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Hvad følger med?

Dockingholder med fast 
kabel

RCA-forlængerkabel 8x iPod dockadapter

iPod Docking Cradle for WAC7500, WAS7500

Quick start guide
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Lynhåndbog

Vigtigt! Kun til indendørs brug!

Hvad du ellers skal bruge.

 

eller

WAC7500 WAS7500 iPod 

Vigtigt!
Tilslut kun en af følgende understøttede enheder:
Apple iPod (iPod video, iPod nano, iPod photo, iPod mini)

1 Tilslut
Slut kablet fra iPod-dockingholderen til musikcentret eller musikstationen (RCA røde og hvide 
stik til røde og hvide jackstik til lydindgang, DC 9-bens DIN-stik til 9-bens DIN-jackstik):
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d
aInstaller

Isæt en dockadapter, der passer til din 
iPod.

 

1 Slut din bærbare afspiller til holderen.
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Afinstaller
Tag iPod’en ud af holderen.

 

1 Tag dockadapteren ud.

 

2 
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Nyd det3
Når forbindelsen er etableret, og iPod’en er forbundet, kan du tænde for musikcentret eller 
musikstationen.
Tryk på HOME, og vælg [Portable] > [iPod].
Brug fjernbetjeningen til centret eller stationen til at styre nedenstående iPod-funktioner: 
Navigation, Lydstyrke, Spring over/Søg, Afspil/Pause, Gentag, Bland.

afspil
Tryk på [2;] for at afspille.
Under afspilning kan du trykke på [2;] for at skifte mellem afspilning og pause.

Justering af lydstyrke
Tryk på Lydstyrke +/- for at skrue op eller ned for lydstyrken.
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Fejlfinding
Ingen lyd Kontrollér, at kablet er tilsluttet ordentligt.
der sker ikke noget, når jeg 
anvender fjernbetjeningen.

Ret fjernbetjeningen direkte mod musikcentret eller 
musikstationen. 
Kontrollér, at batterierne i fjernbetjeningen er sat korrekt i, og 
at de er nye. 
Du kan kun bruge tasterne Lydstyrke +/-, Spring over/Søg og 
Afspil/Pause.

Lydstyrken kan ikke justeres Kontrollér, at kablet er tilsluttet ordentligt.

Specifikationer
RCA rød/hvid lydudgang plus 9-bens DIN: 3,5 mm (fast kabel)

Trykt i Kina

wk8234
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Spring til forrige/næste nummer
Tryk på [J(] for at springe til det forrige nummer.
Tryk på [)K] for at springe til det næste nummer.

Du kan også bruge navigationstasterne [1 234] til at navigere i iPod-menuen og vælge et 
nummer.

Opladning
Når iPod’en er forbundet til dockingholderen, og musikcentret eller musikstationen er tændt, 
oplades iPod’ens batteri automatisk.


