MCD710

Snelstartgids

Stap A
Stap B
Stap C

Wat zit er in de verpakking?
Wanneer u de verpakking openmaakt, moet u de volgende items terugvinden.
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Gids voor een snelle start

Gebruiksaanwijzing

FM-antenne

Composite Video-kabel
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Aansluiten
Instellen
Genieten

Stap A

1

Aansluiten

Sluit de FM-antenne aan.

2
Sluit de Composite Video-kabel aan op de TV.

Tips
– Raadpleeg de Gebruikershandleiding
voor andere aansluitingsopties voor de TV.
– Als u een Progressive Scan-TV gebruikt,
raadpleegt u de gebruikershandleiding
van de TV voor de juiste aansluitingen en
uitgebreide informatie over de installatie.

3
Sluit de netsnoeren van het systeem en de TV aan.
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Stap B

FM-antenne

Instellen

De TV instellen
1
Druk op SOURCE (of DISC op de afstandsbediening) om de discbron te selecteren.

2
Schakel de TV in en selecteer het juiste video-ingangskanaal.
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Stap B

Instellen

De klok instellen
1
Houd in de stand-bystand CLOCK op de afstandsbediening ingedrukt.

2
Gebruik VOLUME -/+ op het apparaat of VOL +/- op de afstandsbediening om het juiste
uur in te stellen als de uurcijfers knipperen.

3
Druk nogmaals op CLOCK. De minuutcijfers gaan knipperen. Gebruik VOLUME+/- op het
toestel of VOL+/- op de afstandsbediening om de minuten in te stellen.

4
Druk op CLOCK om de tijdinstelling te bevestigen.

DVD-menuopties instellen
BELANGRIJK!
Als de Progressive Scan-functie is ingesteld maar de TV geen ondersteuning biedt voor
Progressive Scan-functie, of wanneer de kabels onjuist zijn aangesloten, raadpleeg
dan de gebruikershandleiding of ga dan als volgt te werk:
1) Schakel Progressive Scan-functie op uw TV uit of schakel geïnterlinieerd scannen in.
2) Druk op SYSTEM MENU op de afstandsbediening om het systeemmenu te
verlaten en vervolgens op DISC en “1” om de Progressive Scan-functie af te sluiten.

SPDIF SETUP
3D PROCESSING
DIVX CODE

QUALITY

Tip
Raadpleeg hoofdstukken "Voorbereidingen" en "DVD-menuopties" in
de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.
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Stap C

Genieten

Een disk afspelen
1
Druk op ç om de disklade te openen, plaats een disk, en druk nogmaals op dezelfde toets
om de disklade te sluiten.
➜ Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is.

2
Het afspelen wordt automatisch gestart. Gebeurt dit niet, druk dan opÉÅ.

3
Druk op 9 om het afspelen te beëindigen.

Radiostations programmeren en hierop afstemmen
1
Druk op SOURCE (of TUNER op de afstandsbediening) om de tunerbron te selecteren.

2
Druk langer dan twee seconden op PROGRAM op de afstandsbediening om alle
beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.

3

Druk op PRESET+/- (¡ / ™ op de afstandsbediening) tot het nummer van de gewenste
station 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
2

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

-aansluiting op de set.

Druk één- of meermaals op SOURCE om 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

Tip
Meer afspeelfuncties en overige functies
staan beschreven in de
gebruikershandleiding.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:
– Selecteer het apparaat dat u wilt bedienen door op de
bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te
drukken (bijvoorbeeld DISC of TUNER).
– Kies vervolgens de gewenste functie (bijvoorbeeld 2;,
í, ë).
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