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Gids voor een snelle
start
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Quick Start Guide

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

MW-draadantenne

Gids voor een snelle
start

Trek de plastic
beschermfolie uit

2
User Manual

Gebruiksaanwijzing

Afstandsbediening

MCM204

AansluitenStap A
OpstellenStap B
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Tip:
Het is onnodig de FM-
krulstaartantenne aan te
sluiten, omdat die op het
systeem is bevestigd.

Aansluitingen
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Instellen van de klok

Sluit de bijgeleverde MW-raamantenne en de MW-antenne aan op
de bijbehorende aansluitbus.

Sluit de luidsprekerkabels aan op de aansluitklemmen SPEAKERS,
de kabel (rood gemarkeerd) naar “+”
en de kabel (zwart gemarkeerd) naar “-”.

Stekker van het netsnoer in het stopcontact stopt.

Houd in de stand-bymodus DISPLAY/CLOCK

(CLOCK op de afstandsbediening) 2 seconden ingedrukt.
De cijfers die het uur aangeven, beginnen te knipperen.

Druk op TUNING ¡1 / 2™  om de uren in te stellen.

Druk opnieuw op DISPLAY/CLOCK.
De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.

Druk op TUNING ¡1 / 2™ om de minuten in te stellen.

Druk op DISPLAY/CLOCK om de tijd te bevestigen.
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Tip:
Meer afspeelfuncties en overige
functies staan beschreven in de
bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Afspelen van een cd
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Kies de bron TUNER .

Houd PROG op de afstandsbediening 2 seconden of langer ingedrukt om alle beschikbare stations te
programmeren in de volgorde van de golfband.

Houd ALBUM/PRESET 4 3 ingedrukt tot het gewenste voorkeurstation wordt weergegeven.

Radiostations programmeren en hierop afstemmen
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Kies de bron CD.

Til de lade aan de rand met OPEN/CLOSE omhoog om het
CD-compartiment te openen.

Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op

OPEN/CLOSE om het cd-vak te sluiten.

Druk op 2; om het afspelen te starten.

Druk op 9 om het afspelen van de CD te beëindigen.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:
– Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door
op de bijbehorende bronkeuzetoets op de
afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld CD,
TUNER, enzovoort).
– Kies vervolgens de gewenste functie (É,
í, ë, enzovoort).

OpstellenStap B
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Een USB harde schijf afspelen
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Zorg ervoor dat de MCM204 is ingeschakeld.

Druk herhaaldelijk op SOURCE  (USB op de afstandsbediening) om USB als bron te selecteren.
Op het display wordt - - - en USB DIRECT weergegeven.

Sluit op de MCM204 een compatibel USB-apparaat voor massaopslag aan op de USB-poort met de
markering       . Indien noodzakelijk, gebruik dan een gepaste USB kabel om het toestel en de USB poort van
de MCM204 te verbinden.  Het toestel zal automatisch ingeschakeld worden.

Druk op ÉÅop uw MCM204 om de weergave te beginnen.

Druk op 9 om het afspelen te beëindigen.

Tip:
Raadpleeg de meegeleverde
gebruikershandleiding voor meer
informatie over compatibiliteit met
USB-apparaten voor massaopslag en
de afspeelmogelijkheden van
bestanden op USB-apparaten.

Opmerkingen voor USB-gebruik:
– Dit microsysteem biedt ondersteuning voor de meeste USB-apparaten voor massaopslag die momenteel

verkrijgbaar zijn.
– Mocht het microsysteem uw USB-apparaat niet herkennen, koppel het dan los en sluit het opnieuw aan. Als

het probleem aanhoudt en het om een USB-apparaat met batterijen gaat, zorg er dan voor dat uw USB-
apparaat voldoende voeding krijgt en vervang de batterijen of laad deze op.

– Mogelijk kunt u geen aangeschafte tracks via dit systeem op uw USB-apparaat afspelen, bijvoorbeeld tracks
die u hebt aangeschaft via de websites van Apple iTunes of Microsoft PlaysForSure!

– Dit microsysteem is uitsluitend ontworpen voor het afspelen van de digitale muziekformaten MP3 en WMA
en biedt geen ondersteuning voor WMA-DRM, AAC, WAV, M4a, M4b, enz.

– Probeer om schade te voorkomen dit microsysteem nooit via een USB-kabel op uw computer aan te sluiten!

OpstellenStap B
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