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Apparaat
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Snelstartgids

Netsnoer +
MP3 Link-kabel Snelstartgids Gebruikershandleiding
Netspanningsadapter

Aansluiten

1

Aansluiten

Alle rechten voorbehouden.

2

Instellen

1 Bereid de netspanningsadapter voor.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

3

Genieten

2 Sluit één uiteinde van de netspanningsadapter aan op de DC
IN -aansluiting van het apparaat.
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Stroom aansluiten

3 Steek het andere uiteinde van de
netspanningsadapter in het
stopcontact.
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De datum en tijd instellen

1 Houd in de stand-bymodus TIME
SET/AUTO SCAN 2 seconden
ingedrukt.
» De cijfers voor het uur worden
weergegeven en gaan knipperen.
2 Druk op TUNING +/- om het uur
in te stellen.
3 Druk op TIME SET/AUTO
SCAN om te bevestigen.
» De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.
4 Herhaal stap 2 en 3 om de minuten,
het jaar, de maand, de dag en de
12/24-uursindeling in te stellen.

De wektimer instellen

B

1 Controleer of u de systeemklok
correct hebt ingesteld.
2 Houd ALM 1 of ALM 2
2 seconden ingedrukt.
»

2

Instellen

of
en de uurcijfers gaan
knipperen.
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» Als de timer is geactiveerd,
of
weergegeven.
wordt
» Als de timer is gedeactiveerd,
of
van het
verdwijnt
display.

3 Druk herhaaldelijk op TUNING
+/- om het uur in te stellen.
4 Druk ter bevestiging op ALM 1
of ALM 2 .
of
en de minuten gaan
»
knipperen.
5 Herhaal stap 3 en 4 om de
minuten in te stellen.
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 een
geluidsbron voor het alarm te
selecteren.
8 Herhaal stap 3 en 4 om het
alarmvolume in te stellen.
De alarmtimer activeren en
deactiveren
1 Druk herhaaldelijk op ALM 1 of
ALM 2 om de timer te activeren
of deactiveren.

Instellen

23

Genieten

A Naar de iPod/iPhone
luisteren
1 Plaats de iPod/iPhone op het
station.

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

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

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

2 Draai de verstelknop zodat u uw
iPod/iPhone kunt plaatsen.

23

Genieten

3 Druk herhaaldelijk op SOURCE
om iPod/iPhone als bron te
selecteren.
» De aangesloten iPod/iPhone
wordt automatisch afgespeeld.
• Druk op
om het afspelen
te onderbreken of te
hervatten.
• Druk op /
om een
track over te slaan.
• Houd /
ingedrukt om
tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los
om het afspelen te hervatten.

B Radiozenders programmeren en
naar radiozenders luisteren

1 Houd in de tunermodus TIME
SET/AUTO SCAN langer dan
2 seconden ingedrukt om de
modus voor automatisch
programmeren te openen.
» Alle beschikbare zenders
worden geprogrammeerd op
volgorde van de signaalsterkte
van de band.
» De radiozender die als eerste
wordt geprogrammeerd,
wordt automatisch afgespeeld.
2 Druk op PRESET +/- om een
voorkeuzenummer te selecteren.
E Tip
•

Gedetailleerde functies en kenmerken
vindt u in de gebruikershandleiding.
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