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Aansluiten
Stroom aansluiten

1 Sluit de netspanningsadapter aan op
• de DC IN-aansluiting aan de achterkant van het apparaat en op
• een stopcontact.
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Instellen
De klok instellen

1 Houd in de stand-bymodus TIME SET/
AUTO SCAN 2 seconden ingedrukt.
» De uurcijfers gaan knipperen.
2 Druk op TUNING +/- om het uur in te
stellen.
3 Druk op TIME SET/AUTO SCAN.
» De minuten gaan knipperen.
4 Druk op TUNING+/- om de minuten in
te stellen.
5 Druk op TIME SET/AUTO SCAN om
te bevestigen.
» De dag van de week gaat knipperen.
6 Druk op TUNING+/- om de dag van de
week in te stellen.
7 Druk op TIME SET/AUTO SCAN om
te bevestigen.

B

De wektimer instellen

1 Controleer of u de klok correct hebt
ingesteld.
2 Houd ALARM 1 of ALARM 2 2 seconden ingedrukt.
of
en de uurcijfers gaan
»
knipperen.

1 Verschuif de schuifknop voor de standen
WAKE TO iPod/RADIO/BUZZ om de
bron voor het alarm te selecteren.
» Zodra de alarmtijd is bereikt, schakelt
de geselecteerde iPod, radio of zoemer
in.

1 Druk als het alarm afgaat op REPEAT
ALARM/BRIGHTNESS CONTROL.
» Het alarm gaat een paar minuten later
opnieuw af.

4 Druk op ALARM 1 of ALARM 2 om te
bevestigen.
of
en de minuten gaan knip»
peren.

1 Druk herhaaldelijk op ALARM 1 of
ALARM 2 om de timer te activeren.

6 Herhaal stap 3 en 4 om te selecteren of
het weksignaal voor weekdagen of het
weekend is.
7 Herhaal stap 3 en 4 om het maximale
alarmvolume in te stellen.

5-7

Alarm herhalen

De alarmtimer activeren en
deactiveren

» "L XX(volumeniveau)" gaat knipperen.
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De alarmmodus instellen

3 Druk herhaaldelijk op TUNING +/- om
het uur in te stellen.

5 Herhaal stap 3 en 4 om de minuten in te
stellen.

23

Instellen

» Als de timer is geactiveerd, wordt
of
weergegeven.
•

Als u de wektimer weer wilt uitschakelen, drukt u herhaaldelijk op ALARM 1
of ALARM 2 totdat wordt weergegeven.

» Als de timer is gedeactiveerd, verdwijnt
of
van het display.

Genieten

A Afspelen vanaf een iPod
1 Druk op het stationcompartiment om het
te openen.

Druk op TUNING+/- om in te stellen
hoeveel later het alarm opnieuw afgaat.

naar radiozenders luisteren

2 Plaats de iPod juist in het station.

1 Houd in de tunermodus TIME SET/
AUTO SCAN langer dan 2 seconden
ingedrukt om de modus voor automatisch
programmeren te openen.

Alarmsignaal stoppen
1 Druk als het alarm afgaat op de corresponderende knop ALARM 1 of ALARM 2.
» Het alarm stopt, maar de alarminstellingen blijven behouden.

/
ingedrukt om tijdens
Houd
het afspelen te zoeken en laat de knop
weer los om het afspelen te hervatten.

B Radiozenders programmeren en

E Tip
•

•

» Alle beschikbare zenders worden
geprogrammeerd op volgorde van de
signaalsterkte van de band.
» De radiozender die het eerst wordt
geprogrammeerd, wordt automatisch
afgespeeld.

3 Druk herhaaldelijk op SOURCE om iPod
als bron te selecteren.
» De aangesloten iPod wordt automatisch afgespeeld.
•

Druk op
om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

•

Druk op
slaan.

/

om een track over te

2 Druk op PRESET +/- om het nummer
van de voorkeuzezender te selecteren.
E Tip
•

Gedetailleerde functies en kenmerken
vindt u in de gebruikershandleiding.
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