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Hurtigstartveiledning

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

1
Quick Start Guide

Hurtigstartveiledning

2
User Manual

Fjernkontroll med to
AAA-batterier

Brukerhåndbok

KomposittvideokabelFM/DAB-antenne

 

Forbered

Installer

Nyt

Trinn A

Trinn B

Trinn C
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Tips
– Se i brukerhåndboken for andre
alternativer til TV-tilkobling.
– For å koble til en Progressive Scan-TV
ser du i brukerhåndboken for riktige
tilkoblinger og detaljert oppsett.
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Konfigurere TVen
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Trykk på SOURCE (DISC på fjernkontrollen) for å velge platekilde.

Slå på TVen og still inn riktig Video inn-kanal.

Strøm

Høytaler
(høyre) Høytaler

(venstre)
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DAB/FM T-type-antenne

Koble til høyttalerledningene.

Koble til FM/DAB-antennen.

Koble komposittvideoen til en TV.

Koble sammen strømledningene til systemet og TVen.
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Stille inn klokken
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I standbymodus trykker du på og holder nede CLOCK på fjernkontrollen.

Når timetallene blinker skrur du VOLUME-/+ på systemet eller trykker på VOL +/- på
fjernkontrollen for å stille inn timer.

Trykk på CLOCK en gang til, så blinker minuttallene. Skru deretter VOLUME-/+ på
systemet eller trykk på VOL +/- på fjernkontrollen for å stille inn minutter.

Trykk på CLOCK en gang til for å bekrefte tidsinnstillingen.

Angi alternativer for DVD-menyen
VIKTIG!
Hvis Progressive Scan-funksjonen er aktivert, men den tilkoblede TVen
ikke støtter progressive signaler eller kablene ikke er riktig tilkoblet, kan
du se i brukerhåndboken for riktig oppsett av progressiv skanning eller
deaktivere Progressive Scan-funksjonen som nedenfor:
1) Slå av TVens Progressive Scan-modus eller slå på interlaced-modus.
2) Trykk på SYSTEM MENU på fjernkontrollen for å lukke
systemmenyen og deretter DISC og 1 for å avslutte Progressive Scan.

Tips
Se kapitlene Komme i gang og Systemmenyvalg i brukerhåndboken for detaljerte beskrivelser.

Spille en plate
1

2

Trykk på ç for å åpne plateskuffen og legge inn en plate, og trykk deretter på samme knapp en gang til for å lukke plateskuffen.
➜ Pass på at etiketten på platen peker opp.

Avspillingen starter automatisk. Hvis ikke trykker du påÉÅ.

Trykk på 9 for å stoppe avspillingen.
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Programmere og stille inn radiostasjoner.
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Trykk på SOURCE (FM/DAB på fjernkontrollen) for å velge tunerkilde.

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

Trykk på PRESET+/- (eller ¡ / ™ på fjernkontrollen) til den ønskede forhåndsinnstilte
stasjonen vises.

Tips
Detaljerte avspillingsfunksjoner og
tilleggsfunksjoner beskrives i
brukerveiledningen som følger med.

Merknader for fjernkontroll:
– Først velger du kilden du ønsker å
kontrollere ved å trykke på en av
kildevalgsknappene på fjernkontrollen (for
eksempel DISC eller FM/ DAB).
– Deretter velger du ønsket funksjon (for
eksempel 2;, í, ë).
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Sett inn USB-enhetens USB-ledning i -kontakten på enheten.

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

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

 Spille av en USB-masselagringsenhet

Med Hi-Fi-anlegget kan du bruke USB- flash-minne (USB 2.0 eller USB1.1), USB-flash-spillere (USB 2.0 eller USB1.1),
minnekort (krever en ekstra kortleser for å fungere med dette Hi-Fi-anlegget).

Stille inn DAB-stasjoner
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Trykk på SOURCE på frontpanelet til systemet eller trykk på FM/DAB på fjernkontrollen
gjentatte ganger for å velge DAB-kilden og starte hurtigskanning.

Trykk på ¡1 / 2™ på frontpanelet til systemet (eller 1 / 2  på fjernkontrollen) for å velge
ønsket stasjon fra listen.

Trykk på ÉÅ på frontpanelet til systemet (eller OK/ENTER på fjernkontrollen) for å
bekrefte og stille inn ønsket stasjon.

Trinn C      Nyt

PDCC-JS-WP-0818

MCDB710 QUG_05_Nov 2008.5.8, 15:384


