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Engels

KNOPPEN

STROOMTOEVOER

Boven- en voorkant knoppen zie (I)

3

1.LCD DISPLAY

19.ZOEK VOLGENDE
Volgend nummer selectie
-Druk en houd meer dan 1.5 seconde in
-Volgende zoeken intra nummer
20.FUNCTIE SELECTEREN
-selecteer de geluidsbron MP3/AUX of RADIO.
21.TUNING CONTROLE
-selecteer AM/FM/FM ST zenders
22.CD DEUR OPEN KNOP
-druk hier om de cd deur te openen/sluiten.
23.CD DEUR
24.USB POORT
Om te luisteren naar uw USB flash memory stick
met MP3 muziekbestanden.
25.SD/MMC KAART POORT
-om te luisteren naar uw SD/MMC kaart met Mp3
muziekbestanden.
26.LINKS/RECHTS SPEAKER BOXEN
27.FM ANTENNE
-voor verbetering van FM ontvangst
28.SPEAKER DRAAD VERBINDER (L/R)
29.AC HOOFD
-toegang voor het snoer

-toont de AM/FM frequentie
-toont het aantal nummers
3.STANDBY
4.PLAY/PAUSE/USB knop
-start of pauzeer MP3/CD/USB/SD/MMC afspelen
-druk en houd meer dan 1.5 seconde in verander

PR OG RA M

CD/USB media.

1
10/FOL-

10/FOL+

2
4

3

5.STOP/SD KNOP
-stop MP3/CD/USB/SD/MMC afspelen, wis een
CD programma

/USB

-druk en houd meer dan 1.5 seconde in verander
/

7

/

5

6

USB1.1/MMC(SD)media (alleen USB)
6.10/FOL knop

STOP/SD

7.ZOEK TERUG
TERUG nummer selectie

RE PE AT/RAN DO M

8
VO L-

-druk en houd meer dan 1.5 seconde BACK in
-Zoek intra nummer

VOL+

8.VOLUME

9

10

-pas het volume level aan
9.BAND SELECTOR (AM/FM/FM ST)
-selecteer AM/FM/FM ST
10.STEREO KOPTELEFOON POORT
-. 3.5 mm stereo koptelefoon poort

AFSTANDBEDIENING HANDSET (zie 3)

11.AUX POORT
-Druk FUNC knop in, selecteer MP3/AUX station.

1.Programma knop

Speel MP3 DISCMAN, WALKMAN AUX

(1)-(10)

-Voeg in als er geen cd aanwezig is.

De knoppen op de afstandbediening functioneren

2.10/FOL- knop

12.BASS INDICATOR

hetzelfde als de knoppen van de CD/MP3/USB/SD deel.

3.+10/FOL+ knop

13.BASS KNOP

Selecteer de CD/MP3 nummers door (+10)/(-10) knop.

4.Play/Pause (>II)/usb
5.Terug (I<<)/Zoeken (<<)
6.Volgende (>>I)/Zoeken(>>)

14.SENSOR AFSTANDBEDIENING
15.POWER KNOP
-druk POWER knop in
16.PROGRAMMEER KNOP

7.Stop/sd knop

- programmeer en herzie voorgeprogrammeerde

8.Herhaal/Willekeur knop

nummers

9.Volume- knop
10.Volume+ knop

17.HERHAAL/WILLEKEURIG KNOP
-herhaal nummer CD/MP3/USB/SD/MMC/
Programmeer Willekeurig knop
-speel CD/MP3 nummers in willekeurige volgorde
18.+10/FOL+ knop
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Stroom Toevoer
Gebruik van AC Power
1.Controleer of het stroomvoltage, zoals aangegeven of het typeplaatje aan de onderkant van de set,

CD/MP3 SPELER

correspondeerd met uw lokale stroomtoevoer. Indien dit niet het geval is, raadpleeg dan uw dealer of
service center.

CD/MP3 Speler

2.Verbind het snoer met AC HOOFD ingang en het stopcontact. De stroomtoevoer is nu verbonden en
klaar voor gebruik.
3.Om compleet uit te zetten, haal het snoer uit het stopcontact.
*haal het snoer uit het stopcontact om uw set te beschermen tijdens zwaar onweer.

BASIS FUNCTIE

RADIO

Algemeen gebruik
1.Selecteer uw geluidsbron, pas de bronselector aan naar MP3/AUX/RADIO.
2.Pas het geluid aan met VOLUME.
3.Om de set uit te zetten, zet de bronselector in de uit positie.

Afspelen van een CD/MP3
Deze CD-speler kan Audio cd's, MP3, CD-R,
CD-RW afspelen. Probeer geen CD-ROM, Cdi,
VCD, DVD of computer CD af te spelen.
1.Pas de bron selector aan naar CD.
2.Om de CD deur te openen, druk op CD
OPEN knop.
3.Plaats een MP3/CD of CD-R, CD-RW met
de geprinte kant boven en druk zachtjes
tegen de CD Deur om dicht te doen.
4.Druk >II in op de set om af te spelen.
5.Om afspelen te pauzeren >II. Om te
hervatten, druk >II opnieuw in.
6.Om het afspelen te stoppen, druk op STOP.
Notitie: CD/MP3 afspelen stopt ook als:
-u het CD compartiment opent
-u de RADIO geluidsbron heeft geselecteerd
-de CD/MP3 is afgelopen.
Selecteren van een ander nummer
Tijdens het afspelen kunt u I<< of >>I om
een specifieke track te selecteren.
-Als u een nummer heeft geselecteerd in

RADIO
Radio ontvangst
1.Schuif de FUNCTIE selector naar RADIO.
2.Schuif de BAND selector naar de gewenste instelling FM STEREO, FM, AM.
3.Draai de TUNING knop om het gewenste station te vinden.
Notitie: als de BAND selector op een FM stereo zender is ingeschakeld, licht de FM stereo LED indicator op.
4.Als u klaar bent met luisteren, schuif de FUNCTIE selector in een andere positie om de power uit te zetten.
-Voor FM, trek de teloscopische antenne uit. Draai de antenne. Verminder de lengte als het signaal te sterk is
(te dicht bij de zender).
-Voor AM, de set heeft een ingebouwde antenne dus de teloscopische antenne is niet nodig. Richt de
gehele set.

de stop of pauze positie, druk >II om het
afspelen te hervatten.
-Druk >>I eenmaal in voor het volgende

Verschillende afspeel modi: Herhaal/Willekeur
Herhaal speelt het huidige nummer continue af.
Herhaal alles speelt de gehele cd continue af.
1>afspelen van nummers in de herhaal modus na
eenmaal indrukken van de Herhaal/Willekeur knop,
de display laat dan zien:
REP.
MP3

PLAY

2>afspelen van nummers in de herhaal modus na
tweemaal indrukken van de Herhaal/Willekeur knop,
de display laat dan zien:
REP.ALL
MP3

PLAY

3>afspelen van nummers in de herhaal modus
na driemaal indrukken van de Herhaal/Willekeur
knop, de display laat dan zien:
REP.ALL

ALBUM

4>geef de nummers in de afspeelmodus vrij
door voor de vierde maal de Herhaal/Willekeur
knop in te drukken, de herhaal indicator gaat
uit en gaat naar Willekeur modus, de display
laat dan zien:

nummer of druk herhaaldelijk tot het
gewenste nummer verschijnt in de display.
-Druk I<< eenmaal in om terug te keren
naar het begin van het huidige nummer.
-Druk I<< meer dan eenmaal in voor het
vorige nummer.
Het vinden van een passage in een nummer
1.Druk en houd I<< of >>I ingedrukt
2.Als u de passage herkent laat
dan I<< of >>I los.
-normaal afspelen hervat.
3.Druk en houd de +10/FOL+ of 10/FOLknop in om de map te selecteren.
-Gebruik I<< of >>I om een specifiek
nummer te selecteren.
-De LCD display laat de huidige nummer

MP3

PLAY RANDOM

5>geeft de nummers in de afspeel modus vrij
door de Herhaal/Willekeur knop voor de vijfde
maal in te drukken, de Willekeur indicator gaat
uit, de display laat dan zien:
MP3

PLAY

Verschillende speelmodi: BASS BASS-direct
verhogen van de bass functie
1>druk de BASS knop eenmaal in om te laten
werken; de BASS functie wordt gewist door
de BASS knop tweemaal in te drukken

map zien na 5 seconden. De LCD display
laat de map niet zien als er geen map is.
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MP3

PLAY

DU-7

Verschillende speel modi: Programmeer
programma bij gebruik van de afstandbediening kunt u de programmafunctie gebruiken als de unit in de
stop positie staat.

1>> als de unit CD DISC afspeelt:
A>druk de “programma” knop van de afstandbediening eenmaal in de stoppositie,
de display laat dan zien:

PROGRAM

B>gebruik I<< of I>> om uw favoriete nummer te selecteren en druk “programma” weer in om te bevestigen,
de display laat dan zien:

PROGRAM

C>herhaal bovengenoemde handeling om het volgende favoriete nummer compleet te programmeren,
druk I<< of >>I in om uw favoriete nummer te selecteren
D>druk de PLAY knop in om de geprogrammeerde nummers af te spelen, de display laat dan zien:

Druk en houd de [PLAY] knop meer dan 1.5 seconde in de CD modus ingedrukt, het systeem verandert naar
de USB modus. Dan ziet u ““. Op dit moment gaat het systeem de USB lezen. De LCD display laat dan de
informatie van de USB zien. Druk de play knop in om af te spelen.
-Druk en houde [STOP] knop meer dan 1.5 seconde in de CD modus of USB modus ingedrukt, het systeem
verandert naar de SD/MMC modus. Dan ziet u ““. Op dit moment gaat het systeem de SD/MMC lezen.
De LCD display laat dan de informatie van de SD/MMC zien. Druk de play knop in om af te spelen.
-Als een apparaat succesvol is gelezen, dan is het corresponderende apparaat klaar om een bestand te spelen.
-Als het lezen van het apparaat mislukt, dan verschijnt er “NEE” op de display om aan te geven dat er geen
apparaat is.
*Notitie: als er geen apparaat verbonden of de speler faalt om het apparaat te lezen als de gebruiker wisselt
van de USB naar MMC (SD) met de [PLAY] of [STOP] knop ingedrukt, verschijnt er “NEE” op de display en
het systeem gaat in de STOP modus.
-Als de unit geen cd heeft en u een USB/SD kaart erin stopt, wordt de usb/sd kaart automatisch gelezen,
het leest eerst de USB als er een USB aanwezig is.
-De unit ondersteunt geen HDD en de portie USB met MP3 speler.

MP3

PLAY PLAY
PROGRAM PROGRAM

E> druk de STOP knop eenmaal in om het afspelen van het programma te stoppen. Druk de STOP knop
noge een keer in om een programma te wissen!
Notitie: de voorgaande voorgeprogrammeerde nummers kunnen niet door de unit automatisch worden
bewaard; de maximale programma functie voor CD is 99 nummers

2>>als de unit een MP3 disc afspeelt:
A>druk de “programma” knop van de afstandbediening eenmaal in in de stoppositie, de display laat dan zien:
MP3

PROGRAM

B>gebruik I<< of I>> om uw favoriete nummer te selecteren en druk “programma” weer in om te bevestigen,
de display laat dan zien:
MP3

PROGRAM

D>druk de PLAY knop in om de geprogrammeerde nummers af te spelen, de display laat dan zien:

MP3

PLAY PLAY
PROGRAM PROGRAM

PLAY

PROGRAM

Mp3

E> druk de STOP knop eenmaal in om het afspelen van het programma te stoppen. Druk de STOP knop
noge een keer in om een programma te wissen!
Notitie: de voorgaande voorgeprogrammeerde nummers kunnen niet door de unit automatisch worden
bewaard; de maximale programma functie voor CD is 99 nummers.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
ALGEMEEN
Benodigde stroomtoevoer:.................................................................................... 230V - 50HZ
EnergieverbruikAC :.................................................................................... 15 Watts
Afmetingenongeveeer :................................................ 469 mm (L) x 218 mm (W) x 229 mm (H)
Temperatuur:.................................................................................... +5_ - +35_
ONTVANGST DEEL
Ontvangende bandenAM/FM
Tuning range:.................................................................................... AM:522-1620KHZ
FM:87,5-108MHZ
COMPACT DISC DEEL
Optische Pickup:.................................................................................... 3-Beam Laser
Frequentie antwoord:.................................................................................... 100Hz-16KHz
AUDIO DEEL
Stroomuitvoer:.................................................................................... Maximum 3 Watt x 2
Koptelefoon weerstand:.................................................................................... 4 ~ 32 Ohms
ACCESSOIRES
Instructieboekje:........................................................................................................ 1
Afstandbediening:........................................................................................................ 1

voor meer informatie, bezoek onze wesite www.mpmaneurope.com
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