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Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.
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MW-antenne

Audio-/videokabel

Gebruiksaanwijzing
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Stap A
1
2

Aansluiten
Tip

Sluit de luidsprekerkabels aan.

Raadpleeg de gebruikershandleiding
voor instructies over het aansluiten van
andere apparatuur op het apparaat.

Sluit het netsnoer aan op een
stopcontact.

MW-antenne

Luidspreker
(rechts)

Luidspreker
(links)

Netspanning

Stap B

Configuratie

De klok instellen
1
Houd in de stand-bymodus CLOCK/DISPLAY ingedrukt.

2
Druk herhaaldelijk op PROG om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren.

3

Druk op CLOCK/DISPLAY om te bevestigen.

4
Als de uurcijfers gaan knipperen, drukt u op 5 / 6 om het uur in te stellen.

5

Druk nogmaals op CLOCK/DISPLAY. De minutencijfers gaan knipperen. Druk vervolgens op

5 / 6 om de minuten in te stellen.

6
Druk nogmaals op CLOCK/DISPLAY om de instelling te bevestigen.

MCD170_QSG_12_Dut.indd

2

2/17/2009

1:37:45 PM

Stap C Genieten
Een disc afspelen
1
Druk op DISC om DISC te selecteren.

2
3
4
5

Open de discklep boven op het apparaat.

Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit vervolgens de
discklep.

Het afspelen start automatisch. Als dat niet het geval is, drukt u op ÉÅ.

Druk op 9 om het afspelen te stoppen.

Muziek afspelen vanaf een USB-apparaat voor
massaopslag
Met het apparaat kunt u een USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1), USB-flashspelers (USB 2.0
of USB 1.1) en geheugenkaarten (aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met
dit apparaat) gebruiken.

1
2
3

Steek de USB-stekker van het USB-apparaat in de

-aansluiting op het apparaat.

Druk op USB om USB te selecteren.

Speel de audiobestanden van het USB-apparaat af zoals u dat doet met albums/tracks op
een CD.
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Stap C Genieten
Radiostations programmeren en hierop afstemmen
1
Druk op TUNER om de tunerbron te selecteren.

2
Houd PROG/ANGLE langer dan twee seconden ingedrukt om alle beschikbare stations te
programmeren in de volgorde van de golfband.

3
Druk op ¡ of ™ totdat het gewenste voorkeurstation wordt weergegeven.

Tip
Gedetailleerde afspeelfuncties en extra functies vindt u in de meegeleverde
gebruikershandleiding.
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