
LOCATIE VAN BEDIENINGEN
NL

CD WERKING
PROGRAMMEREN
Premere il pulsante “STOP” prima dell`uso.
1. Druk op de HH/PR-knop; “P01” zal op het scherm verschijnen.
2. Selecteer de gewenste druk door op VOLGENDE+ of VORIGE- 
 te drukken.
3. Druk nogmaals op de HH/PR-knop om te bevestigen.
4. Herhaal stappen 2 & 3 om de tracks in het 
 programmeringgeheugen op te slaan.
5. Wanneer alle gewenste tracks zijn geprogrammeerd. Druk op de 
 START/PAUZE-toets om de programmering af te spelen.
6.  Druk tweemaal op de STOP-toets om de programmering te 
 annuleren.

HERHALEN
Druk tijdens het afspelen van een CD op de HH/PR-knop om een 
enkel nummer of alle nummers te herhalen.
Telkens dat u op deze toets drukt, verandert de herhaalmodus als volgt;
1 - HERHAAL 1
2 - HERHAAL ALLES
3 - WILLEKEURIG
4 - NORMAAL AFSPELEN

NETSTROOM
U kunt uw draagbare systeem van stroom voorzien door het afneembare 
netsnoer in de stroomaansluiting aan de achterkant van het apparaat en in 
een stopcontact te steken.
Controleer of de nominale spanning van het apparaat overeenkomt met de 
lokale netspanning. Zorg ervoor dat het netsnoer volledig in het apparaat is 
gestoken.
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ALGEMENE BEDIENING
 - Druk, in stand-by-modus, op de “STANDBY/FUNCTIE”-knop om het apparaat aan te zetten.
 - Druk één keer op de “STANDBY/FUNCTIE”-knop om naar een andere modus te gaan. 
 (CD/TAPE/FM/AUX-IN.)
 - Houd de “STANDBY/FUNCTIE”-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in alle modi uit te 
 schakelen.
 - Druk op de “VOL+” of “VOL-”-knop om het geluidsniveau aan te passen

KLOK INSTELLEN
Het instellen van de klok geschied in stand-by-modus.
1. Houd de “KLOK”-knop 2 seconden ingedrukt. Er zal “24U” knipperen op het scherm
2. Druk op de “OVERSLAAN+” or “OVERSLAAN-”-knop om “12U” of “24U” te selecteren en 
 druk op de “KLOK”-knop om te bevestigen.
3. Pas de uren aan door op de “OVERSLAAN+” of “OVERSLAAN-”-knop te drukken en 
 druk vervolgens op de “KLOK”-knop om te bevestigen.
4. Pas de minuten aan door op de “OVERSLAAN+” of “OVERSLAAN-”-knop te drukken en druk 
 vervolgens op de “KLOK”-knop om te bevestigen.

EQ
EQ-type: ROCK-JAZZ-POP-KLASSIEK-PLAT
Houd de “EQ”-knop 2 seconden ingedrukt om de EQ-instellingen in te gaan.
Druk nogmaals op de “EQ”-knop om de juiste instelling te kiezen.
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Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die 
schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste 
vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op 
te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden 
weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij 
recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde 
gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke 
autoriteiten.

 1. FM-ANTENNE
 2. OVERSLAAN+
 3. OVERSLAAN–
 4. M-/HH/PR/KLOK
 5. M+/EQ
 6. AFSPELEN/PAUZE/SCAN
 7. STOP/GEHEUGEN/SLAAP
 8. CD KLEPJE
 9. STAND-BY / FUNCTIE
10. VOL+/–

11. OPEN/SLUIT
12. PAUZE, STOP/OPEN,
 VOORUITSPOELEN,
 TERUGSPOELEN, START
13. LCD-DISPLAY
14. CASSETTEDEURTJE
15. AUX-INGANG
16. HOOFDTELEFOONAANSLUITING
17. STROOMAANSLUITING
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