
Apparaat (voorkant) 

Afstandsbediening 

In deze handleiding worden voornamelijk de bedieningsfuncties met de afstandsbediening uitgelegd, maar 

dezelfde functies kunnen ook worden uitgevoerd met de knoppen op het apparaat met dezelfde of soortgelijke 

namen. 

 

Een CD-DA-/MP3-disc afspelen 

1. Druk op CD FUNCTION nr. 4 op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op 

 FUNCTION nr. 4 op het apparaat totdat “CD” op de display verschijnt (nr. 10). 

2. Druk op nr. 15 (openen/sluiten)  om de disclade te openen (nr. 12). 

3. Plaats een disc met de labelzijde (bedrukte zijde) naar boven. 

4. Druk op nr. 15 (openen/sluiten) om de disclade te sluiten (nr. 12). 

5. Druk op nr. 6 (afspelen/pauze). Het afspelen begint. 

 

 

 

 

 

 

Radio - afstemmen op een radiozender 

1. Druk op TUNER FUNCTION nr. 4 op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION nr. 4 op het 

apparaat totdat “Tuner FM”, “Tuner AM” of “DAB” op de display verschijnt. 

2. Stem af op een zender. 

 

Een bestand op een USB-apparaat afspelen 

1. Druk op USB FUNCTION nr. 4 op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION nr. 4 op het 

apparaat totdat “USB” op de display verschijnt. 

2. Verbind het USB-apparaat direct of via een USB-kabel met de USB-poort (nr. 18) op het apparaat. 

3. Druk op toets nr. 6 om het afspelen te starten. 

 

Opladen van een Usb-apparaat of iPod/iPhone/iPad 

Het opladen start automatisch wanneer u een USB-apparaat of iPod/iPhone/iPad op de Usb-poort (nr. 18) aansluit 

wanneer het systeem is ingeschakeld. 

Om het opladen te stoppen drukt u op toets nr. 1 (aan/uit) en ontkoppelt u vervolgens het apparaat. 



Gebruik van de BLUETOOTH-functie 

1. Plaats het BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken, binnen 1 meter van het systeem. 

2. Druk op BLUETOOTH FUNCTION nr. 4 op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION nr. 4 op 

het apparaat totdat “BT audio” op de display verschijnt. 

• De bluetooth-aanduiding (nr. 5) knippert langzaam blauw 

• Als het systeem in het verleden autoamtisch verbinding heeft gemaakt met het apparaat , drukt u op 

nr. 5 op het apparaat om de verbinding te verbreken en “BT audio” op de display weer te geven. 

3.  Houd toets nr. 5 op het apparaat 2 seconden of langer ingedrukt. 

4.  Voer de koppeling met het BLUETOOTH-apparaat uit en zoek naar dit systeem met het BLUETOOTH-

 apparaat. 

5. Selecteer “SONY:CMT-SBT100” of “SONY:CMT-SBT100B” op de display van het BLUETOOTH-apparaat. 

 Als u wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren op het BLUETOOTH-apparaat, voert u ‘0000’ in. 

6. Bedien het BLUETOOTH-apparaat en breng de BLUETOOTH-verbinding tot stand. 

 Wanneer het koppelen voltooid is en er een verbind met het BLUETOOTH-apparaat tot stand is gebracht, 

 verandert de display (nr. 10) van “PAIRING” naar “BT audio” en knippert de BLUETOOTH-aanduiding (nr. 5) 

 langzaam blauw. 

• Afhankelijk van het type kan de verbinding automatisch beginnen nadat het koppelen is uitgevoerd. 

 

Luisteren naar muziek via een BLUETOOTH-verbinding 

1. 1. Druk op BLUETOOTH FUNCTION nr. 4 op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION nr. 4 

op het apparaat totdat “BT audio” op de display verschijnt. 

2. Maak een BLUETOOTH-verbinding met het BLUETOOTH-apparaat. 

3. Druk op toets nr. 6 (start/pauze) om het afspelen te starten. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat 

moet u mogelijk twee keer op toets nr. 6 drukken. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u 

mogelijk de AV-toepassing op het BLUETOOTH-apparaat van tevoren starten. 

4. Druk op volume “=/-” (nr. 17) op de afstandsbediening of draai de volumeknop (nr. 17) op het apparaat naar 

links of rechts om het volume aan te passen. 


