DC185

Snelstartgids

Stap A
Stap B
Stap C

Wat zit er in de doos?
De volgende items zitten in de doos:
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Line In-kabel
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3 iPod-houders
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Aansluiten
Instellen
Genieten

Stap A
1

Aansluiten

1

Sluit het netsnoer aan op het systeem.

Tip
– Raadpleeg de gebruikershandleiding voor
instructies over het aansluiten van andere
apparatuur op het systeem.
– Gebruik alleen het meegeleverde
netsnoer! Het gebruik van een andere
adapter kan uw apparaat beschadigen.

Stap B

2

Druk

Configuratie

1
Druk op PUSH OPEN om de houder te verwijderen.

2
Verwijder de meegeleverde houder.

3

3
Draai de draaiknop van het basisstation naar een bepaalde
positie voor de verschillende iPod-typen.

4
Lijn de sleuven van het basisstation uit met de puntjes van de
houder en schuif de houder in het station.

Tip
– Er zijn 3 iPod-houders meegeleverd. Op elke
houder wordt aangegeven voor welk type iPod deze
geschikt is.
– Bij iPod Nano generatie 1 tot en met 3 dient u de
iPod te plaatsen voordat u de houder plaatst.

5

Lijn de aansluitingen van het basisstation uit met die van de
iPod en druk zachtjes op de iPod.

4

Waarschuwing
– Als u de iPod uit het basisstation wilt nemen,
verwijdert u de houder en trekt u de iPod er
voorzichtig uit.
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Stap C

Veel plezier

Radiostations programmeren en hierop afstemmen
1
Druk herhaaldelijk op SOURCE om de tunerbron (FM) te
selecteren.

2

Houd MODE langer dan twee seconden ingedrukt om alle
beschikbare stations te programmeren in de volgorde van de
golfband.

3
Druk op PRESET +/- tot het gewenste voorkeurstation wordt
weergegeven.

Muziek afspelen vanaf een USB-apparaat voor massaopslag
Met het Hi-Fi-systeem kunt u een USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
en USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1) gebruiken.

1
Steek de USB-stekker van het USB-apparaat in de aansluiting

boven op het systeem.

2
Druk herhaaldelijk op SOURCE om USB te selecteren.

3
Speel de beschikbare audiobestanden af met de afspeelknoppen op het systeem
(bijv. 2;, S/T).

DC185_12_QSG_Dut

3

2008.11.26, 13:55

Stap C

Veel plezier

De Apple iPod afspelen met behulp van de DC185
1
Plaats de compatibele iPod-speler op de juiste manier in het station.

2
Druk herhaaldelijk op SOURCE op het systeem om de iPod-bron te selecteren.

3
4

Schakel uw iPod-speler in.

Selecteer de gewenste nummers die op de iPod-speler zijn opgeslagen en speel deze af.

Opmerking:
Sommige toetsen van de DC185 komen overeen met andere toetsen
op een iPod. Raadpleeg de tabel in de meegeleverde
gebruikershandleiding voor gedetailleerde functies in verschillende modi.

Tip
Gedetailleerde afspeelfuncties en extra functies vindt u in de meegeleverde
gebruikershandleiding.
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