Snelstartgids

Stap A
Stap B
Stap C

Wat zit er in de doos?
De volgende items zitten in de doos:

DC350
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1 x MP3 Link-kabel

1 x mini-USB-kabel
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Netspanningsadapter
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Stap A
1

Aansluiten

Sluit de netspanningsadapter
aan op het DC350 en
steek de adapter in het
stopcontact.

Stap B

Configuratie

De klok en datum instellen
1

Houd SET TIME 2 seconden ingedrukt.

2

Druk herhaaldelijk op 2; om de 12-uurs- of 24-uursindeling
te selecteren.

3

Druk ter bevestiging op SET TIME.
« De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan
knipperen.

4

Druk op ∞/§ om het uur in te stellen.

5

Druk ter bevestiging op SET TIME.
« De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.

6

Herhaal de stappen 4 en 5 om de minuten, het jaar, de maand
en de dag in te stellen.
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Stap C Genieten
Muziek van de iPod/iPhone afspelen
1

Plaats de iPod/iPhone op het station met de aansluitingen
op elkaar.

2

Draai aan de kantelregelaar om de kantelhoek van de
iPod/iPhone te bepalen.
« Als het DC350 is aangesloten op een
stopcontact, wordt de op het station geplaatste
iPod/iPhone opgeladen.

3

Druk op iPod/iPhone om iPod/iPhone als bron te selecteren.
« De aangesloten iPod/iPhone wordt automatisch
afgespeeld.

Naar de radio luisteren
1

Druk op TUNER om FM te selecteren.

2

Houd ∞/§ langer dan 2 seconden ingedrukt.
« De radio wordt automatisch afgestemd op een station met een sterk
ontvangstsignaal.

3

Druk op PROG en houd deze knop 2 seconden ingedrukt om de
programmeermodus te openen.
« “PR01” knippert op het display.

4

Druk op PRESET +/- om een nummer (1 t/m 40) toe te wijzen aan dit
radiostation, en druk vervolgens op PROG om deze keuze te bevestigen.

5
Herhaal de stappen 2 tot en met 4 om meer stations te programmeren.

6

Druk op PRESET +/- om een voorkeuzenummer te selecteren.
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Stap C Genieten
Bluetooth-apparaten gebruiken
Opmerking:
De maximale afstand tussen het DC350 en een Bluetoothapparaat is ongeveer 10 meter.

Voor het eerst verbinding maken met een apparaat

1

Druk op BLUETOOTH om Bluetooth als bron te selecteren.
« [BT] (Bluetooth) wordt weergegeven.

2

Houd PAIRING langer dan 3 seconden ingedrukt.
« [PAIRING] (koppelen) wordt weergegeven en de Bluetooth-indicator
knippert.

3

Stel de Bluetooth-verbinding op het apparaat in:
« Schakel Bluetooth in om andere Bluetooth-apparaten te zoeken.
(Raadpleeg de gebruikershandleiding over hoe u de functie kunt
inschakelen.)
« Als “ PHILIPS DC350” wordt herkend en weergegeven, selecteert u
het apparaat om verbinding te maken.
« Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u “0000” in.

4

Wacht tot het DC350 twee keer piept.
« De verbinding is voltooid. De Bluetooth-indicator gaat branden.

Een telefoonoproep ontvangen
Opmerking:
U kunt telefoonoproepen ontvangen via dit DC350 met
apparaten die het HFP- of HSP-profiel ondersteunen.

1

Maak verbinding met het Bluetooth-apparaat.

DC350_12_QSG_Dut.indd

4

11/7/2008

1:53:41 PM

Stap C Genieten
2

Als u een oproep ontvangt, hoort u de waarschuwingstoon voor een
inkomende oproep. Druk op PAIRING om de oproep te accepteren.
om de oproep te weigeren.
« Druk op

3

Spreek in de MIC op het voorpaneel.
« Druk op PAIRING om de audio via het apparaat of via het DC350
te horen.

4

Druk op

om de oproep te beëindigen.

Naar muziek luisteren
Opmerking:
U kunt via dit DC350 naar audio luisteren van apparaten die
A2DP of AVRC ondersteunen.

1

Maak verbinding met het Bluetooth-apparaat.

2

Start het afspelen op het Bluetooth-apparaat.
« U hoort de muziek via het DC350.

Tip:
Raadpleeg de meegeleverde
gebruikershandleiding voor
meer informatie.

C Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.
http://www.philips.com
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