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Verbeteringen voor pagina 18 van de handleiding

Druk hierop om de geladen cd af

te spelen 

Druk hierop om te beginnen met

het kopiëren van de cd

De display geeft aan dat alle tracks

worden gekopieerd

Druk hierop om de hele cd te

kopiëren 

Druk hierop om de cd op te slaan

in de groene, gele, rode of blauwe

groep 

De eerste beschikbare positie in de

geselecteerde groep wordt

aangeboden, maar u kunt ook een

andere positie kiezen 

Druk hierop om door de

beschikbare posities te bladeren

of...

Voer het nummer van de

gewenste positie in, of...

Druk hierop om te beginnen met

kopiëren 

Als de cd over een

kopieerbeveiliging beschikt, wordt

dit kort op de display afgebeeld

Na het kopiëren van een cd met

kopieerbeveiliging, wordt CODED

op de display afgebeeld en moet u

bevestigen dat u de kopie wilt

opslaan*

Nadat de cd is gekopieerd en

opgeslagen, wordt op de display

COPY OK afgebeeld

CD

COPY

ALL ?

GO
COPY TO ?

17 ?

�

�

0 – 9

GO
COPYING

CODED CD

CODED

GO

COPY OK

De eenvoudigste manier om muziek

naar het cd-geheugen te kopiëren, is

een hele cd kopiëren. U laadt de cd

gewoon en begint met kopiëren. De

afspeelduur van de cd bepaalt

hoelang het kopiëren duurt. De

kwaliteit van de muziek in het 

cd-geheugen komt overeen met de

kwaliteit van de oorspronkelijke cd.

U kunt de cd beluisteren tijdens het

kopiëren, maar u kunt de

luidsprekers tijdens het kopiëren ook

uitschakelen. 

Ook cd’s met kopieerbeveiliging

kunnen naar het geheugen van uw

muzieksysteem worden gekopieerd.

Als een door u gekopieerde cd tegen

kopiëren is beveiligd, moet u alleen

wel bevestigen dat u de kopie wilt

opslaan. Anders wordt deze

automatisch gewist wanneer het

systeem circa 30 minuten na het

kopiëren naar standby overschakelt. 

De kopieerbeveiligingsgegevens kunnen zich
overal op de cd bevinden. Daarom kan deze
informatie op elk moment tijdens het
kopiëren van een dergelijke cd verschijnen.
Zodra uw muzieksysteem deze informatie
herkent, wordt er weliswaar CODED CD op de
display afgebeeld, maar gaat het kopiëren
gewoon door.

Als u een cd probeert te kopiëren naar een
geheugengroep die vol is, wordt op de display
FULL afgebeeld. In dat geval moet u een cd
wissen voordat u een nieuwe cd naar de
groep kunt kopiëren.

Stoppen met kopiëren...
Druk hierop om te stoppen – de

hele kopie wordt vervolgens

gewist

*Als u besluit de kopie van een cd met

kopieerbeveiliging niet op te slaan, drukt u op

STOP om de kopie te wissen.

CD MEM
STOP

OPMERKING! Als u geen positie opgeeft, wordt de

cd op de eerste beschikbare positie in de

geselecteerde groep geplaatst.

Een hele cd kopiëren en opslaan
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Als een cd al is bewerkt (zie pagina 16), wordt
deze toch in zijn geheel gekopieerd als u ALL
selecteert. 
Desgewenst kunt u de cd bewerken en alleen
de geselecteerde tracks kopiëren. In de
bewerkingsmodus worden de eerste vijftien
seconden van elke track afgespeeld.
Gedurende deze tijd moet u beslissen of u de
track wilt toevoegen aan de lijst met te
kopiëren tracks of niet. Als u de functie afsluit
voordat u alle tracks van de cd hebt
beluisterd, worden de resterende tracks
weggelaten uit de lijst. 
Als uw muzieksysteem is ingesteld op Option
0 (zie pagina 29) en u tijdens het kopiëren de
tv aanzet, schakelt het muzieksysteem na het
kopiëren naar standby. Daarom moet u ervoor
zorgen dat het muzieksysteem tijdens het
kopiëren is ingeschakeld, anders is het niet
mogelijk om een kopie van een cd met
kopieerbeveiliging op te slaan.

Druk hierop om de geladen cd af

te spelen 

Druk hierop om te beginnen met

het kopiëren van de cd 

Druk hierop om tracks te

selecteren die u wilt toevoegen 

Druk hierop om te beginnen met

het bewerken van de cd

Druk hierop om de track toe te

voegen 

Druk hierop om de track weg te

laten 

Druk op elk gewenst moment

hierop om de tracks op te slaan

die u tot dusver hebt toegevoegd

EDIT OK? wordt op de display

afgebeeld wanneer de cd is

bewerkt

Druk hierop om de groep te

selecteren waarin de cd wordt

opgeslagen

Druk hierop om een groep te

selecteren 

De eerste beschikbare positie in de

geselecteerde groep wordt

aangeboden, maar u kunt ook een

andere positie kiezen

Voer het nummer van de

gewenste positie in

CD

COPY
ALL ?

EDIT
EDIT ?

GO
EDITING

�

�

GO

EDIT OK?

GO
COPY TO ?

17 ?

0 – 9

Druk hierop om te beginnen met

kopiëren  

Als de cd over een

kopieerbeveiliging beschikt, wordt

dit kort op de display afgebeeld

Na het kopiëren van een cd met

kopieerbeveiliging, wordt CODED

op de display afgebeeld en moet u

bevestigen dat u de kopie wilt

opslaan*

Wanneer de bewerkte cd is

gekopieerd en opgeslagen, wordt

op de display COPY OK afgebeeld

*Als u besluit de kopie van een cd met

kopieerbeveiliging niet op te slaan, drukt u op

STOP om de kopie te wissen.

GO
COPYING

CODED CD

CODED

GO

COPY OK

Favoriete tracks kopiëren en
opslaan
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Technische gegevens, functies en het gebruik
van deze functies kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
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