
1 Stroomvoorziening
a Verbind het netsnoer met de ingang AC~

MAINS en het stopcontact.
-Of-
b Open het batterijvak en plaats er zes bat-

terijen in, type R-20, UM-1 of D-cells.

38

Om het afspelen van een cd/USB
te starten/ te onderbreken

VOLUME
Draai deze knop om op het
gewenste volumeniveau in te
stellen

Verkorte 
handleiding
Verkorte 
handleiding
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2 Radio-ontvangst 

a Druk op SOURCE om de tuner te kiezen.

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

c Druk op PRESET/ALBUM +- tot het
nummer van de gewenste zender in het dis-
play verschijnt.

3 Afspelen van een CD 

Op deze speler kunnen audiodisks
afgespeeld worden inclusief CD-Rs/
CD-RWs, MP3-CD en WMA.

a Druk op SOURCE om de CD.
b Open het cd-deksel.
c Leg een CD in de speler met de bedrukte

kant 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.

AZ3830
9
om het afspelen van een
cd/USB te beëindigen;
om een cd-programma te wis-
sen

PRESET/ALBUM +-
- alleen bij MP3-CD/USB

weergave: Indrukken om
albums te selecteren

- om een geprogram-
meerde zender te kiezen.

R-20, UM-1 or D-cells
(not included)

USB Poort
Ansluiting voor een
externe USB harde schijf 

AUX-aansluiting

sluit aan op de externe 
audiobron. (3,5 mm 
aansluiting)

DBB
Schakelt de lagetonenve
sterking aan en uit 

∞, §
- Druk een of meer keer kort

om naar het begin van het
huidige, vorige of volgende
nummer te springen.
Tijdens het afspelen, houd inge-
drukt om achteruit of vooruit
naar een bepaalde passage te
zoeken

- om af te stemmen op een
radiozender

MODE
Om de verschillende
manieren van afspelen te
kiezen: bijv. REPEAT of
SHUFFLE

Telescoopantenne
Om de FM-ontvangst
te verbeteren

PROG
- Om cd-nummers te
programmeren en
geprogrammeerde num-
mers te controleren

- hiermee kunt u automa
tisch radiozenders 
zoeken en opslaan 

Display
geeft de status van de set 
weer 

De plastieken isolatielip verwijderen

4 Een USB harde schijf afspelen

a Druk op SOURCE om de USB.
c Sluit U een compatibele USB harde schijf

aan op de gemarkeerde USB poort ( )
van AZ3830.

c Druk op 2; op uw AZ3830 om de 
weergave te beginnen.

5 Een CD rippen

a Volg de stappen a-d van 
"3. Een disc afspelen".

b Sluit een USB-apparaat voor massaopslag
aan.
Eén opnemen

c1 Selecteer het nummer dat u wilt opnemen.
c2 Druk één keer of herhaaldelijk op USB

REC tot "RIPPING ONE" op het display
knippert.
Alles opnemen

c1 Druk herhaaldelijk op USB REC tot 
"RIPPING ALL" op het display knippert.

d De disc wordt automatisch vanaf het begin
afgespeeld.

USB REC
hiermee kopieert u één
bestand of alle bestanden
van een disc naar een
extern draagbaar USB-
opslagapparaat of externe
draagbare MP3-spele

/
hiermee opent of sluit u 
de lade

p

3.5 mm mm-aansluitbus 
voor een stereohoofdtelefoon

SOUCE
Aom de geluidsbron 
CD/MP3-CD,
voor USB modus, voor de 
radio, voor AUX USB modus

POWER
Aan- en uitzetten
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