Overzicht van het apparaat

1.

Discstation: hier plaatst u de disc.

2.

USB-poort

3.

MP3 link: hierop sluit u een extern audioapparaat aan.

4.

Hoofdtelefoonaansluiting

5.

Hiermee schakelt u het apparaat in, naar de stand-bymodus of energiebesparende stand-bymodus.

6.

IR-sensor: Ontvangt signalen van de afstandsbediening.

7.

Source: selecteer een bron.

8.

<</>>: Hiermee gaat u naar de volgende/vorige track, zoekt u in een t rack of op een disc of stem u af op een
radiozender.

9.

Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

10.

Hiermee stopt u het afspelen of wist u een programma.

11.

-Preset/Album+: Hiermee gaat u naar het volgende/vorige album of selecteert u een voorkeuzezender.

12.

Weergavedisplay: Hiermee geeft u de huidige status weer..

13.

Hiermee opent of sluit u de disclade.

14.

Volume: Hiermee past u het volume aan of de tijd aan.

Afstandsbediening
1.

Schakel het apparaat in, stand-by of de energiebesparende standbymodus.

2.

U dempt het volume.

3.

Selecteer CD als bron.

4.

<</>>: Hiermee gaat u naar de volgende/vorige track, zoekt u in een
track of op een disc of stemt u af op een radiozender.

5.

USB

6.

RDS: Bij bepaalde FM-radiozenders geeft u hiermee RDS-informatie
weer en synchroniseert u de klok met de RDS-zenders.

7.

STOP: hiermee stopt u het afspelen of wist u een programma.

8.

Vol +/-

9.

Numeriek toetsenbord

10.

PROG/CLOCK SET: Hiermee programmeert u tracks, radiozenders of
stelt u de klok in.

11.

SLEEP/TIMER: Hiermee stelt u de sleeptimer of alarmtimer in.

12.

DSC: Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde geluidsinstelling.

13.

DBB: Hiermee schakelt u dynamische basversterking in of uit.

14.

REPEAT/SHUFFEL: Hiermee speelt u tracks op willekeurige volgorde
af of selecteert u een herhaalmodus.

15.

DISPLAY: Hiermee geeft u afspeelinformatie weer.

16.

MP3 LINK: Hiermee selecteert u MP3 als bron.

17.

PLAY/PAUZE: Hiermee start of onderbreekt u het afspelen of
selecteert u FM-stereo of FM-mono.

18.

PRESET/ALBUM ^/v: Hiermee gaat u naar het volgende/vorige album
of selecteert u een voorkeuzezender.

19.

FM: Hiermee selecteert u de geluidsbron voor de FM-radio.

