GEBRUIKSHANDLEIDING

Lees deze handleiding svp alvorens het apparaat aan te sluiten en te gebruiken.

D I GI TAL AUDI O

& 2 0 PAC T

CSU38

Draagbare CD-speler met AF/FM Stereo Tuner

VOORZICHTIG

RISICO VAN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN

Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek wordt gebruikt om de gebruiker te
waarschuwen dat er zich belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de
literatuur bevinden die bij het toestel wordt geleverd.

Het bliksemflitsje met pijltjessymbool binnen een gelijkzijdige driehoek dient voor
het waarschuwen van de gebruiker dat er zich een niet geïsoleerd “gevaarlijk voltage”
binnen de behuizing van het product bevindt dat van voldoende omvang is dat er gevaar
voor elektrische schok bestaat.

WARNING: GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOK - NIET OPENEN.
AVIS: RISOUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Inhoudstabel

Volgen

RECHTER- AANZICHT

Modus

Volumeknopl
Koptelefoonaansluiting
Functieselector
Vorig

CD-Fach

Hendel

.1.

LCD-weergave

AC-contact

Antenne

Band schakelaar
Spelen/USB
Stop

Programma

Lijst van onderdelen en energievoorziening knoppen
BOVENAANZICHT

Energievoorziening

Batterijenhuis

Radiobediening

.2.

U kunt koptelefoons gebruiken met een stereoplug met een diameter van 3,5 mm en
een impedantie van 32 Ohm. Als de koptelefoon is aangesloten, worden de
luidsprekers automatisch uitgeschakeld.
Zet het VOLUME laag alvorens de koptelefoon te gebruiken en stel het volume
langzaam in met de volumeknop totdat u een aangenaam luisterniveau heeft.
Speel het VOLUME niet te luid gedurende langere periodes omdat uw gehoor
hierdoor kan worden aangetast.

Aansluiting op een koptelefoon

2. Gebruik van batterijen
Plaats 6 x "C" batterijen (niet bijgeleverd) in het batterijenhuis onderop het apparaat
door de polariteiten overeen te laten komen.
Het apparaat zal niet op de batterijen werken als het AC-elektriciteitssnoer in het
AC-contact is gestoken.
Vervang de batterijen als de powerindicator lager gaat branden, als het geluid minder
wordt of het geluid verstoord wordt.
Gebruik hoge kwaliteitsbatterijen en controleer deze regelmatig. Het gebruik van
alkaline batterijen wordt aanbevolen.
Meng geen nieuw batterijen met oude gebruikte batterijen. Gebruik alleen batterijen
van hetzelfde merk en soort.
Batterijen mogen niet in het apparaat achterblijven als deze op zijn of als het apparaat
gedurende een langere periode niet gebruikt wordt. Het lekken van batterijen valt niet
onder de garantie.

Onderaanzicht

1. Gebruik van AC-energievoorziening
Alvorens de AC-elektricteitskabel te verbinden, zorg dat de energievoorziening
120 V is. Plaats het ene einde van de AC-elektricteitskabel in het AC-contact aan
de achterzijde van het apparaat en het andere einde in een standaard stopcontact.

CD-bediening
Plaats de Functieselector op de USB/CD-positie en plaats een CD-disk.

.3.

1. Om naar het begin van het huidige liedje te gaan, druk eenmaal op de
knop.
2. Om naar de volgende liedjes terug te gaan, druk herhaaldelijk op de
knop.
3. Om naar het volgende liedje te gaan, druk eenmaal of meerdere malen op de
knop om
het liedje van uw keuze te spelen.
/
4. Om snel achteruit/vooruit door de disk te gaan, druk op de
knop en houd deze
ingedrukt.

TRACKING modus

SPELEN/USB/STOP

.4.

Ontwerp en specificatie kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

CD-speler
Laser golflengte: 760 ~ 800 nm
Trackingmethode: 3-spotfoutdetectie/3.86 mm lens

RADIO
Frequentiebereik: AM: 530KHz - 1600KHz
FM : 88MHz - 108MHz

Energievoorziening: 230V~50Hz
Toepasbare disk: CD/CD-R MP3 CD+RW:
Energieverbruk: 9 W
Uitgangsenergie: 1W x2 Luidspreker: 8 OHM
Afmetingen:
Gewicht:

Specificatie

Onderhoud van Disk

Controle en Actie

Dit geldt ter certificering dat de draagbare DVD-speler in overeenstemming is met :
Richtlijn van de Raad 2004/108/EG(EMC-richtlijn)
Toepasbare normen
EN55013:2001+A1+A2
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-2:2008
EN55020:2007
Voor meer informatie, check svp onze website
www.mpmaneurope.com

Radio werkt niet

CD speelt
niet

Geen geluid

Systeem
functioneert
helemaal niet

Symptoom

Probleemoplossing
Mocht uw speler een probleem geven, kijk hieronder alvorens u zich tot de
reparatiedienst wendt.

