DC910

Gids voor een snelle
start

Stap A
Stap B
Stap C

Wat zit in de verpakking?
Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.
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Gebruiksaanwijzing
Gids voor een snelle start

Afstandsbediening

Netspanningsadapter

3 iPod-stationsadapters
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Aansluiten
opstellen
Genieten

Stap A

Aansluiten
Tip

1

Sluit de netadapter van het systeem aan.

– Raadpleeg de
Gebruikershandleiding voor andere
aansluitingopties.
– Gebruik alleen de meegeleverde
netspanningsadapter! Het gebruik
van een andere adapter kan uw
apparaat beschadigen.

POWERFUL BASS

POWERFUL BASS

1
Stap B

opstellen

Instellen van de klok
1
Houd in de stand-bymodus de knop PROG/SET TIME de afstandsbediening
ingedrukt.

2
3

Druk op VOLUME +/- (of VOL +/- de afstandsbediening) om tussen
12-uurs- en 24-uursindeling te schakelen.

Druk nogmaals op PROG/SET TIME de afstandsbediening om te bevestigen.
➜ De cijfers van de klok gaan nu knipperen op het display.

4
Druk op VOLUME +/- (of VOL +/- de afstandsbediening) om het uur in
te stellen.

5
6
7

Druk opnieuw op PROG/SET TIME op de afstandsbediening.
➜ De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.

Druk op VOLUME +/- (of VOL +/- de afstandsbediening)
om de minuten in te stellen.

Druk op PROG/SET TIME op de afstandsbediening om de tijd te bevestigen.
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Stap C

Genieten

Op radiostations afstemmen en
programmeren
1
Druk herhaaldelijk op SOURCE (of op TUNER op de
afstandsbediening) om de tunerbron te selecteren (FM).

2

Druk langer dan twee seconden op PROG de afstandsbediening om
alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de
golflengte.

3
Druk op PRESET +/- (of ALBUM/PRESET 3 / 4 p de
afstandsbediening) tot het nummer van de gewenste zender in het
display verschijnt.

Een USB-apparaat voor massaopslag of SD/MMCgeheugenkaart weergeven
Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers,
Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-FI systeem) .

1
Plaats de USB-stekker van het USB-apparaat in de
-aansluiting of plaats de
geheugenkaart volledig in de SD / MMC-sleuf boven op het systeem.

2
3

Druk één- of meermaals op SOURCE om USB/CARD te selecteren (of druk één- of
meermaals op USB/CARD van de afstandsbediening)

Speel de beschikbare audiobestanden af met behulp van de afspeelknoppen op het apparaat
of de afstandsbediening (zoals 2;, S/T).
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Stap C

Genieten

De Apple iPod afspelen met behulp
van de DC910
1
Selecteer de juiste stationsadapter, dit is aangegeven op elke adapter, en
plaats deze in het station.

2
Plaats de compatibele iPod-speler op de juiste manier in het station.

3
Druk herhaaldelijk op SOURCE op het systeem of iPod op de
afstandsbediening om de iPod-bron te selecteren.

4
Schakel uw iPod-speler in.

5
Selecteer de gewenste nummers die op de iPod-speler zijn opgeslagen en
speel deze af.

Tip
Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende
gebruiksaanwijzing.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:
– Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de
bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te
drukken (bijvoorbeeld iPod,TUNER enzovoort).
– Kies vervolgens de gewenste functie (ÉÅ, à, á
enzovoort).
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