
MCB240

Wat zit in de verpakking?
Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de
volgende items terugvinden.

Staander

Gids voor een snelle
start

Afstandsbediening Trek de plastic
beschermfolie uit.
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Quick Start Guide
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all Mounting
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User Manual

Gids voor een snelle start
Muurbevestiging Gebruiksaanwijzing

2 x assemblage met
schroeven en pluggen

Stap A Aansluiten

Stap B opstellen

Stap C Genieten
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Om het apparaat op een vlakke ondergrond neer te zetten schuift u de standaard in de gleuf van het hoofdtoestel als
aangegeven.

Sluit de luidsprekerkabels aan op de aansluitklemmen SPEAKERS, de rechterluidspreker op "R" en de
linkerluidspreker op "L", de gekleurde (gemerkte) draad op de "+" en de zwarte (ongemerkte) draad op de "–".

Controleer of alle andere aansluitingen gemaakt zijn voor u de stekker van het netsnoer in het stopcontact stopt.
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T-shape Antenna

Speaker
(left)

Speaker
(right)

AC power cord
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Tip
Raadpleeg het gedeelte Wandmontage
voor instructies bij het bevestigen van
het systeem aan een muur.

Stap A Aansluiten

Luidspreker
(rechts)

Netsnoer

Luidspreker
(links)

T-vormige
antenne
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Instellen van de klok
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De klok kan ingesteld worden op het 12-uurs- of het 24-uurssysteem (bijvoorbeeld "AM12:00" of "00:00").

Wanneer de indicator Ecostroom brandt houdt u STANDBY-ON/ECO POWER (of B van de
afstandsbediening) ingedrukt tot "--:--" op het displayvenster knippert om over te schakelen naar de gewone stand-
bymodus.

Houd CLOCK SET ingedrukt tot de uurcijfers van de klok knipperen.

Druk herhaaldelijk op PROGRAM van het apparaat om de klokmodus
te selecteren.
➜ "AM12:00" of "00:00" verschijnt op de display met een knipperende
 “AM12” of “00”.

Druk VOLUME (3/4) (+/-) om de uren in te stellen.

Druk opnieuw op CLOCK SET.
➜ De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.

Druk VOLUME (3/4) (+/-) om de minuten in te stellen.

Druk CLOCK SET om de tijd te bevestigen.
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Stap B opstellen
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Afspelen van een cd
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Druk op SOURCE op het voorpaneel van het systeem om
CD te selecteren of druk op CD van de afstandsbediening.

Druk op OPEN•CLOSE 0 om het deksel van het cd-vak
te openen.

Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven
en druk op OPEN•CLOSE 0 om het cd-vak te sluiten.

Druk op ÉÅ om het afspelen te starten.

Afstemmen op DAB-zenders
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Druk op SOURCE om DAB te selecteren (of druk op DAB van de afstandsbediening) en automatisch het zoeken
naar beschikbare DAB-zenders te starten.

Houd SMART SCAN ingedrukt om alle frequenties van de golfband III en golfband L te scannen.

Druk één- of meermaals op TUNE1 / 2 (of op 4 / ¢ van de afstandsbediening) om de lijst van opgeslagen
zenders te verrollen en druk wanneer de gewenste zender verschijnt op ENTER om deze zender te selecteren.

Druk op DAB MENU en gebruik dan de navigatietoetsen voor andere kenmerken.
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Tip
Verwijs voor de gedetailleerde werking van de weergave
naar de Gebruiksaanwijzing.
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Tips
– Wanneer de ontvangst slecht is hangt u één uiteinde van
de T-vormige antenne op en houdt u het andere uiteinde
op een horizontale hoek ervan.
– Verwijs naar de Gebruiksaanwijzing voor gedetailleerde
instructies over het gebruik van DAB.

Stap C Genieten
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