MINI100
CD/MP3 Mini Hi-Fi Systeem

GEBRUIKSAANWIJZING
Lees deze handleiding zorgvuldig door voor het gebruik

WAARSCHUWING
OM BRAND OF SCHOK GEVAAR TE VOORKOMEN, MAG DIT APPARAAT NIET BLOOT WORDEN
GESTELD AAN REGEN OF VOCHT.
OM ELEKTROCUTIE TE VERMIJDEN, DE BEHUIZING NOOIT OPENEN, LAAT ONDERHOUD ALLEEN
OVER AAN VAKKUNDIG PERSONEEL.

LET OP: OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE
SCHOK TE VERMINDEREN, DEKSEL (OF
RUG) NIET VERWIJDEREN. GEEN
BRUIKBARE ONDERDELEN BINNEN, LAAT
HET ONDERHOUD OVER AAN
GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige
driehoek, is bedoeld om de gebruiker te
waarschuwen voor de aanwezigheid van
gevaarlijke niet-geïsoleerde spanningen in het
producten dat voldoende groot is.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is
bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor
de aanwezigheid van belangrijke bedienings-en
onderhoudsinstructies (reparatie) in de
documentatie vanhet apparaat.
KLASSE 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Deze compact disc-speler is geclassificeerd als
een KLASSE 1 LASER product.
Het KLASSE 1 LASER PRODUCT label bevindt
zich aan de achterkant van het apparaat.

VOOR VEILIG EN EFFICIËNT GEBRUIK
Het netsnoer niet beschadigen.
Wanneer het niet in gebruik is, het netsnoer uit het stopcontact halen. Pak de stekker, niet aan het snoer
trekken bij het loskoppelen van het apparaat.
Als water in het het apparaat komt, kan dit resulteren in elektrische schokken of storingen.
In een gebied gebruiken waar er sprake is van lage vochtigheid en weinig stof.
Het apparaat niet demonteren of wijzigen.
Gebruik het apparaat niet in een gebied waar extreme temperaturen optreden of waar deze wordt
blootgesteld aan direct zonlicht.
BELANGRIJK:
ZET DE SPANNINGSKEUZESCHAKELAAR OP DE JUISTE SPANNING VOOR HET GEBRUIK.
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HOOFDTOESTEL
FUNCTIES
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FUNCTIES
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

SCHAKELAAR
PLAY/PAUSE
STOP
M.OMHOOG/VOLGENDE
RANDOM
M.OMLAAG/VORIGE
AUX/MP3-IN
REP.
MIC JACK
TU.OMHOOG/TU.OMLAAG
MUTE
DISC LADE
LCD SCHERM
VOLUME +/-

(15) PROG/MEM
(16) SLEEP
(17) FUNCTIE
(18) USB/SD
(19) KLOK
(20) OPENEN/SLUITEN
(21) SD KAART
(22) EQ
(23) USB SOLT
(24) FM ST/MONO
(25) FM ANTENNE
(26) LUIDSPEKER TERMINAL
(27) AC SNOER INGANG
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SCHAKELAAR
Druk om het toestel in te schakelen, druk nogmaals om het toestel uit te schakelen, het LCD-scherm en de
stroom indicatie zullen oplichten om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.
KLOK INSTELLEN
Gebruik de toets op de afstandsbediening
1. Druk en houd de "CLOCK" knop, 12 of 24 uur zal op het display worden weergegeven.
" om een van beide te kiezen. Druk nogmaals op "CLOCK" om te bevestigen.
Gebruik "
2. Druk en houd de "CLOCK" knop, de uren van de klok knipperen.
" om de gewenste uur in te stellen
3. Druk op "
4. Druk nogmaals op "CLOCK" om de minuten in te stellen, de minuten van de klok knipperen
" om de gewenste minuten in te stellen
5. Druk op "
6. Wacht een paar seconden, de klok is gereed.
TIMER AAN / UIT FUNCTIE
AAN TIJD INSTELLEN
1. Druk op de "TIMER" knop, "TR-ON" zal worden weergegeven op het scherm en het uur van de klok
knippert
" om de gewenste uur in te stellen voor de AAN timer.
2. Druk op "
3. Druk nogmaals op "TIMER" om de minuten in te stellen, de minuten van de klok knipperen
" om de gewenste minuut voor timer in te stellen op
4. Druk op "
TIME OFF INSTELLEN
5. Druk nogmaals op "TIMER" toets totdat "TR-OFF" op het scherm wordt aangegeven en het uur van de klok
knippert
" om de gewenste uur voor de UIT timer.
6. Druk op "
7. Druk nogmaals op "TIMER" om de minuten in te stellen, de minuten van de klok knipperen
" om de gewenste minuten voor de uit timer in te stellen
8. Druk op "
9. Druk nogmaals op "TIMER", " " wordt weergegeven op het scherm en het toestel is klaar om naar uw
voorkeur automatisch aan en uit te schakelen.
SNOOZE
Druk op "SNOOZE" op de afstandsbediening wanneer de AAN timer inschakeld, het toestel gaat voor 9
minuten uit en daarna weer aan.
"CLOCK", "TIMER AAN/ UIT" en "SNOOZE" knop zijn alleen te vinden op de afstandsbediening.
SLAAPFUNCTIE
1. U kunt gebruik maken van de "SLEEP" knop om het toestel voor 90 minuten tot 10 minuten af te spelen.
2. Druk op de "SLEEP" knop, en de resterend minuten worden op het scherm aan getoond.
3. Druk op "SLEEP" om de gewenste tijd dat het toestel uitschakeld in te stellen (telling van 90 minuten en
neer 10 minuten per pers)
4. "SLEEP" wordt op het scherm aangegeven om te beginnen met de aftellen functie
5. Druk nogmaals op "SLEEP" knop om te annuleren
VOLUMEREGELING
Pas het geluidsniveau aan, druk op "+" om het geluidsniveau te verhogen, druk op "-" om het geluidsniveau te
verlagen op de afstandsbediening of draai de "VOLUME" knop op het hoofdapparaat.
VOORINGESTELDE EQUALIZER
ROCK: Bass geluiden worden benadrukt met wat stress op hoge tonen
JAZZ: Bass en midrange (stem) geluiden worden benadrukt
CLASSIC: Voice (midden bereik) worden benadrukt met enige nadruk op bass geluiden
FLAT: De bas-, midden-, en hoge tonen hebben gelijke nadruk
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AUX-IN PLUG
Sluit een extern apparaat (bv. mp3 speler) met een 3,5 mm plug naar het apparaat. Druk op "FUNCTIE" voor
aux-in, en het apparaat afspelen. Het geluid komt uit de luidsprekers van het apparaat
MUTE FUNCTIE (op de afstandsbediening)
Druk op deze toets om het geluid te dempen, druk nogmaals of op de volume knop om het eerder ingestelde
geluidsniveau te herstellen.
Om te luisteren naar een radiostation
1. Zet FUNCTIE keuzeschakelaar op de "TUNER" positie.
2. Pas VOLUME CONTROL en PRESET EQUALIZER aan om uw persoonlijke luisterervaring voorkeur.
Radiozenders vooraf instellen
U kunt maximaal 30 FM-zenders instellen
1. Druk op "FUNCTIE" voor "TUNER" modus
2. Druk op "band" op de afstandbediening om AM of FM te selecteren
3. Druk op "T-OMHOOG" of "T-OMLAAG" om de gewenste station
4. Druk op "PROG" om de zender op te slaan. Dit station wordt opgeslagen
5. Herhaal stap 2 en 4 alle gewenste radiostations worden opgeslagen
Luisteren naar een niet-voorkeurzender
1. Druk op FUNCTIE om "TUNER" modus
2. Druk op T-OMHOOG of T-OMLAAG om de gewenste radio-frequentie te selecteren
Het aanpassen van de antenne
FM: Ontrafel het antennedraad en uitbreiden tot zijn volle lengte voor beste ontvangst
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GEBRUIK VAN CD-SPELER TOETSEN
De volgende CD/MP3 bedieningstoetsen worden gebruikt om de CD/MP3 speler te bedienen
PLAY / PAUSE : Druk op deze toets om te beginnen met het afspelen van een CD, op deze toets
drukken tijdens het afspelen stopt het afspelen. Om opnieuw te starten, drukt nogmaals op deze toets
Druk op deze toets om te stoppen met afspelen van een CD
STOP :
: Druk op deze toets om het volgend nummer
SKIP/ ZOEKEN
: Druk op deze toets om snel vooruit te spelen
: Druk op deze toets om naar het begin van het nummer te gaan dat momenteel wordt
afgespeeld.
: Druk op deze toetsom snel terug te spoelen
REPEAT: Druk op deze toets om herhaal afspeelmodus te kiezen of te annuleren
PROGRAMMA: Bewaar af te spelen nummers op in het geheugen. Maximale capaciteit is 20.
STANDAARD AFSPELEN
1. Zet de FUNCTIE keuzeschakelaar op de "DISC" positie
2. Open de CD-lade door op OPEN / CLOSE-toets te drukken, plaats een CD in de lade en sluit het CD-vak.
Druk op PLAY / PAUSE knop om af te spelen
3. Pas VOLUME CONTROL en PRESET EQ aan volgens uw persoonlijke luisterervaring voorkeur
4. Hoge snelheid vooruit scannen
op de afstandsbediening, zal 3 keer snel vooruit scannen.
Druk op de voorwaartse scanknop
Druk nogmaals voor normaal
5. Hoge snelheid achteruit scannen
op de afstandsbediening, zal 3 keer snel achteruit scannen.
Druk op de omgekeerde scanknop
Druk nogmaals voor normaal
6. Skip Functie
op de afstandsbediening om naar het begin van het volgende nummer
a) Druk op vooruit springen knop
te gaan
op de afstandsbediening om terug naar het begin van de huidige nummer
b) Druk op terug springen knop
te gaan en druk nogmaals om naar het vorig nummer te gaan
7. Om het afspelen te stoppen, druk op de "STOP" knop
EEN DISC AFSPELEN MET HET PROGRAMMA AFSPEEL MODUS
Uw apparaat heeft een programma geheugen om het afspelen van nummers op te slaan tot 20 stappen:
1. Plaats een disc in de CD-lade en sluit de CD-lade
2. Druk op de "PROG" toets op de afstandsbediening om het programma geheugen te starten in de STOP
modus. De "PROG" indicator zal oplichten.
3. Voer het gewenste nummer in door te drukken op de numerieke toetsen en "PROG" een voor een continu.
4. Druk op de "PLAY / PAUSE" toets om het programma te starten.
5. Om uw programma te wissen, drukt u op "STOP"-toets tijdens het afspelen van het programma en de
"PROGRAM"-indicator zal worden onderscheiden. Anders, druk op de "PROG" toets om het programma te
annuleren.
INSTELLINGEN VOOR HERHAAL AFSPEEL MODUS
U kunt de repeat afspeel modus instellen door te drukken op de "REPEAT" knop. Wanneer u voor het eerst op
"REPEAT" drukt, zal de "Repeat"-indicator blijven knipperen, waardoor de huidige nummers herhaaldelijk
worden afgespeeld totdat deze wordt beëindigd. Druk nogmaals op de "REPEAT" knop, de "Repeat"-indicator
zal stabiel blijven, waardoor alle nummers op de disc worden afgespeeld totdat deze wordt beëindig. Druk
nogmaals op "REPEAT" om het afspelen te herhalen, "REP" indicator gaat uit. Toesteel speelt normaal af.
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OPMERKINGEN OVER HET GEBRUIK VAN COMPACT DISC
z Om de schijf schoon te houden, dient u de schijf bij de rand vast te houden. Raak de disc-oppervlak niet aan.
z Plak geen papier of schrijven op het oppervlak.
z Na het afspelen, de disc opbergen in zijn doosje.
USB AFSPELEN
Aan de voorkant van het apparaat, is er een USB-ingang (23), u kunt een USB aansluiten via deze interface,
schakel over naar CD modus. Als er geen eventuele schijven worden ingevoegd in het apparaat, zal het
toestel zoeken naar de MP3 of WMA-bestanden in het USB en start automatisch met afspelen van
MP3-bestanden of WMA-bestanden. In CD/MP3 mode, kunt u ook op de USB / SD knop drukken om de
USB-modus te selecteren. Bij het afspelen van de MP3- of WMA-bestanden op het apparaat is de werking
het zelfde met de MP3-modus zoals hierboven beschreven.
SD CARD INSTALLEREN:
Als u een SD-kaart in de SD-sleuf zet, zal het toestel automatisch naar de MP3-bestanden en
WMA-bestanden gaan. De bediening is hetzelfde met de MP3-modus zoals hierboven beschreven.
Voor het verwijderen van de SD-kaart trek het uit de kaartsleuf.
LET OP:
Als er belangrijke bestanden op het USB-apparaat, niet aan te sluiten op het hoofdtoestel om te spelen, en
spelen geen CDR / RW die belangrijke bestanden in zich heeft, omdat elke verkeerde werking kan
veroorzaken bestanden verlies, Ons bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor.
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SPECIFICATIES
ALGEMEEN
Voeding……………………………………………... AC 100V-2 4 0V ~ 50/60 Hz
Afstandsbediening ………………………………… DC 3V UM -4 * 2 stuks
Stroomverbruik………………………………………AC 24 0Watts
Gewicht ……………………………………………... Ca. 11,5 kg
Afmetingen …………………………………………..Ca. 855 (L) x 3 15 (W) x 433 (H) mm
WerkTemperatuur …………………………………. +5 ˚ C - + 40 ˚ C
ONTVANGER GEDEELTE
Ontvang Band...................................................... FM
Afstemming bereik............................................... FM 87,5 - 108 MHz

CD/MP3 SPELER
Afspeel Systeem……………………………………Compact Disc Digital Audio
DAC ................................................................... 1 b het D / A converter
Frequentiebereik………………………………….. 20-20, 000Hz
AUDIOGEDEELTE
Uitgangsvermogen…………………………………Maximaal 60 Watt per kanaal
Luidsprekerimpedantie…………………………… 4 Ohm
Vooringestelde Equalizer ...................................ROCK-JAZZ-CLASSIC-FLAT
ACCESSOIRES
Instructie Boek ……………………………………..1
Afstandsbediening…………………………………1
LETOP
* Om elektrische schokken te vermijden, mag dit toestel niet worden blootgesteld aan druppelend water of
spatwater.
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Dit verklaard dat MINI 100 in overeenstemming is met:
Richtlijn van de Raad 2004/108/EC

Toepassende normen:
EN 55013:2001+A1: 2003+A2:2006
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3:2008
EN 55020: 2007+A11: 2011

Voor meer informatie bezoek onze website
www.mpmaneurope.com

