
1 Stroomvoorziening

a Verbind het netsnoer met de ingang
AC~ MAINS en het stopcontact.
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b Open het batterijvak en plaats er zes
batterijen in, type Dcells.
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2 Radio-ontvangst 
a Druk herhaaldelijk op SOURCE op

het systeem of druk op TUNER op
de afstandsbediening om de tunerbron
(MW of FM) te selecteren.

b Druk langer dan twee seconden op 
PROG om alle beschikbare stations te
programmeren in volgorde van de
golflengte.

c Druk op PRESET 3/4 op de afstands-
bediening tot het nummer van de
gewenste zender in het display verschi-
jnt.

AZ1840

R-20, UM-1 or D-cells
(niet bijgeleverd)

4 Een USB harde schijf afspelen

a Druk herhaaldelijk op SOURCE op het
systeem of druk op USB op de afstandsbe-
diening om de USB-bron te selecteren.

c Sluit U een compatibele USB harde schijf
aan op de gemarkeerde USB poort 
van AZ1840.

d Druk op 2; op uw AZ1840 om de weer-
gave te beginnen.

3 Afspelen van een CD

Op deze speler kunnen audiodisks afge-
speeld worden inclusief CD-Rs/
CDRWs, MP3-CD en WMA.

a Druk herhaaldelijk op SOURCE op
het systeem of druk op CD op de afs-
tandsbediening om de CD-bron te
selecteren.

b Open het cd-deksel.
c Leg een CD in de speler met de

bedrukte fkant naar boven en druk de
klep van het cd-vak zachtjes dicht.

d Druk op 38 om het afspelen te
starten. .

e Om het afspelen te stoppen, drukt u op 9.
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De plastieken isolatielip verwijderen

1 PUSH TO OPEN – hier tillen om CD-vak deksel te
openen.

2 POWER ON/OFF – hiermee schakelt u het systeem
in of uit.

3 MAX SOUND – hiermee activeert of deactiveert u
de optimale mix van verschillende
geluidsfuncties.

4 Display – geeft de status van het apparaat weer.
5 VOLUME+/- – om het volume in te stellen.
6 TUNING +/- – af te stemmen op een radiozender.
7 DBB – schakelt de lagetonenversterking aan en uit.
8 2; – om het afspelen van een cd/USB te starten/

te onderbreken
§  ∞  – selecteert de volgende/vorige track 

– zoekt vooruit/achteruit (houd de knop inge-
drukt) in de huidige track

9 – om het afspelen van een cd te beëindigen;
– om een cd/USB-programma te wissen.

9 ALB -/+ – MP3-CD/USB:
om het album te kiezen.

– MW/FM: om een geprogrammeerde zen-
der te kiezen. (harder, zachter).

0 PROG – hiermee programmeert u tracks of radio-
stations.

! SOURCE – hiermee selecteert u de geluidsbron CD,
USB, FM, MW of MP3 LINK.

@ SHUFFLE – hiermee speelt u alle tracks op
CD/USB in willekeurige volgorde af.

# REPEAT – hiermee selecteert u de herhalingsmodi.
$ USB poort – aansluiting voor een externe USB

harde schijf
% Telescoopantenne – om de FM-ontvangst te ver-

beteren.
^ Hoofdtelefoonaansluiting

– hier kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.
& MP3 LINK – aansluiting voor externe audiobron.
* AC MAINS~ – aansluitbus voor het netsnoer.
( Batterijvak – voor 6 batterijen, type R –20, UM1 

of D.

   

NL

AZ1840_QSG_NL  4/18/08  17:55  Page 2


