IN GEBRUIK NEMEfrE

Dank u voor het kiezen van de Philips CD 930 Gompact
Disc Speler.

- s Compact

Disc Speler van de kwalitatief hoogstaande

:^'iips 900 serie geluidsapparatuur, combineert de CD 930
:-3erieure weergavekwaliteit met een hoge mate van
;:cru iksgemak.
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DIGITAL OUT
Deze uitgang levert een digitaal signaal en kan daarom
alleen op een daarvoor geschikte ingang worden
aangesloten. Gebruik hiervoor de meegeleverde cinch-kabel.
Sluit deze bus nooit aan op een niet-digitale ingang van een
versterker, zoals AUX, CD, TAPE, PHONO etc!

ANALOG OUT
J ITPAKKEN

Bij deze CD-speler worden geleverd:
een verbindingskabel (ANALOG OUT);

ETSPAN

N

I

NGSI NSTE LLI NG

Kijk of het typeplaatje achter op de speler de juiste

netspanning vermeldt.
Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw handelaar
of onze service-organisatie.

l=caalde uitvoeringen van deze speler ziln voorzien van een
s3anningskiezer (5), waarmee u zelf de ingestelde
- eispanning kunt wijzigen.
- s u de netspanningsinstelling wijzigt, moet u ook een
^e'rzekering (6) van een andere sterkte aanbrengen:

-ZJA mA (traag) voor 11}fi27

V;

-100 mA (traag) voor 220 V - 230 Vl 230V - 24A

Voor de aansluitkabel naar de versterker.
Steek een rode steker in de bus'R'en de andere steker in
bus 'L
Steek de beide andere stekers in de corresponderende
bussen van de CD- of AUX-ingang van uw versterker.
U kunt ook de TUNER- of TAPE lN-aansluiting gebruiken,
maar in geen geval de PHONO-ingang!
ESI BUS (Enhanced System lntelligence)
Voor het onderling doorverbinden van de apparatuur als u de
speler opneemt in een HiFi-systeem met ESI BUS-aansluiting (bijvoorbeeld de PHILIPS 900 serie) of een eigen afsta ndsbed ien i n gssystee m
.

- een afstandsbediening;
- batterijen voor de afstandsbediening;
- een cinch kabel (DIGITAL OUT).
. Verwijder alle verpakkingsmateriaal van speler en toebehoren.

V.

.

4 IR SENSOR

OFF ON
ln- en uitschakelen van de l(nfra) R(ed) SENSOR.
LET OP!

Als de speler is opgenomen in een HiFi-systeem met ESI
BUS-aansluiting moet deze schakelaar altijd op OFF staan.
Als de speler niet is opgenomen in een HiFi-systeem rnet
ESI BUS-aansluiting moet de schakelaar op ON staan.
Bij het in- en uitschakelen van de lR SENSOR moet de CDspeler altijd uitgeschakeld zijn.

Spanningskiezer (niet alle uitvoeringen)
Zie' Netspan

n

i

'

ngsi nstel i ng'.
I

Zekeringhouder (niet alle uitvoeringen)
Zie' Netspan n ingsi nstel ing'.
I
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POWER STANDBY/OFF

-

17 PLAY/REPLAY

ln- en uitschakelen.

Starten van het afspelen.
Teruggaan naar het begin van een nummer.

P(rogram)

CL

?

:

Openen en sluiten van het geheugen bij het vastleggen van
een programma.
Vastleggen van een programma in het FTS-geheugen.

Ciifertoetsen 1-0
Kiezen van een ander nummer tijdens het afspelen.
Kiezen van een nummer om het afspelen mee te beginnen.

Kiezen nummers bij het programmeren.
lngeven van de opnametijd bij het maken van een bandopname.

!

C(ancel)

6
7

- Informeert u over het functioneren van de speler.
OPEN/CLOSE - Openen en sluiten van het CD-vak. Het

van de

PHONES
LEVEL

-

Aansluiting voor een hoofdtelefoon.

- Regelen van de geluidssterkte bij het luisteren

via

een hoofdtelefoon.

- lngeven van persoonlijke

voorkeursinstellingen.

21 EDIT

24 TIME -

Kiezen welke tijdsinformatie u

wilt zien.

Controleren van een programma.
Controleren van het PRESETs-geheugen.
SHUFFLE

12 SCAN

- Afspelen

in een willekeurige vólgorde.

- Automatisch afspelen

van het begin van ieder

nummer.
13 REPEAT

-

Herhalen van het afspelen.

14 FTS - Activeren van het FTS-geheugen (FTS = Favourite
Track Selection).

K

TRACK>

Kiezen van een ander nummer tijdens het afspelen.
Kiezen van een nummer om het afspelen mee te beginnen.
Kiezen van de opnametijd bij het maken van een
ba

AFSTANDSBEDIENING
De toetsen op de afstandsbediening hebben dezelfde functie
als de overeenkomende op de speler;
PREV(ious) - K TRACK and NEXT = TRACK >l
Extra toetsen:

- VOLUME

10 REVIEW

ndopname.

16 STOP/CP
Stoppen van het afspelen.
Wissen van een programma (CP = Clear Program),

32

20 PRESETS

Display

CD-vak sluit ook door er even tegen te drukken.

15

SEARCH >> - Snel opzoeken van een passage
tijdens het afspelen.

pauze tussen de verschillende nummers.

l(nfra) R(ed) SENSOR
afstandsbediening.

11

<<

22 FADER - 'Aan- en uitlopen' tijdens het afspelen.
23 AUTO SPACE - Automatisch invoegen van een extra

5

I
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19

lngeven van de opnametijd bij het maken van een
bandopname.

Wissen van nummers uit een programma.
Wissen van favoriete selecties uit het FTS-geheugen.

- Ontvangt de signalen

18 PAUSE - Onderbreken van het afspelen.

+

Aanpassen van de geluidssterkte als de speler is
aangesloten op een versterker of HiFi-systeem zonder eigen
af sta

ndsbed ien ing.

De batterijen van de afstandsbediening gaan ongeveer een
)aar mee; gebruik als vervanging alleen batterijen van het
type RO3, UM4 of AAA.
LET OPI
Als de speler is opgenomen in een HiFi-systeem met ESI
BUS-aansluiting móet de lR SENSOR Of É ON -schakelaar

I

I

(4}opdeachterkantVandespeleraltijdopoFFstaan.

De speler kan dan met de afstandsbediening van het
systeem worden bediend'
,^.,,^. met
^^^ rriEi
HiFi-systeem
Als de speler niet is opgenomen in een
ESI BUS-aansluiting moet de schakelaar op ON staan
De speler kan dan met de meegeleverde afstandsbediening
worden bediend
R sENsoR moet de cD-
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AFSPELEN ( PLAY/R

PLAY

E

@

PLAY)

o Druk POWERSTANDBY/OFF in om de speler in te
schakelen.

o Open het CD-vak met OPEN/CLOSE.

-o i..i1'tr,.i't licht op.

Leg een CD in met de bedrukte kant ntaar boven en sluit
het CD-vak.

REPEAT - Licht op als een CD of programma wordt herhaald.
REPEAT 1 - Licht op als een nummer wordt herhaald.

-

- - ircht op als de speler een opdracht
- I cntvangt (lR SENSOR ON).

van de afstandsbedie-

FTS

( ^ ppert na het indrukken van de FTS-toets.

- r^t op tijdens het afspelen van een FTS-programma.
PROGRAM
.,- gpert tijdens het samenstellen van een programma.
- :rt op tijdens het afspelen van een programma.
SHUFFLE - Licht op als de nummers in een willekeurige
, : jo'de worden afgespeeld.
1P4CK - Geeft aan:
.'. eik nummer wordt afgespeeld;
-e: aantal nummers op de CD of in een programma.
TRACK TIME - Geeft de verstreken speelduur van het
::3 ende nummer aan.
REM(aining) TRACK TIME - Geeft de resterende speelduur
* i^ net spelende nummer aan.
TOTAL REM(aining) TIME - Geeft de resterende speelduur
.=^ de CD of een programma aan.
TOTAL TIME - Geeft de totale speelduur van de CD of een

: -:Eramma aan.
PAUSE - Licht op als het afspelen wordt onderbroken.
AUTOSPACE - Licht op als een extra pauze wordt ingevoegd

:-ssen de verschillende nummers.

llllr,

FADER

rrrlll-

Geeft de'aan- en uitlooptijd'aan.

-

Licht op als de speler in de EDIT-stand wordt gezet.
Numrnerindicator 1-20 - Toont het aantal nummers op de CD.
+2A - Licht op als er meer dan twintig nummers op de CD staan.
EDIT

::=ri iiii - Licht op als de inhoudsopgave

van de CD wordt
jelezen.
- : -,lii: ii - Licht op als u tijdens het inlezen van de inhouds:3geve op STOPICP drukt.
- ili.:::;il- - Licht op als u het afspelen probeert te starten
-:-,vijl er geen CD in het CD-vak ligt.
-:'=i..lj;,: - Licht op als u het afspelen probeert te starten terwijl
:: CD met de bedrukte kant naar beneden ligt of beschadigd is.
:'iJi'ii.:, ï i:,;;::ii..li,; Licht op als u een niet bestaand
:'ack)nummer kiest.
I - I i] 1'::'!....;::;"i - Licht op als u een functie probeert te activeren
.',3arvoor u eerst het afspelen moet starten.
: -r I i.li :iï'ï'1..;i::' - Licht op als u een functie probeert te
waarvoor u eerst het afspelen moet stoppen.

licht op, gevolgd door l':í:::iïí.li;ïi'ii.ï; het display toont
het aantal nummers en de speelduur van de CD.
. Druk op PLAY/REPLAY om het afspelen te starten.
U kunt ook meteen na het inleggen van de CD op PLAY/REPLAY drukken; het CD-vak sluit dan automatisch.
De nummerindicator toont hoeveel nummers de CD bevat;
telkens als een nummer gespeeld is, dooft het.
Onder TRACK ziet u steeds welk nummer wordt afgespeeld
en.onder TRACK TIME de verstreken speelduur ervan.
Na het laatste nummer stopt het afspelen.
o Druk POWER STANDBY/OFF in om de speler uit te
ll-i...lli::ii::1

scha kelen.

U kunt het afspelen onderbreken door op PAUSE te drukken;
PAUSE licht dan op. Druk op PLAY/REPLAY om het afspelen te
hervatten; drukt u eerst nogmaals op PAUSE en daarna op
PLAY/REPLAY dan wordt het nummer opnieuw gestart.
Drukt u tijdens het afspelen op PLAY/REPLAY dan wordt het
spelende nummer opnieuw gestart.
U kunt het afspelen stoppen door op STOPICP of OPEN/CLOSE te drukken.

-

':riveren

KIEZEN VAN EEN ANDER NUMMER TIJDENS HET
AFSPELEN (1-O)

o Toets het gewenste nummer in (nummers bestaande uit2
cijfers moeten binnen 2 seconden worden ingetoetst).
De muziek stopt en even later wordt het gekozen nummer
af

gespeeld.

U kunt het nummer ook met TRACK

>

of

l{

SNEL OPZOEKEN VAN EEN PASSAGE

TRACK kiezen.

(<< SEARCH >>)

o Houd << ingedrukt om richting begin te zoeken.
o Houd >> ingedrukt om richting einde te zoeken.
De tijd dat u een toets indrukt, bepaalt de snelheid waarmee u zoekt:

de eerste 2 seconden vrij langzaam, met geluid;
daarna met de hoogste snelheid, zonder geluid.
Komt u aan het einde van de CD en u laat u >> los, dan
begint het afspelen weer enkele seconden voor het eindpunt.

BEGINNEN MET EEN BEPAALD NUMMER

(1-O)

o Toets het gewenste nummer in (nummers bestaande uit2
cijfers moeten binnen 2 seconden worden ingetoetst).
Het afspelen begint met het gekozen nummer.
U kunt het nummer ook met TRACK > of
vervolgens op PLAY/R EPLAY dru kken.

l{

TRACK kiezen en
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BEDIENING
INSTELLEN VAN DE'AAN. EN UITLOOPTIJD'(FADER)

KENNISMAKEN MET DE CD (SCAN)

. Druk voor of tijdens het afspelen op SCAN.
- Als het CD-vak open was, gaat het nu dicht.
- ::;ïi..}:ïi'+ licht op en de eerste 10 seconden van ieder nummer
worden achtereenvolgens afgespeeld
Onder TRACK TIME worden telkens 10 seconden afgeteld.
o Druk nogmaals op SCAN of op PLAY/REPLAY als u bij een
nummer komt dat u helemaal wilt horen.

Andere'SCAN'-tijden kunt u ingeven in de PRESETS-stand.Zie
hiervoor:' PERSOONLIJKE VOORKEURSINSTELLINGEN' op
pag.36
AFSPELEN IN EEN WILLEKEURIGE VOLGORDE (SHUFFLE)

o Druk voor of tijdens het afspelen op
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SHUFFLE.

Als het CD-vak open was, gaat het nu dicht.
SHUFFLE licht op; de nummers worden nu in een
willekeurige volgorde afgespeeld.
Voor elk volgend nummer licht :iii"íi..,i:ïi-'í...íi:: op.
Druk opnieuw op SHUFFLE als u terug wilt naar het normale
af

LET AP!

De FADER-functie kan alleen gebruikt worden als de speler
via de ANALOG OUT-uitgang is aangesloten op de
versterker of het systeem.

o Druk tijdens het afspelen op FADER.
FADER licht op en lllrr', begint te knipperen.
Het geluidsniveau neemt nu geleidelijk af (FADE OUT =
'uitlooptijd') waarna de speler in de PAUSE-stand gaat.
o Druk opnieuw op FADER.
- r,rlttl begint te knipperen; het afspelen gaat verder en het
geluid neemt nu weer toe tot het oorspronkelijk ingestelde
niveau (FADE lN = 'aanlooptijd').
Andere 'aan- en uitlooptijden' kunt u in de PRESETS-stand ingeven
Zie hiervoor:' PERSOONLIJKE VOORKEURSINSTELLINGEN'

op pag.. 36.
AANPASSEN VAN DE GELUIDSSTERKTE (_ VOLUME +)

spelen.

Drukt u op K TRACK dan gaat u terug naar een al gespeeld
nummer.
Drukt u op TRACK
nummer.

>

LET OP!

Gebruik de - VOLUME +-toetsen (op de afstandsbediening
alleen als de speler is aangesloten op een versterker of
HiFi-systeem zonder eigen afstandsbediening.
De met - VOLUME + gekozen instelling blijft bewaard
het geheugen van de speler, ook als u deze uitschakelt.

dan kiest u een willekeurig volgend

Drukt u tweemaal op REPEAT dan wordt het afspelen steeds
in een andere volgorde herhaald; het begint dan wel steeds
met hetzelfde nummer.

o Houd - VOLUME ingedrukt.

HERHALEN VAN EEN NUMMER (REPEAT)

.
.

Druk voor of tijdens het afspelen op REPEAT.
REPEAT 1 licht op en het nummer wordt nu steeds herhaald.
Druk tweemaalop REPEAT om het herhalen te beëindigen.

HERHALEN VAN DE CD (REPEAT)

o Druk voor of tijdens het afspelen tweemaal op
o

REPEAT.

REPEAT licht op en de CD wordt nu steeds herhaald.
Druk opnieuw op REPEAT om het herhalen te beëindigen.

OVERGAAN NAAR EEN ANDERE TIJDSINFORMATIE (TIME)

o Druk op TIME als

u de resterende speelduur van het
spelende nummer wilt weten (REM TRACK TIME)
o Druk nogmaals op TIME als u de resterende speelduur van
de CD wilt weten (TOTAL REM TIME).
o Druk opnieuw op TIME als u terug wilt naar de verstreken
speelduur-indicatie van het spelende nummer (TRACK TIME).

INVOEGEN VAN EEN EXTRA PAUSE (AUTO SPACE)

o Druk op AUTO

SPACE.

-

AUTOSPACE licht op; tijdens het afspelen wordt nu een
extra pauze tussen de verschillende nummers ingevoegd.
o Druk opnieuw op AUTO SPACE om de extra pauze weer
ongedaan te maken.

Andere pauzetijden kunt u in de PRESETS-stand ingeven .Zie
hiervoor:'PERSOONLIJKE VOORKEURSINSTELLINGEN' op

pag 36
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op; het uitgangssignaal van de speler neemt
nu stapsgewijs af
De verschillende stappen worden op het display getoond.
o Laat de toets los zodra de gewenste geluidsstetkte is bereikt.
o Houd VOLUME + ingedrukt.
- i.''i.lii...i iiïii:1 licht op; het uitgangssignaal neemt nu in dezelfde
stappen weer toe tot het maximum niveau.
o Laat de toets los zodra de gewenste geluidssterkte is bereikt

-
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PROGRAMMEREN

FAVOHIETE SELECTIES

VASTLEGGEN VAN EEN PROGRAMMA (PROGRAM en 1-0)

i U kunt een programma ook vastleggen in het permanent

i (FTs)-geheugen van de speler. Uw iavoriete selectie van

Per CD kunt u tot 30 nummers, in elke gewenste volgorde,

i een bepaalde CD kunt u dan op elk gewenst moment
1 oproepen en afspelen. De selectie blijft in het FTSI geheugen bewaard, ook als u de hele CD afspeelt of er een
; ander (tijdelijk) programma uit samenstelt.
i Het aantal CD's dai u vast kunt leggen is afhankelijk van het
i aantal nummers per programma.

vastleggen in een programma.

o Druk (in STOP-stand) op P(rogram) om het geheugen te
openen.

. FF:i.;iii=ïi:ïiï licht op en PROGRAM begint te knipperen.
- Toets de gewenste nummers in; elk nummer dat u intoetst
wordt direct in het programma opgenomen.
- Telkens als u een nummer intoetst (= vastlegt), ziet u onder

'
l

LET AP!
i De FTS-toets moet altrjd gebruikt worden samen met

TRACK en TOTAL TIME het aantal nummers en de
speelduur van uw programma
De nummerindicator toont steeds welke nummers zijn
vastgelegd.
o Druk op P(rogram), STOPICP of PLAY/REPLAY om de
prograrn meerstand te verlaten.

I

i andere toetsen. Na het indrukken van FTS, verschijnt'de
j:::'Ë:i.ii.:;Ë:ii:'ii'? '. i'..'i...;...; i " :::ii:,.iï::ï::,...iï:. - i..i::iiii:i{i...
, boodschap 1"1'f
tweemaal
op
het
display.
I
I Druk de volgende toets in hinnen de tijd dat deze
i booOschap Íerschijnt anders gaat de s§eler terug in de
rSTOP-stand.
I

licht op als u probeert meer dan 30 nummers vast te

CONTROLEREN VAN HET PROGRAMMA {REVIEW)

.
-

Druk voor, tijdens of na het afspelen op REVIEW.
licht op.
Alle nummers verschijnen in de geprogrammeerde volgorde
onder TRACK.
Onder TRACK TIME ziet u de speelduur van elk nummer.
F:f,i.'''í.ii:.il.i

ii{i

ï::'ï;i:*i.iï;,:i:1ii'ï

licht op als er nog geen enkel nummer is.

Met REVIEW kunt u snel de verschillende 'informatieblokken'
laten verschijnen.

VASTLEGGEN VAN EEN FAVORIETE SELECTIE
(FTS en PROGRAM)

o Druk op FTS

(í,

ïE

FTS begint te knipperen.

_ i.; J'i-:.1; i;,il,i-ji';ii11..ji.j

.
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Opzoeken van een passage is alleen mogelijk binnen het
nummer dat wordt afgespeeld

LET OP!
Als van een CD al een selectie was vastgelegd dari wordt
deze automatisch gewist, en wordt de nieuwe selectie
onder het oude volgnumrner opgenomen
Als i'i1..ï :::ïi::';:ti-li::l oplicht dan is het FTS-geheugen vol; u
zult nu een of meer favcriete selecties moeten r.vissen
om plaats te maken voor het nieuwe programma.

WISSEN VAN EEN PROGRAMMA
(STO P ICP of O PEN/CLOSE)

AFSPELEN VAN EEN FAVORIETE SELECTIE
(FTS en PLAY/REPLAY)

.

o Druk op FTS"

.

Druk voor of na het afspelen (STOP-stand) op REVIEW.
i.i.i' ljcht op,
Alle nummers verschijnen in de geprogrammeerde volgorde
onder TRACK.
Druk op C(ancel) zodra het nummer verschijnt dat u wilt
;""i"": ; ':' :""'

i'':.:-'-.;." .:. ;""

.

wissen.
Het nummer verdwijnt van de nummerindicator; het is nu
gewist.
Op het display ziel u even de resterende programmatijd.

1T
q,

z

programma
De selectie is nu onder dit nummer vastgelegd in het FTSgeheugen.

gebru ikt.

(CANCEL)

o

o Druk nogmaals op P(rogram)

Alle toetsen (behalve EDIT, P(rogram), C(ancel), PRESETS en
FTS) kunnen tijdens het afspelen van een programma worden

WISSEN VAN EEN NUMMER UlT HET PROGRAMMA

F

- ï:: ï::ï licht op, met daarnaast het volgnummer van dit

Druk op PLAY/REPLAY.
Het afspelen begint met het eerste nummer van het
programma.

Druk tweemaal, of, als het afspelen al gestopt is, éenmaal
op STO?ICP', u kunt ook meteen op OPEN/CLOSE drukken.
Het prograrnma is nu gewist

ÉG-

. verschijnt

Druk op P(rogram) om het geheugen te openen.
o Stel uw programma samen zoals beschreven bij
,PROGRAMMEREN'.

AFSPELEN VAN HET PROGRAMMA.(PLAY/R EPLAY)

.

@

FTS begint te knipperen.

-

1,.,.,.i,.,..,,'''.,;.''...''.:..:I'.ai..''.iii''.''.....:.,Verschijnt
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tweemaal op het display.
o Druk op PLAY/REPLAY.
De gekozen selectie wordt nu afgespeeid.
. Druk tweemaal op STOPICP als u wilt terugkeren naar het
norrna le af spelen.

Als i'li] 1'1'1;ii
vastgelegd

j"''i='i;'-;;"'i=:i;::ii'Ï

oplicht is er geen favoriete selectie

Aile toetsen (behalve EDIT, P(rograrnme), C(ancel), PRESETS
en FTS) kunnen tijdens het afspelen van een favoriete selectie
worden gebruikt,
Opzoeken van een passage is alleen mogeiilk binnen het
nummer dat wordt afgespeeld.
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ANDERE MOGELIJKHEDEN

FAVORTETE SELECTTES
WISSEN VAN EEN FAVORIETE SELECTIE (FTS en CANCEL)

.

PERSOONLIJKE VOORKE

Druk op FTS.
FTS begint te knipperen.
iï"ï",.{
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i.:rí;ii"ií'ïii,;.::.ii.f
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ETS)

speler, ook als u deze uitschakelt.
ï 'í.i..''ï:ii. licht op als u een 'verkeerde' toets
indrukt tijdens het instellen.

l!

>

P R ES

Alle instellingen blijven bewaard in het geheugen van de
;::'1;;,r.1;;;'j"1i, ;:ti...

o Kies het nummer van de selectie die u wilt wissen met
TRACK

(

van de speler.

tweemaal op het display.
o Druk op C(ancel).
i"'i i"; r"';:"'::"'1 liCht Op.

-

NSTE LLI NGEN

ln de PRESETS-stand kunt u voor een aantal functies van de
speler uw voorkeursinstellingen vastleggen in het geheugen

"
i+"t - ':.ïi..+í iï::ï::i i::.
i::'-- i"'s.:,:!i.,,i"'i.:'í
i'ïi'ïi... í... VefSCn' nt
-....

U RSI

TRACK.

o Druk nogmaals op C(ancel).

- i:ï'ï'tiÍ i-liïïiti.-

i*. í...í...i:ï.

Openen van het PRESETS-geheugen
o Druk op PRESETS.

í.j licht op.

- oe s"ïó.tiö il;-ö"',,Jirt

-

Als het volgnummer niet bekend is:

.

Leg de CD in en sluit het CD-vak.

o Druk op FTS.

FTS begint te knipperen.

!.- ! i-r !,-'i':'! ii.tr;,:'ï.4!"'!-.ï-'i ,'-! t -

-
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Druk op C(ancel).

op met daarnaast het volgnummer van deze
selectie.
Druk nogmaals op C(ancel).
!"" "r","" :"":"':!..'i....
i:i:i... i... i: i..i licht op.
De selectie is nu gewist.

i.:.i...i-i licht

:

.,,,.!

2 ....'.

!3

!

WISSEN VAN HET HELE FTS-GEHEUGEN
(FTS, REPEAT en CANCEL)

o Druk op FTS.
FTS begint te knipperen.

- i; ï::i i;'íï:i..,i.:;i;1ii::?iï - i'::;:i...,t"i ï -:iii':íi.íi:ïi:rí...í::. - t.Lí:ii"ii..:í:i:i... verschijnt
tweemaal op het display.
o Druk REPEAT en C(ancel) tegelijkertijdin.
-o i:lí-.í-j Éii...í... licht op.
Druk nogmaals op C(ancel)
- i.-iïliil[:ïí.- licht op, gevolgd door i':ïi...i... i:'ï:iï i::lïi:ii..:í:ii-.í-í:iií..i.
r.rn

n..r

..in

!.ï"ï';-; ;-lii-'ï" ïi..'f,r:l

!

,

...,.

dru kt.

!

l.--

t

.!. !.

licht op als u op een van de andere toetsen

í::'Ë:i:1r

ii:iii:."ï'iiii

ï;,:ïiii.i..:

j. i:ïiri * ï::i::iï:jïi:.fi; - llli:i'::'1ii..li:i:

'Aan-en uitlooptijd'

o Druk op FADER

-

-::iii..ll:ii'i

" i':':'i...;::'j'i"

verschijnt tweemaal op het display.
Gedurende de tijd dat deze boodschap verschijnt is het
PRESETS-geheugen open. De eerste instelling moet daarom
binnen deze tiid gekozen worden anders gaat de speler
terug in de STOP-stand.
U kunt nu de volgende f uncties, in elke gewenste volgorde,
instellen:

!"":"':!"':!""i"':

(FADE R)

ll^Lr

^^-r
^r ^l
-l^
trcht op met
ingestelde 'aandaarnaast
de

ï-

i'!i...i!.::.!,:.

/u

itlooptijd'

.

o Toets de gewenste tijd in: minimaal 2 seconden en maximaal
0 seconden.
ï:i"ï i:; ïi.ií,ií::i.i licht op; de 'aan-f uitlooptijd' is nu ingesteld.
o Kies de volgende instelling of druk op STOPICP, PRESETS of
nogmaals op FADER om terug te gaan naar de STOP-stand.
1

-

1':111rf

'Scan-tiid' (SCAN)

o Druk op

-

SCAN

licht op met daarnaast de ingestelde 'scan-tijd'.
o Toets de gewenste tijd in: minimaal 10 seconden en
maximaal 30 seconden.
- í:'i;,:i::.:::ïi::: i- lï ïi:li;ïi:i.i licht op; de 'scan-tijd' is nu ingesteld.
o Kies de volgende instelling of druk op STOPICP, PRESETS of
nogmaals op SCAN om terug te gaan naar de STOP-stand.
:::ïi.-;::ïi':i

Extra pauze (AUTO SPACE)

o Druk op AUTO

-

SPACE

licht op met daarnaast de ingestelde pauzetijd.
o Toets de gewenste tijd in: minimaal 0 seconden en maximaal
:::ïi:'iïl..li:::

9 seconden.
i...:i...2i....,....i......!..

-

i" !':: i" "''t ï"

i

,ï.ï.1..;i:;:i::.i..?
"

licht op; de pauzetijd is nu ingesteld.

o Ki;;;; uàts"nde instelling of druk op SToPICB

pRESETS of
nogmaals op AUTO SPACE om terug te gaan naar de STOP-

sta nd

.

Afspeelstand

(PLAY)

Afhankelijk van welke speelstand u kiest, begint, na het
inschakelen van de speler of het sluiten van het CD-vak met de
hand, het afspelen automatisch met:
de hele CD (AUTO-PLAY);
de nummers op de CD in een willekeurige volgorde (AUTOSH U FFLE)

het FTS-programma van de CD (AUTO-FTS-PLAY);
het FTS-programma in een willekeurige volgorde (AUTOFTS-SH

U

FFLE);

Kiest u voor AUTO-STOP, dan moet u zelf het afspelen starten
met PLAY/REPLAY SHUFFLE of SCAN.

o Druk op PLAY/REPLAY.

-

i?i...i';i;;; ii:i'ïi..;ïi - i:'i--i.:ï'ï'- lïrii..;iri1't í...i:i: - í: ï:::ï yerschijnt tweemaal
op het display.
o Kies de gewenste afspeelstand binnen de tijd dat deze
boodschap verschijnt anders gaat de speler terug in de

STO P-stand.

Drukt u op STOPICP (= AUTO-STOP), PLAY/REPLAY
(= AUTO-PLAY) of SHUFFLE (= AUTO-SHUFFLE), dan licht
i1:i:ïíi:::ïi:ï'I ::i;'ï'l.ii;ïí:i.íli op; de afspeelstand is nu ingesteld.
Drukt u op FTS dan verschijnt i: ï::i ir'::'i...,í,:i I -::ii'.ii..iï::ï::!....íiii op het
display.
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FAVORIETE SELECTIES
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.

U kunt nu AUTO-FTS-PLAY of AUTO-FTS-SHUFFLE kiezen
door op PLAY/REPLAY of op SHUFFLE te drukken.
-F.:f:ii:::'ï ::i ïi..ïi'ï:iïií..i licht dan op; de (FTS-)afspeelstand is nu
ingesteld.
Kies de volgende instelling of druk op STOPICP, PRESETS of
nogmaals op FTS om terug te gaan naar de STOP-stand.

B licht op en de nummerindicator geeft de nummers voor
kant B aan.
o Draai de band om.
o Druk op PLAY/REPLAY.
De resterende nummers worden nu afgespeeld.

Gontroleren van het PRESETS-geheugen (REVIEW)

-

Zolang de speler in de PRESETS-stand staat, kunt u het
PR ES ETS-ge heugen controleren
:

o Druk op

-

FË:L::ii:j. ï

REVIEW.

# licht op.

'

-o Alle instellingen

worden nu op het display getoond.
Met REVIEW kunt u snel de verschillende 'informatieblokken'

laten verschijnen.

.

'ï::i

l"li::: i.''

.,ï i:::

=F:ï.:ií:::
r,erschijnt

ii; - i1'r'i::ii.iiïi;l; -

1li{i'::L;::1i.1í:Ï

-

::Ïi.liïit - i'r'r;'1..;:':i';"

tweemaal op het display.
Druk op STOPICP of nogmaals op PRESETS om terug te
gaan naar de STOP-stand.

LET OP!
Zodra u op PLAYIREPLAY drukt, worden de andere
functies van de speler (behalve TIME and REVIEW), tijdelijk
uitgeschakeld om te voorkomen dat de opname wordt
verstoord; i::ii:i,1 ï- i::ïi.l ï'i i'irj: licht op als u tijdens het
afspelen/opnemen op een van de andere toetsen drukt.
U kunt het afspelen/opnemen beëindigen door op STOP/CP of OPEN/CLOSE te drukken; i:::i.lii. ï' ill;r:ï;'ii.li:ii..i.. iï:i:i
licht dan op.
ls de CD of het programma langer dan de totale opnametijd
van de band dan stopt het afspelen na het laatste
nummer dat op kant B van de band past.

Afspelen in de TIMER EDIT-stand:

o Druk driemaal op EDIT

EDIT

)e

ED|T-functie heeft twee opneemstanden (EDIT en EDIT
CPTIMAL) en een afspeelstand (TIMER EDIT),
ir de EDIT- en EDIT OPTIMAl-stand kunt u de opnametijd
'ran de band vastleggen in het geheugen van de speler.
in de TIMEH EDllstand kunt u een gewenste speelduur
vastleggen.

- De speler

bepaalt welke nummers op een kant van
oe band passen en het afspelen stopt automatisch na het
iaatste nummer.
EDIT

EDIT OPTIMAL - De speler maakt nu optimaal gebruik van
cie beschikbare opnametijd door bijvoorbeeld een nummer
voor kant B op kant A op te nemen als daar nog wat tijd

over is.
TIMER EDIT - Tegen het einde van de ingegeven speelduur
zal het geluidsniveau geleidelijk afnemen volgens de
vastgelegde 'uitlooptijd' (PRESETS). Eventueel wordt de CD
of het programma gedeeltelijk herhaald om de ingegeven
speelduur in ziln geheel te benutten.
LET OP!

De ED|T-functle kan nietworden gebruikt bij CD's met
meer dan 29 nummers.
De - VOLUME +-toetsen mogen tijdens het opnemen
(EDIT en EDIT OPTIMAL) niet gebruikt worden .Ze
bel'nvloeden namelijk de signaalsterkte van de speler.

Opnemen in de EDIT (OPTIMAL)-stand:
. Druk (in STOP-stand) eenmaalop EDIT om de (normale)
EDIT-stand te kiezen of tweemaalom de EDIT OPTIMAL-

-o
ir

(in STOP-stand).

ic
IG

TIMER EDIT licht op en 'ï'i iïii::Ëi verschijnt op het display.
Kies de gewenste speelduur met K TRACK >l of de
ClJTefïOeïSen I -U. .:::;í..i i'i .i. i"i , '"ïi;, i'! .i. !"! , i;;;,i...i i'! .i. i"i , .:::ii..i

I

l-

iï i. i''i , ii..:i..: ï'r !,. ï i of ii::iilj j'ï ,i i'f
Op de nummerindicator zieï. u het aantal nummers (van de
CD of het programma) dat in de ingegeven tijd kan worden
afgespeeld.
Pruk op PLAY/REPLAY.
U kunt het afspelen ook met SHUFFTE starten; de nummers
worden dan in een willekeurige volgorde afgespeeld.
Tegen het einde van de ingegeven speelduur neemt het
geluidsniveau geleidelijk af. Eventueel wordt de CD of het
programma gedeeltelijk herhaald om de ingegeven
speelduur in zijn geheel te benutten.
Aan het einde van de 'uitlooptijd' stopt het afspelen.
.

r
-

-

LET OP!
Zadra u op PLAY/REPLAY of SHUFFLE drukt, worden de
andere functies van de speler (behalve TIME and REVIEW),
tijdelijk uitgeschakeld; i::.i.i i. ï i:til- ï- i i.''i:i licht op als u
tijdens het afspelen op een van de andere toetsen drukt.
U kunt het afspelen beëindigen door op STOPICP of
OPEN/CLOSE te drukken; i:: ii -i'ï' i.li::i ii. i::.i. i.. iï.i.i licht dan
op.

LUISTEREN VIA EEN HOOFDTELEFOON (PHONES)

o Sluit een hoofdtelefoon met een steker van 6,3 mm aan op
de PHONES-uitgang.

o De geluidssterkte regelt u met LEVEL.

stand te kiezen.
EDIT of EDIT OPTIMAL licht op
o Met l{ TRACK en TRACK > kunt u nu de gewenste
'ii::i..:,
i.: L'i'ii::,, il li:,ili, i:l iiiii..:, i.: il.illi of
opnametijd kiezen: il:-"..'".

ÀnJ.r. tijden kunt u kiezen met de cijfertoetsen

1-0.

-

A licht op en de nummerindicator geeft aan welke nummers
op kant A van de band passen.
o U kunt nu de hele CD of een programma eruit opnemen.
o Druk op PLAY/REPLAY.
De nummers voor kant A van de band worden achtereenvolgens afgespeeld,

-

Na elk nummer wordt de in de PRESETS-stand vastgelegde
pauze (AUTO SPACE) ingevoegd.
AUTOSPACE licht op.
Na het laatste nummer stopt het afspelen.
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SYSTEEM ASPECTEN
ENHANCED SYSTEM INTELLIGENCE (ESI)

STAND BY

Als de speler via de ESI BUS-aansluitingen is verbonden
met de ESI BUS-aansluitingen van een HíFi-systeem (bijvoorbeeld de PHILIPS 90C serie), kan de speler bediend worden
met de afstandsbediening van het systeem, Bovendien zijn
dan de onderstaande f uncties toegankelijk (indien aanwezig
op het systeem):
LET OP!

o Met de STAND BY-toets op de afstandsbediening van het
syteem kunt u de CD-speler in STAND BY zetten.
De speler gaat automatisch in STAND BY wanneer het hele
systeem in STAND BY wordt gezet.
- Als het CD-vak open was, zal het nu dichtgaan.
Een eventueel programma zal worden gewist.
o U schakelt STAND BY weer uit door op een van de volgende
toetsen te drukken:
PLAY/REPLAY STOPICP, SCAN, SHUFFLE, 1.0; EDIT,
OPEN/CLOSE, K TRACK >1, FTS, PRESETS of P(rogram).

Als u van de onderstaande functies gebruik maakt, moet de
lR SENSOH van de speler uitgeschakeldzijn (schakelaar 4
aan de achterkant van de speler).
Bij het in- en uitschakelen van de lR SENSOH moet de CD-

speler altijd utfgleschakeld zi1n.

.

CD DUBBING (synchroon opnemen)

I
I

o
o.
o
:L
§,
E
J

o,
í,Í'

o Zet de speler in de STOP-, EDIT- of EDIT OPTIMAL-stand.
o Druk op CD SYNC. (CD DUBBING) op het cassettedeck
Het afspelen start maar er wordt nog niets opgenomen; u
ku nt n u het opna men ivea u instellen.
o Druk op PLAY op het cassettedeck.
De opname begint en na 6 seconden begint het afspelen
opnieuw aan het begin van de CD of het programma.
Na elk nummer wordt de in de PRESETS-stand vastgelegde

-

pauze (AUTO SPACE) ingevoegd.
Aan het einde van kant A van de band, stopt het afspelen;
het spelende nummer wordt opnieuw opgenomen op kant B
van de band (behalve wanneer EDIT of EDIT OPTIMAL actief
is)

Na het laatste nummer stopt het afspelen/opemen.
LET OP!

Zodra u de opnarne start, worden de andere functies van
de speler (behalve TIME en REVIEW), tijdelijk uitgeschakeld
om te voorkomen dat de opname wordt verstoord; i...ili
ilii ii::;íi í.ïii:.. i::ïi.. ï -íi'i:t licht op als u tijdens het afspel enÉ
opnemen op een van de andere toetsen drukt.
U kunt het afspelen/opnemen beëindigen door op
'í.iii.:;
SïO?lCP of OPENlCLOSE te drukken; ili.:i - i;ii.iili:i
i.,..r:::: ii....!i:.i... i.., í:: i.i icht dan op.
ïjdens het synchroon opnemen zal het met - VOLUME +
ingestelde geluidsniveau vervallen en worden teruggebracht naar het op de versterker ingestelde niveau.
De - VOLUME + toetsen mogen tijdens het opnernen
niet gebruikt worden . Ze beïnvloeden namelijk de
signaalsterkte van de speler.
Als de CD-speler (of het systeem) in STAND BY wordt
gezet, wordt de CD DUBBING-functie opgeheven.
I

-

-

AUTOMATISCHE BRONKEUZE
Als de AUTO SELECT-toets van de versterker ingedrukt
wordt de CD-speler automatisch actief zodra u op
PLAY/REPLAY SCAN of SHUFFLE drukt
AUTOMATISCH E STOP-FU NCTI

is,

E

Als de AUTO SELECltoets van de versterker ingedrukt is,
gaat de CD-speler automatisch in de PAUSE-stand zodra een
andere bron in het systeem wordt gekozen (behalve wanneer
EDIT of CD DUBBING actief is).
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TIMER

Met de TIMER-functie kunt u het afspelen (van een CD of
een programma) op een bepaalde tijd laten beginnen', zie
hiervoor de instructies in de gebruiksaanwijzing van de tuner
(bijvoorbeeld FT 930)

"l

!.i'!i::.ii i....:::;i"ii....i::.i...i...i:i.ili licht op als er geen CD in het CD-vak
ligt op het moment dat het afspelen zou moeten beginnen of
als u op een van de toetsen van de speler drukt tijdens het
afspelen in de TIM ER-stand.

AANVULLENDE INFORMATIE @)
ONDERHOUD

TECHNISCHE GEGEVENS

De CD,S

o

Schr'r1f

Au dio-specificaties (typisch

nooit op de bedrukte kant van een CD.

o Plak ook geen etiketten op de CD.
o Houd de glanzende kant van een CD schoon. Gebruik
daarvoor een zachte, niet-pluizende doek en wrijf daarmee in
rechte lijnen vanuit het midden over de plaat.
o Gebruik geen onderhoudsmiddelen voor grammofoonplaten
voor het schoonmaken van een CD.
. Vet-oplossende of krassende reinigingsmiddelen mogen ook
nooit worden gebruikt.
De speler
o Een met water bevochtigde zeem volstaat voor het
schoonhouden van de behuizing van de speler.
o Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol, spiritus,
ammonia of slijpende bestanddelen bevatten.

Digitaallanaloog-omzetting : Bitstream-omzetting, differential
mode {128 x over sampling, 1 bit, 3rd order noise shaper)
Audio-uitgangssignaal:....
..2 Vrms
lmpedantie PHONES-uitgang: .
..8 - 1000 ohm

Voeding

VERHELPEN VAN STORINGEN
Controleer bi1 eventuele storingen de volgende punten voor
uw speler voor reparatie aanbiedt:

)

Frequentiegebied:.....
...,.2H2-20kHz
Amplitude-linearireit: ..
...0,03 dB (20 Hz - 20 kHz)
Fase-lineariteit:
...... ...0,5" (20 Hz - 2A k1zl
Linearireir bij - 90 dB:.
.....0 dB
Dynamisch bereik: ...
.....97 dB
Signaal/ruisverhouding: ..112 dB (A-gewogen)
Kanaalscheiding......
.....1 05 dB
Totale harmonische vervorming:
0,00 1ïo/o

u

Netspanning en -f requentie: zie het typeplaatje op de
achterkant van de speler
Opgenomen vermogen: .
.....ca. 10 W
Veiligheidseisen:.....
.,...18C 65

Behuizing

door een grote temperatuursovergang heeft zich condens op
de lens van de laser gevormd; deze verdwijnt na enige tijd
vanzelf;
de CD ligt niet met de bedrukte kant boven of het vak is

Materiaa l/afwerking:

F

metaal en polystyreen met siermaterialen
Afmetingen (b x h x d): ....
. ..435 x 106 x 300 mm
Gewicht: ...
.....ca.A kg

leeg;

L

o
o

ÏI

Z

de CD is vuil, ernstig bekrast of verbogen;
de speler is op de PHONO-ingang van de versterker
aangesloten.

Blijft de storing nog optreden, probeer dan of ze opgeheven
nadat u de speler uit- en weer ingeschakeld hebt.
Als ook dit niet helpt, raadpleeg dan uw handelaar.

ïo
§-

Wijzigingen voorhehouden
is

Deze Compact Disc-speler voldoet aan de
radiostoringseísen zoals deze door de EG zijn opgelegd.

Probeer in geen geval zelf uw speler te repareren,
anders vervalt de garantie!
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