
Voorpaneel 

 

 

 

 

Afstandsbediening 

DAB 

1. Schakel het apparaat in en selecteer de DAB-modus. 

2. Druk op de toets ‘menu’ op de afstandsbediening om de menubediening te openen. 

3. Druk op de toets ‘vorige’ of ‘volgende’ totdat “manual” wordt weergegeven en druk vervolgens op de toets 
‘enter’. 

4. Druk op de toets ‘vorige’ of ‘volgende’ om het gewenste kanaal te selecteren 

5. Druk op de knop ‘enter’ om te bevestigen. 

6. Om een ander kanaal te selecteren, druk op de toets ‘vorige’ of ‘volgende’ en druk vervolgens ter 
bevestiging op de toets ‘enter’. 

7. Druk op de toets ‘menu’ op de afstandsbediening om de handmatige scan te verlaten. 

1. Stand-by 

2. Numerieke toetsen 

3. Geheugen 

4. Vorige/afstemmen 

5. Folder 

6. Herhaal 

7. Folder 

8. Info 

 Scan 

 Menu 

9. BT vorige 

 BT volgende 

 BT start/pauze 

10. Weergave ID3-tag 

 CD/USB stop 

 CD/USB start/pauze 

11. Volume +, Volume 1 

12. Demp 

13. Willekeurig 

14. Kanaal- 

15. Volgende/

afstemmen 

16. Invoeren 

17. Mono/ST 

18. Kanaal+ 

19. Slapen 

20. X-bass 

21. Equalizer 

22. Bron 

1. Klep van de CD-houder 

2. Stand-by 

 Indrukken om het apparaat in te schakelen. Nogmaals 
 indrukken om uit te schakelen. 

3. Scherm 

4. - volume + 

5. Start/Pauze 

6. BRON 

 Druk deze toets in om verschillende gebruiksmodi te 
 selecteren: DAB/FM/CD/USB/BT/AUX-IN 

7. Hoofdtelefoonuitgang 

8. AUX-in 

9. Stop 

10. USB-ingang 

11. Afstemmen- 

12. Afstemmen+ 

13. Menu/info 

14. Selecteren/mono/st 

15. IR-ontvangstvenster 



FM 

1. Schakel het apparaat in op FM-modus. 

2. Druk meerdere keren op de toets ‘tune ^’ of ‘tune v’ om op een andere fequentie af te stemmen. 

3. U kunt de toets ‘tune ^’ of ‘tune v’ ook ingedrukt houden om automatisch te zoeken naar het volgende 

beschikbare station. 

 

CD 

1. Open het CD-klepje. Plaats een disk met de bedrukte zijde omhoog gericht. 

2. Druk op de toets ‘source’ om de CD-modus te openen 

3. Nadat de disk is ingelezen, zal het totale aantal tracksop de display worden weergegeven. 

4. Druk op de toets ‘CD/USB Start/Pauze om af te spelen 

 

USB 

1. Steek een USB-apparaat in de USB-ingangpoort. 

2. Druk op de toets ‘source’ om de USB-modus te openen. 

3. Nadat de disk is ingelezen, zal het totale aantal tracksop de display worden weergegeven. 

4. Druk op de toets ‘CD/USB Start/Pauze om af te spelen. 

 

Bluetooth-audio 

1. Druk meerdere keren op de toets ‘source’ om de bluetooth-modus te openen. De display zal “BT” 

weergeven. Het apparaat zal beginnen te zoeken en het knipperende woord “pairing” weergeven. 

2. Als het apparaat nog nooit eerder was gepaard met een bluetooth-apparaat of het laatst gepaarde apparaat 

niet kan vinden, dan zullen de display en bluetooth-statusindicator blijven knipperen. Schakel de bluetooth-

functie van uw apparaat in en laat deze zoeken totdat “Lenco MC-150” op het bluetooth-apparaat om de 

verbinding tot stand te brengen. Voer eventueel het wachtwoord “0000” in. 

3. Het apparaat zal na een geslaagde paring “BT audio” weergeven. 

4. U kunt nu beginnen de muziek draadloos af te spelen vanuit uw smartphone naar de luidspreker. 

5. U kunt op de toets ‘BT start/pauze’ drukken om het afspelen te pauzeren of hervatten. 

6. U kunt op de toets ‘BT vorige’ of ‘BT volgende’ drukken om de vorige of volgende track te selecteren. 

 

AUX-in 

U kunt een externe speler op deze ingang aansluiten om het geluid daarvan via uw apparaat af te spelen. 

1. Steek het ene uiteinde van de AUX kabel in de lijnuitgang van uw externe speler en het andere uiteinde in 

de ingang ‘AUX IN’. 

2. Druk op de toets ‘source’ om de AUX-modus te openen. De display zal “Audio in” weergeven. 

3. Start uw externe speler om muziek af te spelen. 

4. De muziek zal via het apparaat worden afgespeeld. 

Wanneer het apparaat langer dan 4 uur in AUX-modus blijft, dan zal deze automatisch op stand-by schakelen. Dit 

wordt 10 minuten voordat het apparaat op stand-by schakelt aangegeven door een knipperende display. U kunt 

op de toets ‘play’ drukken om de automatische uitschakelfunctie te deactiveren. 


