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1 Aux-in-kabel
FM-draadantenne
MW-raamantenne

Afstandsbediening

Gebruiksaanwijzing
Gids voor een snelle start

BTM630

Netspanningsadapter 8 iPod-stationsadapters

Gids voor een snelle
start

Stap A AansluitenAansluiten

Stap B opstellenopstellen

Stap C GenietenGenieten

Wat zit in de verpakking?
Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.
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AC power adaptor

MW loop 
antenna

FM wire antenna

Sluit de MW en FM antennes aan.

Sluit de netadapter van het systeem aan.

1

2

Tip
–  Raadpleeg de
Gebruikershandleiding voor andere
aansluitingopties.
–  Gebruik alleen de meegeleverde
netspanningsadapter! Het gebruik
van een andere adapter kan uw
apparaat beschadigen.

2 1

Instellen van de klok
1

2

3

Druk vanuit stand-by, druk één of meerdere keren op PROG (of PROG/CLOCK op de
afstandsbediening).
➜ SET CLOCK wordt kort weergegeven. 12HR of 24HR wordt weergegeven.

Druk op ALBUM•PRESET +/-  (of 3/4 op de afstandsbediening) om de klokmodus te
selecteren. Druk ter bevestiging op PROG (of PROG/CLOCK op de afstandsbediening).
➜ The clock digits for the hours continue to flash.

Druk op ALBUM•PRESET +/- (of 3/4 de afstandsbediening) om het uur in te stellen.

Druk opnieuw op PROG (of PROG/CLOCK de afstandsbediening).
➜ De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.

Druk op ALBUM•PRESET +/- (of 3/4 de afstandsbediening) om de minuten in te stellen.

Druk op  PROG (of PROG/CLOCK de afstandsbediening) om de tijd te bevestigen.

4

5

6

Stap A AansluitenAansluiten

FM-
draadantenne

MW-
raamantenne

Netspanningsadapter

Stap B opstellenopstellen
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Een schijf afspelen
1

2

3

Plaats een schijf in de lader
➜ Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is.

Druk in de DISC-modus op ÉÅ om het afspelen te starten.

Om het afspelen te beëindigen, druk op 9.
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Plaats de USB-stekker van het USB-apparaat in de -aansluiting of plaats de geheugenkaart

volledig in de SD • MMC-sleuf boven op het systeem.

Druk één- of meermaals op SOURCE om USB/CARD te selecteren (of druk één- of
meermaals op USB/CARD van de afstandsbediening)

Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op
een CD.

Een USB-apparaat voor massaopslag of SD/MMC-geheugenkaart
weergeven
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) .

Een Bluetooth-apparaat via het systeem bedienen
1
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Stellen Sie ein Bluetooth-fähige Gerät zum Pairing innerhalb einer Entfernung von 10
Metern zum System auf.

Druk op SOURCE op de bovenkant van het systeem (of op BLUETOOTH op de
afstandsbediening) om de Bluetooth-bron te selecteren.

Houd ANSWER/PAIRING  op de bovenkant van het systeem of op de
afstandsbediening langer dan 3 seconden ingedrukt.

Stel het Bluetooth-apparaat in om te zoeken naar andere beschikbare Bluetooth-apparaten
totdat "BTM630" wordt herkend.

Selecteer "BTM630" en wacht totdat het systeem een dubbele pieptoon laat horen, waarna
het Bluetooth-pictogram wordt ingeschakeld.
➜ Voer "0000" als u om een wachtwoord wordt gevraagd.

Met een gekoppelde HFP en/of HSP mobiele telefoon kunt u via het systeem een gesprek
respectievelijk ontvangen, weigeren of voeren met de knoppen ANSWER/PAIRING ,
REJECT  en 9.
● Met een gekoppeld A2DP-apparaat kunt u via het systeem muziek beluisteren met de
knoppen ÉÅ, ¡ / ™, S/T en 9.

Stap C GenietenGenieten
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Tip
Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende
gebruiksaanwijzing.

C Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved. PDCC-JS-0739 NL

De Apple iPod afspelen met behulp van de BTM630
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Selecteer de juiste stationsadapter, dit is aangegeven op elke adapter, en plaats deze in het
station.

Plaats de compatibele iPod-speler op de juiste manier in het station.

Druk herhaaldelijk op SOURCE op het systeem of iPod op de afstandsbediening om de
iPod-bron te selecteren.

Schakel uw iPod-speler in.

Selecteer de gewenste nummers die op de iPod-speler zijn opgeslagen en speel deze af.
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Op radiostations afstemmen
en programmeren
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Druk herhaaldelijk op SOURCE (of op TUNER op de
afstandsbediening) om de tunerbron te selecteren.

Druk langer dan twee seconden op PROG (of PROG/CLOCK de
afstandsbediening) om alle beschikbare stations te programmeren in
volgorde van de golflengte.

Druk op ALBUM•PRESET +/- (of 3/4 p de afstandsbediening)
tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:
– Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen
door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de
afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld CD,
FM, enzovoort).
– Kies vervolgens de gewenste functie (ÉÅ,
à , á enzovoort).

Stap C GenietenGenieten
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