A

Downloaden van verzoeknummers

1: Druk op Search Online (16), of menu (33) en webupdate.
2: Druk op keyboard.
3: Typ de naam van de artiest of titel helemaal of gedeeltelijk in.
Middels auto aanvullen kunt u zien of u deze juist heeft ingevoerd.
4: Druk op auto aanvullen om deze aan of uit te zetten.
5: Druk op zoeken.
Indien er geen resultaten gevonden zijn, verschijnt de volgende
tekst: “GEEN RESULTATEN GEVONDEN”.
Pas uw zoekopdracht aan en probeer het nogmaals.
6: De gevonden titels verschijnen nu in de lijst met zoekresultaten.
7: Druk een titel aan en druk op nummer toevoegen (pijltje rechts)
Herhaal dit om meerdere titels toe te voegen aan de downloadlijst.
Druk op multiselect om meerdere titels in de lijst met
zoekresultaten tegelijk te selecteren
8: Druk op downloaden om de titels te downloaden.

B
1:
2:
3:
4:

D

1:
2:
3:
4:

Druk op loop A voor het beginpunt.
Druk op loop B voor het eindpunt.
Druk op + of - om scherp te stellen.
Druk op stop om te beëindigen.

Tempo
Verschuif de tempobalk omhoog of omlaag om het tempo van het
nummer aan te passen.
(Druk op het getal van het tempo om deze terug te zetten naar de
beginstand).

E

Informatiescherm

Muziektimer

Druk op menu (33).
Druk op muziektimer.
Kies een muziekmap uit de lijst.
Druk op een timer.
Stel de tijd in.
Druk op de knop met de tijd om de timer te activeren.

Bestaande muziektimer leegmaken
1: Druk op de muziekmap.
2: Druk op de prullenbak.

F

Scrolltext (loopkrant)

1: Druk op menu (33).
2: Druk op scrolltext.
Volg de aanwijzingen op het scherm!

G

Scratch
Wijzigt de play knop (01) in een scratch functie, door nogmaals te
Drukken op scratch wordt de play knop (01) weer getoond.

Auto download

In het informatiescherm (07) kunnen verschillende items worden
weergegeven: Screensaver, het weer, bewegende animaties,
DJ opties en de videoclip van de spelende titel (alleen mogelijk bij
een Videosysteem of een Karaokesysteem).

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Loop maken

Downloads 14 dagen blauw weergeven

Druk op menu (33).
Druk op opties.
Druk op update.
Druk op auto download Top 40, of één van de andere mappen.
Bij het opstarten van het systeem wordt gecontroleerd of er
nieuwe nummers beschikbaar zijn, indien dit het geval is, dan
worden deze automatisch gedownload.
(Let op! deze functie maakt gebruik van download credits!)

Screensaver

1: Druk op menu (33).
2: Druk op screensaver.
Volg de aanwijzingen op het scherm!

DJ-Opties

1: Druk op menu (33).
2: Druk op DJ opties.
In het informatiescherm (07) verschijnen nu de DJ opties.
3: Druk nogmaals op DJ opties om de functie uit te schakelen.
(Deze functie werkt alleen met muziektitels!)

Druk op menu (33)
Druk op opties
Druk op algemeen
Druk op “Gedownloade titels blauw (14 dgn.)”
Gedownloade titels worden nu 14 dagen lang blauw weergegeven
in de playlist (17) en de zoekresultaten (18).

C
1:
2:
3:
4:

H

I
1:
2:
3:
4:
5:

Skin / uitstraling wijzigen
Druk op menu (33).
Druk op opties.
Druk op skins.
Kies een skin om deze te wijzigen.
Druk op exit om terug te gaan naar het programma.

J

Memomap instellingen

1:
2:
3:
4a:

Druk op menu (33).
Druk op opties.
Druk op memomappen.
Druk op alfabetisch sorteren om de memomap gesorteerd weer te
geven in de zoeklijst.
4b: Druk op dubbele titels weergeven, om dubbele titels in de
memomap weer te geven.
5: Druk op exit om terug te gaan naar het programma.

K

Geluidsniveau / Toonregeling

1: Druk op menu (33).
2: Druk op volume instellingen.
(Windows volume werkt niet in alle gevallen. Dit is afhankelijk van
de versie en de configuratie van uw besturingssysteem.)

L
1:
2:
3:
4:

Vingerpunt aanpassen (touchscreen)

Druk op menu (33).
Druk op touch calibreren.
Druk op calibreren/calibrate/….
Volg de stappen op het scherm.
(De functie is afhankelijk van het type touchscreen)

M

Kinetic Scroll

Hiermee kunt u dynamisch door de playlist (07) en zoeklijst (08)
heen bladeren, zoals een telefoon met touchscreen.
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GEBRUIKSAANWIJZING
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De titel uit de player wordt gewisseld met titel in de playlist (17).
De titel uit de player wordt bovenaan in de playlist (17) gezet bij het
wisselen met de zoeklijst (18).
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1: Druk een titel aan in de playlist*1 (17) of de zoeklijst*2 (18).
2: Druk op de grijze tekst van de niet spelende player.
3: Druk op play (01) als de titel is geladen.
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13

14

15

16

01 : Play, Pauze
02 : Cue
03 : Voouruit / Terug spoelen
04 : Vorige / Volgende nummer
05 : Voorluisteren, zie O
06: Break (fade met effect)
07 : Informatiescherm (weer / foto’s / videoclip)
08: Informatiescherm opties
09: Sample scherm
10 : Lists scherm, zie T (snelkeuze knoppen)
11 : Samples
12 : Vorige / Volgende sample

A

27

27

13 : Auto On / Off, zie R
14 : Slow Fade / DJ-Mix, zie S
15 : Same As Play, zie Q
16 : Search Online (database doorzoeken)
17 : Playlist (huidige afspeellijst)
18 : Zoeklijst (zoekresultaten)
19 : Shufﬂe (playlist door elkaar schudden)
20 : Move (playlist rangschikken)
21 : Clear (titel of playlist leegmaken)
22 : Search Artist (Snelzoeken artiest)
23 : Omhoog / Omlaag playlist
24 : Lijst omhoog (zoekresultaten in de playlist)

Playlist maken via Index

1: Druk 3x op clear (21) om de playlist leeg te maken, zie D
2: Druk op index (32).
3: Maak uw keuze uit Genres, Programma’s of Specials. Met de
knoppen Slow, Medium of Fast kunt u het tempo beïnvloeden.
4: Druk op zoeken.
De gezochte titels verschijnen in de zoeklijst (18).
5: Druk op lijst omhoog (24).
De titels worden verplaatst naar de playlist (17).
6: Druk op play (01) om de muziek te starten.
Tip:

22

U kunt meerdere lijsten toevoegen aan uw playlist.
Herhaal hiervoor dan de bovenstaande procedure.
De lijsten worden door elkaar gemengd d.m.v. auto-shufﬂe.
De auto-shufﬂe kan uitgezet worden via menu (33), te gebruiken
bij o.a. skihut, dance- en trancemixen, etc.

B
1:
2:
3:
4:

H

31

32

33

25 : All Songs (alle muziektitels weergeven)
26 : Keyboard (artiest of titel zoeken)
27 : Omhoog / Omlaag zoeklijst
28 : Memomap opslaan, zie H
29 : Memomap verwijderen, zie I,J
30 : Memomappen
31 : Bladeren door memomappen
32 : Index (genre / programma’s / specials)
33 : Menu / Opties

Druk de titel aan in de playlist (17) welke u wilt verplaatsen.
Druk 1x op move (20).
Druk nu de nieuwe positie in de playlist (17) aan voor deze titel.
Druk eventueel op de pijltjes (23) op de scrollbalk (23) om door de
playlist (17) te scrollen.

C

Titel verwijderen uit de playlist

1: Druk de titel aan welke u uit de playlist (17) wilt verwijderen.
2: Druk 1x op clear (21) om de titel uit de playlist (17) te verwijderen.
(De titel blijft wel in uw systeem staan!)

D
1:

Playlist leegmaken

Druk 3x op clear (21).

Playlist opslaan in een memomap

1: Maak een playlist, zie A.
2: Druk op save (28).
3: Druk op een memomap (30).
Indien de memomap gevuld is, krijgt u de vraag of u deze wilt
overschrijven.

Een titel opslaan in een memomap
1: Druk op een willekeurige titel in de playlist (17) of zoeklijst (18).
2: Druk op een memomap (30).
U krijgt de vraag of u deze titel wilt opslaan in de memomap.

I

Memomap leegmaken

1: Druk op de leeg te maken memomap (30).
2: Druk op clear (29).
3: Druk op JA om dit te bevestigen.
(Een leeggemaakte memomap is niet meer te herstellen!)

J

: Player (Artiest, Titel, Tijd,...)

Titels rangschikken

Snelzoeken artiest

1: Druk een titel aan in de playlist (17) of zoeklijst (18).
2: Druk op search artist (22).
3: In de zoeklijst (18) verschijnen nu alle titels van de geselecteerde
artiest.

26
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Zoeken op artiest of titel

1: Druk op keyboard (26).
2: Typ de naam van de artiest of titel helemaal of gedeeltelijk in.
Middels auto aanvullen kunt u zien of u deze juist heeft ingevoerd.
3: Druk op de auto aanvullen om deze aan of uit te zetten.
4: Druk op zoeken.
5: De gevonden titels verschijnen nu in de zoeklijst (18).
Indien er geen resultaten zijn gevonden, verschijnt de volgende
tekst: “GEEN RESULTATEN GEVONDEN”.
Pas uw zoekopdracht aan en probeer het nogmaals.

30

11

12

Verzoeknummer gelijk afspelen

1:
2:
3:
4:

Nummer uit een memomap verwijderen
Druk een memomap (30) aan.
Zoek de titel op in de zoeklijst (18).
Druk de titel aan welke u wilt verwijderen.
Druk 3x op clear (29) om de titel uit de memomap (30) te
verwijderen.
(De titel blijft wel in uw systeem staan!)

K
1:
2:
3:
4:

Memomap een naam geven

Druk een memomap (30) aan.
Druk op keyboard (26).
Typ de naam voor de memomap in.
Druk op save om de nieuwe naam te bevestigen.
(U kunt de naam wijzigen van een gevulde en een lege memomap!)

L

Auto-shuffe aan / uit

1: Druk op menu (33).
2: Druk op auto-shufﬂe om de auto-shufﬂe aan of uit te zetten.

M

Spelende titel verwijderen

1: Druk op menu (33).
2: Druk op verwijder spelende titel.
3: Druk op JA om dit te bevestigen.

N

Muziek verwijderen

1: Druk op menu (33).
2: Druk op muziek verwijderen (Delete ON knippert rood).
3: Plaats de te verwijderen titels vanuit de zoeklijst (18) in de playlist
(delete list) (17). Dit kunnen titels zijn die gezocht zijn via het
keyboard, index of een memomap.
4: Druk op Delete om te verwijderen en op JA om dit te bevestigen.

Titel uit de delete list verwijderen:
1: Druk de titel aan.
2: Druk op clear (21).
(De titel wordt nu uit de delete list gehaald).

O

Voorluisteren

1: Druk op voorluisteren (05) in de niet spelende player.
2a: Druk op play (01), nu hoort u de titel van deze player.
2b: Druk op een titel in de playlist (17) of zoeklijst (18) om deze te
beluisteren.
3a: Druk nogmaals op voorluisteren (01) om het voorluisteren te
stoppen.
3b: Druk op play / voorluisteren om de titel te starten.
(Let op! Het systeem dient te beschikken over een extra
geluidskaart)

P

Samples veranderen

1: Druk op de knop < of > (12).
2: Zoek de juiste sample op alfabetische volgorde.
3: Druk op de sample (11) die u wilt vervangen.

Q

Same As Play

In de zoeklijst (17) wordt een muzieklijst gegenereerd die
overeenkomstig is met de spelende titel.

R

Auto On / Off

In de stand “auto on” zal het systeem non-stop overschakelen
tussen de players. In de stand “auto off” zal de spelende player niet
automatisch overschakelen naar de andere player.
De “auto off” stand is te gebruiken om mee te mixen.

S

DJ-MIX / Slow Fade

Hiermee bepaalt u een langzame of een snelle mix tussen de players.
Voor actief mixen en up-tempo muziek, schakel dan DJ-mix in voor
een snelle overgang.

T

List (snelkeuze knoppen)

1: Druk op menu (33).
2: Druk op list editor.
3: Volg de instructies op het scherm.
Hier kunt u snelkeuze knoppen neerzetten die verwijzen naar één of
meerdere indexmappen. Een voordeel hiervan is dat u niet eerst
naar index hoeft om te zoeken.

U

Systeem afsluiten

1: Druk op menu (33).
2: Druk op uitschakelen.

E
08

08

03

07

De titel uit de player wordt gewisseld met titel in de playlist (17).
De titel uit de player wordt bovenaan in de playlist (17) gezet bij het
wisselen met de zoeklijst (18).
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1: Druk een titel aan in de playlist*1 (17) of de zoeklijst*2 (18).
2: Druk op de grijze tekst van de niet spelende player.
3: Druk op play (01) als de titel is geladen.
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G

13

14

15

16

01 : Play, Pauze
02 : Cue
03 : Voouruit / Terug spoelen
04 : Vorige / Volgende nummer
05 : Voorluisteren, zie O
06: Break (fade met effect)
07 : Informatiescherm (weer / foto’s / videoclip)
08: Informatiescherm opties
09: Sample scherm
10 : Lists scherm, zie T (snelkeuze knoppen)
11 : Samples
12 : Vorige / Volgende sample

A

27

27

13 : Auto On / Off, zie R
14 : Slow Fade / DJ-Mix, zie S
15 : Same As Play, zie Q
16 : Search Online (database doorzoeken)
17 : Playlist (huidige afspeellijst)
18 : Zoeklijst (zoekresultaten)
19 : Shufﬂe (playlist door elkaar schudden)
20 : Move (playlist rangschikken)
21 : Clear (titel of playlist leegmaken)
22 : Search Artist (Snelzoeken artiest)
23 : Omhoog / Omlaag playlist
24 : Lijst omhoog (zoekresultaten in de playlist)

Playlist maken via Index

1: Druk 3x op clear (21) om de playlist leeg te maken, zie D
2: Druk op index (32).
3: Maak uw keuze uit Genres, Programma’s of Specials. Met de
knoppen Slow, Medium of Fast kunt u het tempo beïnvloeden.
4: Druk op zoeken.
De gezochte titels verschijnen in de zoeklijst (18).
5: Druk op lijst omhoog (24).
De titels worden verplaatst naar de playlist (17).
6: Druk op play (01) om de muziek te starten.
Tip:

22

U kunt meerdere lijsten toevoegen aan uw playlist.
Herhaal hiervoor dan de bovenstaande procedure.
De lijsten worden door elkaar gemengd d.m.v. auto-shufﬂe.
De auto-shufﬂe kan uitgezet worden via menu (33), te gebruiken
bij o.a. skihut, dance- en trancemixen, etc.

B
1:
2:
3:
4:

H

31

32

33

25 : All Songs (alle muziektitels weergeven)
26 : Keyboard (artiest of titel zoeken)
27 : Omhoog / Omlaag zoeklijst
28 : Memomap opslaan, zie H
29 : Memomap verwijderen, zie I,J
30 : Memomappen
31 : Bladeren door memomappen
32 : Index (genre / programma’s / specials)
33 : Menu / Opties

Druk de titel aan in de playlist (17) welke u wilt verplaatsen.
Druk 1x op move (20).
Druk nu de nieuwe positie in de playlist (17) aan voor deze titel.
Druk eventueel op de pijltjes (23) op de scrollbalk (23) om door de
playlist (17) te scrollen.

C

Titel verwijderen uit de playlist

1: Druk de titel aan welke u uit de playlist (17) wilt verwijderen.
2: Druk 1x op clear (21) om de titel uit de playlist (17) te verwijderen.
(De titel blijft wel in uw systeem staan!)

D
1:

Playlist leegmaken

Druk 3x op clear (21).

Playlist opslaan in een memomap

1: Maak een playlist, zie A.
2: Druk op save (28).
3: Druk op een memomap (30).
Indien de memomap gevuld is, krijgt u de vraag of u deze wilt
overschrijven.

Een titel opslaan in een memomap
1: Druk op een willekeurige titel in de playlist (17) of zoeklijst (18).
2: Druk op een memomap (30).
U krijgt de vraag of u deze titel wilt opslaan in de memomap.

I

Memomap leegmaken

1: Druk op de leeg te maken memomap (30).
2: Druk op clear (29).
3: Druk op JA om dit te bevestigen.
(Een leeggemaakte memomap is niet meer te herstellen!)

J

: Player (Artiest, Titel, Tijd,...)

Titels rangschikken

Snelzoeken artiest

1: Druk een titel aan in de playlist (17) of zoeklijst (18).
2: Druk op search artist (22).
3: In de zoeklijst (18) verschijnen nu alle titels van de geselecteerde
artiest.

26
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Zoeken op artiest of titel

1: Druk op keyboard (26).
2: Typ de naam van de artiest of titel helemaal of gedeeltelijk in.
Middels auto aanvullen kunt u zien of u deze juist heeft ingevoerd.
3: Druk op de auto aanvullen om deze aan of uit te zetten.
4: Druk op zoeken.
5: De gevonden titels verschijnen nu in de zoeklijst (18).
Indien er geen resultaten zijn gevonden, verschijnt de volgende
tekst: “GEEN RESULTATEN GEVONDEN”.
Pas uw zoekopdracht aan en probeer het nogmaals.

30

11

12

Verzoeknummer gelijk afspelen

1:
2:
3:
4:

Nummer uit een memomap verwijderen
Druk een memomap (30) aan.
Zoek de titel op in de zoeklijst (18).
Druk de titel aan welke u wilt verwijderen.
Druk 3x op clear (29) om de titel uit de memomap (30) te
verwijderen.
(De titel blijft wel in uw systeem staan!)

K
1:
2:
3:
4:

Memomap een naam geven

Druk een memomap (30) aan.
Druk op keyboard (26).
Typ de naam voor de memomap in.
Druk op save om de nieuwe naam te bevestigen.
(U kunt de naam wijzigen van een gevulde en een lege memomap!)

L

Auto-shuffe aan / uit

1: Druk op menu (33).
2: Druk op auto-shufﬂe om de auto-shufﬂe aan of uit te zetten.

M

Spelende titel verwijderen

1: Druk op menu (33).
2: Druk op verwijder spelende titel.
3: Druk op JA om dit te bevestigen.

N

Muziek verwijderen

1: Druk op menu (33).
2: Druk op muziek verwijderen (Delete ON knippert rood).
3: Plaats de te verwijderen titels vanuit de zoeklijst (18) in de playlist
(delete list) (17). Dit kunnen titels zijn die gezocht zijn via het
keyboard, index of een memomap.
4: Druk op Delete om te verwijderen en op JA om dit te bevestigen.

Titel uit de delete list verwijderen:
1: Druk de titel aan.
2: Druk op clear (21).
(De titel wordt nu uit de delete list gehaald).

O

Voorluisteren

1: Druk op voorluisteren (05) in de niet spelende player.
2a: Druk op play (01), nu hoort u de titel van deze player.
2b: Druk op een titel in de playlist (17) of zoeklijst (18) om deze te
beluisteren.
3a: Druk nogmaals op voorluisteren (01) om het voorluisteren te
stoppen.
3b: Druk op play / voorluisteren om de titel te starten.
(Let op! Het systeem dient te beschikken over een extra
geluidskaart)

P

Samples veranderen

1: Druk op de knop < of > (12).
2: Zoek de juiste sample op alfabetische volgorde.
3: Druk op de sample (11) die u wilt vervangen.

Q

Same As Play

In de zoeklijst (17) wordt een muzieklijst gegenereerd die
overeenkomstig is met de spelende titel.

R

Auto On / Off

In de stand “auto on” zal het systeem non-stop overschakelen
tussen de players. In de stand “auto off” zal de spelende player niet
automatisch overschakelen naar de andere player.
De “auto off” stand is te gebruiken om mee te mixen.

S

DJ-MIX / Slow Fade

Hiermee bepaalt u een langzame of een snelle mix tussen de players.
Voor actief mixen en up-tempo muziek, schakel dan DJ-mix in voor
een snelle overgang.

T

List (snelkeuze knoppen)

1: Druk op menu (33).
2: Druk op list editor.
3: Volg de instructies op het scherm.
Hier kunt u snelkeuze knoppen neerzetten die verwijzen naar één of
meerdere indexmappen. Een voordeel hiervan is dat u niet eerst
naar index hoeft om te zoeken.

U

Systeem afsluiten

1: Druk op menu (33).
2: Druk op uitschakelen.

A

Downloaden van verzoeknummers

1: Druk op Search Online (16), of menu (33) en webupdate.
2: Druk op keyboard.
3: Typ de naam van de artiest of titel helemaal of gedeeltelijk in.
Middels auto aanvullen kunt u zien of u deze juist heeft ingevoerd.
4: Druk op auto aanvullen om deze aan of uit te zetten.
5: Druk op zoeken.
Indien er geen resultaten gevonden zijn, verschijnt de volgende
tekst: “GEEN RESULTATEN GEVONDEN”.
Pas uw zoekopdracht aan en probeer het nogmaals.
6: De gevonden titels verschijnen nu in de lijst met zoekresultaten.
7: Druk een titel aan en druk op nummer toevoegen (pijltje rechts)
Herhaal dit om meerdere titels toe te voegen aan de downloadlijst.
Druk op multiselect om meerdere titels in de lijst met
zoekresultaten tegelijk te selecteren
8: Druk op downloaden om de titels te downloaden.

B
1:
2:
3:
4:

D

1:
2:
3:
4:

Druk op loop A voor het beginpunt.
Druk op loop B voor het eindpunt.
Druk op + of - om scherp te stellen.
Druk op stop om te beëindigen.

Tempo
Verschuif de tempobalk omhoog of omlaag om het tempo van het
nummer aan te passen.
(Druk op het getal van het tempo om deze terug te zetten naar de
beginstand).

E

Informatiescherm

Muziektimer

Druk op menu (33).
Druk op muziektimer.
Kies een muziekmap uit de lijst.
Druk op een timer.
Stel de tijd in.
Druk op de knop met de tijd om de timer te activeren.

Bestaande muziektimer leegmaken
1: Druk op de muziekmap.
2: Druk op de prullenbak.

F

Scrolltext (loopkrant)

1: Druk op menu (33).
2: Druk op scrolltext.
Volg de aanwijzingen op het scherm!

G

Scratch
Wijzigt de play knop (01) in een scratch functie, door nogmaals te
Drukken op scratch wordt de play knop (01) weer getoond.

Auto download

In het informatiescherm (07) kunnen verschillende items worden
weergegeven: Screensaver, het weer, bewegende animaties,
DJ opties en de videoclip van de spelende titel (alleen mogelijk bij
een Videosysteem of een Karaokesysteem).

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Loop maken

Downloads 14 dagen blauw weergeven

Druk op menu (33).
Druk op opties.
Druk op update.
Druk op auto download Top 40, of één van de andere mappen.
Bij het opstarten van het systeem wordt gecontroleerd of er
nieuwe nummers beschikbaar zijn, indien dit het geval is, dan
worden deze automatisch gedownload.
(Let op! deze functie maakt gebruik van download credits!)

Screensaver

1: Druk op menu (33).
2: Druk op screensaver.
Volg de aanwijzingen op het scherm!

DJ-Opties

1: Druk op menu (33).
2: Druk op DJ opties.
In het informatiescherm (07) verschijnen nu de DJ opties.
3: Druk nogmaals op DJ opties om de functie uit te schakelen.
(Deze functie werkt alleen met muziektitels!)

Druk op menu (33)
Druk op opties
Druk op algemeen
Druk op “Gedownloade titels blauw (14 dgn.)”
Gedownloade titels worden nu 14 dagen lang blauw weergegeven
in de playlist (17) en de zoekresultaten (18).

C
1:
2:
3:
4:

H

I
1:
2:
3:
4:
5:

Skin / uitstraling wijzigen
Druk op menu (33).
Druk op opties.
Druk op skins.
Kies een skin om deze te wijzigen.
Druk op exit om terug te gaan naar het programma.

J

Memomap instellingen

1:
2:
3:
4a:

Druk op menu (33).
Druk op opties.
Druk op memomappen.
Druk op alfabetisch sorteren om de memomap gesorteerd weer te
geven in de zoeklijst.
4b: Druk op dubbele titels weergeven, om dubbele titels in de
memomap weer te geven.
5: Druk op exit om terug te gaan naar het programma.

K

Geluidsniveau / Toonregeling

1: Druk op menu (33).
2: Druk op volume instellingen.
(Windows volume werkt niet in alle gevallen. Dit is afhankelijk van
de versie en de configuratie van uw besturingssysteem.)

L
1:
2:
3:
4:

Vingerpunt aanpassen (touchscreen)

Druk op menu (33).
Druk op touch calibreren.
Druk op calibreren/calibrate/….
Volg de stappen op het scherm.
(De functie is afhankelijk van het type touchscreen)

M

Kinetic Scroll

Hiermee kunt u dynamisch door de playlist (07) en zoeklijst (08)
heen bladeren, zoals een telefoon met touchscreen.
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