
MCB240

Hvad er der i kassen?
Følgende bør findes, når du åbner kassen:

Stativ

Sådan Kommer du
Hurtigt i Gang

Fjernbetjening Tag den beskyttende
plastikfolie af.

1
Quick Start Guide

3W
all Mounting

2
User Manual

Sådan Kommer du Hurtigt
i Gang

Vægmontering
Brugsvejledning

2 x skrue- og stiksamling

Trin A Forbindelse

Trin B Opsætning

Trin C Nydelse
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For at undgå skader, skal dette apparat fastgøres sikkert til gulv/væg som beskrevet i installations instruktionen.

Forbind højttalerledningerne til SPEAKERS klemmerne. Højre højttaler forbindes til "R" og venstre højttaler til "L".
De farvede (mærkede) ledninger forbindes til ”+” og de sorte (ikke mærkede) ledninger til ”–”.

Før netstikket sættes i stikkontakten, skal alle andre tilslutninger være udført.
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T-shape Antenna

Speaker
(left)

Speaker
(right)

AC power cord
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Tip
Se Vægmontering, hvis du vil have
detaljerede oplysninger om montering
af systemet på væggen.

Trin A Forbindelse

Netledning

Højttaler
(højre)

Højttaler
(venstre)

T-formet antenne
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Indstilling af uret
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Uret kan indstilles til enten 12 timers- eller 24 timers-visning (f.eks. "AM12:00" eller "00:00").

Hvis økonomi indikatoren er tændt, tryk ned og hold STANDBY-ON/ECO POWER (eller B på
fjernbetjeningen) indtil "--:--" blinker på display skærmen for at skifte til den normale standby funktion.

Tryk på og hold CLOCK SET indtil urets tal blinker.

Tryk på PROGRAM på systemet gentagne gange for at indstille ur funktionen.
➜ "AM12:00" eller "00:00" vises som “AM12” eller “00” blinkende.

Tryk på VOLUME (3/4) (+/-) for at indstille timetallet.

Tryk på CLOCK SET igen.
➜ Urets cifre for minuttallet blinker.

Tryk på VOLUME (3/4) (+/-) for at indstille minuttallet.

Tryk på CLOCK SET for at bekræfte tidspunktet.
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Trin B Opsætning
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Afspilning af en CD
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Tryk på SOURCE på systemets frontpanel for at vælge CD,
eller tryk på CD på fjernbetjeningen.

Tryk på OPEN•CLOSE 0 for at åbne CD-skuffen.

Isæt en CD med mérkatsiden opad. Tryk på
OPEN•CLOSE 0 igen for at lukke rummet.

Tryk på ÉÅ for at begynde afspilningen.

Indstilling til DAB radiostationer.
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Tryk på SOURCE for at vælge DAB (eller tryk på DAB på fjernbetjeningen) for at påbegynde automatisk
afsøgning af, hvilke DAB stationer, der findes.

Tryk på og hold SMART SCAN for at skanne alle bånd III og bånd L frekvenser.

Tryk på TUNE1 / 2 een eller flere gange (eller 4 / ¢ på fjernbetjeningen) for at skanne gennem listen af
gemte stationer, og når den ønskede station kommer frem, tryk på ENTER for at vælge denne.

Tryk på DAB MENU og brug derefter navigations kontrolknapperne til yderligere muligheder.
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Tip
Se burger manualen for detaljerede afspilningsfunktioner.
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Tips
– Hvis modtagelsen er dårlig, hæng den ene ende at den T-
formede antenne op og placer den anden ende i en
horisontal vinkel.
– Se bruger manualen for detaljerede instruktioner for
DAB funktioner.

Trin C Nydelse
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