MCD149

Gids voor een snelle
start

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

Een video-cinch-kabel
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Gebruiksaanwijzing
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Aansluiten
Instellen
Genieten

Stap A

1

Aansluiten

Sluit de luidsprekerkabels aan (subwoofer).

2
Sluit de FM-antenne aan.

Tips

3

– Raadpleeg de Gebruikershandleiding
voor andere TV aansluitingopties.
– Sluit het netsnoer nooit aan voordat u
de 15-pins subkabel hebt aangesloten. Dit
om schade aan het apparaat te
voorkomen.

2

Sluit de composiet video- en audiokabels aan op de TV.

4
Sluit het systeem en de TV aan op een stopcontact.

FMdraadantenne

A

3

1.000

A Als u via uw TV naar het geluid van deze
DVD-speler wilt luisteren, gebruikt u een
audiokabel (wit/rood, niet meegeleverd), om
de LINE OUT (L/R)-uitgangen op de DVDspeler aan te sluiten op de overeenkomstige
AUDIO IN-ingangen op de TV.
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Stap B

B Als u via deze DVD-speler naar het geluid
van uw TV wilt luisteren, gebruikt u een
cinch-kabel (niet meegeleverd) om AUX IN
op het achterpaneel van de DVD-speler aan
te sluiten op de overeenkomstige AUDIO
OUT-uitgangen van de TV.

Opstellen

De TV opstellen

2;

1
Druk op SOURCE (DISC om het afspelen) om de schijfbron te selecteren.

2
Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal.
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Stap B

Opstellen

Instellen van de klok
1
Wanneer de uurcijfers knipperen drukt U op DISPLAY/CLOCK om het afspelen om de
uren in te stellen.

2
Als de uurcijfers knipperen, drukt u op VOLUME +/- op het voorpaneel of VOL +/- op de
afstandsbediening om het uur in te stellen.
2;

3
Druk nogmaals op DISPLAY/CLOCK. De minutencijfers gaan knipperen. Druk
vervolgens op VOLUME +/- op het voorpaneel of VOL +/- op de afstandsbediening om de
minuten in te stellen.

4
Druk op DISPLAY/CLOCK om de tijdinstelling te bevestigen.

Tip
Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende
gebruiksaanwijzing.

DVD menuopties instellen

ITALIAN
RUSSIAN
DIVX(R) VOD

2;

TV MODE

Tip
Zie hoofdstukken "Voorbereidingen" en "DVD Menubedieningen" in de
Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.
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Stap C

Genieten

Een schijf afspelen
1
Duw op OPEN•CLOSE aan de bovenkant van het systeem om de disclade te openen.

2
Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven and sluit de disclade.

3
Het afspelen gaat automatisch van start. Gebeurt dit niet, druk dan op ÉÅ.

4
Om het afspelen te beëindigen, Druk op 9.

Op radiostations afstemmen en programmeren
1
Druk op SOURCE (TUNER om het afspelen) om de tuner te kiezen.

2
Druk langer dan twee seconden op PROG/ANGLE om alle beschikbare stations te
programmeren in volgorde van de golflengte.

3
Druk op í/ë tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

Een USB harde schijf afspelen
Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers,
Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-FI systeem) .

1
WesternSteek de USB-stekker van het USB-apparaat in de

-aansluiting op de set.

2
Druk één- of meermaals op SOURCE omt USB te selecteren (of druk één- of meermaals
op USB van de afstandsbediening)

3
Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD
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