
MCB395

Hurtigstartveiledning

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

Quick Start Guide

User Manual

Hurtigstartveiledning Brukerhåndbok

Dra ut det
beskyttende plastarket
før bruk.

Trinn A Koble til

Trinn B Installer

Trinn C Nyt

Fjernkontroll med 1 x
CR2025-batteri
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Koble til høyttalerledningene.

Koble strømkontakten til stikkkontakten.

Trinn A Koble til
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Tips
Se i brukerhåndboken for å få mer informasjon om hvordan
du kobler annet utstyr til systemet.

AC power cord

Speaker
(left)

Speaker
(right)

DAB/FM T-type antenna
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DAB/FM T-type-antenne

Strømledning

Høyttaler
(høyre)

Høyttaler
(venstre)
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Trinn B Installer

Stille inn klokken
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I standbymodusen trykker du på og holder nede knappen CLOCK på fjernkontrollen.
➜ Klokketallene for timene fortsetter å blinke.

Juster VOLUME -/+ (eller trykk på VOL +/- på fjernkontrollen) for å stille inn timene.

Trykk på  CLOCK for å bekrefte.
➜ Sifrene for minutter begynner å blinke.

Juster VOLUME -/+ (eller trykk på VOL +/- på fjernkontrollen) for å stille inn minuttene.

Trykk på CLOCK for å bekrefte klokkeslettet.

Spille av en USB-masselagringsenhet
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Sett inn USB-enhetens USB-ledning i  -kontakten på anlegget.

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

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

Trinn C Nyt

Spille en plate
1

2
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Trykk på OPEN/CLOSEç for å åpne plateskuffen. Legg i en plate, og trykk på samme
knapp en gang til for å lukke plateskuffen.
➜ Pass på at den merkede siden av platen vender opp.

Trykk på ÉÅ for å starte avspilling.

Trykk på 9 for å stoppe avspillingen.

Do not put in direct sunlight or a p
rolon

ge

d

peri
od

Merknader for fjernkontroll:
– Velg først hvilken kilde du skal styre ved å trykke på en av kildevalgsknappene på
fjernkontrollen (for eksempel FM, DISC).
– Velg deretter ønsket funksjon (for eksempelÉ, S , T).

VIKTIG!
–  Hvis du vil stille klokken i Eco Power-modus, trykker du på og holder nede ECO POWER/STANDBY-
ON 2 på apparatet i tre sekunder eller mer. Da går apparatet over til vanlig standbymodus og du kan
fortsette med fremgangsmåten nedenfor.

Du kan bruke et USB-flash-minne (USB 2.0 eller USB 1.1) sammen med stereoanlegget.

USB-flash-spillere (USB 2.0 eller USB 1.1), minnekort (krever en ekstra kortleser for å fungere sammen med
stereoanlegget).

iPod-avspilling via USB-
porten kan ikke garanteres.
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Programmere og stille inn FM-radiostasjoner.
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Trykk på SOURCE flere ganger (eller FM på fjernkontrollen) for å velge
tuner-kilden.

Trykk på PROG på fjernkontrollen i mer enn to sekunder for å
programmere alle tilgjengelige stasjoner etter radiobånd.

Trykk på ALBUM/PRESET 4 eller 3 (eller ¡ / ™ på fjernkontrollen) til
ønsket forhåndsinnstilt stasjon vises.
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Stille inn DAB-stasjoner

Trykk på SOURCE på anlegget for å velge DAB (eller trykk på DAB på fjernkontrollen) for å
søke automatisk etter tilgjengelige DAB-stasjoner.

Trykk på SCAN for å søke etter alle bånd III-frekvenser.

Når et fullstendig søk er ferdig, trykker du på ALBUM/PRESET  4 eller 3 (eller  ¡ / ™  på
fjernkontrollen) for å velge ønsket DAB-kanal bakover/forover.

Trykk på ENTER/ÉÅ for å bekrefte og stille inn ønsket kanal.

Tips
– Du finner detaljerte instruksjoner om DAB-operasjoner i
brukerhåndboken.
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Trinn C Nyt
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