
MCB240

Mitä pakkauksessa on?
Pakkauksessa pitäisi olla seuraavat tarvikkeet.
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Asettaaksesi yksikkö tasaiselle alustalle, liuta tuki pääyksikön aukkoon kuvan osoittamalla tavalla.

Yhdistä kaiutinjohdot liitäntöihin SPEAKERS, oikea kaiutin liitäntään "R" ja vasen kaiutin liitäntään "L", värillinen
(merkitty) johdin liitäntään ”+” ja musta (merkitsemätön) johdin liitäntään ”–”.

Yhdistä laitteen verkkojohto pistorasiaan, vasta kun kaikki muut kytkennät on tehty.
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Tip
Jos haluat kiinnittää laitteen seinälle,
lisätietoja on kappaleessa Laitteen
kiinnittäminen seinälle.
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Kellon asetus
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Kelloon voidaan asettaa joko 12 tai 24 tunnin näyttötoiminto (esim. "AM12:00" tai "00:00").

Jos Eco-voimaindikaattori on päällä, paina ja pidä pohjassa painiketta STANDBY-ON/ECO POWER (tai B
kaukosäätimessä) kunnes "--:--" alkaa vilkkua näytöllä vaihtaaksesi takaisin normaalin valmiustilaan.

Paina ja pidä pohjassa painiketta CLOCK SET kunnes kellon numerot tunnin kohdalla alkavat vilkkua.

Paina painiketta PROGRAM toistuvasti valitaksesi kellon tila.
➜ "AM12:00" tai "00:00" tulee näkyviin “AM12” tai“00” vilkkuen.

Paina VOLUME (3/4) (+/-) tuntien asettamiseksi.

Paina uudelleen CLOCK SET.
➜ Kellon minuuttien numerot vilkkuvat.

Paina VOLUME (3/4) (+/-) minuuttien asettamiseksi.

Paina CLOCK SET ajan vahvistamiseksi.
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CD-levyn toisto
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Paina SOURCE systeemin etupaneelissa valitaksesi CD tai
valitse CD kaukosäätimestä.

Paina OPEN•CLOSE 0 jolloin CD-pesä avautuu.

Laita levy sisään painettu puoli ylöspäin. Paina
OPEN•CLOSE 0 uudelleen sulkeaksesi lokeron.

Paina painiketta ÉÅ toiston käynnistämiseksi.

DAB-digiradion asemien viritys
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Valitse SOURCE valitaksesi DAB-digiradio (tai paina painiketta DAB kaukosäätimessä) aloittaaksesi saatavissa
olevien kanavien automaattinen etsiminen.

Paina ja pidä pohjassa painiketta SMART SCAN käydäksesi läpi kaikki Band III ja Band L taajuudet.

Paina painiketta TUNE1 / 2 kerran tai useammin (tai painiketta 4 / ¢ kaukosäätimessä) selataksesi
tallennettujen asemien listaa, ja kun haluamasi asema ilmestyy, paina painiketta ENTER valitaksesi kyseinen asema.

Paina painiketta DAB MENU, jonka jälkeen voit käyttää navigointipainikkeita löytääksesi lisää käyttöominaisuuksia.
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Tip
Saadaksesi tarkempaa tietoa soitontoiston
vaihtoehdoista katso Käyttöopas.
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Tips
– Jos kuuluvuus on heikko, laita T-antenni roikkumaan
yhdestä päästä, ja toisen pään tulee pysyä
horisontaalisessa kulmassa kiinnitetyn pään kanssa.
– Saadaksesi yksityiskohtaiset ohjeet koskien DAB-
digiradion toimintaa katso Käyttöopas.
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