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Hva er i esken?
Du skal finne disse delene når du åpner esken.

Fjernkontroll med 1 x
CR2025-batteri
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Montere stativet på enheten
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Tilkoblinger bak

Kabelen til den venstre høyttaleren kobles til LEFT (rød og svart) og kabelen
til den høyre høyttaleren til RIGHT (rød og svart).

Koble strømadapteren til vegguttaket.
2
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På bunnen av hovedenheten finner du et speller. Skyv deretter stativet inn
i spelleret til det stopper, slik det vises på figuren.

Tips
–  Hvis du vil ha optimalt radiomottak, bør du
sette hovedenheten og antennene så langt som
mulig unna strømadapteren.

DAB/FM T-type antenna

Trinn A Koble til

DAB/FM T-type-antenne

Høyttaler
(høyre)

Høyttaler
(venstre)
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Stille inn klokken
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Trykk på CLOCK en gang til.
➜ Timetallene begynner å blinke.

Hold nede eller trykk på ALBUM/PRESET +/- på apparatet flere ganger for å angi timen.

Trykk på CLOCK for å bekrefte.
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   Spille plater
  Med dette systemet kan du spille alle forhåndsinnspilte lyd-CD-plater (CDDA), alle endelige lyd-CD-R-plater og lyd-CD-RW-
plater, MP3-/WMA-CD-plater (CD-R-/CD-RW-plater med MP3-/WMA-filer)

Trykk på SOURCE én eller flere ganger for å velge CD (eller DISC på fjernkontrollen).

Trykk på OPEN/CLOSE ç for å åpne CD-skuffen.

Sett inn en plate med etiketten opp. Lukk deretter CD-skuffen.

Trykk på OK/ÉÅ for å starte avspilling.

Trykk på STOPÇ for å avslutte avspillingen.

VIKTIG!

–  Fjern
beskyttelsesplasten
før du bruker
fjernkontrollen

1
Trykk på CLOCK på fjernkontrollen for å vise klokkeslettet.
➜ Displayet viser det angitte klokkeslettet.
➜ 00:00 blinker som standard hvis du ikke har stilt klokken.

Hold nede eller trykk på ALBUM/PRESET +/- på apparatet flere ganger for å angi
minuttene.

Trykk på CLOCK for å bekrefte.
➜ Sifrene for minutter begynner å blinke.

Merknader feller fjernkontroll:
– Velg først hvilken kilde du skal styre
ved å trykke på en av
kildevalgsknappene på fjernkontrollen
(feller eksempel CD, TUNER).
– Velg deretter ønsket funksjon (feller
eksempel 2; ).

VIKTIG!
–  Hvis du vil stille klokken i Eco Power-modus, trykker du på og holder nede ECO POWER/STANDBY-ON 2 på apparatet i tre sekunder eller
mer. Da går apparatet over til vanlig modus og du kan fellertsette med fremgangsmåten nedenfeller.

Trinn B Installer

Trinn C Nyt
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Stille inn radiostasjoner
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Trykk på SOURCE (eller DAB/FM på fjernkontrollen) én eller flere ganger for å velge tuner.

Trykk på SCAN/PROGRAM (eller PROG på fjernkontrollen) i mer enn to sekunder for å programmere
alle tilgjengelige stasjoner etter radiobånd.

Trykk på ALBUM/PRESET +/- til den stasjonen du ønsker, vises.
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Du finner detaljerte
instruksjoner om DAB-
operasjoner i
brukerhåndboken.3
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Trinn C Nyt

Sett inn USB-enhetens USB-ledning i  -kontakten på anlegget.

Trykk på SOURCE én eller flere ganger (eller USB på fjernkontrollen) feller å velge USB.

Spill av lydfilene på USB-enheten på samme måte som album/speller på en CD.

Du kan bruke et USB-flash-minne (USB 2.0 eller USB 1.1) sammen med stereoanlegget.

USB-flash-spillere (USB 2.0 eller USB 1.1), minnekellert (krever en ekstra kellertleser feller å fungere sammen
med stereoanlegget).

Spille av en USB-masselagringsenhet

Stille inn DAB-stasjoner

Trykk på SOURCE på anlegget feller å velge DAB (eller trykk på DAB/FM på
fjernkontrollen) feller å søke automatisk etter tilgjengelige DAB-stasjoner.

Trykk på SCAN feller å søke etter alle bånd III-frekvenser.

Når et fullstendig søk er ferdig, trykker du på ALBUM/PRESET +/- (eller  ¡ / ™  på
fjernkontrollen) feller å velge ønsket DAB-kanal bakover/fellerover.

Trykk på ENTER/ÉÅ feller å bekrefte og stille inn ønsket kanal.

iPod-avspilling via USB-
porten kan ikke garanteres.
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