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PULL TO OPEN

A Aansluiten
a

b

B Een disc afspelen

1 Druk op DISC om de discbron te 
selecteren.

2 Til de klep aan de bovenkant van het 
systeem op om de CD-lade te openen.

3 Plaats een CD met de bedrukte zijde naar 
boven en druk op de CD-klep om het CD-
compartiment te sluiten.

4 Druk op  om te beginnen met afspelen.

1 Zoek voor de rechterluidspreker de 
aansluitingen op het apparaat waar ‘RIGHT’ 
bij staat.

2 Steek de rode draad in de rode aansluiting 
(+).

3 Steek de zwarte draad in de zwarte 
aansluiting (-). 

4 Zoek voor de linkerluidspreker de 
aansluitingen op het apparaat waar ‘LEFT’ 
bij staat. 

5 Herhaal stap 2-3. 

1 Steek de stroomadapter in het stopcontact.
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C

D

E

Afspelen vanaf een iPod

Afstemmen op DAB-zenders

FM-zenders programmeren en hierop afstemmen

1 Druk op SOURCE om automatisch 
beschikbare DAB-zenders te zoeken.

2 Druk op / om de DAB-zenders te 
wijzigen.

3 Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
4 Druk kort op SCAN om te zoeken.
5 Voor toegang tot de instelopties drukt 

u op MENU. Gebruik vervolgens de 
navigatieknoppen om een selectie te 
maken.

1 Selecteer TUNER als bron.
2 Houd SCAN langer dan twee seconden 

ingedrukt om alle beschikbare zenders 
(alleen FM) te programmeren.

3 Druk op /  om de gewenste 
voorkeuzezender te selecteren.

Tip

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

MIC

PUSH TO OPEN

DOCK FOR iPOD

RO SYSTE M DCB146

SOURCE

DOCK

STANDBY-ON

CD/CD -R/CD-RW COMPATIBLE

PRESET

iR

VOL

VOL

TUNING

1 Selecteer de stationsadapter (meegeleverd) 
voor uw iPod.

2 Druk op PUSH TO OPEN om het 
basisstation in het apparaat te openen.

3 Sluit de stationsadapter op het basisstation 
aan.

4 Sluit uw iPod op de stationsadapter aan.
5 Druk op iPod op de afstandsbediening om 

iPod als bron te selecteren.
De aangesloten iPod wordt automatisch  »
afgespeeld.
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F De klok instellen
1 Houd CLOCK/DISPLAY op de 

afstandsbediening 2 seconden ingedrukt.
2 Druk herhaaldelijk op PROG om de 12-

uurs- of 24-uursindeling te selecteren. 
3 Druk op CLOCK/DISPLAY om uw keuze 

te bevestigen.
4 Druk op /  om het uur in te stellen.
5 Druk op CLOCK/DISPLAY om de 

uurinstelling te bevestigen.
6 Druk op / om de minuten in te 

stellen.
7 Druk op CLOCK/DISPLAY om de 

instelling te bevestigen.
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