
Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen 
 

NL 

MILIEUBESCHERMING  

 

Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan 
het einde van de levensduur ervan. Breng het product 
terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van 
electrische en electronische apparatuur. Dit wordt 
aangegeven door dit symbool op het product, in de 
gebruiksaanwijzing of op de verpakking. 

De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen. 
Door materiaal te recyclen of oude apparaten op een andere 
manier te hergebruiken draagt u bij aan het bescherming van 

ons milieu. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor 
informatie over inzamelingspunten. 

 
 
 

 WAARSCHUWING  

Risico voor een elektrische schok 
 Niet openen! 

Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet, 
om het risico op elektrische schokken te verkleinen. Geen 

voor de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin het 
apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd 

onderhoudspersoneel. 
 Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een 

gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die groot 
genoeg is om electrische schokken te veroorz aken. 

 Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid 
van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies 
voor het apparaat. 

 
 
 
 

 Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen 
NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!! 
Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen 
terug te brengen voor milieuvriendelijk hergebruik - of 

de batterijen gevaarlijke stoffen*) bevatten of niet. 

 

U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare 
inzamelingspunten in uw gemeente of bij winkels die de 

betreffende soort batterijen verkopen. 
Alleen volledig lege batterijen. 

 
*) met de markering Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood 

 

 
 

CLASS 1 LASER PRODUCT 
KLASSE 1 LASER PRODUKT 
LUOKAN 1 LASER LAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 
PRODUCTO LASER CLASE 1 

WAARSCHUWING - ONZICHTBARE 
LASERSTRALING WANNEER DE 

BEHUIZING GEOPEND WORDT OF 
DE INTERNE BEVEILIGING 

UITGESCHAKELD. VERMIJD 
BLOOTSTELLING AAN DE 

LASERSTRAAL. 

 

 
 

 

Luister nooit langdurig op hoge volumeniveaus, 
om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen. 

 

 

x Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een 
droge omgeving. 

x Bescherm het apparaat tegen vocht. 
x Open het apparaat niet. ELECTRISCHE 

SCHOKGEVAAR! Laat opening en reparatie over 
aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 

x Sluit dit apparaat alleen aan op een goed 
geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor dat 
de netspanning overeenkomt met het de 
specificaties op het etiket. 

x Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer droog blijft 
tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het 
electriciteitssnoer niet afgeknepen of op een 
andere manier beschadigd wordt. 

x Beschadigde snoeren of stekkers moeten 
meteen vervangen worden door geautoriseerd 
onderhoudspersoneel.  

x In geval van bliksem moet de stekker 
onmiddellijk uit het stopcontact getrokken 
worden. 

x Wanneer kinderen het apparaat gebruiken, 
moeten de ouders toezicht houden. 

x Reinig het apparaat alleen met een droge doek. 
x Gebruik GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN of 

SCHUURSPONSJES! 
x Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of 

andere hittebronnen. 
x Installeer het apparaat op een plaats met 

voldoende ventilatie, om oververhitting te 
voorkomen. 

x Dek de ventilatieopeningen niet af! 
x Installeer het apparaat op een veilige en 

vibratie-vrije plaats. 
x Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de 

buurt van computers en magnetrons; anders kan 
de radio-ontvangst gestoord worden. 

x Open de behuizing niet en probeer het apparaat 
niet te repareren. Dit is gevaarlijk en doet uw 
garantie vervallen. Reparaties mogen alleen 
uitgevoerd worden door geautoriseerd 
onderhoudspersoneel. 

x Dit apparaat is uitgerust met een “Klasse 1 
Laser”. Vermijd blootstelling aan de laserstraal; 
dit kan verwondingen aan de ogen veroorzaken. 

x Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen. 
x Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en 

mogen NIET weggegooid worden bij het 
huishoudelijk afval!!! Breng de batterijen terug 
naar uw handelaar of naar inzamelingspunten in 
uw gemeente. 

x Houd batterijen buiten bereik van kinderen. 
Kinderen kunnen batterijen per ongeluk 
inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een dokter 
wanneer een kind een batterij ingeslikt heeft. 

x Controleer uw batterijen regelmatig om 
batterijlekkage te voorkomen. 

x De stekker of een koppelkabel wordt gebruikt als 
onderbrekingsapparaat. De 
onderbrekingsapparaten zullen gereed zijn voor 
gebruik. 

x Zet geen open vuurbronnen, zoals brandende 
kaarsen, op het apparaat. 

x Zet geen met vloeistof gevulde objecten, zoals 
vazen, op het apparaat. 

x Dit apparaat is voor gebuik in omgevingen met 
een gematigd klimaat; niet geschikt in landen 
met een tropisch klimaat. 
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LOCATIE VAN BEDIENINGEN 
1 Stofkap  
2  AFSTEMMEN  
3  OPNEMEN 
4  Openen/Sluiten 
5 AAN / STAND-BY 
6 Standby-LED-indicator 
7 Cd-lade 
8 Sensor afstandsbediening 
9 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting 

10 3,5 mm Aux-in-aansluiting 
11 USB-aansluiting 
12 SD/MMC-KAARTSLEUF 
13  / Enter 
14 Afspelen/pauze 
15 MAP / VOORINSTELLING 
16 GEHEUGEN / MENU 
17 EQ 
18 FUNCTIE 
19 Volume omhoog/omlaag 
20 LCD-Scherm 
21 Cassette naar voren / uitwerpen 
22 Cassetteklepje 
23 Spindel adapter 
24 Naaldhouder 
25 Draaitafel snelheidsregelaar 
26 Armhouder 
27 FM/DAB-antenne 
28 Line-out-aansluiting (L/R) 
29 Speakeraansluiting (L/R) 
30 Automatische stopschakelaar 
31 Netsnoer 
 
Let op: 
Gebruik van bedieningen of afstellingen of uitvoer van procedures anders dan gespecificeerd in 
deze documentatie kan leiden tot blootstelling aan schadelijke straling. 
Dit apparaat dient uitsluitend te worden aangepast of gerepareerd door gekwalificeerd 
onderhoudspersoneel. 
 

ERP-voedingsbeheer 
Het apparaat zal in stand-by-modus na 15 minuten automatisch uitschakelen als er geen 
audiosignaal aanwezig is. Druk op de toets “AAN / STAND-BY” om het apparaat weer in 
te schakelen. 
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AFSTANDSBEDIENING 
1 AAN / STAND-BY 

 

2 GEHEUGEN / MENU 
3  AFSTEMMEN - 
4  / ENTER 
5 MAP / VOORINSTELLING  
6 AFSPEELMODUS 
7 VOL - 
8 SLAAP/TIMER 
9 VERWIJDEREN / INFO 

10 FUNCTIE 
11  AFSPELEN/PAUZE 
12  AFSTEMMEN + 
13 MAP / VOORINSTELLING  
14  OPNEMEN 
15 SCANNEN 
16 VOL + 
17 EQ 
18 TS (trackscheiding) 
 
HET PLAATSEN VAN BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING 
Het batterijvak bevindt zich aan de achterzijde van de afstandsbediening.  
1. Verwijder de klep van het batterijvak door op het lipje te drukken en 

het op te tillen. 
2. Plaats twee AAA-formaat batterijen (niet meegeleverd) in het 

batterijvak met de merktekens van de polariteit zoals in het batterijvak 
aangegeven. 

3. Plaats het klepje terug op de batterijhouder.  
 

INSTALLATIE 
LEVERINGSOMVANG 
➢ Hoofdeenheid ➢ Afstandsbediening 
➢ Gebruiksaanwijzing ➢ Antenne 
 
INSTALLATIE VAN DE ANTENNE 
Bevestig de meegeleverde antenne aan de FM/DAB-antenne-aansluiting aan de achterkant van 
het apparaat. Als u een externe antenne hebt, kunt u deze als alternatief aansluiten! 
 
STROOMVOORZIENING 
➢ Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of uw netspanning overeenkomt met de 

informatie op het typeplaatje. Sluit alles aan voordat u de stekker in het stopcontact steekt. 
➢ Blokkeer de ventilatieopeningen niet en laat voldoende ruimte vrij voor ventilatie. 
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact en steek de luidsprekerjack in de 
luidsprekeraansluiting aan de achterkant van het apparaat. 
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ALGEMENE BEDIENINGEN 
IN-/UITSCHAKELEN 
Druk op “AAN / STAND-BY” om het apparaat in te schakelen. 
Druk opnieuw op de toets om het apparaat in stand-by-modus te zetten. 
 

MODI SELECTEREN 
Druk in afspeelmodus herhaaldelijk op de “FUNCTION”-toets om de modus te wijzigen. 
 

VOLUMEREGELING 
Regel het volume met “Volume + / -”. 
 

DAB 
1. Druk op de “FUNCTION”-toets om “DAB”-modus te selecteren. Bij de eerste selectie start 

het apparaat een volledige scan van het DAB-kanaal van 5A tot 13F. 
2. Stem af op het gewenste DAB-kanaal door stap voor stap op de knop “  TUNE –” of “  

TUNE +” te drukken. 
Opmerking: 
➢ Als er op een bepaald moment geen DAB+ ontvangst is, verplaats dan het apparaat of pas 

de antenne aan. Druk op de “SCAN”-toets op de afstandsbediening om een nieuwe 
zoekopdracht te starten. 

➢ Als de DAB-ontvangst slecht is, kunnen storingen optreden of kan het geluid gedempt 
worden. Verstel de positie om de ontvangst te verbeteren. 

 
DAB-INFORMATIE 
Druk herhaaldelijk op “DELETE / INFO” op de afstandsbediening om door de DAB-informatie te 
bladeren. 
 
VOORKEURZENDER OPSLAAN 
U kunt in totaal maximaal 10 DAB-radiozenders opslaan in het geheugen. 
1. Kies in de DAB-modus de gewenste radiozender. Houdt “MEM / MENU”ingedrukt; “Empty 

P1” zal op het display verschijnen. Druk op “  TUNE –” of “  TUNE +” om het gewenste 
zendernummer te kiezen. 

2. Druk op de “  / ENTER”-toets om te bevestigen, waarna “Preset 1 Stored” op het display 
zal verschijnen. 

3. Herhaal de bovenstaande stappen 1 - 2 om meer zenders op te slaan. 
 
VOORKEURZENDERS HERROEPEN 
Druk op de “FOLDER / PRESET”-toets op het apparaat om voorkeurzenders vooruit te 
selecteren en op de “  / ENTER”-toets om de opgeslagen zender te kiezen. 
U kunt ook op “FOLDER PRESET ” of “FOLDER PRESET ” op de afstandsbediening 
drukken om de opgeslagen zender te selecteren. 
U kunt een voorkeurzender overschrijven door een andere radiozender in zijn plaats op 
te slaan. 
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DAB-MENU 
Het apparaat moet in DAB-modus staan. Open het DAB-menu door de “MEM / MENU”-toets in 
te drukken. Gebruik “TUNE –” of “TUNE +” om een van de volgende instellingen te selecteren 
en bevestig met “  / ENTER”: 
a) Volledige scan: 

Start de volledige scan naar zenders. De DAB-frequentieband wordt gescand op 
beschikbare zenders. 
 

b) Handmatig afstemmen: 
U dient hiervoor de frequentie van het gewenste station te weten. Deze is te vinden op de 
website van de zenderservice. Selecteer individuele frequenties en bevestig met “  / 
ENTER”. 
 

c) DRC (dynamisch bereik): 
De term DRC beschrijft de verhouding tussen het zachtste en het luidste geluid. Als het 
dynamische bereik erg hoog is, dan zult u zowel zeer zachte en zeer luide geluiden horen. 
Dit kan in bepaalde omstandigheden tot problemen leiden met het afspelen. Laten we 
aannemen dat u naar een radiostation luistert in een relatief lawaaierige omgeving. U kunt 
de zachtere secties luider afspelen door het volume te verhogen. 
Dit heeft echter het nadeel dat de luidere secties oncomfortabel luid worden. Het is in dit 
geval aangeraden het dynamische bereik te verlagen. Kies uit de volgende opties: 
DRC uit: Het dynamische bereik wordt niet verlaagd. 
DRC hoog: Het dynamische bereik wordt sterk verlaagd. 
DRC laag: Het dynamische bereik wordt ietwat verlaagd. 
 

d) Opschonen: 
Het kan gebeuren dat u bepaalde stations niet langer kunt ontvangen na een stationscan of 
na een verandering in locatie. U kunt met deze functie de betreffende stations uit de 
ontvangstlijst wissen. Selecteer “YES” en bevestig met “  / ENTER”. 
 

e) Systeem: 
Kijk onder “SYSTEEMINSTELLINGEN”. 

 
FM 

Druk op “FUNCTION” om FM-modus te selecteren. 
 
Automatisch zenders zoeken 
1. Druk op “  TUNE –” of “  TUNE +” op de afstandsbediening om de zoekrichting te 

selecteren. Druk op “SCAN” om het zoeken te starten Het apparaat stopt automatisch 
wanneer er een zender is gevonden. 

 
Handmatig zoeken 
Druk kort op “  TUNE –” of “  TUNE +” om de frequentie aan te passen in stappen van 50 
kHz. 
 
VOORKEURZENDER OPSLAAN 
Dit gaat hetzelfde als in de DAB-modus. 
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VOORKEURZENDER HERROEPEN 
Dit gaat hetzelfde als in de DAB-modus. 
 
FM-MENU 
Het apparaat moet in FM-modus staan. Open het FM-menu door de “MEM / MENU”-toets in te 
drukken. Gebruik “  TUNE –” of “  TUNE +” om een van de volgende instellingen te 
selecteren en bevestig met “  / ENTER”: 
 
a) Scaninstelling: 

Selecteer de gewenste optie voor de automatische stationscan. 
− Alle stations: Naar alle stations zoeken die kunnen worden ontvangen. De stationscan stopt 

in dit geval ook op zwakke stations. 
− Alleen krachtige stations: Er wordt alleen naar duidelijke stations gezocht. 
 
b) Audio-instelling: 
Selecteer MONO of STEREO voor de FM-ontvangst. 
 
c) Systeem: 
Kijk onder “SYSTEEMINSTELLINGEN”. 
 

CD 
⚫ Aan de slag 
1. Druk op de “FUNCTION”-toets om “CD”-modus te selecteren. 
2. Druk op de “ ”-knop om de cd-lade te openen. 
3. Plaats een CD met de bedrukte kant naar boven in de lade en sluit de CD-klepje. 
4. Gericht zoeken wordt uitgevoerd. Het LCD-display zal het totale aantal tracks en de totale 

speelduur weergeven. 
 

⚫ Afspelen/pauze-modus  
1. Druk op de “ ”-toets om het afspelen te starten. De eerste track zal worden afgespeeld. 
2. Druk om het afspelen te onderbreken één keer op de “ ”-toets. De afspeeltijd zal knipperen 

op het LCD-display. Druk nogmaals in om de normale afspeelmodus te hervatten. 
 

⚫ Stopmodus  
 Als de “  /ENTER”-toets in afspeel- of pauzemodus wordt ingedrukt, zal het systeem in 

stopmodus gaan. 
 

⚫ Skip-modus (overslaan omhoog  / overslaan omlaag ) 
1. Als de “  TUNE +”-toets in afspeel- of pauzemodus wordt ingedrukt, zal het apparaat naar 

de volgende track gaan, het tracknummer weergeven en in de afspeel- of pauzemodus 
blijven. 

2. Als de “  TUNE –”-toets in afspeel- of pauzemodus wordt ingedrukt, zal het apparaat terug 
naar het begin van de track gaan, het tracknummer weergeven en in de afspeel- of 
pauzemodus blijven. 

3. Druk na stap 2 opnieuw op “  TUNE –” om naar de vorige track te gaan en in de afspeel- 
of pauzemodus te blijven. 
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⚫ Voor MP3-disks 
1. Terwijl gericht zoeken wordt uitgevoerd, wordt het totale aantal tracks en het album 

weergegeven op het LCD-display. 
2. Druk op “FOLDER / PRESET” op het apparaat of “FOLDER / PRESET / ” op de 

afstandsbediening om het albumnummer te selecteren. 
3. Druk op de toets “  TUNE –” of “  TUNE +” om de track te selecteren. 
4. Druk op de “ ”-toets wanneer de gewenste track en het album is geselecteerd om het 

afspelen te starten. 
Opmerking: 
Formaatvereisten voor MP3-tracks: 
- MP3 Bitrate: 32 tot 256 Kbps. 
- De kwaliteit van het afspelen van de MP3-disc is afhankelijk van de kwaliteit van de 

opgenomen schijf en de opnamemethode. Bovendien zijn vanwege de verschillende 
formaten de zoek- en laadtijden bij een MP3-disc langer dan bij een normale CD. 

 

ID3-functie (bestand/titel/artiest/album) 
Druk op “DELETE / INFO” op de afstandsbediening totdat “file -” op het LCD-display verscjint 
tijdens het afspelen van MP3. Bestand/titel/artiest/album worden op volgorde weergegeven. 
Druk opnieuw op “DELETE / INFO” om de functie uit te schakelen. 
 

Opmerking: 
- in dat geval, als er geen naam aan de track was toegewezen, zal er “no title” of “no artist” 

op het LCD-display worden weergegeven. 
- Er kan geen titel/albumnaam worden herkend als het invoerformaat op de schijf/het 

massamedia-apparaat niet door het systeem wordt ondersteund. 
- Het systeem ondersteunt alleen Engels en cijfers voor de ID3-functie. 
 

⚫ Herhaal-/willekeurige modus (via afstandsbediening) 
Druk tijdens het afspelen op de “PLAY MODE”-toets om de herhaal- of willekeurige functie te 
selecteren. Een enkele track, een enkele map (alleen MP3) of alle tracks kunnen in 
verschillende modi als volgt worden afgespeeld: 
 

voor CD 
(1) herhaal 1  (2) herhaal alle tracks  (3) willekeurig  (4) uit 

 
 
Pictogram 
Afspeelmodus op het scherm 
Herhaal track  
Herhaal alles  ALL 
Willekeurig  
Uitgeschakelde modus -------------- 
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voor MP3-disc/-bestand 
(1) herhaal 1  (2) herhaal 1 map  (3) herhaal alle tracks 

 
 

 
(5) uitgeschakelde 
modus 

 (4) willekeurig 

 
Pictogram 
Afspeelmodus op het scherm 
Herhaal enkele track  
Herhaal enkele folder   
Herhaal alle tracks  ALL 
Willekeurige modus  
Uitgeschakelde modus ---------------- 
 
Cd/MP3-disc inprogrammeren 
Er kunnen maximaal 40 tracks in willekeurige volgorde ingeprogrammeerd worden. Druk voor 
gebruik op de “  / ENTER”-toets. 
1. Zet in CD-modus en stop het afspelen. 
2. Druk op de “MEM / MENU”-toets. “001 PR01” zal op het LCD-display verschijnen. 
3. Selecteer een gewenste track door op “  TUNE –” of “  TUNE +” te drukken. 
4. Druk op de “MEM / MENU”-toets om de track in het geheugen op te slaan. 
5. Herhaal stap 3 en 4 om extra tracks in het geheugen op te slaan, indien nodig. 
6. Druk op de “ ”-toets wanneer alle gewenste tracks zijn geprogrammeerd, om de schijf in de 

toegewezen volgorde af te spelen. 
7. Druk op de “  / ENTER”-toets om het geprogrammeerd afspelen te beëindigen. 
 
➢ Nadat u de tracks op de cd hebt geprogrammeerd en zich nog steeds in de stopmodus 

bevindt, drukt u op “  TUNE –” of “  TUNE +” om de geprogrammeerde tracks te 
herzien. 

➢ Druk in de cd-stopmodus nogmaals op de “  / ENTER”-toets om het hele 
geprogrammeerde geheugen te wissen. “PGM CLEAR” zal een paar seconden op het 
display verschijnen. 

➢ Druk bij mp3-disc/-bestand op de “FOLDER / PRESET”-toets om de eerste track van de 
volgende map direct te selecteren en zo het selecteren van liedjes te versnellen. 

➢ De programmamodus zal automatisch stoppen als er 10 seconden na het indrukken van de 
“MEM / MENU”-toets geen toets wordt ingedrukt. 

 
Opmerking: Het apparaat heeft een bladwijzerfunctie onder het afspelen van CD & USB/SD. 
Wanneer het apparaat tijdens het afspelen van een CD/USB/SD naar een andere functie wordt 
geschakeld, wordt de CD/USB/SD automatisch hervat vanaf de laatste afspeelsectie wanneer 
wordt teruggeschakeld naar de betreffende modus. 
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USB/MICRO SD 
Aansluiten 
Het systeem kan alle MP3-bestanden die zijn opgeslagen op USB-apparaten of SD/MMC-
geheugenkaarten decoderen en afspelen. 
1. Stel het systeem eerst in op stand-by of op een andere functie met uitzondering van de SD- 

of USB-modus. 
2. Steek de USB-stick in en zorg ervoor dat deze er volledig in gaat of steek de geheugenkaart 

in de richting van de pijl, zoals weergegeven op het etiket aan de onderkant van het 
afdekplaatje van de geheugenkaart. Zonder buigen recht insteken. 

⚫ Als u de USB-stick ondersteboven of achterstevoren aansluit, kan dit het 
audiosysteem beschadigen of het opslagmedium (USB-stick/SD-/MMC-kaart). 
Controleer de juiste insteekrichting voordat u de USB-stick aansluit. 

3. Druk op de “FUNCTION”-toets om “CARD”- of “USB”-modus te selecteren. 
4. Het systeem zal na het aansluiten automatisch beginnen met het lezen van het 

opslagmedium en het LCD-display zal het totale aantal MP3-bestanden dat wordt 
gedetecteerd weergeven. 

5. De afspeelprocedure is dezelfde als bij het afspelen van CD/MP3-discs hierboven. 
Opmerking 
- Het systeem kan via de USB-poort alleen bestanden herkennen en lezen in MP3-formaat. 
- Dit systeem kan wegens de grote verschillen in MP3-codeerformaten niet alle MP3-spelers 

via de USB-poort afspelen. Dit is geen storing van het systeem. 
- De USB-poort ondersteunt geen aansluiting met een USB-verlengkabel en is niet ontworpen 

voor directe communicatie met een computer. 
CODERING 

Het systeem kan normale CD/draaitafel/DAB-radio enz. coderen naar MP3-formaat en via de 
USB-poort (of SM/MMC-kaartsleuf) opnemen met behulp van een geheugendrager. Steek, 
voordat u met het coderen begint, de geheugendrager (USB-stick of SD/MMC-kaart) in het 
systeem en zorg dat er voldoende vrije geheugenruimte op staat om op te nemen: 
 
A) CD coderen 
I) 1 track coderen 
1. Speel de track die u wilt coderen normaal af. 
2. Druk, tijdens het afspelen van de gewenste track, op de “ ”-toets. Er zal tijdelijk 

“REC_ONE” op het display worden weergegeven. 
3. Vervolgens zal “REC>>CARD” of “REC>>USB” knipperen op het display. Het coderen 

wordt nu uitgevoerd en de geselecteerde track op de cd wordt tegelijkertijd afgespeeld. 
4. Nadat het opnemen is voltooid, stopt het apparaat automatisch met afspelen. 
 

II) Hele schijf coderen 
1. Blijf in de cd-stopmodus door op de “  / ENTER”-toets te drukken. 
2. Druk op de “ ”-toets, waarna er tijdelijk “REC_ONE” op het display verschijnt. 
3. Druk opnieuw op “ ” en het display zal “REC_ALL” weergeven. 
4. Vervolgens zal “REC>>CARD” of “REC>>USB” knipperen op het display. Het coderen wordt 

nu uitgevoerd en de hele cd wordt tegelijkertijd afgespeeld. 
5. Nadat het opnemen van de hele schijf is voltooid, stopt het apparaat automatisch met 

afspelen. 
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III) Coderen via programmering 
1. Plaats een cd met de bedrukte kant naar boven in de lade en sluit de lade. 
2. Selecteer de gewenste tracks door “programmeerprocedures 2-4 voor cd” te volgen. Druk 

vervolgens op de “  / ENTER”-toets om in stopmodus te blijven met programmageheugen. 
3. Druk op de “ ”-toets, waarna er tijdelijk “REC_ALL” op het display verschijnt. 
4. Vervolgens zal “REC>>CARD” of “REC>>USB” knipperen op het display. Het coderen wordt 

nu uitgevoerd en de geprogrammeerde tracks op de cd worden tegelijkertijd afgespeeld. 
5. Nadat het coderen volgens het programmageheugen is voltooid, stopt het apparaat 

automatisch met afspelen. 
 
Opmerking: 
- Dezelfde procedure geldt voor het coderen naar een SD/MMC-kaart. 
- Als beide opnamebronnen (USB-stick en SD/MMC-kaart) door het systeem worden 

gedetecteerd tijdens het coderen, drukt u op “  TUNE –” of “  TUNE +” om de gewenste 
bron te selecteren. Druk vervolgens opnieuw op de “ ”-toets om het proces voort te 
zetten. 

- De opnamesnelheid is 1:1 en overeenkomstig de werkelijke speelduur van de CD-track 
- Het systeem zal de folder “AUDIO” creëren en de gecodeerde track daar in opslaan. 
- Het opnameformaat is vooraf ingesteld op – MP3 bitrate: 128 kbps, samplesnelheid: 44,1 

khz 
- De titel van het nummer zal niet worden opgenomen in de coderings-modus. 
- Druk, om het opnemen te pauzeren, in opnamemodus op de “  / ENTER”-toets. 
- De opname wordt alleen voltooid als het hele nummer wordt gecodeerd. Als het 

coderingsproces tussentijds wordt beëindigd, wordt er geen track opgenomen of opgeslagen 
op de USB-stick of SD/MMC-kaart. 

 
 

B) Phono coderen 
1) Selecteer “PHONO/AUX”-modus en vervolgens direct op “  REC”. 
2) Vervolgens zal “REC>>CARD” of “REC>>USB” knipperen op het display. De codering 

wordt nu uitgevoerd. 
3) Start het afspelen in Phono voor de track die u wilt opnemen op het opslagmedium. 
4) Druk, nadat het opnemen is voltooid, op de “  / ENTER”-toets totdat de tekst op het LCD-

display stopt met knipperen en terugkeert naar de “PHONO/AUX”-modus. 
 

C) Cassette coderen 
1) Selecteer “Tape”-modus en vervolgens direct op de “  REC”-toets. 
2) Vervolgens zal “REC>>CARD” of “REC>>USB” knipperen op het display. De codering 

wordt nu uitgevoerd. 
3) Start het afspelen van het cassettebandje met de track die u hebt voorbereid om op te 

nemen. 
4) Druk, nadat het opnemen is voltooid, op de “  / ENTER”-toets totdat de tekst van het LCD-

display stopt met knipperen en terugkeert naar de “CASSETTE”-modus. 
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D) DAB/FM-radiocodering 
1) Selecteer de DAB- of FM-modus en selecteer vervolgens de gewenste radiozender 
2) Druk op de “  REC”-toets om het coderen te starten. 
3) Vervolgens zal “REC>>CARD” of “REC>>USB” knipperen op het display. De codering 

wordt nu uitgevoerd. 
4) Druk, nadat het opnemen is voltooid, op de “  / ENTER”-toets totdat de tekst op het LCD-

display stopt met knipperen en terugkeert naar de “Tuner”-modus. 
 

Opmerking: 
- Als het radio-ontvangstsignaal niet sterk genoeg is, kan het systeem het coderingsproces 

niet starten en wordt de tekst “NO GOOD” op het LCD-display weergegeven. 
- De opnamekwaliteit en prestaties voor radiocodering zijn niet stabiel vanwege interferentie 

van de ontvangst. Dit is geen storing van het systeem. 
 

E) Aux-in codering 
Sluit een ander audioapparaat, bijv. (draagbare) cd-speler, mp3-speler, (draagbare) 
cassettespeler, iPod, enz. aan op dit systeem via een snoer met 3,5 mm jackpluggen (niet 
meegeleverd). 
Sluit het ene uiteinde van dit snoer aan op de 3,5 mm koptelefoonaansluiting op het externe 
apparaat en het andere uiteinde op de 3,5 mm Aux-ingang aan de zijkant van dit apparaat.  
Bij een dergelijke aansluiting is het mogelijk om: 
• De muziek die al op het aangesloten apparaat staat afspelen. 
• De muziekbestanden van het aangesloten apparaat naar USB/SD coderen en converteren 

naar MP3-formaat.  
• Dezelfde procedure volgen als bij Phono-codering beschreven in deze handleiding. 
 
Trackscheiding (via de afstandsbediening) 
U kunt de opgenomen muziek vanaf Phono, Aux, cassette, DAB- of FM-radio naar USB/SD-
track per track scheiden tijdens het coderen. Telkens wanneer u tijdens de codering van die 
bronnen naar USB/SD op de toets “ ” (trackscheiding) drukt, zal het systeem een nieuwe 
track creëren en de opname vervolgen. De tekst “SAVING” zal één keer op het LCD-display 
verschijnen, wat betekent dat het apparaat met succes een nieuwe track aanmaakt en het 
opnemen voortzet.  
 
Bitsnelheid coderen (via afstandsbediening) 
U kunt de gewenste bitsnelheid selecteren voor het coderen naar USB of SD. Het selecteerbare 
bereik is 32/64/96/128/192/256 kbps. 
1. Stel de functie “PHONO/AUX” of “TAPE” in. 
2. Druk op “DELETE / INFO”. Het LCD-display zal de standaard bitsnelheid (128 kbps) 

weergeven. 
3. Druk op “  TUNE –” of “  TUNE +” om de gewenste bitsnelheid voor het coderen te 

selecteren. 
4. Druk opnieuw op de “DELETE / INFO”-toets om de instelling te bevestigen. Het LCD-display 

zal “Phono/Aux”-modus hervatten. 
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Verwijderen van bestanden op de USB-stick/SD-kaart (via de afstandsbediening) 
Het systeem kan het bestand dat is opgeslagen op de USB-stick of SD-kaart op de volgende 

manier wissen: 
1. Plaats de mediaopslag en stel deze in op “USB”- of “SD”-modus. 
2. Druk op de “DELETE / INFO”-toets. Er zal (del ---001) op het LCD-display verschijnen. 
3. Druk op “  TUNE –” of “  TUNE +” om het te verwijderen bestand te selecteren. 
4. Druk op “DELETE / INFO” om “Yes / No” te selecteren en vervolgens op “  TUNE –” of “

 TUNE +” om “Yes” of “No” te selecteren. 
5. Bevestig de instelling met de “DELETE / INFO”-toets. 
 
Opmerking: 
Druk één keer op de “  / ENTER”-toets op de afstandsbediening om verwijdermodus te 
verlaten. 
 
Het verwijderen van de USB-stick/geheugenkaart 
Om de USB te verwijderen/geheugenkaart, schakelt u de stroom uit of zet de functiemodus 
eerst in CD, Cassette of Radio. Voor de USB-poort – trek het USB-apparaat direct uit de USB-
poort, voor geheugenkaarten – trek de SD/MMC-kaart recht uit de sleuf zonder te buigen. 
 

CASSETTE 
Algemene werking 
Cassette afspelen : Het systeem zal het afspelen automatisch starten zodra u een 

cassettetape plaatst. 
Stoppen en 
uitwerpen 

: Druk de toets “Tape vooruit/Uitwerpen” volledig in om de 
cassettetape uit te werpen. De toets “Tape vooruit/Uitwerpen” zal in 
de ingedrukte stand blijven. 

Vooruitspoelen : Druk de toets “Tape vooruit/Uitwerpen” tijdens het afspelen half in om 
de tape vooruit te spoelen. De toets “Tape vooruit/Uitwerpen” zal in 
de half ingedrukte positie blijven. 

  Druk de toets “Tape vooruit/Uitwerpen” ietwat in om de normale 
afspeelmodus te hervatten. De toets “Tape vooruit/Uitwerpen” zal 
weer in de normale positie blijven. 

Opmerking 
- Zorg ervoor de tape in de juiste richting in de houder te steken. 
- Wanneer u de tape vooruitspoelt, zal er wat lawaai klinken en kan de normale 

afspeelfunctie niet worden uitgevoerd. 
- Wij raden u aan de tape te verwijderen wanneer niet in gebruik en deze niet in het systeem 

te laten zitten. 
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PHONO 
Genoteerd: 
- Verwijder de stylusbescherming. 
- Zorg ervoor dat de toonarm wordt losgemaakt van de toonarmsteun en zet deze opnieuw 

vast na afloop. 
1. Selecteer de “PHONO/AUX”-functie. 
2. Zet de "Snelheidsschakelaar" in de juiste stand, afhankelijk van de af te spelen LP. 
3. Plaats de LP op de plaat (gebruik de spindeladapter indien nodig). 
4. Til de draaitafelarm uit de steun en beweeg hem langaam naar de kant van de plaat. De 

plaat zal beginnen draaien. 
5. Plaats de toonarm in de gewenste positie op de LP. 
6. Op het einde van de LP, zal de plaat automatisch stoppen met draaien. Til de arm van de 

plaat af en zet hem terug in de steun. 
7. U kunt het afspelen ook handmatig stoppen door de toonarm van de plaat op te tillen en 

terug te keren naar de steun. 
 

Opmerking: Wanneer een LP een ander formaat heeft, zal de auto-stop de LP stoppen voordat 
de laatste track uitgespeeld is. Zet de automatische stopschakelaar in dit geval in de “Off”-
stand. Het apparaat zal tot het eind van de plaat afspelen maar niet automatisch stoppen (zet 
het apparaat uit met behulp van de aan/uit-knop of zet de automatische stopschakelaar terug in 
“on”-stand om het draaien van de schijf te stoppen). Zet dan de toonarm weer in de ruststand. 
 

SLAAPFUNCTIE 
Slaapinstelling (via de afstandsbediening) 
1. Druk op de “SLEEP/TIMER”-toets en het slaappictogram “ ” zal op het LCD-display 

worden weergegeven. 
2. Blijf op de toets drukken om de slaaptijd aan te passen in de volgorde 90 > 75 > 60…. 15 

minuten. 
3. Het systeem zal automatisch stoppen en in stand-by-modus gaan nadat de geselecteerde 

tijd verstreken is. 
4. Om slaapmodus te annuleren, drukt u op de “SLEEP/TIMER”-toets totdat “off” verschijnt. 
 

Opmerking: 
Als u één keer op de slaapknop drukt en het slaappictogram “ ” op het LCD-display 
verschijnt, zal het systeem automatisch in stand-by-modus gaan nadat de geselecteerde 
minuten verstreken zijn. 
 

EQUALIZER (EQ) 
Dit apparaat biedt 5 verschillende geluidsmodi om uw luisterervaring te verbeteren. U kunt het 
gewenste effect selecteren door herhaaldelijk in de volgende volgorde op de “EQ”-toets te 
drukken: 

PLAT  KLASSIEK  ROCK  POP  JAZZ 
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TIMER 
Timerinstelling (via de afstandsbediening) 
U kunt met deze functie het systeem automatisch laten inschakelen om u wakker te maken in 
de modus CD, DAB, FM-radio of USB/SD.  
Zet het apparaat eerst in de stand-by-modus en houd vervolgens de “SLEEP / TIMER”-toets 
ingedrukt om de instellingsmodus te openen. Er zal “SET TIMER” op het LCD-scherm 
verschijnen wat vervolgens verandert in “SELECT SOURCE”, waarna het timerpictogram “ ” 
op het display zal knipperen: 
1. Wekker: druk herhaaldelijk op de “FUNCTION“-toets om te kiezen uit “CD” -- “FM” -- “DAB”-

- “USB” – “KAARD”. Druk op de “Timer”-toets om de geselecteerde bron te bevestigen. 
2. Wektijd: druk op “  TUNE –” of “  TUNE +” om de uren in te stellen en vervolgens op de 

“Timer”-toets om de uren in te voeren. Druk op “  TUNE –” of “  TUNE +” om de minuten 
in te stellen en vervolgens op “SLEEP / TIMER” om op te slaan in het geheugen. 

 
De timerfunctie activeren/deactiveren 
1. Druk, om de timer te activeren, één keer op de “SLEEP / TIMER”-toets op de 

afstandsbediening totdat de timerindicator “ ” wordt weergegeven op het LCD-display. 
2. Annuleer de timerfunctie door opnieuw één keer op de “SLEEP / TIMER”-toets te drukken 

en het timerpictogram “ ” verdwijnt. 
 

KLOK 
1. Schakel het apparaat in de stand-bymodus. 
2. Houd “MEM / MENU” ingedrukt. Er zal “SET CLOCK” en vervolgens “12HR or 24HR” op het 

LCD-display verschijnen. Gebruik “  TUNE –” of “  TUNE +” om de gewenste 
tijdsindeling (12-uurs/24-uurs) te selecteren. Bevestig met “MEM / MENU”. 

3. De uren knipperen. Stel het juiste uur in met “  TUNE –” of “  TUNE +”. Druk op “MEM / 
MENU” om de instelling op te slaan.  

4. De minuten knipperen. Stel de juiste minuten in met “  TUNE –” of “  TUNE +”. En druk 
op “MEM / MENU” om de instelling op te slaan. 

 
HOOFDTELEFOON 

Gebruik om privé naar muziek te luisteren een hoofdtelefoon met een 3,5 mm stereokabel en 
sluit deze aan op de hoofdtelefoonaansluiting aan de rechterkant van het systeem. De 
luidspreker zal gedempt zijn. 
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SYSTEEMINSTELLING 
1. Druk in DAB- of FM-modus op “MEM / MENU”. 
2. Selecteer met “  TUNE –” of “  TUNE +” “System” en bevestig met “  / ENTER”. 
3. Stel de volgende instellingen in met “  TUNE –” of “  TUNE +” en bevestig steeds door 

op “  / ENTER” te drukken. 
 

a) Taal 
Druk op “FOLDER / PRESET / ” om de taal (Engels, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands) 
te selecteren en bevestig met “  / ENTER”. 

 

b) Fabrieksinstellingen herstellen 
Zet het apparaat terug in de fabrieksinstellingen. 
Selecteer met “  TUNE –” of “  TUNE +” “YES” en bevestig met “  / ENTER”. 
Opmerking: Alle instellingen en radiozenders zullen worden gewist. 

 

c) SW-versie 
De systeemversie controleren die momenteel is geïnstalleerd. 

Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden. 
Auteursrecht van Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de 
Duplicatie alleen met de toestemming van Woerlein GmbH  
 


