Afspelen, bedienen en opladen iPod,
iPhone of iPad
Afspelen en beperkt bedienen
Via de AUX-of EXT poort van een GROM-interface kan elke willekeurige
muziekdrager worden afgespeeld in analoge kwaliteit. Alleen volumebediening via
de radio- en stuurknoppen is mogelijk. Bij een iPod, iPhone of iPad is volledige
bediening mogelijk (volume, voor- en achteruit muzieknummers, keuze
afspeellijsten). De GROM-specifieke AUX-aansluitkabel is optioneel verkrijgbaar.

Via de USB-poort van een GROM-interface kan elke willekeurige muziek-app
zoals Spotify, 8Tracks etc worden afgespeeld in digitale kwaliteit. De GROM AND2
is niet geschikt voor aansluiting van een Apple-product op de USB-poort. Naast
volumebediening is ook track-bediening via radio- en stuurknoppen mogelijk (vooren achteruit). De universele USB-aansluitkabel is optioneel verkrijgbaar.

Afspelen en bedienen via radio- en stuurknoppen
Via de USB-poort van een GROM-interface kan iTunes worden afgespeeld in
digitale kwaliteit en is volledige bediening via radio- en stuurknoppen mogelijk
(volume, voor- en achteruit muzieknummers, keuze afspeellijsten). De GROM AND2 is
niet geschikt voor aansluiting van een Apple-product op de USB-poort. De universele USBaansluitkabel is optioneel verkrijgbaar.

Gebruik een USB-kabel die geschikt is voor zowel communiceren als
opladen (dus niet bijvoorbeeld de USB kabel van een USB-oplader).

Draadloos afspelen en bedienen
Met de GROM-bluetooth uitbreiding (BTD-module) kan alle muziek
draadloos en in digitale kwaliteit worden afgespeeld. Het werkt met elke
willekeurige muziekdrager. Bediening via radio-/stuurknoppen beperkt zich
tot voor-/achteruit van muzieknummers en volumebediening.

Opladen
Opladen van de iPod, iPhone of iPad is mogelijk via de USB-poort of USBaansluiting van de 5V-AUX kabel. De USB-stekker van de AUX-5V kabel is niet geschikt
voor het afspelen van een USB-stick of Android smartphone.
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Eenvoudige gebruikstoestand iPod/iPhone/iPad
In de eenvoudige mode blijft het apparaat ontgrendeld. Het apparaat kan
alleen worden bestuurd via het apparaat zelf. De informatie op de radio is
echter niet gelijk aan het actuele nummer op het apparaat. Kies CD 1 voor de
eenvoudige gebruikstoestand. Om naar de geavanceerde gebruikstoestand
over te schakelen druk op een ander disk-nummer.
Geavanceerde gebruikstoestand iPod/iPhone/iPad
In de geavanceerde mode wordt het apparaat vergrendeld. Het apparaat kan
alleen worden bestuurd via de radio/stuurknoppen. De informatie op de radio
is gelijk aan de informatie op het apparaat (nummer, playlist,
nummerweergave).
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