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De lichtgekleurde track speelt momenteel af — klik op het kruisje naast
de track om deze te stoppen en de klaarstaande track automatisch te
starten. Geef aan wat u van de track vindt door deze met 0 t/m 5
sterren te waarderen; uw keuze zal bepalend zijn voor de automatische
muziekselectie.

Met deze knoppen kunt u de agendafunctie activeren/
deactiveren en aanpassen. De agenda kan in een apart venster
worden ingesteld. Per uur van de dag kunt u de muziekmix
instellen, met maximaal
8 muziekgenres of
internetradio.
Klik
hiervoor
op
een
uur, selecteer tot 8
genres en klik op
Update. De agenda
zal ervoor zorgen dat
uw muziekkeuze wordt
gespeeld op het juiste
moment van de dag.

U kunt met deze
knop de muziek of
het internetradiostation pauzeren.
Klik opnieuw op de knop om de
muziek weer te starten.

Gebruik deze knoppen
om internetstreams af
te spelen. U kunt de voorkeuzes gebruiken of, als u het juiste streamwebadres heeft, deze inprogrammeren. Houd hiervoor één van de knoppen
2 seconden ingedrukt.

Via deze instellingsknop
kunt u de diverse
instellingen
wijzigen,
zoals
bijvoorbeeld de taal.

Selecteer hier uit tientallen muziekgenres en speciale voorgeprogrammeerde
lijsten zoals de Top 40, nummer-1-hits en Best Of-lijsten. Klik op één van
de knoppen om de inhoud te tonen in de voorkeuzelijst links onderin, of
houd de knop ingedrukt om het geselecteerde genre toe te voegen aan de
actieve collecties links boven.
Om een track uit de
voorkeuzelijst
toe
te
voegen aan de huidige
playlist, klikt u op de knop
Playlist Top om deze
bovenaan te zetten, of de
knop Playlist + om deze
onderaan toe te voegen.
Om een track snel aan een eigen lijst (MyList) toe te voegen, kunt u klikken
op MyList + en op MyList - om deze uit een MyList te verwijderen.
De tracks in de playlist
kunt u met de omhoog- en
omlaagpijltjes herschikken
of verwijderen met het
kruisje. Houd deze knop
lang ingedrukt om de hele
playlist ineens leeg te maken en druk lang om het omhoogpijltje om de
track meteen helemaal bovenaan in de playlist te plaatsen.

Geef
uw
eigen
lijsten
(MyLists)
een zelfgekozen naam middels
deze knop — zo vindt u uw lijsten
makkelijk terug!
Vermijd onbekende
of ongewenste tracks
door een minimale populariteit aan
te geven voor zoekopdrachten.

Met deze 3 knoppen kunt u zoeken
op speciﬁeke tracks, meer tracks
van een bepaalde artiest of op basis
van een intelligente suggestie;
daarmee laat u het systeem muziek
voor u uitzoeken die passen bij de
track die u geselecteerd heeft!

Klik op één van de MyList-knoppen
om deze in de voorkeuzelijst toe te
voegen, of hou de knop ingedrukt
om de MyList rechtstreeks aan de
actieve collecties toe te voegen.

Klik op de naam van de jingle om
deze direct af te spelen en op de
knop ernaast om deze meteen te
stoppen. Met de knop ... selecteert
u een jingle uit één van de
beschikbare jingle-categorieën.

