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User Manual

Gids voor een snelle
start

DC950

5 stations voor
GoGear-speler

1 standaard

1 MP3 Link-kabel

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

Gebruiksaanwijzing
Gids voor een snelle start

Stap A AansluitenAansluiten

Stap B opstellenopstellen

Stap C GenietenGenieten

Netspanningsadapter

DC950_12_QSG_Dut 8/22/08, 11:211



Tip
–  Gebruik alleen de meegeleverde
netspanningsadapter! Het gebruik van
een andere adapter kan uw apparaat
beschadigen.
–  Raadpleeg de apart bijgevoegde
instructies voor de wandmontage om de
micro hi-fi aan de wand te bevestigen.

2
Steek de netspanningsadapter van het Micro HiFi-systeem in het stopcontact.

1
Bevestig de meegeleverde standaard voordat u de micro hi-fi op een vlakke
ondergrond plaatst.
1. Plaats de micro hi-fi met het voorpaneel op een vlakke ondergrond.
2. Houd de standaard boven de micro hi-fi en trek de FM-antenne voorzichtig door de

standaard.
3. Plaats de standaard in de twee sleuven op de achterkant van de micro hi-fi.
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Stap A AansluitenAansluiten
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Radiostations programmeren en hierop
afstemmen
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Druk herhaaldelijk op SOURCE om FM te selecteren.

Houd in de tunermodus SLEEP/PROG langer dan 4 seconden
ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen.
➜ [AUTO] (automatisch) wordt weergegeven.

Druk op PRESET +/-  om een voorkeuzenummer te selecteren.
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De klok instellen

Houd in de stand-bymodus SLEEP/PROG 2 seconden
ingedrukt om de modus voor het instellen van de klok te
openen.

Druk herhaaldelijk op VOLUME +/- om de 12-uurs- of 24-
uursindeling te selecteren.

Druk op SLEEP/PROG om te bevestigen.
➜ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.

Druk op VOLUME +/- om het uur in te stellen.

Druk op SLEEP/PROG om te bevestigen.
➜ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.

Druk op VOLUME +/- om de minuten in te stellen.

Druk op SLEEP/PROG om de klokinstellingen te bevestigen.

Stap C GenietenGenieten

Stap B opstellenopstellen
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PDCC-JH/ZYL-0834

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

C Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

Muziek afspelen van de Philips GoGear-speler

1

2

Kies welk station het juiste station voor de GoGear-speler is.
➜ Er worden 5 GoGear-stations meegeleverd. Elk station past op de GoGear-

modellen beginnend met het modelnummer dat op het station staat aangegeven.

Lijn de USB- en hoofdtelefoonaansluiting op de GoGear-speler uit met de stekkers
op het station en druk deze stevig vast.

Plaats het station in de houder.
➜ De GoGear-speler wordt nu opgeladen.

Druk herhaaldelijk op SOURCE om de bron GoGear te selecteren
indien deze niet is geselecteerd.

Schakel de GoGear-speler in.

Gebruik tijdens het afspelen de knoppen van de GoGear-speler voor de bediening.
➜ Druk op de knoppen VOLUME +/, DBB en DSC op de micro hi-fi om het

volume en de geluidseffecten aan te passen.
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Stap C GenietenGenieten
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