthetoplichtenvande
'ERROR'-LED
dat daaropwijstgemist.Controleerdit door op
'PROGRAM'te
drukkenen de getoondenummers
te tellen.
wor8. DevolgendestoringenkunnendoordezelÍdeomstandigheden
denveroorzaakt:

a. Na het sluiten van de lade dooft de indicatie'OO.OO' Het afspelen begint niet met het eerste nummer yan
de plaat oÍ van het programmamaar met een ander.
onder'TIME'na enkele secondenen bliift dit
DletaÍspelen stopt voordat het einde van de plaat oÍ
gedeeltevan de indicatorverder donker.
o Deplaatis nietmethetetiketnaarbovengelegdof er ligtgeenplaatin het programmais bereikt.
de ladeen u hebthetoplichtenvande 'ERROR'-LED
dat daaropwijst
gemist.
o De plaatis vuil.ProbeeroÍ hetreinigenvande plaatoÍ hetgebruikvan
eenandere,schoneplaatde storingopheft.
o De plaatis nietgoed.ProbeeroÍ eenandereplaatde storingopheft.
o Er bevindtzicheenvreemdvoorwerp,bijvoorbeeld
eenstukpapieroÍ
eenrestantvanhetverpakkingsmateriaal,
in de platelade.
o De spelerstaatniethorizontaal.
o Detransportschroeven
zijnnietverwijderd.

s. De plaat wordt afgespeeldwant de onder'TIME'
getoonde speelduurverspringtregelmatig,maar u
kriigt geen geluid.
o De microprocessor
heeftde opdrachtnietgoedontvangen.
Probeer
oÍ hetdrukkenop'STOP/CM'endanopnieuwstartende storingopheft.
o De(stuur)versterker
is nietingeschakeld.
o Destandvande ingangskeuzeschakelaar
vande (stuur)versterker
correspondeert
nietmetde ingangwaaropde speleris aangesloten.
o De(stuur)versterker
oÍ de daaropaangesloten(actieve)luidsprekerboxenwerkenniet.ControleeroÍ dit hetgevalis metbehulpvaneenanderegeluidsbron.
o Deverbinding
tussende speleren de (stuur)versterker
is verbroken.
o Deingangwaaropde speleris aangesloten
is deÍect.Controleer
of dit
hetgevalis doorde spelerop eenandereingangaante sluiten.

nietgoedverwerkt.Probeer
o De microprocessor
heeftzijnopdrachten
oÍ hetdrukkenop 'STOP/CM'endanopnieuwstartende storingopheft.
. De plaatis vuiloÍ sterk bekrast.Probeerof het reinigenvan de plaatof
hetgebruikvaneenandere,schoneof nietoÍ nauwelijks
bekrasteplaat
de storingopheft.
o Deplaatis nietgoed.Probeerof eenandereplaatde storingopheft.
o Er bevindtzicheenvreemdvoorwerp,bijvoorbeeld
eenstuk papierof
in de platelade.
eenrestantvanhetverpakkingsmateriaal,
o Despelerstaatniethorizontaal.

