
MCB240

Vad finns i lådan?
Du bör finna de här sakerna när du öppnar lådan:

Stöd

Snabb Start Guide

Fjärrkontroll Dra ur skyddsplasten.

1
Quick Start Guide

3W
all Mounting

2
User Manual

Snabb Start Guide
Väggmontering Användarmanual

2 x skruv och plugg för
montering

Steg A Anslutning

Steg B Inställning

Steg C Avnjuta
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För att positionera enheten på en platt yta, låt stativet glida in i öppningen på enheten som visas.

Anslut högtalarsladdarna till uttagen SPEAKERS (FRONT); höger högtalare till "R" och vänster högtalare till "L",
färgad (markerad) sladd till ”+” och svart (omarkerad) sladd till ”–”.

Se till att alla andra anslutningar är gjorda innan kontakten sätts i vägguttaget.
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T-shape Antenna

Speaker
(left)

Speaker
(right)

AC power cord
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Tip
Se avsnittet Väggmontering om du vill
få detaljerade anvisningar om hur du
monterar systemet på väggen.

Steg A Anslutning

Högtalare
(vänster)
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Ställa klockan
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Klockan kan ställas antingen i 12- eller 24-timmarsläge (exempelvis "AM12:00" eller "00:00").

Om Eco strömindikatorn är på, tryck och håll nere STANDBY-ON/ECO POWER (eller B på fjärrkontrollen)
tills dess att "--:--" blinkar på displayskärmen för att skifta till normalt standbyläge.

Tryck och håll nere CLOCK SET tills dess att klocksiffrorna för timme blinkar.

Tryck PROGRAM på enheten upprepade gånger för att välja klockläge.
➜ "AM12:00" eller "00:00" visas på displayen med “AM12” eller “00” blinkar.

Tryck VOLUME (3/4) (+/-) för att ställa in timmen.

Tryck CLOCK SET igen.
➜ Då blinkar siffrorna för minuterna.

Tryck VOLUME (3/4) (+/-) för att ställa in minuterna.

Tryck CLOCK SET för att bekräfta tiden.
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Steg B Inställning
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Spela en CD
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Tryck på SOURCE på enhetens främre panel för att välja
CD eller tryck CD på fjärrkontrollen.

Tryck på OPEN•CLOSE 0 för att öppna CD-facket.

Sätt i en disk med den inspelade sidan vänd nedåt. Tryck åter
OPEN•CLOSE 0 för att stänga luckan.

Tryck på ÉÅ för att starta spelningen.

Att ställa in DAB radiostationer
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Tryck SOURCE för att välja DAB (eller tryck DAB på fjärrkontrollen) för att starta automatisk sökning för
tillgängliga DAB radiostationer.

Tryck och håll nere SMART SCAN för att scanna alla band III och band L frekvenser.

Tryck TUNE1 / 2 en gång eller flera (eller 4 / ¢ på fjärrkontrollen) för att rulla upp listan av lagrade
stationer och när din önskade radiostation framträder, tryck ENTER för att välja radiostation.

Tryck DAB MENU och använd sedan knapparna för navigeringskontrollerna för flera funktioner.

4

Tip
Se användarmanualen för detaljerad användning.
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Tips
– Om mottagningen är dålig, häng upp en av de T-
formade antennerna och håll den andra änden i horisontell
vinkel mot den.
– Se användarmanualen för detaljerade instruktioner av
DAB användning.

Steg C Avnjuta
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