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Gids voor een snelle
start

Wat zit in de verpakking?
Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende
items terugvinden..

Stap A
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Trek de plastic
beschermfolie uit
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Stap A Aansluiten

Tip
– Raadpleeg de
Gebruikershandleiding voor
Aansluitingen
andere aansluitingopties.
– Gebruik alleen de
Sluit de bijgeleverde FM-raamantenne en de FM ANTENNA
meegeleverde
op de bijbehorende aansluitbus.
netspanningsadapter! Het
Sluit de luidsprekerkabels aan op de aansluitklemmen
gebruik van een andere adapter
SPEAKERS, de kabel (rood gemarkeerd) naar “+” en de
kan uw apparaat beschadigen.

1
2

kabel (zwart gemarkeerd) naar “-”.

3

Stekker van het netsnoer in het stopcontact stopt.

FM-draadantenne
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(links)
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Netsnoer

Instellen van de klok

1

Druk in de stand-bymodus op DISPLAY/CLOCK.

2

Druk op ALBUM/PRESET +/- om te schakelen tussen 12-uurs- of 24uursindeling.

3

Druk nogmaals op DISPLAY/CLOCK om te bevestigen.

4

Druk op ALBUM/PRESET +/- om het uur te selecteren.

5
6

Druk op DISPLAY/CLOCK om te bevestigen.
Herhaal de stappen 4 en 5 om de minuten in te stellen.
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Stap B Opstellen
Afspelen van een cd

1 Kies de bron CD.
2 Til de lade aan de rand met OPEN/CLOSE omhoog om het CDcompartiment te openen.

3 Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op
OPEN/CLOSE om het cd-vak te sluiten.

4 Druk op ÉÅ om het afspelen te starten.
5 Druk op 9 om het afspelen van de CD te beëindigen.

Radiostations programmeren en hierop afstemmen

1 Kies de bron FM.
2 Houd PROG op de afstandsbediening 2 seconden of langer ingedrukt om alle beschikbare stations te
programmeren in de volgorde van de golfband.

3

Druk opí/ ë (of ALBUM/PRESET
zender in het display verschijnt.

Tip:
Meer afspeelfuncties en overage
functies staan beschreven in de
bijbehorende gebruiksaanwijzing.
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+/- de afstandsbediening) tot het nummer van de gewenste

Opmerkingen voor de afstandsbediening:
– Kies eerst het apparaat dat u wilt
bedienen door op de bijbehorende
bronkeuzetoets op de afstandsbediening te
drukken (bijvoorbeeld CD,TUNER,
enzovoort).
– Kies vervolgens de gewenste functie ( 2;,
í, ë, enzovoort).
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Stap B Opstellen
Een USB harde schijf afspelen

1 Zorg ervoor dat de BTM177 is ingeschakeld.
2 Druk herhaaldelijk op SOURCE (USB op de afstandsbediening) om USB als bron te selecteren. Op het
display wordt USB.

3 Sluit op de BTM177 een compatibel USB-apparaat voor massaopslag aan op de USB-poort met de
markering
. Indien noodzakelijk, gebruik dan een gepaste USB kabel om het toestel en de USB poort van
de BTM177 te verbinden. Het toestel zal automatisch ingeschakeld worden.

4 Druk op ÉÅ op uw BTM177 om de weergave te beginnen.
5 Druk op 9 om het afspelen te beëindigen.

Tip:
Raadpleeg de meegeleverde
gebruikershandleiding voor meer
informatie over compatibiliteit met
USB-apparaten voor massaopslag en
de afspeelmogelijkheden van
bestanden op USB-apparaten.

Een USB harde schijf afspelen

1 Stellen Sie ein Bluetooth-fähige Gerät zum Pairing innerhalb einer Entfernung von 10 Metern zum System auf.
2 Druk op SOURCEop de bovenkant van het systeem (of op BLUETOOTH op de afstandsbediening) om
de Bluetooth-bron te selecteren.

3 Houd PAIRING

op de bovenkant van het systeem of op de afstandsbediening langer dan 3 seconden

ingedrukt.

4 Stel het Bluetooth-apparaat in om te zoeken naar andere beschikbare Bluetooth-apparaten totdat
"BTM177" wordt herkend.

5 Selecteer "BTM177" en wacht totdat het systeem een dubbele pieptoon laat horen, waarna het Bluetoothpictogram wordt ingeschakeld.
➜ Voer "0000" als u om een wachtwoord wordt gevraagd.

6 Met een gekoppelde HFP en/of HSP mobiele telefoon kunt u via het systeem een gesprek respectievelijk

ontvangen, weigeren of voeren met de knoppen PAIRING ,
en 9.
● Met een gekoppeld A2DP-apparaat kunt u via het systeem muziek beluisteren met de knoppen ÉÅ,
¡ / ™, S/T en 9.
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