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ATTENTIE:
Product bevat laserstraling, klasse 1

 

Kijk nooit in de laserstraal.

Veiligheidsinstructies
•  Houd het toestel uit de buurt van water of vocht.
•  Berg het toestel niet op een stoffi ge of extreem warme plaats op.
•  Dek de koelsleuven in de behuizing niet af en zorg voor voldoende ventilatie.
•  Sluit het toestel op een geschikt 230V/50Hz stopcontact met randaarde aan.
•  Sluit het toestel nooit op stopcontacten met andere spanningen aan.
•  Het toestel mag niet in gebruik genomen worden, nadat het van een koude in een warme ruimte gebracht is. Het   
 condenswater dat daarbij ontstaat kan uw toestel eventueel beschadigen. Laat het toestel uitgeschakeld totdat het weer op  
 kamertemperatuur is!
•  Trek de voedingsstekker uit het stopcontact als het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt wordt.
•  Het toestel mag alleen voor servicedoeleinden geopend worden door gekwalifi ceerde vakspecialisten.
•  Het toestel moet tegen spatwater en directe zonnestralen beschermd worden.
•  Zet geen onstabiel voorwerp met vloeistof erin op of in de buurt van het toestel.
•  Mocht er toch vloeistof in het toestel terecht komen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
•  Controleer het toestel en de voedingskabel regelmatig op beschadigingen!
•  Trek de stekker bij niet-gebruik en vóór elke reiniging uit het stopcontact! Trek de stekker bij het greepvlak uit het   
 stopcontact. Trek nooit aan de kabel!
•  Let erop dat de voedingskabel niet geknikt of door scherpe randen beschadigd kan worden.
•  Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen of stoten.

Attentie: 
Ga zorgvuldig om met gevaarlijke voedingsspanning. Bij zulke spanningen kunt u door een elektrische schok levensgevaarlijk 
letsel oplopen!

 

Product bevat laserstraling, 
klasse 1

Veiligheidsinstructies over laserstraling:
De laserstraling van deze laser is niet zichtbaar en 
is veilig door geïntegreerde veiligheidstechnische 

maatregelen.

Dit toestel bevat een laser uit laserklasse 1.

Dit fl itssymbool in 
de driehoek is een 

waarschuwing voor 
gevaarlijke spanning in 

het toestel!

WAARSCHUWING: TER VOORKOMING 
VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN. 
VEWIJDER NOOIT DE AFDEKKING! 
HET TOESTEL MAG ALLEEN DOOR 
VAKSPECIALISTEN GEOPEND 
WORDEN

Dit symbool wijst op 
aanwijzingen die met 

de veiligheid te maken 
hebben.

VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!!!
TOESTEL NIET OPENEN! 

Waarschuwing: 

o Gebruiksaanwijzing
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BEDIENINGSELEMENTEN

1.  ON/STANDBY (Aan/uit) schakelaar
2.  USB Ingang voor het aansluiten van een USB-geheugenkaart of kaartlezer.
3.  FUNCTION Schakelaar om te switchen tussen CD, USB, SD/MMC of radio
4.  MO/ST Schakelaar voor het selecteren van de mono/stereo weergave tijdens FM-radioweergave of voor het wissen van de  
 actuele titel (USB/SD/MMC-weergave)
5.  BAND/FOLDER Schakelaar voor het selecteren van FM of AM-band in de radiomodus of voor het selecteren van de   
 directory bij de weergave van USB of SD/MMC.
6.  REPEAT/P+ Schakelaar om de herhaalfunctie (CD/USB/SD/MMC-weergave) of de geprogrammeerde zenders (radio) te   
 selecteren.
7.  REPEAT/P- Schakelaar om de random-weergave (CD/USB/SD/MMC-weergave) of de geprogrammeerde zenders (radio) te  
 selecteren.
8.  VOL+ Schakelaar om het volume te verhogen.
9.  MUTE Schakelaar om het volume uit te schakelen.
10.  VOL- Schakelaar om het volume te verlagen.
11.  Aansluiting koptelefoon.
12.  PROG/MEM Schakelaar voor geprogrammeerde weergave (CD/USB/SD/MMC-weergave) of voor het programmeren van de  
 radiozenders.
13.  TUNE- Schakelaar voor het terugspoelen/selecteren van de vorige titel (CD/USB/SD/MMC-weergave) of voor het   
 automatisch zenders zoeken (radio).
14.  TUNE+ Schakelaar voor het vooruit spoelen/selecteren van de volgende titel (CD/USB/SD/MMC-weergave) of voor  
 het automatisch zenders zoeken (radio).
15. Schakelaar voor het stoppen van de weegave (CD/USB/SD/MMC-weergave).
16.   ENTER Schakelaar voor het starten of tijdelijk stopzetten (pauze) van de weergave of voor het bevestigen van een   
 invoer.
17.  SD/MMC Kaartsleuf voor SD/MMC geheugenkaarten.
18.  MENU Schakelaar om de menu-modus op te roepen.
19.  LCD-display.
20. Infrarood-ontvanger. 
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AFSTANDSBEDIENING

1.  ON/STANDBY - aan/uit-schakelaar
2.  FUNCTION - om te switchen tussen CD, USB, SD/MMC  
 of radio
3.  REC – voor het starten van de opname
4.  SLEEP – voor het activeren van de sleep-modus en het  
 selecteren van de uitschakeltijd van de sleep-modus,   
 120 ,90, 60, 45, 30, 15, 05, OFF (gedeactiveerd)
5.  SNOOZE – voor het activeren van de snooze-functie  
 als de automatische inschakel-timer het toestel heeft  
  ingeschakeld. Met deze functie kan het toestel   
 gedurende 7 minuten uitgeschakeld worden, waarna   
 het weer automatisch ingeschakeld wordt.
6.  TIMER – voor het activeren en deactiveren van de in- 
 /uitschakeltimer.
7.  RANDOM/P- om de random-weergave (CD/USB/SD/ 
 MMC-weergave) of de geprogrammeerde zenders   
 (radio) te selecteren.
8.  PROG/MEMORY - voor geprogrammeerde weergave  
 (CD/USB/SD/MMC-weergave) of voor het       
  programmeren van de radiozenders.
9.  REPEAT/P+ - om de herhaalfunctie (CD/USB/SD/MMC- 
 weergave) of de geprogrammeerde zenders (radio) te   
 selecteren.
10.  INTRO/RDS – voor het activeren en deactiveren van  
 de intro-functie (CD/USB/SD/MMC-weergave), alle     
  titels worden een voor een gedurende ca. 10 seconden    
 afgespeeld of voor de weergave van verschillende 
 RDS-radioinformatie (als die door de zender wordt    
 uitgezonden) zoals frequentie, zendernaam,      
 programmatype, etc. tijdens de radioweergave.
11. MENU - om de menu-modus op te roepen.
12. ST/MONO - voor het selecteren van de mono-/stereo- 
 weergave tijdens FM-radioweergave of voor het wissen van de actuele titel (USB/SD/MMC-weergave).
13. BAND/FOLDER - voor het selecteren van de FM of AM-band in de radio-modus of voor het selecteren van de directory bij de  
 weergave van USB of SD/MMC.
14. Voor het stoppen van de weegave (CD/USB/SD/MMC-weergave).
15.  TUNE+ - voor het vooruit spoelen/selecteren van de volgende titel (CD/USB/SD/MMC-weergave) of voor het   
 automatische zenders zoeken (radio).
16.  TUNE- - voor het terugspoelen/selecteren van de vorige titel (CD/USB/SD/MMC-weergave) of voor het automatisch  
 zenders zoeken (radio).
17.   ENTER - voor het starten of tijdelijk stopzetten (pauze) van de weergave of voor het bevestigen van een invoer.
18. VOL+ - voor het verhogen van het volume.
19. VOL- - voor het verlagen van het volume.
20. PTY – (Program Type) voor het selecteren van het gewenste radioprogramma naar rubriek, bijv. Pop, News, Classic, etc.
21.  Mute-schakelaar om het volume uit te schakelen.
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BEDIENING
• Inschakelen van het toestel
1. Nadat het toestel van stroom wordt voorzien, wordt in het display de tijd aangegeven. Het toestel bevindt zich nu in de   
 stand-by-modus.
2.  Druk op de ON/STANDBY toets op het toestel of de afstandsbediening om het toestel in te schakelen. Op het display  
 verschijnt gedurende een paar seconden „HELLO” en het toestel gaat naar de laatst geselecteerde modus (resp. bij de    
 eerste keer inschakelen gaat het naar de cd-weergave).

• Menu-instellingen
1.  Druk de MENU-toets in om naar de menu-modus te gaan.
2.  Hier kunt u de volgende instellingen uitvoeren:
  CLOCK – instellen van de tijd
  TIMER – instellen van de in-/uitschakeltimer (automatisch in-/uitschakelen van het toestel op een bepaald tijdstip)
  BASS – bass-versterking in-/uitschakelen
  EQ – equalizer-modus (FLAT / JAZZ / POP / ROCK / CLASSIC)
  ID3 – in-/uitschakelen van de ID3-tag weergave (alleen MP3)
  RECORD – opname op USB (REC USB) of op SD/MMC-kaart (REC CARD)
3.  Druk op de MENU toets tot de gewenste functie wordt weergegeven.
4.  Met de ENTER toets activeert u de betreffende instellingen.
5.  Om de instellingen te wijzigen drukt u op TUNE+ of TUNE-.
6.  Door de ENTER toets in te drukken worden gewijzigde instellingen opgeslagen.

•Iinstellen van de tijd
1.  Druk op de MENU toets tot de gewenste instelling “CLOCK” wordt weergegeven.
2.  Activeer het menu door de  ENTER toets in te drukken.
3.  Nu wordt de actueel ingestelde tijd aangegeven en de uren-weergave knippert.
4.  Druk op  of  toets om de uren in te stellen.
5.  Druk op de  ENTER toets om de instelling op te slaan en de minuten in te stellen. De minuten-weergave knippert nu.
6.  Druk op  of  toets om de minuten in te stellen.
7.  Om de geselecteerde tijd op te slaan en het menu te verlaten, drukt u op de  ENTER toets.

• Instellen van de timer (automatisch in-/uitschakelen)

1.  Druk op de MENU toets tot de gewenste instelling “TIMER” wordt weergegeven.
2.  Activeer het timer-menu door de  ENTER toets in te drukken.
3.  Druk op de toetsen  of  tot „ON TIME“ (inschakeltijd) wordt weergegeven.
4.  Activeer het ON TIME menu door de  ENTER toets in te drukken.
5.  Nu wordt de actueel ingestelde inschakeltijd aangegeven en de uren-weergave knippert.
6.  Druk op  of  toets om de uren in te stellen.
7.  Druk op de  ENTER toets om de instelling op te slaan en de minuten in te stellen. De minuten-weergave knippert nu.
8.  Druk op  of  toets om de minuten in te stellen.
9.  Met de  ENTER toets slaat u vervolgens de inschakeltijd op en beëindigt u de instelling van de inschakeltimer.
10.  Om de automatische uitschakeltijd in te stellen drukt u op de toetsen  of  tot de weergave
 „OFF TIME” (uitschakeltijd) verschijnt.
11.  Activeer het OFF TIME menu door de  ENTER toets in te drukken.
12.  Herhaal de punten 5 tot 9 om de uitschakeltijd in te stellen.

• Instellen van de equalizer
1. Druk op de MENU toets tot de gewenste instelling “EQ” wordt weergegeven.
2. Activeer het equalizer-menu door de  ENTER toets in te drukken.
3. Nu wordt de actuele instelling weergegeven. Druk op de toetsen  of  tot de gewenste instelling wordt   
 weergegeven. Tijdens een weergave kunt u nu naar verschillende effecten luisteren. De volgende effecten zijn beschikbaar:  
 FLAT, JAZZ, POP, ROCK, CLASSIC.
4.  Druk op de  ENTER toets om de instelling op te slaan en het menu te verlaten.
5.  Op het display wordt nu EQ weergegeven (behalve bij de instelling FLAT).

• Activeren van de bass-versterking
1.  Druk op de MENU toets tot de gewenste instelling “BASS” wordt weergegeven.
2.  Activeer het BASS menu door de  ENTER toets in te drukken.
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3.  Nu wordt de actuele instelling weergegeven. Druk op de toetsen  of  tot de gewenste instelling wordt   
 weergegeven. De volgende instellingen zijn beschikbaar: BASS ON (bass-versterking inschakelen) of BASS OFF (bass-  
 versterking uitschakelen).
4.  Druk op de  ENTER toets om de instelling op te slaan en het menu te verlaten.
5.  Als de bass-versterking ingeschakeld is, is op het display nu BASS te lezen.

• Instellen van de ID3 weergave
1.  Druk op de MENU toets tot de gewenste instelling “ID3” wordt weergegeven.
2.  Activeer het ID3 menu door de  ENTER toets in te drukken.
3.  Nu wordt de actuele instelling weergegeven. Druk op de toetsen  of  tot de gewenste instelling wordt   
  weergegeven. De volgende instellingen zijn beschikbaar: ID3 ON (ID3 informatie wordt weergegeven), ID3 OFF (er wordt  
 geen ID3 informatie weergegeven).
4.  Druk op de  ENTER toets om de instelling op te slaan en het menu te verlaten.
5.  Als de ID3 weergave ingeschakeld is, is deze tijdens de MP3 weergave op het display te lezen.

• Instellen van de opslagplaats voor opnames
1.  Druk op de MENU toets tot de gewenste instelling “RECORD” wordt weergegeven.
2.  Activeer het RECORD menu door de  ENTER toets in te drukken.
3.  Nu wordt de actuele instelling weergegeven. Druk op de toetsen of tot de gewenste instelling wordt weergegeven. De   
 volgende instellingen zijn beschikbaar: REC USB (de opnames worden op de USB-stick opgeslagen), REC CARD (de opnames  
 worden op de geheugenkaart opgeslagen).
4.  Druk op de ENTER toets om de instelling op te slaan en het menu te verlaten.
5.  Zodra er nu een opname gestart wordt, wordt deze op de aangegeven opslagplaats opgeslagen.

• Instellen van het volume
1.  Druk om het volume te verhogen op de VOL+ toets en om het volume te verlagen op de VOL- toets. De maximale instelling is  
 31, de minimale instelling is 0 (overeenkomstig „MUTE”. De weergave MUTE knippert dan op het display).

• Mute-functie
1.  Druk op de afstandsbediening op de toets om de mute-functie in te schakelen.
2.  De weergave MUTE knippert dan op het display
3.  Door de toets nogmaals in te drukken wordt de mute-functie weer uitgeschakeld.
4.  Als u tijdens de geactiveerde mute-functie het volume wijzigt, wordt de mute-functie automatisch gedeactiveerd.

• Cd-functies: normale weergave
1.  Druk op de ON/STANDBY toets op het toestel of de afstandsbediening om het toestel in te schakelen.
2.  Druk op de FUNCTION toets tot op het display “CD” wordt weergegeven.
3.  Het toestel leest nu de cd, in het display is „READING” te lezen.
4.  Als er nog geen cd in het toestel gelegd is, verschijnt de weergave „NO DISC” op het display.
5.  Druk in dat geval op PUSH OPEN aan de bovenzijde van het toestel om de cd-speler te openen. Op het display wordt nu  
 „OPEN” aangegeven.
6.  Plaats een cd en sluit de cd-speler weer.
7.  Het toestel leest nu de cd, in het display is „READING” te lezen.
8.  Na een paar seconden is het aantal titels op de cd te lezen.
9.  Druk op de  ENTER toets om de weergave te starten.
10.  Als de afgespeelde titel in MP3 formaat is, is op het display het symbool MP3 te zien. Als de titel in WMA formaat is, is op het 
 display het symbool WMA te zien.
11.  Tijdens de weergave worden op het display het nummer van de afgespeelde titel en de huidige weergavetijd aangegeven.
12.  Om de weergave te onderbreken drukt u op de  ENTER toets. De weergave wordt nu stopgezet (pauze).
13.  Om op dezelfde plaats door te gaan met de weergave drukt u nogmaals op de  ENTER toets. 
 Om de weergave stop te zetten drukt u op de  toets.
14.  Voor de weergave van de volgende titel drukt u kort op de  toets.
15.  Als u kort op de  toets drukt, wordt de actuele titel weer vanaf het begin afgespeeld.
 Door nogmaals op deze toets te drukken wordt de vorige titel vanaf het begin weergegeven.

• Cd-functies: geprogrammeerde weergave
1.  Beëindig de actuele weergave door de  toets in te drukken.
2.  Druk de toets PROG in om naar de programmeer-modus te gaan. Op het display wordt nu het symbool „PROG” weergegeven.  
 De weergave „00 P:01” verschijnt vervolgens op het display en „00” knippert. De weergave „00” geeft het titelnummer aan,  
 „P:01” staat voor de programmaopslagplaats.
3.  Selecteer de gewenste titel door het indrukken van de  of  toetsen.
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4.  Om de geselecteerde titel te programmeren drukt u op de toets PROG. Op het display wordt nu de volgende    
 programmageheugenplaats weergegeven, bijv. „00 P:02”. De titelweergave „00” knippert weer.
5.  Herhaal de stappen 3 en 4 tot u alle geselecteerde titels geprogrammeerd heeft of tot er geen opslagplaatsen mee   
 beschikbaar zijn. Nadat alle opslagplaatsen bezet zijn, knippert de weergave „P:01” weer. Dezelfde titels kunnen, indien  
 gewenst, meerdere malen opgeslagen worden.
6.  Druk op de  ENTER toets om de geprogrammeerde weergave te starten.
7.  De geprogrammeerde weergave kan met de REPEAT (herhaal-) functie gecombineerd worden. In dat geval worden alleen de  
 geprogrammeerde titels herhaald weergegeven.
8.  De andere functies komen met de normale weergave overeen.

• Cd-functies: bekijken en wijzigen van de geprogrammeerde titel
1.  Beëindig de actuele weergave door de  toets in te drukken.
2.  Druk de toets PROG in om naar de programmeer-modus te gaan. Op het display wordt nu het symbool „PROG” weergegeven.  
 Vervolgens wordt het nummer van de eerste geprogrammeerde titel weergegeven , „P:01”. De knipperende weergave „00”  
 betekent dat er nog geen titel geprogrammeerd is.
3.  Om de al geprogrammeerde titels door te lopen, drukt u meerdere malen op de PROG toets. Het programmageheugennummer    
  loopt nu op.
4.  Om een van de al geprogrammeerde titels te wijzigen, drukt u op de toetsen  of  tot u de nieuwe titel die u wilt   
 programmeren bereikt heeft en deze bevestigt u door op de toets PROG te drukken.

• Cd-functies: wissen van de geprogrammeerde titel
1.  Om de geprogrammeerde titels te wissen en de programmamodus te beëindigen, drukt u op de toets om de geprogrammeerde
 weergave te beëindigen en drukt u opnieuw op deze toets om de programmamodus te verlaten. De weergave „PROG“   
 knippert dan op het display.

• Cd-functies: herhaalfuncties bij weer gave
1.  Selecteer een titel en start de weergave zoals beschreven onder cd-functies: Normale weergave.
2.  Druk de REPEAT toets in om de volgende herhaalfuncties te kiezen: REPEAT-1, REPEAT A-B, REPEAT ALL en NO REPEAT.
  a) REPEAT 1: herhaling van de geselecteerde titel. Het REPEAT symbool verschijnt op het display.
  b) REPEAT A-B: herhaling van een bepaald punt A tot punt B. Zodra de weergave REPEAT A verschijnt is het 
       startpunt A geselecteerd. Laat de weergave tot het gewenste eindpunt lopen en druk vervolgens de toets   
       REPEAT nogmaals in. Nu wordt de titel tussen de beide punten herhaald.
  c) REPEAT ALL: Alle titels worden een voor een herhaald afgespeeld. De weergave REPEAT ALL verschijnt op het 
       display.
  d) NO REPEAT: terug naar de normale weergave zonder herhaalfunctie. De weergave REPEAT verdwijnt.
3.  De andere functies komen met de normale weergave overeen.

• Cd-functies: random weergave
1.  Zet de weergave stop en druk op de toets RANDOM om de weergave in een willekeurige volgorde te activeren.
 Het symbool „REPEAT” verschijnt op het display.
2.  Nu worden de titels in een toevallige volgorde afgespeeld.
3.  Om de random weergave uit te schakelen drukt u nogmaals op de toets RANDOM. De titels worden nu weer een voor een  
 afgespeeld.
4.  De andere functies komen met de normale weergave overeen.

• Cd-functies: intro weergave
1.  Zet de weergave stop en druk op de toets INTRO om de intro-weergave te activeren. Het symbool „INTRO” verschijnt op het  
 display.
2.  Van elke titel worden nu na elkaar de eerste 10 seconden afgespeeld.
3.  Om de intro-weergave uit te schakelen drukt u nogmaals op de toets INTRO. De titels worden nu weer na elkaar afgespeeld.
4.  De andere functies komen met de normale weergave overeen.

• Radiofuncties: instellen van een zender
1.  Druk op de ON/STANDBY toets op het toestel of de afstandsbediening om het toestel in te schakelen.
2.  Druk de FUNCTIE toets in tot u in de radiomodus bent.
3.  Druk de BAND toets in om het gewenste frequentiebereik, AM of FM, te selecteren.
4.  Druk op de toetsen TUNE+ of TUNE- om de frequentie in 0,05MHz stappen te veranderen.
5.  Om het automatisch zenders zoeken te activeren, drukt u gedurende ca. 1 seconde op de toets TUNE+ of TUNE-  en houdt u 
 deze toets ingedrukt. Het zenders zoeken wordt automatisch stopgezet zodra er een zender met voldoende    
 ontvangstkwaliteit gevonden wordt.
6.  Om het automatisch zenders zoeken te beëindigen, drukt u nogmaals op de toets TUNE+ of TUNE-.
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• Radiofuncties: selectie van de stereo-/mono-weergave
1.  Om de stereo-weergave te activeren, drukt u op de ST/MONO toets tot op het display “STEREO” te lezen is.
2.  Het „STEREO” symbool wordt nu bij zenders die een stereosignaal uitzenden weergegeven.
3.  Om de stereo-weergave te activeren, drukt u op de ST/MONO toets tot op het display “STEREO” te lezen is.

• Radiofuncties: opslaan van een radiozender
1.  Zoek een zender, zoals beschreven onder radio-functies: instellen van een zender.
2.  Druk nu de PROG/MEM toets in om de opslagmodus van zenders te activeren. Op het display is nu het symbool „MEMORY”  
 te lezen.
3.  Op het display knippert nu zendernummer „01”.
4.  Druk nu binnen 10 seconden de toets P+ of P- in om de gewenste opslagplaats voor de zender te selecteren.
5.  Druk daarna nogmaals binnen 10 seconden de toets PROG/MEM in om de gewenste zender op de geselecteerde   
 opslagplaats op te slaan.
6.  Als er binnen 10 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt deze modus weer verlaten zonder dat er een zender   
 opgeslagen is.

•  Radiofuncties: selecteren van een opgeslagen zender
1.  Druk de P+ of P- toets in om de gewenste zenderopslagplaats te selecteren.
2.  Het symbool „Memory” verschijnt op het display.

• USB & SD/MMC functies: normale weergave
1.  Druk op de ON/STANDBY toets op het toestel of de afstandsbediening om het toestel in te schakelen.
2.  Druk op de FUNCTION toets tot op het display het symbool “USB” (of “CARD”) wordt weergegeven.
3.  Als er al een USB-stick (of een kaartlezer met geheugenkaart, of een MP3-speler) resp. een geheugenkaart met MP3/WMA  
 titels aangesloten is, wordt het aantal titels weergegeven.
4.  Als er nog geen toestel aangesloten is, is het volgende op het display te lezen: „NO USB” (of „NO CARD”).
5.  Nadat er een USB-stick aangesloten of een geheugenkaart geplaatst is, is op het display „READING” te lezen.
6.  Vervolgens wordt het aantal directorys met muziekbestanden en het totale aantal titels aangegeven.
7.  Druk op de  ENTER toets om de weergave te starten.
8.  Tijdens de weergave worden op het display het nummer van de afgespeelde titel en de huidige weergave-tijd aangegeven.,  
 bijv. „T01 03:28”. Dat betekent dat titel 01 gedurende 3 min en 28 seconden wordt afgespeeld. Het is ook mogelijk om in   
 combinatie met de weergavetijd het directorynummer weer te geven, bijv. „F01 03:30”. Dat betekent directory 01.
9.  Als de afgespeelde titel in MP3 formaat is, is op het display het symbool MP3 te zien. Als de titel in WMA formaat is, is op het  
 display het symbool WMA te zien.
10.  Als de weergave van ID3 informatie bij MP3 bestanden geactiveerd is, wordt deze informatie tijdens de weergave van MP3- 
 bestanden op het display weergegeven.
11.  Om de weergave te onderbreken drukt u op de  ENTER toets. De weergave wordt nu stopgezet (pauze).
12.  Om op dezelfde plaats door te gaan met de weergave drukt u nogmaals op de  ENTER toets.
13.  Zodra de laatste titel van de huidige directory afgespeeld is, gaat de weergave naar de eerste titel van de volgende   
 directory.
14.  Om de weergave stop te zetten drukt u op de toets.
15.  Voor de weergave van de volgende titel drukt u kort op de  toets.
16.  Als u kort op de  toets drukt, wordt de weergave van de actuele titel weer vanaf het begin afgespeeld. Door nogmaals op  
 deze  toets te drukken wordt de vorige titel vanaf het begin weergegeven.

• USB & SD/MMC functies: directory selecteren
1.  Druk de toets BAND/FOLDER in om de gewenste directory te selecteren.
2.  Op het display wordt nu bijv. F01001 weergegeven, waarbij 001 de eerste titel in de directory 01 (F01) is. Directory 01 komt  
 altijd overeen met de hoofddirectory.
3.  Door de toets  ENTER in te drukken wordt de weergave van de eerste titel uit de geselecteerde directory gestart.
4.  Zodra de laatste titel van de huidige directory afgespeeld is, gaat de weergave naar de eerste titel van de volgende   
  directory.

• USB & SD/MMC functies: geprogrammeerde weergave
1.  Beëindig de actuele weergave door de  toets in te drukken.
2.  Druk de toets PROG in om naar de programmeer-modus te gaan. Op het display wordt nu het symbool „PROG” weergegeven.  
 De weergave „F00P:01” verschijnt vervolgens op het display en „F00” knippert. De weergave „00” geeft het   
 directorynummer aan, „P:01” staat voor de programmaopslagplaats.
3.  Selecteer de gewenste directory door het indrukken van de  of  toetsen.
4.  Druk de PROG toets in om te bevestigen.  De weergave „T000P:01” begint te knipperen.
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5.  Selecteer de gewenste titel door het indrukken van de  of  toetsen.
6.  Druk de PROG toets in om te bevestigen. 
7.  Nu bevestigt u de invoer nog een keer door de PROG toets in te drukken. Op het display wordt nu de volgende   
 programmageheugenplaats weergegeven, bijv. „F00 P:02”. De directoryweergave „00” knippert weer.
8.  Herhaal de stappen 2 en 5 tot u alle geselecteerde titels geprogrammeerd heeft of tot er geen opslagplaatsen meer   
 beschikbaar zijn. Nadat alle geheugenplaatsen bezet zijn, knippert de weergave „P:01” weer. Dezelfde titels kunnen, indien  
 gewenst, meerdere malen opgeslagen worden.
9.  Druk op de  ENTER toets om de geprogrammeerde weergave te starten.
10.  De geprogrammeerde weergave kan met de REPEAT (herhaal-) functie gecombineerd worden. In dat geval worden alleen de  
 geprogrammeerde titels herhaald.
11.  De andere functies komen met de normale weergave overeen.

• USB & SD/MMC functies: wissen van de geprogrammeerde titel
1.  Het wissen van de geprogrammeerde weergavelijst werkt op dezelfde manier als beschreven onder cd-functies: wissen van  
 de geprogrammeerde titel.

• USB & SD/MMC functies: herhaalfuncties bij weergave
1.  Selecteer een titel en start de weergave zoals beschreven onder USB & SD/MMC functies: normale weergave.
2.  Druk de REPEAT toets in om de volgende herhaalfuncties te kiezen: REPEAT-1, REPEAT A-B, REPEAT ALL en NO REPEAT.
  a) REPEAT 1: herhaling van de geselecteerde titel. Het REPEAT symbool verschijnt op het display.
  b) REPEAT A-B: herhaling van een bepaald punt A tot punt B. Zodra de weergave REPEAT A verschijnt is het   
      startpunt A geselecteerd. Laat de weergave tot het gewenste eindpunt doorlopen en druk vervolgens de toets  
      REPEAT nogmaals in. Nu wordt de titel tussen de beide punten herhaald.
  c) REPEAT ALL: alle titels worden een voor een herhaald afgespeeld. De weergave REPEAT ALL verschijnt op het  
      display.
  d) NO REPEAT: terug naar de normale weergave zonder herhaalfunctie. De weergave REPEAT verdwijnt.

• USB & SD/MMC functies: random weergave
1.  Zet de weergave stop en druk op de toets RANDOM om de weergave in een willekeurige volgorde te activeren.
 Het symbool „REPEAT” verschijnt op het display.
2.  Nu worden de titels in een toevallige volgorde afgespeeld.
3.  Om de random weergave uit te schakelen drukt u nogmaals op de toets RANDOM. De titels worden nu weer een voor een  
 afgespeeld.
4.  De andere functies komen met de normale weergave overeen.

• USB & SD/MMC functies: intro weergave
1.  Zet de weergave stop en druk op de toets INTRO om de intro-weergave te activeren. Het symbool „INTRO” verschijnt op het  
 display.
2.  Van elke titel worden nu na elkaar de eerste 10 seconden afgespeeld.
3.  Om de intro-weergave uit te schakelen drukt u nogmaals op de toets INTRO. De titels worden nu weer na elkaar afgespeeld.
4.  De andere functies komen met de normale weergave overeen.

• Opname-functies: bestandsformaten en geheugenplaats
1.  Alle opgenomen titels worden in MP3 formaat opgeslagen en in de bijbehorende opnamedirectory opgeslagen.
2.  Als er van een cd opgenomen is, worden de opnames in een subdirectory met de naam CDRECxxx opgeslagen, waarbij xxx  
 voor een getal staat (bijv. CDREC003) dat met elke verdere cd telkens 1 oploopt. De bestandsnaam van de titel wordt in het  
 formaat DISCTxx.MP3 opgeslagen, waarbij xx het tracknummer van de titel op de cd is.
3.  Bij opnames van FM- of AM-radio, worden de bestanden in subdirectorys opgeslagen. Bijv. FMRECxxx resp. AMRECxxx.,  
 waarbij xxx voor een getal staat (bijv. FMREC002 resp. AMREC002) dat met elke verdere opname telkens met 1 oploopt. De  
 bestandsnaam van de titel wordt in het formaat FMxxxT01.MP3 resp. AMxxxT01.MP3 opgeslagen, waarbij xx het nummer  
 van de directory is.

• Opname-functies: opname van cd (synchrone opname)
1.  Volg de aanwijzingen zoals beschreven onder cd-functies: normale weergave, maar start niet met de weergave!
2.  Sluit een USB-stick aan of plaats een geheugenkaart (zie ook: Instellen van de opslagplaats voor opnames).
3.  Druk op de REC toets om de opname te starten. De weergave van de cd start vervolgens automatisch en het symbool REC 
 wordt samen met de opnametijd op het display weergegeven. Als er geen USB-stick aangesloten is of er geen   
 geheugenkaart geplaatst is (afhankelijk van de instelling van de geheugenplaats) verschijnt de melding „No USB” of “No CARD”.
4.  Om de opname stop te zetten drukt u op de toets. Druk deze toets nogmaals in om ook de weergave te beëindigen.
5.  De opname wordt automatisch stopgezet zodra de geheugenplaats volledig vol is.
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6.  De opname wordt op de USB-stick of de geheugenkaart opgeslagen (zoals beschreven onder Instellen van de opslagplaats  
 voor opnames). Houd ook rekening met het punt Opnamefuncties: bestandsformaten en geheugenplaats.

• Opname-functies: opname van radio
1.  Volg de aanwijzingen zoals beschreven onder Radiofuncties: instellen van een zender om de gewenste zender in te stellen.
2.  Sluit een USB-stick aan of plaats een geheugenkaart (zie ook: Instellen van de opslagplaats voor opnames).
3.  Druk op de REC toets om de opname te starten. Het symbool REC wordt samen met de opnametijd op het display   
 aangegeven. Als er geen USB-stick aangesloten is of er geen geheugenkaart geplaatst is (afhankelijk van de instelling van  
 de geheugenplaats) verschijnt de melding „No USB” of “No CARD”.
4.  Om de opname stop te zetten drukt u op de toets.
5.  De opname wordt automatisch stopgezet zodra de geheugenplaats volledig vol is.
6.  De opname wordt op de USB-stick of de geheugenkaart opgeslagen (zoals beschreven onder Instellen van de opslagplaats  
 voor opnames). Houd ook rekening met het punt Opnamefuncties: bestandsformaten en geheugenplaats.

CD/USB/SD/MMC gegevens
•  Multiformat cd-speler (top-lader)
•  Cd-audioweergave
•  CD-R/RW/MP3 weergave
•  Repeat (1/A-B/ALL) weergave
•  Intro-weergave
•  Random-weergave
•  Geprogrammeerde weergave
•  Programmageheugen
•  Titelkeuze (vorige/volgende)
•  Snel vooruit-/terugspoelen
•  USB-aansluiting (versie 1.1/2.0) voor MP3 en WMA weergave
•  SD/MMC kaartsleuf voor MP3 en WMA weergave
•  MP3 opname van cd of radio op USB-stick of SD/MMC geheugenkaarten
•  Door de vele verschillende opslagformaten kan het voorkomen dat sommige formaten en types niet herkend worden. We   
 vragen om uw begrip.

Technische gegevens

FM/AM-radio-ontvanger:
•  Digital Tuning System (PLL)
•  FM-band van 87,5MHz - 108 MHz in 50KHz stappen
•  AM-band van 522KHz - 1620 KHz in 9KHz stappen
•  Stereo-/mono-omschakeling
•  Geheugen voor 20 FM-stations, geheugen voor 10 AM-stations
•  Simple RDS: PTY, RT en CT

MP3/WMA functies
•  MPEG 1/2/2.5 Layer 2/3 (ISO/IEC 111723, ISO/IEC 13818-3.2)
•  Alle MPEG bit-rates (32-320Kbps)
•  Alle MPEG variabele bit-rates (32-320Kbps)
•  ISO9660 bestandsformaat (CD/USB/SD MMC)
•  ID3 informatie (titelnaam, artiest en album) voor MP3
•  WMA weergave.

AMPLIFIER functies
•  2 x 5 W @ 10% THD
•  Elektronische volumeregeling
•  Super-Bass effect
•  5 vooraf ingestelde EQs (FLAT->JAZZ->POP->ROCK->CLASSIC)
•  3,5mm uitgang voor koptelefoon met automatische mute-schakeling van de luidspreker

Overige functies
•  Digitale realtime-klok (24 uurs-weergave)
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•  Timer met in- en uitschakelfunctie
•  Sleep-timer: 120/90/60/45/30/15/5 min
•  Snooze: 7 min
•  LCD-display met met symboolweergave en weergave van 8 cijfers en blauwe achtergrondverlichting
•  Infrarood afstandsbediening met 21 toetsen
•  AC power: 230VAC, 50Hz
•  Certifi caten: LVD/EMC

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Cd-reiniging
Als een cd niet correct of helemaal niet wordt afgespeeld, probeer de cd dan met een zachte, pluisvrije doek te reinigen. Reinig 
de cd‘s alleen door ze van binnen naar buiten af te nemen. Bewaar cd‘s alleen in hun hoezen!

• Reinigen van het toestel
Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen om het toestel te reinigen. Gebruik alleen zachte, pluisvrije doeken.

• BELANGRIJKE AANWIJZING!
Als er een fout of een storing ontstaat waarbij invoer niet meer mogelij is, trek dan de voedingsstekker uit het stopcontact en 
wacht ca. 5 min. voordat u het toestel weer aansluit.

Alle informatie in deze gebruiksaanwijzing kan op basis van technische wijzigingen en verbeteringen zonder 
vooraankondiging gewijzigd worden!

• WAARSCHUWING!
Open het cd-vak niet als de cd nog draait! Wacht tot de cd gestopt is.

Bij verpakking inbegrepen:
1 afstandsbediening
1 gebruikershandleiding
1 AM-antenne
Afmetingen: 388(L) x 307(B) x 266(H) mm
Gewicht: 4,82 kg

Aanwijzing ter bescherming van het milieu:
Vanaf het tijdstip dat de Europese richtlijn 2002/96/EU in nationaal recht is omgezet, geldt het volgende:
elektrische en elektronische apparatuur mag niet met het huisvuil weggegooid worden. De verbruiker is wettelijk verplicht 

elektrische en elektronische apparatuur na gebruik bij openbare verzamelpunten of bij het verkooppunt in te leveren. 
Details daarover worden door de rechtspraak in het betreffende land geregeld. Deze bepalingen worden aangegeven 
door het symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking. Met hergebruik, recycling of andere 
vormen van opnieuw gebruiken van oude apparatuur levert u een bijdrage aan de bescherming van het milieu. In 
Duitsland gelden de hierboven genoemde afvoerregels voor batterijen en accu‘s.

WBCV

84
mV

VM

135
mV Een te hoog volume kan het gehoor beschadigen.
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