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Wat zit er in de doos?
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Afstandsbediening

Composite
Video-kabel (geel)

Bedieningskabel

SCART-adapter
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Aansluiten
Installeren

FM-draadantenne

Setup
Enjoy

Snelstartgids

2

3

Genieten

Druk ter bevestiging op RDS/CLOCK.

Open het batterijcompartiment.
Plaats 2 RO3- of AAA-batterijen met de
juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
Sluit het batterijcompartiment.
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Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
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Radiozenders programmeren
en hierop afstemmen

Druk op TUNER om de tunerbron te
selecteren.

Houd PROG langer dan 2 seconden
ingedrukt om de modus voor automatisch
programmeren te openen.
» Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
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Genieten

Druk op J/K om een voorkeuzenummer te
selecteren.

E Tip
Gedetailleerde functies en extra functies vindt
u in de gebruikershandleiding.

Afspelen vanaf disc
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Druk op DISC om de discbron te selecteren.
Plaats een disc in het discstation met de
bedrukte zijde naar boven.

3 Druk op 2; om het afspelen te starten.
• Druk op 9 om het afspelen te stoppen.
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Afspelen vanaf USB

D Opmerking
• Zorg ervoor dat het USB-apparaat
afspeelbare audiobestanden bevat.

E Tip
• Raadpleeg de gebruikershandleiding voor
instructies over het aansluiten van andere
apparaten op het systeem.
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Genieten
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Op netspanning aansluiten
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Gebruikershandleiding
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Draai aan de knop VOLUME +/- om de
minuten in te stellen.

Draai aan de knop VOLUME +/- om het
uur in te stellen.

Batterijen in afstandsbediening plaatsen
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» De cijfers voor het uur worden
weergegeven en gaan knipperen.
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Houd in de stand-bymodus RDS/CLOCK
ingedrukt om de modus voor het instellen
van de klok te activeren.

Aansluiten
1
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De klok instellen

3 Druk ter bevestiging op RDS/CLOCK.
» De cijfers voor de minuten worden
weergegeven en gaan knipperen.

Connect
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Netsnoer
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Installeren
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Micro DVD Theatre
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Sluit het USB-apparaat aan op de aansluiting
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Druk op USB om de USB-bron te selecteren.
Druk op 3 4 om een map te selecteren.
Druk op J/K om een bestand te selecteren.
Druk op 2; om het afspelen te starten.
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