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AC güç adaptörü MP3 LINK kablosu

Kullanım Kılavuzu
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bağlantı
Güç bağlantısı

1 AC adaptörünün bir ucunu ana ünitedeki DC IN soketine takın.

2 AC adaptörünün diğer ucunu duvar
prizine takın.
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Ayar
Saat ve tarih ayarlama

5 Onaylamak için DATE • AUTO
TUNE/TIME SET düğmesine basın.
»» Dakika haneleri yanıp sönmeye
başlar.

1 iPod / iPhone'u ciha zın bağlantı
istasyonuna yerleştirin.

2 iPod / iPhone'u açın.

»» iPod / iPhone'daki saat ve tarih
bilgileri otomatik olarak cihaza
aktarılır.

Saati ve tarihi manuel olarak
ayarlamak için:

1 Bekleme modunda DATE • AUTO

TUNE/TIME SET düğmesini 2 saniye
basılı tutun.
»» [24 HR] yanıp sönmeye başlar.

2

12 /24 saat for matını seçmek için
TUNING +/- veya XX tuşuna basın.

3 Onaylamak için DATE • AUTO TUNE/
TIME SET düğmesine basın.
»» Saat haneleri yanıp sönmeye
başlar.

4 Saati ayarlamak için TUNING +/- veya
XX tuşuna basın.

6 Dakika, yıl, ay ve günü ayarlamak için
4-5 arası adımları tekrarlayın.

B

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Farklı zamanlarda etkinleşen iki alarm
ayarlayabilirsiniz.

1 Saati doğru ayarladığınızdan emin
olun.

2 AL 1 veya AL 2 düğmesine 2 saniye basın.
»» [AL 1] veya [AL 2] yanıp
sönmeye başlar.

3 Bir alarm sesi kaynağı seçmek için
SOURCE düğmesine arka arkaya
basın: iPod/iPhone, iPod/iPhone
çalma listesi, FM radyo ya da alarm
sesi.
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Ayar

4 AL 1 veya AL 2 düğmesine basın.
»» Saat haneleri yanıp sönmeye
başlar.

5 Saati ayarlamak için TUNING +/veya XX tuşuna arka arkaya basın.

6 Onaylamak için AL 1 veya AL 2
düğmesine basın.
»» Dakika haneleri yanıp sönmeye
başlar.

7 Dakikayı ayarlamak için 5-6 arası
adımları tekrarlayın.

»» Zamanlayıcı açıldığında [ AL 1]
veya [ AL2] görüntülenir
»» Zamanlayıcı kapatıldığında
[ AL 1] veya [ AL 2]
öğesinden önce X görüntülenir.
Alarmı tekrarlama

1 Alarm çaldığında BRIGHTNESS/REP
ALM düğmesine basın.
»» Alarm, dakikalar sonra yeniden
çalar.

8 Alarmı tüm haf ta boyunca, haf ta

E İpucu

9 Alarm ses düzeyini ayarlamak için 5-6

Alarm çalışını durdurma

içi günlerde ya da hafta sonu çalmak üzere ayarlamak için 5-6 arası
adımları tekrarlayın.
arası adımları tekrarlayın.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

1 Zamanlayıcıyı açmak veya kapatmak

için AL 1 veya AL 2 düğmesine arka
arkaya basın.

• Alarmın tekrarlanma aralığını ayarlamak
için /
tuşuna basabilirsiniz.

1 Alarm çaldığında ilgili AL 1 veya AL 2
düğmesine basın.
»» Alarm durur, ancak alarm ayarları
kalır.
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Keyfini çıkarın

A iPod/iPhone cihazından çalma

1 iPod/iPhone’u bağlantı istasyonuna
yerleştirin.

2 iPod/iPhone kaynağını seçmek

için SOURCE tuşuna arka arkaya
basın.
»» Bağlı iPod/iPhone otomatik
olarak çalmaya başlar.

•
•
•

Oynatmayı duraklatmak/
oynatmaya devam etmek için
tuşuna basın.
Bir parçaya atlamak için /
tuşuna basın.
Oynatma sırasında arama
yapmak için /
tuşunu
basılı tutun, sonra tuşu bırakıp
normal çalmayı sürdürün.

B Radyo istasyonlarını otomatik
olarak programlama

1 Radyo modunda DATE • AUTO

TUNE/TIME SET düğmesine 2
saniyeden uzun basarak otomatik
programlama modunu etkinleştirin.
»» [AUTO] (otomatik)
görüntülenir.
»» Mevcut tüm istasyonlar dalga
bandı alım gücü sırasına göre
programlanır.
»» İlk programlanan radyo istasyonu
otomatik olarak yayınlanır.

E İpucu
• Ayrıntılı fonksiyonlar ve özellikler
kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.

