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Rettelse til vejledningen



Rettelse til side 18 i vejledningen

Tryk for at afspille den isatte CD 

Tryk for at begynde at kopiere

CD’en

Displayet angiver, at alle

musiknumre skal kopieres

Tryk for at kopiere hele CD’en 

Tryk for at vælge, hvilken gruppe

dine CD’er skal gemmes i: grøn,

gul, rød eller blå 

Systemet foreslår den første ledige 

position i den valgte gruppe, men

du kan vælge en anden position 

Tryk for at gå gennem tilgængelige 

positioner, eller…

Indtast nummeret på den ønskede

position, eller…

Tryk for at igangsætte kopieringen  

Hvis CD’en er kopibeskyttet, vil

displayet kortvarigt angive dette 

Når kopieringen af en kodet CD er

fuldført, vises CODED i displayet,

og du skal bekræfte, at du vil

gemme kopien*

Når CD’en er kopieret og gemt,

vises COPY OK i displayet
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Den nemmeste måde at kopiere

musik til CD-hukommelsen er at

kopiere hele CD’en. Du skal bare

sætte CD’en i og begynde at

kopiere. Kopieringstiden afhænger af

længden på CD’en. Kvaliteten af den

musik, der ligger i CD-hukommelsen,

svarer til kvaliteten på den

oprindelige CD. Du kan høre CD’en,

mens den bliver kopieret, men du

kan også vælge at slå højttalerne fra,

mens der kopieres. 

Kopibeskyttede CD’er kan godt

kopieres til musiksystemets

hukommelse. Men hvis den

kopierede CD er kopibeskyttet, skal

du bekræfte, at du vil gemme

kopien. Ellers bliver den automatisk

slettet, når systemet sættes i 

stand-by ca. 30 minutter efter, at

kopieringen er fuldført. 

Oplysninger om kopibeskyttelse kan placeres
overalt på CD’en. Derfor kan denne oplysning
til enhver tid vises, mens du kopierer en sådan
CD. Når oplysningen registreres af dit
musiksystem, vises CODED CD i displayet, men
musiksystemet fortsætter kopieringen af
CD’en.

Hvis den valgte hukommelsesgruppe er fuld,
når du vil kopiere en CD til gruppen, viser
displayet teksten FULL. Du skal slette en CD,
før du kan kopiere en ny til gruppen.

Sådan standser du kopieringen…
Tryk for at stoppe – hele kopien

slettes

*Hvis du vælger ikke at gemme kopien af en

kopibeskyttet CD, skal du trykke på STOP for at

slette kopien.

CD MEM
STOP

BEMÆRK! Hvis du ikke angiver en position,

placeres CD’en på den første ledige position i den

valgte gruppe.

Kopier og gem en hel CD



Hvis en CD allerede er blevet redigeret 
(se side 16), bliver den stadig kopieret i sin
helhed, hvis du vælger ALL. Du kan også
kopiere udvalgte musiknumre ved kun at
redigere CD’en. I redigeringsfunktionen hører
du de første 15 sekunder af hvert
musiknummer. Det giver dig tid til at beslutte,
om musiknummeret skal inkluderes eller
udelades. Hvis du vælger at forlade
funktionen, før du har hørt alle
musiknumrene på CD’en, vil alle de resterende
numre blive betragtet som udeladt. 
Hvis dit musiksystem er indstillet til Option 0
(se side 29), og du tænder for fjernsynet,
mens du kopierer, sættes musiksystemet i
stand-by, når kopieringen er fuldført. Derfor
skal du sørge for, at musiksystemet er
aktiveret, mens der kopieres, så du kan
gemme en kopi af en kopibeskyttet CD.

Tryk for at afspille den isatte CD 

Tryk for at begynde at kopiere

CD’en 

Tryk for at kunne vælge, hvilke

musiknumre der skal inkluderes 

Tryk for at begynde at redigere

CD’en

Tryk for at inkludere

musiknummeret 

Tryk for at udelade

musiknummeret 

Tryk til enhver tid på knappen for

at gemme de musiknumre, du har

inkluderet indtil videre

EDIT OK? vises i displayet, når 

CD’en er blevet redigeret

Tryk for at kunne vælge, hvilken 

gruppe CD’en skal gemmes i

Tryk for at vælge en gruppe 

Systemet foreslår den første ledige

position i den valgte gruppe, men

du kan vælge en anden position

Indtast nummeret på den ønskede

position
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Tryk for at igangsætte kopieringen   

Hvis CD’en er kopibeskyttet,

angiver displayet dette kortvarigt

Når kopieringen af en kodet CD er

fuldført, vises CODED i displayet,

og du skal bekræfte, at du vil

gemme kopien*

Når den redigerede CD er kopieret

og gemt, vises COPY OK i

displayet

*Hvis du vælger ikke at gemme kopien af en

kopibeskyttet CD, skal du trykke på STOP for at

slette kopien.
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Kopier og gem yndlingsnumre
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