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Aansluiten
Installeren

Gebruikershandleiding

Aansluiten

A

Het beschermlipje verwijderen

B

Stroom aansluiten

1

Genieten

Verwijder het beschermlipje om de
batterij van de afstandsbediening te
activeren.
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Sluit het netsnoer aan op de
netspanningsadapter.
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Aansluiten
2
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Sluit één uiteinde aan op de DC-aansluiting
op het apparaat.

Steek het andere uiteinde in het stopcontact.
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Druk op PROG om te bevestigen.
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Druk in de stand-bymodus op PROG om de
modus voor het instellen van de klok te activeren.
» De 12-uurs- of 24-uursindeling wordt
weergegeven.

2

Druk op J/K om de 12-uurs- of 24-uursindeling
te selecteren.
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Druk op PROG.
» De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
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Druk op J/K om het uur in te stellen.
Druk op PROG.
» De cijfers voor de minuten worden
weergegeven en gaan knipperen.
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Afspelen vanaf disc

Houd PROG 2 seconden ingedrukt om de
modus voor automatisch programmeren te
openen.
» [AUTO] (automatisch) wordt weerge
geven.
» Alle beschikbare stations worden geprogrammeerd in volgorde van de signaalsterkte van de band.
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J/K
Druk
om een voorkeurnummer te
Noteopfor
product
selecteren.

D

Plaats een disc in het discstation met de
bedrukte zijde naar boven.
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Afspelen vanaf USB

D Opmerking
• Zorg ervoor dat het USB-apparaat
afspeelbare audiobestanden bevat.
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Sluit het USB-apparaat aan op de
-aansluiting.
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Druk op USB om de USB-bron te
selecteren.
» Het totaalaantal tracks wordt
weergegeven.
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Druk op 3 4 om een map te selecteren.
Druk op J/K om een bestand te selecteren.
Druk op 2; om het afspelen te starten.

l si
abe de

B

selecteren.
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Druk op CD om de discbron te selecteren.

Installeren
De klok instellen

B

Genieten

Druk op 2; om het afspelen te starten.
Druk op 9 om het afspelen te stoppen.

Genieten

programmeren
C Radiostations
en hierop afstemmen
ADruk op TUNER om de tunerbron te

Druk op J/K om de minuten in te stellen.

A
E Tip
• Raadpleeg de gebruikershandleiding voor
instructies over het aansluiten van andere
apparatuur op het systeem.
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Installeren

L

1

Note for product

Muziek van de iPod/iPhone
afspelen

1

Installeer de meegeleverde achterplaat en

2

Druk op iPod om iPod/iPhone als bron te
selecteren.
» De muziek op de aangesloten iPod/
iPhone wordt automatisch afgespeeld.
Druk op 2; om het afspelen te
onderbreken of te hervatten.
Druk op J/K om een track over te slaan.
Houd 5 / 6 ingedrukt om tijdens het
afspelen te zoeken en laat de knop weer los
om de track verder normaal af te spelen.
Druk op MENU om door het menu
for product
teNote
navigeren,
druk op 3 4 J K om te
selecteren en vervolgens op OK om te
bevestigen.

Cplaats de iPod/iPhone in het station.
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E Tip
Gedetailleerde functies en extra functies vindt
u in de gebruikershandleiding.
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