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Montering af holder på enheden
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Tilslutninger på bagsiden

Slut kablet fra den venstre højttaler til LEFT (rød og sellert), og kablet fra
den højre højttaler til RIGHT (rød og sellert).

Slut strømadapteren til stikkontakten.
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Find hullet på bunden af hovedenheden, og skub holderen i hullet, indtil
den stopper, som vist på figuren.

Tip
–  Feller at opnå optimal radiomodtagelse
skal du placere hovedenheden og
antennerne så langt væk som muligt fra
strømadapteren.

DAB/FM T-type antenna

Trin A Tilslut

DAB/FM T-type antenne

Højttaler
(højre)

Højttaler
(venstre)
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Indstilling af ur
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Tryk på CLOCK en gang til.
➜ Timecifrene begynder at blinke.

Tryk gentagne gange på eller hold ALBUM/PRESET +/- nede feller at indstille timetal.

Tryk på CLOCK feller at bekræfte.
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Diskafspilning
  Med dette system kan du afspille fellerudindspillede audio-CD'er (CDDA), alle færdiggjellerte audio-CD-R'er og CD-RW'er,
MP3/WMA-CD'er (CD-R'er/CD-RW'er med MP3-/WMA-filer)

Tryk på SOURCE én eller flere gange feller at vælge CD (eller DISC på fjernbetjeningen) .

Tryk på OPEN/CLOSE ç feller at åbne CD-skuffen.

Indsæt en disk med den trykte side opad. Luk derefter CD-dækslet.

Tryk på OK/ÉÅ feller at starte afspilning.

Feller at stoppe afspilning, tryk på STOPÇ.

VIGTIGT!

–  Fjern den
beskyttende plastik,
før du tager
fjernbetjeningen i
brug

1
Tryk på CLOCK på fjernbetjeningen feller at få vist klokkeslættet.
➜ Displayet viser det indstillede klokkeslæt.
➜ 00:00 blinker som standard, hvis du ikke har indstillet uret.

Tryk gentagne gange på eller hold ALBUM/PRESET +/- på apparatet nede feller at
indstille minuttal.

Tryk på CLOCK feller at bekræfte.
➜ Minutcifrene blinker.

Bemærkninger vedr.
fjernbetjeningen:
– Vælg først hvilken kilde, du vil styre,
ved at trykke på en af knapperne på
fjernbetjeningen (f.eks. CD, TUNER).
– Vælg derefter den ønskede funktion
(f.eks. 2; ).

VIGTIGT!
– Hvis du vil indstille tiden i Eco Power-strømbesparelsestilstand, skal du starte med at trykke på og holde ECO POWER/STANDBY-ON 2 nede
i min. tre sekunder feller at skifte til ON-tilstand og derefter følge procedurerne nedenfeller.

Trin B Opsætning

Trin C Afspil dvd
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Indstilling af radiostationer
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Tryk på SOURCE (ellerDAB/FM på fjernbetjeningen) én eller flere gange feller at vælge tuner.

Tryk på SCAN/PROGRAM (eller PROG på fjernbetjeningen) i mere end to sekunder feller at
programmere alle tilgængelige stationer i rækkefølge efter bølgebånd.

Tryk på ALBUM/PRESET +/-, indtil den ønskede forudindstillede station vises.

PDCC-WP-0819

C Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

http://www.philips.com

Se brugerhåndbogen feller
flere oplysninger om DAB-
funktioner.
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Trin C Afspil dvd

Isæt USB-enhedens USB-stik i  -stikket på enheden.

Tryk på SOURCE én eller flere gange (eller tryk på USB på fjernbetjeningen) feller at
vælge USB.

Afspil USB'ens lydfiler, som når du afspiller album/speller på en CD.

Med hi-fi-systemet kan du bruge en USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB1.1),

USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB1.1), hukommelseskellert (kræver en ekstra kellertlæser feller at kunne
fungere med dette hi-fi-system).

Afspilning af en USB-masselagringsenhed.

Søgning efter DAB-stationer

Tryk på SOURCE på systemet feller at vælge DAB (eller tryk på DAB/FM på
fjernbetjeningen) feller at starte automatisk søgning efter tilgængelige DAB-stationer.

Tryk på SCAN feller at søge efter alle bånd III-frekvenser.

Efter fuldførelsen af en fuld scanning skal du trykke på ALBUM/PRESET +/- (eller  ¡ / ™ på
fjernbetjeningen) feller at vælge de ønskede DAB-kanaler i retning bagud/fremad.

Tryk på ENTER/ÉÅ feller at bekræfte og gå til den valgte kanal.

iPod-afspilning via USB-port
kan ikke garanteres.
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