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Voorbereidingen
Portable MiniDisc Player

Afspelen van een MD

Laad de bijgeleverde oplaadbare batterij op voordat u deze de eerste
maal gebruikt.

1 Verschuif de OPEN schakelaar
om het deksel te openen.

U kunt de gewenste muziekstukken op de
disc van een bladwijzer-markering voorzien
en dan enkel de gemarkeerde muziekstukken
afspelen. De gemarkeerde muziekstukken
worden in de volgorde van de
muziekstuknummers afgespeeld.

Volumeregelaar

HOLD
DISPLAY
P MODE/
2 Plaats de MD.

3

SOUND

3 Maak het
deksel dicht.

Markeren van muziekstukken

x

1

Steek eerst de min-pool van de batterij naar binnen.
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1
Plaats de MD met het label naar boven. Druk de MD in
de richting van de pijl in het apparaat.

2 Laad de oplaadbare batterij op.
De "3-color info-LED" (3-kleuren info-LED)
licht rood op wanneer het opladen begint.

Naar een
stopcontact

MD-speler (onderkant)

WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht,
om brand en elektrische schokken te voorkomen.

b

Naar DC
IN 3V

., >

Om brand en elektrische schokken te voorkomen, mag u geen voorwerpen op het apparaat
neerzetten die met vloeistoffen zijn gevuld, zoals bloemenvazen.
Afgedankte batterijen dient u mee te geven met het klein chemisch afval. Neem voor meer
informatie contact op uw gemeente.

Voor de Klanten in Nederland
Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

x

Joghendel
(.•u/ENT•>)

x

Batterij-oplaadstandaard (aan de
onderkant)

"Charging" gaat knipperen wanneer het
opladen begint.

Informatie
DE VERKOPER IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF
INDIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEVALLEN, VERLIEZEN OF
ONKOSTEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR EEN DEFECT APPARAAT OF DOOR HET
GEBRUIK VAN WELK PRODUCT DAN OOK.

2

U kunt de instelling controleren aan de hand van de volume-aanduiding die
op de afstandsbediening verschijnt.

De CE-markering is alleen geldig in de landen waar deze wettelijk bindend is, zoals
voornamelijk in de EEA-landen (landen van de Europese economische zone).

Wanneer het afspelen naderhand opnieuw wordt gestart, wordt er begonnen bij het
punt waar u het laatst gestopt bent met afspelen. Om de weergave te starten vanaf het
begin van de disc, houdt u de joghendel (u) op de afstandsbediening langer dan
2 seconden ingedrukt (U kunt ook de u toets op de MD-speler langer dan 2 seconden
ingedrukt houden.)
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b

U wilt
Pauzeren

Plaats een LR6 (AA-formaat) droge alkalibatterij.
Voor een zo lang mogelijke gebruiksduur moet u de droge batterij samen met
een volledig opgeladen oplaadbare batterij gebruiken.

3 Maak de aansluitingen en schakel
de toetsblokkering uit.
Stevig in de
aansluitbussen steken.
Naar i aansluiting

Klem

HOLD

Gebruik van de klem op de afstandsbediening
Het kan moeilijk zijn om de aanduidingen in het display te zien als de
afstandsbediening ondersteboven is bevestigd met de klem in z'n huidige positie. In
dat geval bevestigt u de klem in de omgekeerde richting zoals hieronder is afgebeeld.

1 Verwijder de klem.

2 Bevestig de klem in de omgekeerde
richting.

2

Bediening (pieptonen in de hoofdtelefoon/oortelefoons)
Druk op de joghendel (u) van de afstandsbediening (continu
korte pieptonen). (Druk op de u toets van de MD-speler.)
Druk nog een keer op de joghendel (of op de u toets van de
MD-speler) om de weergave te hervatten.

Terug naar het begin van Schuif de joghendel van de afstandsbediening naar . (drie
het huidige muziekstuk korte pieptonen). (Druk op de . toets van de MD-speler.)
of een vorig muziekstuk
Vooruit naar het begin
van het volgende
muziekstuk

Schuif de joghendel van de afstandsbediening naar > (twee
korte pieptonen). (Druk op de > toets van de MD-speler.)

Snel terugwaarts of
voorwaarts tijdens
afspelen

Schuif de joghendel van de afstandsbediening naar . of >
en houd de hendel vast. (Houd de . of > toets op de MDspeler ingedrukt.)

Zoeken van een bepaald Terwijl de MD-speler in de pauzestand staat, schuift u de
punt terwijl u naar de
joghendel van de afstandsbediening naar . of > en houdt
verstreken speelduur
de hendel dan vast.
kijkt (tijdzoekfunctie)

HOLD

1

Om te stoppen met afspelen, drukt u op de x toets.
U hoort een lange pieptoon in de hoofdtelefoon/oortelefoons.

Steek eerst de min-pool van de
batterij naar binnen.

1

toets.

Aanduiding voor de afspeelfunctie

2 Draai de volumeregelaar op de afstandsbediening naar VOL + of – om de
geluidssterkte in te stellen. (Druk op de VOLUME + of – toets van de MDspeler.)

Gebruik van een droge batterij

3

Druk enkele malen op de P MODE/

Zoeken van een bepaald Terwijl de MD-speler in de stopstand staat, schuift u de
muziekstuk terwijl u naar joghendel van de afstandsbediening naar . of > en houdt
de muziekstuknummers de hendel dan vast.
kijkt (indexzoekfunctie)
Doorgaan naar het begin
van het 10de muziekstuk
verder vooruit (alleen
tijdens afspelen van een
disc met geen
groepinstellingen1))

Druk op de

Uitnemen van de MD

Druk op de x toets en verschuif dan de OPEN schakelaar2).

1)
2)

+ of – toets.

Afspeelfunctie
Displayaanduiding*
(geen) (normale Alle muziekstukken
worden eenmaal
weergave)
weergegeven.
1 (weergave van Een bepaald muziekstuk
wordt eenmaal
1 muziekstuk)
weergegeven.
(bladwijzerweergave)

SHUF
(willekeurige
weergave)
PGM
(programmaweergave)

Alle muziekstukken
worden in een
willekeurige volgorde
weergegeven.
De muziekstukken
worden in de
geprogrammeerde
volgorde weergegeven.

Rood

Afspelen van een disc zonder groepinstellingen

Groen

Afspelen van een disc met groepinstellingen

Oranje

Doorgaan naar een andere groep (groep-selectiefunctie)

Druk op de joghendel.
De gemarkeerde muziekstukken worden
afgespeeld, beginnend bij het muziekstuk
met het laagste nummer.

Terwijl het muziekstuk waarvan u de
markering wilt wissen wordt afgespeeld, drukt
u langer dan 2 seconden op de joghendel.
Opmerking
Als u het deksel van de MD-speler opent,
worden alle markeringen gewist.

Luisteren naar de muziekstukken
in een zelf ingestelde volgorde
(Program Play)

1
2

Druk tijdens afspelen enkele malen op
de P MODE/ toets totdat "PGM" in
het display verschijnt.

Muziekstuk- Programma-volgnummer
nummer

3
4

Herhaal stap 2 om de andere
muziekstukken te programmeren.
In totaal kunt u 15 muziekstukken
programmeren.
Druk de joghendel langer dan
2 seconden in nadat u klaar bent met het
programmeren van de muziekstukken.
Het programma wordt in het geheugen
vastgelegd en de weergave begint bij het
eerste geprogrammeerde muziekstuk.

Met de herhaalfunctie kan de normale
weergave, de weergave van een enkel
muziekstuk, de willekeurige weergave of de
programma-weergave herhaaldelijk worden
uitgevoerd.

Druk tijdens afspelen met de gewenste
afspeelfunctie op de P MODE/ toets
en houd de toets langer dan
2 seconden ingedrukt.
" " verschijnt in het display.
Aanduiding voor herhaalde weergave

De programma-instellingen blijven in het
geheugen bewaard, ook nadat de weergave is
afgelopen of gestopt.

Opmerking
Wanneer het deksel van de MD-speler wordt
geopend, komen alle programma-instellingen te
vervallen.

Gebruik van de groepfunctie
De groepfunctie wordt gebruikt voor het
afspelen van discs met groepinstellingen. De
groepfunctie is handig wanneer u MD's
weergeeft waarop meerdere albums of CDsingeltjes zijn opgenomen met de MDLP
(LP2/LP4) functie.

Uitschakelen van de herhaalde
weergave

Wat is een disc met
groepinstellingen?

Druk de P MODE/
2 seconden in.

Bij een disc met groepinstellingen zijn de
muziekstukken op de disc in groepen
ondergebracht, zoals hierna is aangegeven, en
de MD-speler kan de muziekstukken die op
de disc zijn in eenheden van groepen afspelen.
De "3-color info-LED" licht groen op wanneer
een disc met groepinstellingen wordt
afgespeeld.

toets langer dan

z
Als u tijdens herhaalde weergave op de
P MODE/ toets drukt, kunt u de
afspeelfunctie veranderen waarvoor de
herhaalde weergave geldt.

Muziekstuk 1 t/m 5 worden
toegewezen aan groep 1.
Muziekstuk 8 t/m 12 worden
toegewezen aan groep 2.
Muziekstuk 13 t/m 15 worden
toegewezen aan groep 3.
Muziekstuk 6 en 7 worden niet
toegewezen aan een groep.

12345 6 7 12345

123

Muziekstukken die niet aan een groep zijn
toegewezen, worden behandeld als
muziekstukken van "Group - -".
Opmerking
Deze MD-speler kan geen groepinstellingen
opnemen. Gebruik een MD-recorder om de
muziekstukken aan groepen toe te wijzen. Zie
"Registreren van groepen met een MD-recorder".

Afspelen van de
muziekstukken via
groepweergave
Bij groepweergave worden alle groepen
achter elkaar afgespeeld, beginnend bij groep
1, met als laatste de niet toegewezen
muziekstukken ("Group - -"). Het afspelen
stopt nadat alle muziekstukken zijn
afgespeeld.

1

Druk tijdens afspelen enkele malen op
de P MODE/ toets totdat " " in het
display verschijnt.

Opzoeken van het begin van een
groep (Group Skip)

1

1

SHUF

2

Druk op de . of > toets.

Bijregelen van het geluid
(6-Band Equalizer)
U kunt kiezen uit 6 verschillende
geluidskarakteristieken.

1
2
3

Een MD-recorder die niet is voorzien van een
groepfunctie
Volg de onderstaande aanwijzingen om de
muziekstukken met behulp van de discbenamingsfunctie aan een groep toe te
wijzen.

1

U moet de disctitel als volgt met
behulp van uw MD-recorder wijzigen:
0;[Disctitel] // [Eerste muziekstuk van groep 1]B

A

[Laatste muziekstuk van groep 1] ; [Naam van groep 1] //
B

C

Verschuif de joghendel enkele malen
om de gewenste SOUND instelling te
kiezen.

Telkens wanneer u de joghendel
verschuift, veranderen A en B als
volgt:
A
B
HEAVY
SOUND H

4

0;Collections//
1–7;My Favorites“2003winter”//
8–17;Jun&Tac“sunshine head”//
18–24;THE NIGHT BUTTERFLYS//
25–32;Dream World/Kiss Me!//
z
• De tekens ";", "/" en "–" kunnen ook in de
groepnaam worden gebruikt.
• U kunt dezelfde groepnaam meerdere malen
op dezelfde MD registreren.
• U kunt ook een groep specificeren zonder een
groepnaam (C) ervoor in te voeren.

Totaal aantal
muziekstukken

Disctitel

UNIQUE

SOUND

U

Muziekstuknummer SP/LP instelling

CUSTOM1

SOUND

1

CUSTOM2

SOUND

2

Druk op de joghendel om de gekozen
surround-instelling in het geheugen op
te slaan.

Verschuif de joghendel enkele malen in stap 1
hierboven totdat de aanduiding bij B
verdwijnt.

Wijzigen en opslaan van
geluidsinstellingen

Druk op de joghendel.

Invoeren van de tekst

Totaal aantal
Groepnaam
muziekstukken in de
groep

Muziekstuknummer Geluidfunctieinstelling

Annuleren van de instelling

Verschuif de joghendel enkele malen om
de frequentie te kiezen.

Frequentie (100 Hz)
Vanaf links kunt u kiezen: 100 Hz,
250 Hz, 630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz of 10 kHz

4

Muziekstuknummer Muziekstuktitel

P

2
3

(Voorbeeld) Instellen van de volgende
groepen voor een disc met de titel
"Collections":
Groepnaam voor de muziekstukken 1-7:
My Favorites“2003winter”
Groepnaam voor de muziekstukken 8-17:
Jun&Tac“sunshine head”
Groepnaam voor de muziekstuken 18-24:
THE NIGHT BUTTERFLYS
Groepnaam voor de muziekstukken 25-32:
Dream World/Kiss Me!

Bij meermalen indrukken van de
DISPLAY toets verandert de
aanduiding in het display als volgt:

J

Volg de aanwijzingen in de stappen
1 t/m 3 hiervoor en verschuif dan de
joghendel totdat "CUSTOM1" of
"CUSTOM2" verschijnt.

;

Druk op de DISPLAY toets van de
afstandsbediening.

SOUND

1

Disctitel
Nummer van muziekstuk
Groepnaam
Scheidingsteken tussen groepnamen
Streepje tussen eerste muziekstuk en
laatste muziekstuk
Scheidingsteken tussen nummer van
muziekstuk en groepnaam

1

B

SOUND

B
[Laatste muziekstuk van groep 2] ;

A
B
C
//
–

A

JAZZ

U kunt de geluidsinstellingen in "CUSTOM1"
en "CUSTOM2" wijzigen en dan de nieuwe
instellingen opslaan.

C

U kunt diverse soorten informatie in het
display aangeven, zoals de titel van het
muziekstuk of de disc, het
muziekstuknummer, de verstreken speelduur
van het huidige muziekstuk, het totale aantal
muziekstukken dat op de MD is opgenomen,
de groepnaam, of het totale aantal
muziekstukken in een bepaalde groep.

POPS

Druk de DISPLAY toets of de x toets langer
dan 2 seconden in.

B

Alle muziekstukken in
de groepen worden
(normale
groepweergave) eenmaal afgespeeld
(beginnend bij het eerste
muziekstuk in groep 1).

Houd de SOUND toets langer dan
2 seconden ingedrukt.

[Eerste muziekstuk van groep 2]-

[Naam van groep 2] // ......

Aangeven van de titel van
het muziekstuk en de
speelduur in het display
van de afstandsbediening

Druk tijdens afspelen enkele malen op
de SOUND toets om "SOUND" te
kiezen.

Annuleren van de procedure

Groepen registreren

B Overige functies

B
A
Muziekstuknummer Verstreken
speelduur

Een MD-recorder met een groepfunctie
Zie de gebruiksaanwijzing van de MDrecorder.

Afspeelfunctie

PGM (groep- De groepen worden
afgespeeld in de
programma)
volgorde die u opgeeft.

• Op een MD kunnen maximaal 99 groepen
geregistreerd worden. Het feitelijke aantal
groepen zal minder zijn dan 99 als u meer
tekens hebt ingevoerd dan er zijn toegestaan
voor de disc.
• Afhankelijk van de specificaties van uw MDrecorder is het mogelijk dat de groepfunctie
niet juist werkt.

Registreren van groepen met
een MD-recorder

Druk enkele malen op de P MODE/
toets.
Eerst wordt normale weergave in het
display aangegeven en daarna de
andere afspeelfuncties.

De willekeurige
SHUF
weergave begint bij de
(willekeurige
weergave binnen groep die nu wordt
afgespeeld en gaat
een groep)
daarna door naar de
volgende groepen.

Opmerkingen

Volg de aanwijzingen in "Luisteren naar de
muziekstukken in een zelf ingestelde volgorde
(Program Play)" om de groepen in een
gewenste volgorde af te spelen. U kunt
maximaal 10 groepen programmeren. De
volgorde van de muziekstukken binnen de
groepen kan niet gewijzigd worden.

Bij groepweergave kunnen de willekeurige
weergavefunctie en de programmaweergavefunctie worden gebruikt.

Displayaanduiding

Herhaalde weergave van het
groep-programma.

Afspelen van de groepen in
een gewenste volgorde
(Group Program Play)

Kiezen van de afspeelfunctie
voor de groepweergave
(Group Play Mode)

1

Herhaalde willekeurige
weergave van de
muziekstukken in een groep.

PGM

Op de MD-speler
Druk tijdens afspelen op de GROUP
toets.
De "3-color info-LED" licht oranje op.

Afspeelfunctie
Herhaalde weergave van de
muziekstukken in een groep.

Druk tijdens afspelen op de
+ of –
toets.
– toets wordt
Bij indrukken van de
naar het eerste muziekstuk van de
huidige groep gegaan. Bij opnieuw
indrukken van de toets wordt naar het
eerste muziekstuk van de vorige groep
gegaan. Bij gebruik van de groepselectiefunctie zal de "3-color info-LED"
op de MD-speler oranje knipperen.

1

Druk tijdens afspelen met de gewenste
groep-afspeelfunctie de P MODE/
toets langer dan 2 seconden in.
De weergave wordt herhaald met de
gekozen groep-afspeelfunctie.

Displayaanduiding

Met de afstandsbediening

Verschuif de joghendel enkele malen
om het gewenste muziekstuk te kiezen
en druk dan op de joghendel.

z

Betreffende de "3-color info-LED"

Gebruiksstatus

Druk tijdens afspelen enkele malen op de
P MODE/ toets totdat " TrPLAY?"
in het display verschijnt.

Wissen van een markering

De gemarkeerde
muziekstukken worden
in de volgorde van de
muziekstuknummers
weergegeven.

Muziekstukken herhaaldelijk
afspelen (Repeat Play)

Zie "Gebruik van de groepfunctie" voor nadere bijzonderheden.
Wanneer u het deksel openmaakt, zal het weergave-startpunt veranderen naar het begin van het
eerste muziekstuk.

Kleur van LED

1

* De aanduiding voor de groep-weergavefunctie
( ) verschijnt wanneer u een disc afspeelt met
groepinstellingen. Zie "Gebruik van de
groepfunctie" voor nadere bijzonderheden.

1

De LED geeft de huidige gebruiksfunctie, de oplaadstatus en de toestand van de batterij aan. Zie
"Voorbereidingen" voor verdere informatie betreffende de oplaadstatus. Zie "Opladen van de
ingebouwde batterij" op de achterpagina voor verdere informatie betreffende de toestand van
de batterij.

Afspelen van de gemarkeerde
muziekstukken

2

Bij meermalen indrukken van de toets
verandert de afspeelfunctie als volgt:

U hoor een korte pieptoon in de hoofdtelefoon/oortelefoons. De LED gaat branden.

Als u begint met afspelen of een andere bedieningsfunctie inschakelt tijdens opladen, zal het
opladen stoppen.

KIJK NIET RECHTSTREEKS OF MET BEHULP VAN OPTISCHE INSTRUMENTEN IN DE
LASERSTRAAL.

1

1 Druk op de joghendel (u) van de afstandsbediening. (Druk op de u toets
van de MD-speler.)

Opmerking

Bevestig de batterijhouder voor de
droge batterij aan de MD-speler.

Kiezen van de
afspeelfunctie
Met behulp van de P MODE/ toets op de
afstandsbediening kunt u de gewenste
afspeelfunctie kiezen.

"3-color info-LED"

De toestand van de batterij wordt aangegeven door de "3-color info-LED" op de MDspeler: Rood t Oranje t LED uit (ongeveer 2,5 uur later)
De MD-speler kan gebruikt worden wanneer de LED uit is.

LET OP! — ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND

x

u

Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenrek of ingebouwde kast.
Om brand te voorkomen mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet bedekken met
kranten, kleedjes, gordijnen e.d. Zet ook geen brandende kaarsen op het apparaat.

"3-color info-LED"
u
., >

Herhaal stap 1 om de andere
muziekstukken te markeren.
U kunt in totaal 15 muziekstukken van
een markering voorzien.

12131415

Herhaalde weergave voor de
gekozen groep-afspeelfunctie
(Group Repeat Play)

Nadat er groepen zijn ingesteld
(groepweergave)
Disc
Groep 1
Groep 2
Groep 3

Het eerste muziekstuk voor de
bladwijzer-weergave is ingesteld.

2

+, –

VOL+

m

Knippert langzaam

GROUP

VOL–

VOLUME +, –

1 2 3 4 5 6 7 8

Druk langer dan 2 seconden op de
joghendel terwijl het muziekstuk dat u
wilt markeren wordt afgespeeld.

MD-speler (onderkant)
VOLUME +, –

2 Begin met het afspelen van de MD.

Netspanningsadapter

Disc

Joghendel (.•u/ENT•>)

2

"WALKMAN" is een gedeponeerd handelsmerk van Sony
Corporation en verwijst naar Hoofdtelefoon Stereo producten.
is een handelsmerk van Sony Corporation.

MZ-E510

+, –

NH-10WM

e

Voordat er groepen zijn gemaakt
(normale weergave)

Alleen de gemarkeerde
muziekstukken afspelen
(Bookmark Play)

Afstandsbediening

1 Plaats de MD.

1 Plaats de oplaadbare batterij.

Gebruiksaanwijzing

B Diverse
afspeelmogelijkheden

Draai enkele malen aan de
volumeregelaar om het niveau in te
stellen.

Niveau (+10 dB)
U kunt kiezen uit zeven instellingen.
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB,
+6 dB, +10 dB

5

Herhaal de stappen 3 en 4 om de niveaus
voor alle frequenties in te stellen.

6

Druk op de joghendel om de instelling op
te slaan.

Opmerkingen
• Het is mogelijk dat sommige aanduidingen niet
gekozen kunnen worden of dat de
aanduidingen anders zijn, afhankelijk van de
afspeelfunctie die gekozen is (groepweergave
of normale weergave), de gebruikscondities en
de disc-instellingen.
• Tijdens afspelen kan de SL/LP instelling even
verschijnen. De aanduiding wordt daarna
vervangen door de verstreken speelduur van
het huidige muziekstuk.

Beveiliging tegen
overspringen van geluid
(G-PROTECTION)
De G-PROTECTION voorziening geeft deze
MD-speler een hogere weerstand tegen
overspringen van geluid dan de bestaande
MD-spelers, zodat u het apparaat ook tijdens
joggen e.d. kunt gebruiken.
Opmerking
Het weergavegeluid kan overspringen als:
• de MD-speler langdurig staat blootgesteld aan
sterke schokken.
• een vuile of bekraste MD wordt afgespeeld.

BOverige functies
(vervolg)

Beschermen van uw
gehoor (AVLS
volumebegrenzing)

Afstandsbediening
Volumeregelaar

HOLD
DISPLAY
P MODE/
SOUND

Wanneer u de AVLS (Automatic Volume
Limiter System) functie inschakelt, zal de
maximale geluidssterkte automatisch
beperkt worden, om overbelasting van uw
gehoor te voorkomen.

1

x
+, –

2

Joghendel (.•u/ENT•>)
MD-speler (onderkant)

3

VOLUME +, –
HOLD

Druk tijdens afspelen de DISPLAY
toets langer dan 2 seconden in.
Verschuif de joghendel enkele malen
totdat "AVLS" in het display
verschijnt en druk dan op de
joghendel.
Verschuif de joghendel enkele malen
totdat "ALVS ON" in het display
verschijnt en druk dan op de
joghendel om de instelling vast te
leggen.
"AVLS ON" verschijnt in het display.

In/uitschakelen van de
verlichting voor het
display van de
afstandsbediening

Opladen van de
ingebouwde batterij

Voorzorgsmaatregelen

Er zijn diverse instellingen voor de displayverlichting van de afstandsbediening.
Voer de onderstaande procedure uit met de
afstandsbediening.

Tijdens het gebruik van de MD-speler kunt u
de conditie van de batterij controleren aan de
hand van de batterij-aanduiding op de
afstandsbediening en de "3-color info-LED"
op de MD-speler.
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Aanduiding op de afstandsbediening

• Berg de MD-speler altijd in het bijgeleverde
draagetui op. Als de aansluitingen van de
MD-speler, de batterij-oplaadstandaard of de
batterijhouder per ongeluk in contact komen
met een metalen voorwerp, kan kortsluiting
ontstaan met hitte-ontwikkeling tot gevolg.
• Houd de aansluitingen van de MD-speler of
de batterijhouder uit de buurt van metalen
voorwerpen of oppervlakken. Wanneer u dit
niet doet, kunnen de aansluitingen
kortgesloten worden met een gevaarlijke hitteontwikkeling tot gevolg. Als u de MD-speler
draagt, dient u de batterijhouder altijd aan de
MD-speler vast te maken in het bijgeleverde
draagetui.
• Wanneer u de bijgeleverde oplaadbare batterij
meeneemt, doe deze dan in het bijgeleverde
draagdoosje voor de oplaadbare batterij. Als u
de batterij zonder draagdoosje meeneemt,
kunnen metalen voorwerpen, zoals
muntstukken, sleutelhangers e.d. kortsluiting
veroorzaken, met gevaarlijke hitteontwikkeling tot gevolg.
• Steek geen vreemde voorwerpen in de
DC IN 3V aansluiting.
• De droge batterij en de batterijhouder mogen
niet samen met metalen voorwerpen zoals
munten, sleutelhangers of halskettingen
worden opgeborgen of meegenomen. Dit kan
namelijk resulteren in kortsluiting of een
gevaarlijke hitte-ontwikkeling.
• Bij verkeerd gebruik kan de batterij lekken of
barsten. Neem de volgende punten in acht om
dit te voorkomen:
— Plaats de batterij met de + en de – pool in
de juiste richting.
— Probeer nooit om een droge batterij op te
laden.
• Als een batterij heeft gelekt, moet u de
batterijvloeistof in het batterijvak zorgvuldig
wegvegen voordat u een nieuwe batterij
plaatst.
• Als u de MD-speler langere tijd niet denkt te
gebruiken, moet u de stroomvoorziening
loskoppelen (netspanningsadapter, droge
batterij, oplaadbare batterij of batterijoplaadstandaard). Om de
netspanningsadapter los te maken van het
stopcontact, pakt u de stekker vast. Trek nooit
aan het snoer.

2
3

Schuif tijdens afspelen de HOLD schakelaar
in de l richting, houd vervolgens de
VOLUME – toets ingedrukt schuif dan
tegelijkertijd de HOLD schakelaar in de
tegenovergestelde richting.

Uitschakelen van de AVLS functie

Snel starten met afspelen
(Quick Mode)
Bij gebruik van deze functie wordt er meteen
begonnen met afspelen nadat u op de
weergavetoets hebt gedrukt of een
muziekstuk hebt opgezocht.
Voer de onderstaande procedure uit met de
afstandsbediening.
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Druk de DISPLAY toets langer dan
2 seconden in.
Verschuif de joghendel enkele malen
totdat "PowerMode" in het display
verschijnt en druk dan op de
joghendel.
Verschuif de joghendel enkele malen
totdat "QUICK" in het display
verschijnt en druk dan op de joghendel
om de instelling vast te leggen.
"QUICK" verschijnt in het display.

Bij gebruik van de afstandsbediening kiest u
in stap 3 hierboven "AVLS OFF" en drukt
dan op de joghendel.
U kunt ook tijdens afspelen de HOLD
schakelaar van de MD-speler in de l
richting schuiven, vervolgens de VOLUME +
toets ingedrukt houden en dan tegelijkertijd
de HOLD schakelaar in de tegenovergestelde
richting schuiven.

Uitschakelen van de
bedieningspieptoon
U kunt de bedieningspieptoon uitschakelen
zodat deze niet klinkt wanneer de MD-speler
of de afstandsbediening wordt bediend.
Voer de onderstaande procedure uit met de
afstandsbediening.
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Annuleren van de procedure
Druk de DISPLAY toets of de x toets langer
dan 2 seconden in.

Annuleren van de instelling
Kies "NORMAL" in stap 3 hierboven.
Opmerkingen
• Wanneer de "QUICK" instelling is gekozen, zal
de stroomvoorziening van de MD-speler
ingeschakeld zijn ook wanneer er niets in het
display wordt aangegeven. Dit betekent dat de
batterij sneller leeg zal zijn. Wij raden u
daarom aan de batterij elke dag op te laden.
• Als er gedurende 17 uur geen bediening op de
MD-speler wordt uitgevoerd (inclusief openen
en sluiten van het deksel), zal de MD-speler
automatisch worden uitgeschakeld. Dit
betekent dat de MD-speler niet snel zal
reageren wanneer u de volgende keer begint
met afspelen of een andere bediening uitvoert.
De snelstartfunctie zal dan echter wel weer
opnieuw geactiveerd worden.
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OFF
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Annuleren van de procedure

Inschakelen van de
bedieningspieptoon
Kies "BEEP ON" in stap 3 hierboven.

De verlichting brandt
altijd wanneer de MDspeler wordt gebruikt.
De verlichting is altijd uit.

Druk op de joghendel om de instelling
vast te leggen.

Blokkeren van de toetsen
(HOLD)

1

Verschuif de joghendel enkele malen
totdat "BEEP" in het display verschijnt
en druk dan op de joghendel.

Druk de DISPLAY toets of de x toets langer
dan 2 seconden in.

Verschuif de joghendel enkele malen
om een van de volgende instellingen te
kiezen:

Schuif de HOLD schakelaar op de
afstandsbediening in de > richting
en schuif de HOLD schakelaar op de
MD-speler in de l richting.
Bij het verschuiven van de HOLD
schakelaar op de afstandsbediening
worden de toetsen op de
afstandsbediening geblokkeerd. Bij het
verschuiven van de HOLD schakelaar
op de MD-speler worden de toetsen op
de MD-speler geblokkeerd.

v
De batterij is bijna leeg.
v
De batterij is leeg. "LOW BATT"
knippert in het display en het
apparaat wordt uitgeschakeld.

Aanduiding van de "3-color info-LED" op
de MD-speler
De LED licht op.

Zuinig omgaan met de
batterij (Power Save
Mode)
Met deze functie wordt een maximale
gebruiksduur van de batterij verkregen. Het
stroomverbruik wordt verminderd door de "3color info-LED" altijd uitgeschakeld te houden
en door het display uit te schakelen wanneer
er gedurende een bepaalde tijdsduur geen
bedieningshandeling wordt verricht.
Voer de onderstaande procedure uit met de
afstandsbediening.
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Druk de DISPLAY toets langer dan
2 seconden in.
Verschuif de joghendel enkele malen
totdat "PowerMode" in het display
verschijnt en druk dan op de joghendel.
Verschuif de joghendel enkele malen
totdat "PowerSave" in het display
verschijnt en druk dan op de joghendel
om de instelling vast te leggen.
De "3-color info-LED" wordt
uitgeschakeld.

Annuleren van de procedure
Druk de DISPLAY toets of de x toets langer
dan 2 seconden in.

Inschakelen van de "3-color infoLED"
Kies "NORMAL" in de voorgaande stap 3.

Er is voldoende
batterijspanning.

v
De LED knippert
langzaam.
v
De LED knippert snel.

De batterijspanning
neemt af.
De batterij is bijna leeg.
De LED zal spoedig
uitgaan waarna het
apparaat stopt.

Opmerkingen
• Soms geeft de batterij-aanduiding aan dat de
batterij volledig is opgeladen wanneer dit niet
het geval is. Als u de batterij korter oplaadt dan
de voorgeschreven tijdsduur, zal de
gebruiksduur van de batterij ook korter zijn.
• Het is mogelijk dat een lagere of hogere
batterijspanning wordt aangegeven tijdens
versnelde voorwaartse of achterwaartse
weergave van een MD of als u de MD-speler
op een erg koude plaats gebruikt.

Gebruiksduur batterijen1)
(Eenheid: in uren, ongeveer) (JEITA2))
SP Stereo LP2
LP4
Batterijen
(normaal) Stereo Stereo

Ni-MH
oplaadbare
batterij NH10WM3)

26

LR6 (SG) Sony
droge
alkalibatterij 4)

57

LR6 (SG)4) en
NH-10WM3)

85

1)

Uitschakelen van de toetsblokkering
Schuif de HOLD schakelaars in de
tegenovergestelde richting van de pijlen.

Veiligheid

Batterijspanning neemt af.

Verschuif de joghendel enkele malen
totdat "BACKLIGHT" in het display
verschijnt en druk dan op de joghendel.

ON

Druk de DISPLAY toets langer dan
2 seconden in.

Verschuif de joghendel enkele malen
totdat "BEEP OFF" in het display
verschijnt en druk dan op de
joghendel om de instelling vast te
leggen.

Druk de DISPLAY toets langer dan
2 seconden in.

DisplayInstelling
aanduiding
AUTO
De verlichting gaat aan
wanneer u de MD-speler
of de afstandsbediening
bedient en gaat
automatisch uit wanneer
er gedurende een
bepaalde tijdsduur geen
bedieningshandeling
wordt verricht
(fabrieksinstelling).

Inschakelen van de AVLS functie op
de MD-speler

"3-color info-LED"

BAanvullende informatie

BStroombronnen

2)

3)
4)

32

72

107

42

91

130

Gemeten met de stroombesparingsfunctie
ingeschakeld (zie "Zuinig omgaan met de
batterij").
Gemeten volgens de normen van de "JEITA"
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association) (met een Sony MDWserie minidisc).
Met een volledig opgeladen batterij
Bij gebruik van een Sony LR6 (SG) "STAMINA"
droge alkalibatterij (vervaardigd in Japan).

Opmerking
De gebruiksduur van de batterij kan wel eens
korter uitvallen dan hierboven is aangegeven,
afhankelijk van de bedrijfscondities en de
omgevingstemperatuur.

Gebruik op netstroom
U kunt de MD-speler ook zonder een
oplaadbare batterij of droge batterij
gebruiken. Om dit te doen, sluit u de batterijoplaadstandaard via de netspanningsadapter
op een stopcontact aan en plaatst dan de MDspeler in de oplaadstandaard.

Betreffende de
netspanningsadapter (voor de
bijgeleverde batterijoplaadstandaard)
• Voor gebruik binnenshuis: Gebruik de
bijgeleverde netspanningsadapter. Gebruik
geen andere netspanningsadapter want dit
kan resulteren in een defect.

Behandeling van de MD-speler

Betreffende reinigen

• Laat de MD-speler niet vallen en behoed deze
tegen heftige schokken, om storingen in de
werking te vermijden.
• Trek niet aan de snoeren van de
afstandsbediening of de hoofdtelefoon/
oortelefoons.
• Leg de MD-speler niet op de volgende
plaatsen:
— Erg warme plaatsen (bovent +60°C).
— Plaatsen blootgesteld aan direct zonlicht of
in de buurt van een warmtebron.
— In de auto met de ramen dicht (vooral bij
warm weer in de zomer).
— Op vochtige plaatsen zoals in de badkamer.
— In de buurt van apparatuur die
elektromagnetische velden opwekt
(magneten, luidsprekers, TV enz.).
— Op stoffige plaatsen.

• U kunt de buitenkant van de MD-speler met
een licht bevochtigde doek schoonmaken,
maar veeg dan wel met een zachte droge doek
na. Gebruik geen schuurborsteltje, of schuurof oplosmiddelen zoals alcohol of benzine,
want deze kunnen de afwerking aantasten.
• Gebruik een droog doekje om de discs schoon
te vegen.
• Wanneer er stof op de lens is, zal de MDspeler niet juist werken. Sluit het deksel van
de disc-houder na het plaatsen of verwijderen
van een disc.
• Om verzekerd te zijn van een goede
geluidskwaliteit, moet u de stekkers van de
hoofdtelefoon/oortelefoons en de
afstandsbediening regelmatig met een zacht
doekje schoonvegen. Vuil op de stekkers kan
resulteren in ruis of onderbrekingen in het
geluid tijdens de weergave.
• Maak de aansluitingen regelmatig schoon met
een wattenstaafje of een zacht doekje, zoals
afgebeeld.

Betreffende warmte-ontwikkeling
Als de MD-speler de batterij aan het opladen
is of langere tijd achter elkaar wordt gebruikt,
kan deze warm worden, maar dit is een
normaal verschijnsel.

Batterijvak voor oplaadbare batterij

Betreffende mechanische geluiden
Tijdens het gebruik is het mogelijk dat u
mechanische geluiden hoort. Deze worden
veroorzaakt door het
stroombesparingssysteem en duiden niet op
een defecte werking van het apparaat.

Betreffende de plaats waar de MDspeler wordt gebruikt
• Gebruik de MD-speler niet op plaatsen waar
deze blootgesteld staat aan erg hoge of lage
temperaturen, vocht of trillingen.
• Wikkel de MD-speler niet in een doek e.d.
wanneer deze gebruikt wordt met de
netspanningsadapter. De temperatuur in het
inwendige kan zeer hoog oplopen met een
defect of zelfs letsel tot gevolg.

Aansluiting

Batterijhouder voor droge batterij

Betreffende de afstandsbediening
Gebruik met de MZ-E510 uitsluitend de
bijgeleverde afstandsbediening. De MDspeler kan niet bediend worden met een
afstandsbediening die bedoeld is voor andere
modellen.

Aansluiting

Oplaadbare batterij (bijgeleverd)/
droge batterij (niet bijgeleverd)
Aansluiting

Betreffende minidiscs
• Raak niet rechtstreeks het schijfje in de disc
aan. Wanneer u de disc-schuif met geweld
openmaakt, kan het interne schijfje worden
beschadigd.
• Berg de disc in het bijbehorende doosje op
wanneer u deze meeneemt.
• Leg de MD's niet op plaatsen waar deze
blootgesteld staan aan erg hoge of lage
temperaturen, vocht of stof.
• Bevestig uitsluitend labels op de
voorgeschreven plaatsen van de MD. Zorg dat
de labels binnen de uitsparingen van de disc
zijn.

Batterij-oplaadstandaard
Aansluiting

Opmerkingen over hoofdtelefoons/
oortelefoons
Verkeersveiligheid

Polariteit van de stekker
• Sluit de netspanningsadapter aan op een
gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht de
netspanningsadapter niet normaal werken,
maak de netspanningsadapter dan
onmiddellijk los van het stopcontact.

Betreffende opladen
• De bijgeleverde batterij-oplaadstandaard kan
alleen met de MZ-E510 worden gebruikt. Deze
oplaadstandaard is niet geschikt voor gebruik
met andere modellen.
• Gebruik de bijgeleverde batterijoplaadstandaard uitsluitend voor het opladen
van de voorgeschreven batterij.
• Laad de ingebouwde batterij op bij een
temperatuur tussen +5°C en +40°C. De
oplaadtijd varieert afhankelijk van de
omgevingstemperatuur.
• De batterij-oplaadstandaard en de batterij
kunnen tijdens het opladen warm worden,
maar dit duidt niet op een storing of een
gevaarlijke situatie.
• De gebruiksduur van de batterij zal korter zijn
wanneer de batterij de eerste maal wordt
gebruikt of wanneer deze langere tijd niet
gebruikt is geweest. Nadat de batterij echter
verschillende malen ontladen en weer
opgeladen is, zal de normale capaciteit van de
batterij hersteld worden.
• Als de capaciteit van de oplaadbare batterij na
het opladen slechts de helft van de normale
capaciteit bedraagt, moet u de batterij door
een nieuwe vervangen.
• Zodra het opladen is voltooid, neemt u de
MD-speler uit de batterij-oplaadstandaard en
maakt u de batterij-oplaadstandaard los van
het stopcontact. Als dit niet wordt gedaan,
kan de prestatie van de batterij afnemen.

• Luister niet via de hoofdtelefoon/oortelefoons
tijdens autorijden, fietsen, en dergelijke. Dit is
gevaarlijk en op veel plaatsen verboden. Zelfs
als u gewoon over straat loopt, kan luisteren
met een te hoog volume al gevaar met zich
meebrengen. U hoort minder, met als gevolg
meer risico bij het oversteken van de straat,
weg of spoorlijn. Wees voorzichtig en neem de
hoofdtelefoon/oortelefoons af wanneer er ook
maar enige kans is op een gevaarlijke situatie.
• Als u een allergische reactie ondervindt bij
gebruik van de bijgeleverde hoofdtelefoon/
oortelefoons, moet u onmiddellijk met het
gebruik ervan stoppen en een arts of een Sony
servicecentrum raadplegen.

Denk om uw oren
Blijf niet te lang achtereen luisteren naar de
luid spelende hoofdtelefoon/oortelefoons.
Deskundigen waarschuwen tegen langdurige
blootstelling aan harde geluiden. Verminder
de geluidssterkte of neem de hoofdtelefoon/
oortelefoons af wanneer uw oren suizen.
Houd rekening met anderen
Houd de geluidssterkte altijd binnen redelijke
grenzen, zodat u geluid van buitenaf kunt
horen en geen overlast veroorzaakt aan
omstanders.

Betreffende de batterijhouder
De bijgeleverde batterijhouder is uitsluitend
bedoeld voor gebruik met de MZ-E510.

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde
Sony handelaar als u vragen hebt omtrent het
apparaat of problemen met de bediening. (Als
er een storing optreedt terwijl er een disc in
het apparaat is, raden wij u aan de disc in het
apparaat te laten wanneer u contact opneemt
met uw Sony handelaar, want dan is het
mogelijk dat de oorzaak van de storing
gemakkelijker kan worden opgespoord.)

Verhelpen van storingen
De oplaadbare batterij wordt niet
opgeladen.
• De aansluitcontacten van de batterijoplaadstandaard zijn vuil.
b Veeg de aansluitcontacten met een
droge doek schoon.
• De oplaadbare batterij is niet in de MDspeler geplaatst.
b Steek de oplaadbare batterij in de
MD-speler.
• De omgevingstemperatuur is te hoog of
te laag ("CannotCHG" verschijnt in het
display wanneer de
omgevingstemperatuur te hoog is en
"SLOW CHG" wanneer de
omgevingstemperatuur te laag is).
b Laad de batterij op bij een
temperatuur tussen +5°C en +40°C.
De "3-color info-LED" licht niet op, zelfs
nadat de MD-speler op de batterijoplaadstandaard is geplaatst.
• De oplaadbare batterij is niet in de MDspeler geplaatst.
b Steek de oplaadbare batterij in de
MD-speler.
• Het is mogelijk dat de LED niet meteen
oplicht nadat u de MD-speler op de
batterij-oplaadstandaard hebt geplaatst.
b De LED zal na ongeveer 3 minuten
oplichten en het opladen begint.

Er wordt geen geluid via de
hoofdtelefoon/oortelefoons
weergegeven.
•De stekker van de hoofdtelefoon/
oortelefoons is niet stevig aangesloten.
b Steek de stekker van de
hoofdtelefoon/oortelefoons stevig
in de aansluiting van de
afstandsbediening.
b Steek de stekker van de
hoofdtelefoon/oortelefoons stevig
in de i aansluiting.
•De AVLS volumebegrenzing is
ingeschakeld.
b Schakel de AVLS functie uit. Zie
"Beschermen van uw gehoor" voor
nadere bijzonderheden.
De MD wordt niet normaal afgespeeld.
•De herhaalfunctie is ingeschakeld.
b Houd de P MODE/ toets op de
afstandsbediening ingedrukt totdat
" " verdwijnt en begin dan met
afspelen.
De MD kan niet vanaf het eerste
muziekstuk worden afgespeeld.
•De weergave van de disc werd gestopt
voordat het laatste muziekstuk was
bereikt.
b Open het deksel, of druk de
joghendel langer dan 2 seconden in
terwijl de MD-speler in de stopstand
staat, om naar het begin van de disc
te gaan.

De MD-speler werkt niet of werkt niet
juist.
• De oplaadbare batterij of de droge
batterij is verkeerd aangebracht.
b Plaats de batterij op de juiste wijze.

Overspringen van het weergavegeluid.
•De MD-speler staat op een plaats die
onderhevig is aan trillingen.
b Zet de MD-speler op een stabiele
ondergrond.

• Er is geen disc in de MD-speler (de
aanduiding "NO DISC" wordt in het
display van de afstandsbediening
aangegeven).
b Plaats een MD.

•Wanneer een muziekstuk erg kort is,
kan het gebeuren dat het geluid
overspringt.

• De toetsblokkeerfunctie is geactiveerd
en de bedieningsorganen zijn
vergrendeld. (Als u op een van de
toetsen van de MD-speler drukt,
verschijnt de aanduiding "HOLD" in
het display van de afstandsbediening.)
b Schuif de HOLD schakelaar in de
tegenovergestelde richting van de
pijl om de toetsblokkeerfunctie uit te
schakelen.
• U drukt op een toets van de MD-speler
terwijl de afstandsbediening gebruikt
wordt voor het maken van instellingen.
(De aanduiding "MENU" verschijnt in
het display van de afstandsbediening
wanneer u op een toets van de MDspeler drukt.)
b Sluit de instellingsprocedure op de
afstandsbediening af.
• Er is vocht in de MD-speler
gecondenseerd.
b Neem de disc uit de MD-speler en
wacht een paar uur totdat alle
condensvocht verdampt is.
• De oplaadbare batterij is zwak (de
aanduiding "LOW BATT" wordt in het
display van de afstandsbediening
aangegeven).
b Plaats een droge batterij of laad de
oplaadbare batterij op.
• Er is een disc in de MD-speler waarop
geen opnamen zijn gemaakt (de
aanduiding "BLANKDISC" wordt in
het display van de afstandsbediening
aangegeven).
b Plaats een MD waarop opnamen
zijn.
• De MD-speler kan de informatie op de
disc niet lezen (er zijn krassen op de
disc of de disc is vuil) (de aanduiding
"READ ERR" of "TOC ERR" wordt in
het display van de afstandsbediening
aangegeven).
b Plaats de disc opnieuw of vervang
deze door een andere.
• De MD-speler stond tijdens het gebruik
aan een heftige schok bloot, sterke
statische elektriciteit, abnormale
spanning als gevolg van bliksem enz.
b Ga als volgt te werk:
1 Koppel de stroombron los.
2 Laat de MD-speler ongeveer
30 seconden ongebruikt staan.
3 Sluit de stroombron weer aan.

Veel statische storingen in het geluid.
•De MD-speler wordt beïnvloed door
het magnetische veld van een televisie
of dergelijke apparatuur.
b Zet de MD-speler verder van de
betreffende apparatuur vandaan.
Er is voortdurend ruis hoorbaar.
•Het geluid is opgenomen met de LP4
stereo opnamefunctie.
b Als gevolg van de
compressiemethode die gebruikt
wordt bij LP4 opname, kan het in
zeldzame gevallen voorkomen dat
er ruis is wanneer dergelijke
opnamen worden weergegeven.
Tijdens afspelen wordt de "3-color infoLED" of het display in de
afstandsbediening niet ingeschakeld.
•De stroombesparingsfunctie is
geactiveerd.
b In de stroombesparingsstand wordt
het display van de
afstandsbediening ingeschakeld
wanneer de afstandsbediening
wordt gebruikt, maar niet wanneer
de toetsen op de MD-speler worden
bediend. (De enige uitzondering
hierop is het indrukken van de
GROUP toets op de MD-speler.)
De groepfunctie werkt niet.
•Er is een disc geplaatst die geen
groepinstellingen bevat.
b Gebruik een disc met
groepinstellingen.
Bookmark Play (bladwijzer-weergave) is
niet mogelijk op de MD-speler
("NoEntry" verschijnt in het display van
de afstandsbediening).
•U probeert bladwijzer-weergave te
gebruiken terwijl er geen bladwijzers
zijn ingesteld.
b Stel bladwijzers in.

Technische gegevens
Audio-weergavesysteem
Minidisc digitaal audiosysteem
Eigenschappen van de laserdiode
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 790 nm
Emissieduur: Continu
Laser-uitgangsvermogen: Minder dan 44,6 µW*
* Deze waarde is gemeten op een afstand van ca.
200 mm van het lensoppervlak van het optisch
blok, bij een diafragma van 7 mm.
Toerental
Ca. 300 tot 2.700 toeren
Foutcorrectie
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Bemonsteringsfrequentie
44,1 kHz
Codering
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding)
ARTAC3: LP2/LP4
Modulatiesysteem
EFM (Eight to Fourteen modulatie)
Aantal kanalen
2 stereokanalen
1 monokanaal
Frequentiebereik
20 tot 20.000 Hz, ±3 dB
Uitgangen
Hoofdtelefoon/oortelefoons: stereo
ministekkerbus, uitgangsvermogen
1 mW + 1 mW, belastingsimpedantie 16 Ω
(Europese model)
5 mW + 5 mW, belastingsimpedantie 16 Ω
(Overige modellen)
Stroomvereisten
Oplaadbare nikkelmetaalhydride batterij
Eén NH-10WM (bijgeleverd): 1,2 V, 900 mAh
(MIN)
Eén LR6 (AA-formaat) batterij (niet bijgeleverd)
Externe stroomaansluiting (voor de batterijoplaadstandaard): Nominaal 3 V gelijkstroom
Batterij-gebruiksduur
Zie "Opladen van de ingebouwde batterij"
Afmetingen
Ca. 73,4 × 80,6 × 15,3 mm (b/h/d) (exclusief
uitstekende delen en knoppen)
Gewicht
Ca. 67 gram (alleen de MD-speler)
Bijgeleverde accessoires
Hoofdtelefoon/oortelefoons met een
afstandsbediening (1)
Batterij-oplaadstandaard (1)
Netspanningsadapter (voor de bijgeleverde
batterij-oplaadstandaard) (1)
Oplaadbare batterij (1)
Draagdoosje voor oplaadbare batterij (1)
Batterijhouder voor droge batterij (1)
Draagetui (1)
Amerikaanse en andere octrooien in licentie van
Dolby Laboratories.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.

Plaats van de
bedieningsorganen
De MD-speler
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VOLUME +*, – toets
Batterijvak
u* toets
HOLD (toetsblokkering) schakelaar
Aansluitingen voor batterijhouder (aan
de onderkant)
Aansluitingen voor oplaadstandaard (aan
de onderkant)
GROUP toets
Oogje voor polsriem
Aan dit oogje kan een polsriem worden
bevestigd.
i (hoofdtelefoon/oortelefoons)
aansluiting
"3-color info-LED" (3-kleuren info-LED)
OPEN schakelaar
., > toets
x toets

* De VOLUME + en u toetsen hebben een
voelbaar puntje.

Het display van de
afstandsbediening
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Disc-aanduiding
Muziekstuknummer-aanduiding
Tekstdisplay
Groepweergave-aanduiding
Afspeelfunctie-aanduiding
Aanduidingen voor 6-band equalizer
Batterij-aanduiding
Bladwijzer-aanduiding

De batterij-oplaadstandaard

Los verkrijgbare accessoires
Netspanningsadapter
AC-E30L (voor gebruik in Japan), AC-E30HG
(voor gebruik buiten Japan)
NH-10WM oplaadbare nikkelmetaalhydride
batterij
MDR-serie stereo hoofdtelefoon/oortelefoons*
SRS-serie actieve luidsprekers
* Of u de hoofdtelefoon/oortelefoons nu
rechtstreeks op de i aansluiting van de MDspeler aansluit of op de aansluiting van de
afstandsbediening, u kunt alleen een
hoofdtelefoon/oortelefoons gebruiken die
voorzien is van een stereo ministekker.
Hoofdtelefoons/oortelefoons met een
microstekker kunnen niet gebruikt worden.
Het is mogelijk dat niet alle hierboven vermelde
accessoires bij uw handelaar verkrijgbaar zijn.
Neem contact op met uw handelaar voor nadere
bijzonderheden betreffende de accessoires die in
uw land verkrijgbaar zijn.

A

B
1 Aansluitingen voor opladen
2 DC IN 3V aansluiting (aan de onderkant)

De hoofdtelefoon/oortelefoons met
de afstandsbediening
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1 Hoofdtelefoon/oortelefoons
2 Stereo ministekker
3 Regelaar VOL +, –
Draaien om het volume in te stellen.

x (stop) toets
Joghendel (.•u/ENT•>)
(groep) +, – toets
Klem
HOLD schakelaar
Display
DISPLAY toets
P MODE/ (afspeelfunctie/herhalen)
toets
qs SOUND toets
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