
MCM302

Wat zit er in de doos?
De volgende items zitten in de doos:

FM-antenne

Snelstartgids

Afstandsbediening

Verwijder het plastic fo-
lie voor ingebruikname.

Snelstartgids NetsnoerGebruiksaanwijzing
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Stap A Aansluiten

Stap B Configuratie

Stap C Genieten
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Houd in de stand-bymodus  CLOCK  ingedrukt om de modus voor het instellen van de klok te activeren.
  ➜ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
➜   Als de cijfers voor het uur niet worden weergegeven, houd u    minstens 2 seconden ingedrukt om de 
stand-bymodus in te schakelen. Vervolgens herhaalt u stap 1.

Druk op  + VOL -  om het uur in te stellen.
➜ De cijfers voor de minuten worden weergegeven en gaan knipperen.

Druk op  + VOL -  om de minuten in te stellen.

Druk op  CLOCK  om de klokinstellingen te bevestigen.
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E klok instellen

Sluit de luidsprekerkabels aan.

Sluit de FM-antenne aan. 

Sluit het netsnoer van het systeem aan.
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Tip 
Raadpleeg de gebruikershandleiding 
voor instructies over het aansluiten van 
andere apparatuur op het systeem.

Luidspreker
(rechts)

Luidspreker
(links)

FM-antenne

Netspanning

Stap A Aansluiten

Stap B Configuratie
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Fspelen vanaf een disc

Druk op  CD  om de discbron te selecteren.

Druk op  OPEN/CLOSE .
➜ De disclade gaat open.

Plaats een disc in de lade en druk op  OPEN/CLOSE .
➜ Controleer of het etiket aan de bovenkant zit. 

Het afspelen wordt automatisch gestart. 
•  Als het afspelen niet automatisch wordt gestart, drukt u op     /   om 

een track te selecteren en drukt u vervolgens opÉÅ.
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Klap het klepje op het voorpaneel met  USB DIRECT    open.

Steek de USB-plug van een USB-apparaat in de aansluiting die u nu ziet.

Druk op  USB  om de USB-bron te selecteren.
➜ Het totaalaantal tracks wordt weergegeven.

Druk op  PRESET/ALBUM +/-  om een map te selecteren.

  

Druk op     /   om een bestand te selecteren.

  

Druk op ÉÅ om het afspelen te starten.

Afspelen vanaf USB 

CD

Stap C Genieten
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Druk op FM.

Druk op   /   en houd deze knop 2 seconden ingedrukt om het automatisch programmeren 
te activeren.
➜ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van 
de band.

Druk op  PRESET/ALBUM +/-  om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren.

Radiozenders programmeren en hierop afstemmen

PDCC-JS-WP-0903

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

C Royal Philips Electronics N.V. 2009
Alle rechten voorbehouden. 

http://www.philips.com
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