XR-M7
CD MP3 MICROSYSTEEM
MET USB-LEZER

GEBRUIKERSHANDLEIDING
Gelieve deze instructies te lezen en te bewaren

Belangrijke veiligheidsinstructies – Gelieve de instructies aandachtig door te nemen en te
bewaren voor referentie in de toekomst
Stel dit product niet bloot aan water, regen of vochtigheid om het risico op elektrische
schokken of brand te verkleinen. Om het risico op elektrische schokken te vermijden,
haal de behuizing of de achterkant niet van dit product. Als het product niet naar
behoren werkt, mag het enkel hersteld worden door gekwalificeerd personeel. Het
product bevat geen onderdelen die door de gebruiker hersteld kunnen worden.
Het gebruik van knoppen, het maken van aanpassingen of het uitvoeren van
procedures die niet vermeld staan in deze instructies, kunnen leiden tot blootstelling
aan gevaarlijke radiatie. Dit product is geclassificeerd als een LASER KLASSE 1
PRODUCT.
OPGELET: U zal blootgesteld worden aan laserradiatie bij het openen van het product
– Staar nooit in de laserstraal.
OPGELET !
Er is gevaarlijke spanning aanwezig in het product! Open het product niet. Risico op elektrische
schokken! Het product bevat geen onderdelen die hersteld kunnen worden door de
eindgebruiker. Dit product mag enkel door gekwalificeerd personeel hersteld en onderhouden
worden.
Als het voedingssnoer beschadigd is, dient het vervangen te worden door de producent of een
gekwalificeerde vertegenwoordiger van de klantendienst, om gevaarlijke situaties te vermijden.
Dit product dient geïnstalleerd te worden in overeenstemming met de lokale wetgeving.
Beschadigde batterijen dienen op de juiste manier verwerkt te worden. Ontdoe u van batterijen op de
juiste manier, in overeenstemming met uw lokale wetgeving (informatie is beschikbaar bij uw
kleinhandelaar) om het milieu te beschermen.
Waar het product te installeren
-

Plaats het product op een vlak, stevig en stabiel oppervlak. Plaats het niet op een tapijt.

-

Plaats het product niet op een ander product (bijvoorbeeld een ontvanger of een versterker),
aangezien dit oververhitting kan veroorzaken.

-

Plaats niets onder het product (bijvoorbeeld, CD’s of tijdschriften).

Degelijke ventilatie
-

Plaats het product in een ruimte met voldoende ventilatie om oververhitting te voorkomen. Laat
tenminste 10cm vrij aan de achterkant en de bovenkant van het product, en 5 cm aan beide
zijdes om oververhitting te vermijden. n 69

-

Plaats geen voorwerpen, die schade kunnen berokkenen aan het product, dichtbi91768b784.m0 0r.78.3951tb

INLEIDING
Van harte bedankt voor het aanschaffen van dit Schaub Lorenz product. Hier volgt een opsomming van
de belangrijkste karakteristieken van uw nieuw microsysteem:
‐

Uitgerust met een digitale PLL-tuner, waarmee u gemakkelijk naar FM-stations kan zoeken en hen op
kan slaan,

‐

Dankzij het compacte en elegante ontwerp, kan dit Hi-Fi systeem gemakkelijk een plaats vinden in uw
huis en in enkele minuten geïnstalleerd worden,

‐

Dankzij de USB-invoer, is het toestel ook een echte multimediaspeler, waarmee u al uw favoriete
nummers in MP3- en WMA-formaat kan afspelen,

‐

En tenslotte kan u volop genieten van de muziek, dankzij de handige en gemakkelijk te gebruiken
audioïnstellingen en het EQ-systeem en bassboostersysteem.
FUNCTIE
COMPATIBEL MET AUDIO CD/CD-R(W)MP3/CD-R(W)WMA
DIGITALE WEERGAVE
TWEE OVEREENSTEMMENDE LUIDPSPREKERS MET EEN TOTAAL UITVOERVERMOGEN VAN 2
X 8W RMS
DIGITALE PLL FM-TUNER
USB-LEZERFUNCTIE

LIJST MET DE HOOFDONDERDELEN
Hoofdtoestel
2 Luidsprekers
Afstandsbediening
Handleiding

LOCATIE VAN DE KNOPPEN
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1、AAN/UIT KNOP

7、VOLUMEKNOP

2、CD/FM

8、USB

3、USB/KAART

9、AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR

4、AFSPELEN/PAUZEREN(AUTO)

10、WEERGAVE

5、OPENEN/SLUITEN

11、OORTJESINGANG

6、DISKDEUR
12、Versterkersuitvoer
13、FM-antenne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Standby
Nummerknoppen
Stil
Willekeurig
Terug/Vooruit
CD/FM
BOVENSTEM
AUTO
ONDERSTEM
Openen/Sluiten
EQ
Programma
Herhalen
KAN+/ZOEKEN+/Volgende / Vorige
CD/USB
Vol+/Opslaan
ST/MO
INTRO

DE BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING INSTALLEREN
1. Verwijder het batterijdekseltje.
2. Plaats 2 ``AAA`` batterijen in het batterijcompartiment (batterijen niet bijgeleverd). Zorg ervoor dat
de polariteiten overeenkomen.
3. Plaats het dekseltje terug op het batterijcompartiment.
Opmerking:
1. De chemische stoffen in batterijen kunnen uitslag veroorzaken. Als de batterijen lekken, reinig het
batterijcompartiment met een doek. Als uw huid in aanraking komt met de chemische stoffen, was
uw huid onmiddelijk af.
2. Als u van plan bent de afstandsbediening voor een lange tijd niet te gebruiken, haal de batterijen
eruit.
3. Raadpleeg uw lokale wetgeving inzake de verwerking van gevaarlijk afval, alvorens uw batterijen
weg te gooien.

HET SYSTEEM AANSLUITEN
Sluit de speler aan op de luidsprekers en u kan de speler onmiddellijk beluisteren.
Sluit de luidsprekerkabels aan op de LUIDSPREKER ingangen op de achterkant van de speler.

BASISOPERATIE
VOORBEREIDING
1). Alvorens de speler aan te schakelen, controleer of alle aansluitingen juist en betrouwbaar
zijn. Steek de stekker van het toestel in een stopcontact.
2). Druk op de AAN/UIT knop op het voorpaneel om het toestel aan te schakelen.
3). Druk op de UITWERPEN knop op het voorpaneel om de diskdeur te openen. Plaats de disk
in het CD-compartiment en sluit de diskdeur. Het toestel zal de disk lezen en afspelen.
AAN/UIT
Druk op de AAN/UIT knop op de afstandsbediening (of op het voorpaneel) om het toestel aan te
schakelen of om terug te gaan naar de standby-modus.
NUMMERKNOPPEN
Tijdens het afspelen van muziek, kan u op de NUMMERKNOPPEN op de
afstandsbediening drukken om de gewenste nummers te selecteren. Bijvoorbeeld: u wenst
het tweede nummer te beluisteren, druk op 0 en vervolgens op 2. Als u het 16de nummer
wenst te beluisteren, druk op 1 en vervolgens op 6.
AANPASSEN VAN HET VOLUME
Druk op de VOL-/+
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AFSPELEN/PAUZEREN
Als u in de afspeelmodus bent, kan u op de AFSPELEN/PAUZEREN knop drukken om het
afspelen te pauzeren. Als u opnieuw op de knop drukt, zal de afspeling hervatten.
STOPPEN
Als u een CD aan het afspelen bent, druk op de STOPPEN knop op de afstandsbediening
en vervolgens op de AFSPELEN/PAUZEREN knop om de disk vanaf het begin af te
spelen.
STIL
Als de STIL knop ingedrukt is in de afspeelmodus, zal er geen audio-uitvoer en geluid zijn.
Druk opnieuw op deze knop of op de VOL+/- knoppen om de stille status te beëindigen en het
geluid zal opnieuw afgespeeld worden.
TERUGSPOELEN / VOORUITSPOELEN

knop om de disk terug
knop of op de
Als u een CD aan het afspelen bent, druk op de
of vooruit te spoelen. Druk op de AFSPELEN/PAUZEREN knop om deze status te beëindigen
en het normale afspelen te hervatten.
ZOEKEN-/+
Druk op de ZOEKEN- knop of op de ZOEKEN+ knop in de radiomodus om naar een lagere of
een hogere frequentie te zoeken.
HERHALEN
Als u een CD aan het afspelen bent, druk herhaaldelijk op de HERHALEN knop om een
herhaalmodus te selecteren: Track Herhalen of Alles Herhalen.
GEPROGRAMMEERDE AFSPELING
Er kunnen tot 20 tracks geprogrammeerd worden, die om in het even welke volgorde afgespeeld
kunnen worden.
1. Druk op de PROG knop in de stopmodus en de boodschap "PO1" zal verschijnen op de
weergave.
2. Druk op een nummerknop om de gewenste track in te voeren.
3. Druk twee keer op de PROG knop en de boodschap "PO2" zal op de weergave verschijnen. De
programmatie van de eerste track is gelukt. Herhaal deze stappen.
4. Druk op de AFSPELEN/PAUZEREN knop om het afspelen te starten. Druk op STOPPEN om de
geprogrammeerde afspeling te annuleren.
Opmerking: Als u deze functie wilt gebruiken, zorg ervoor dat de speler in de STOP-modus staat.
Anders zal u enkel de selecties vinden die ingesteld zijn in de afspeelmodus.
WILLEKEURIG
Als u een CD aan het afspelen bent, druk op de WILLEKEURIG knop om de disk in
willekeurige volgorde af te spelen.
AUTO
Als u in de radiomodus bent, druk op de AUTO knop om automatisch naar een station te
zoeken.

VORIGE/VOLGENDE
Als u een CD aan het afspelen bent, druk op de
volgende nummer te gaan.

KAN- /KAN+
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of

knop om naar het vorige of

Druk op de KAN- of KAN+ knop in de radiomodus om naar het vorige of volgende station te gaan.
MONO/STEREO
Als u in de radiomodus bent, druk op de MO/ST knop op de afstandsbediening om Mono
of Stereo te selecteren.
OPSLAAN
Als u in de radiomodus bent, druk op de OPSLAAN knop op dedafstandsbediening om het
huidige station op te slaan.
TOONREGELAAR
Als u in de afspeelmodus bent, druk op de EQ knop op de afstandsbediening om verschillende
geluidseffecten te selecteren. Dit kan automatisch gebeuren.
Opmerking: De inhoud van sommige disks is niet geschikt voor dit EQ-formaat en het geluid kan
storingen vertonen, indien het geselecteerd is.
BOVENSTEM/ONDERSTEM
Als u in de afspeelmodus bent, druk op de BOVENSTEM en ONDERSTEM knoppen op de
afstandsbediening, en druk vervolgens op VOL-/+ om de waarde van de bovenstem en
onderstem aan te passen.
Dankzij deze functie kan u een betere kwaliteit van de BOVENSTEM en ONDERSTEM
bekomen.

EEN USB AFSPELEN
Druk op de “CD/USB” knop om over te schakelen van de CD-afspeling naar de USB-afspeleing, en
omgekeerd.
OPMERKING: Als u in de FM-modus bent, gelieve eerst op CD/FM te drukken om over te schakelen
naar de CD-modus, alvorens over te gaan naar de USB-modus
Een USB-toestel aansluiten
1) Steek de USB in de connector.
2) Druk op de CD / USB knop om te starten.
Opmerking: Het lezen kan meer dan 1 minuut in beslag nemen, afhangende van de capaciteit van het
toestel.
Het toestel kan mijn USB-toestel niet lezen.
-

Eenmaal u uw USB ingevoerd hebt in het toestel, kan het zijn dat u het USB-toestel dient aan
te schakelen, alvorens het kan functioneren.

-

Dit toestel ondersteunt rechtstreekse USB-aansluitingen op computers niet. U dient een
USB-toestel, MP3-speler of een PMP (draagbare multimediaspeler met harde disk) te
gebruiken.

-

Als u een USB externe harde disk gebruikt, dient u de externe harde schijf zowel aan te sluiten
op het toestel als op een externe vermogensbron. Als u een PMP op batterijen gebruikt, dient u
ervoor te zorgen dat de batterijen voldoende opgeladen zijn.

-

Controleer of het bestandsformaat van uw USB-toestel geformatteerd is in het FAT of het FAT
32 formaat. USB-toestellen geformatteerd in NTFS zijn niet compatibel met dit toestel. Opgelet:
Bij het wijzigen van uw bestandssysteem, zal het formatteren van uw toestel alle data
verwijderen. Gelieve eerst de instructiehandleiding van uw USB-toestel door te nemen.
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DE KOPTELEFOON GEBRUIKEN
Steek de plug van de koptelefoon in de koptelefooningang (op het voorpaneel). Op die
manier kan u privé de audio beluisteren.
Opmerking: 1. Gelieve het volume op het laagste niveau te zetten, alvorens de
koptelefoon op te zetten, om uw oren te beschermen.
2. Als de koptelefoon ingevoerd is, zullen de luidpsrekers niet werken.
Opmerking: De koptelefoon is niet bijgeleverd.
WERKING VAN DE FM-RADIO
1. Open de FM-functie.
Als u in de Aan- of afspeelmodus bent, druk op de CD/FM knop op de afstandsbediening (of op het
voorpaneel) om de FM-status te openen. Druk opnieuw op deze knop om over te schakelen van de
FM-afspeling naar de CD-afspeling, en omgekeerd.
2. Een Station Selecteren
1) Selecteer een station door op de ZOEKEN- of ZOEKEN+ knop te drukken: Als de radio op een
bepaalde frequentie staat, zal de frequentie iedere keer met 0.05MHz naar omhoog of omlaag
gaan.
2) Selecteer een station door op de nummerknoppen te drukken: u kan ook de opgeslane stations
selecteren met de nummerknoppen. Bijvoorbeeld: druk één keer op de 10+ knop, en één keer
op de 5 knop om het 15de station te selecteren. Druk op de KAN- of KAN+ knop om naar het
vorige of volgende kanaal te gaan.
3) Automatisch naar stations zoeken: druk op de AUTO knop en het toestel zal automatisch naar
stations beginnen zoeken vanaf de hoogste frequentie. De gevonden stations zullen in volgorde
opgeslaan worden. Druk opnieuw op deze knop om het zoeken te starten.
3. De Soundtrack Selecteren
Druk op de MO/ST knop op de afstandsbediening om de Mono of Stereo soundtrackuitvoer te
selecteren in de FM-modus. Als het signaal niet sterk genoeg is, kan u Stereo niet selecteren.
4. De FM-modusVerlaten
Druk op de CD/FM knop op de afstandsbediening (of op het voorpaneel) om de FM-modus te
verlaten en druk op de CD/USB knop om over te gaan naar een andere modus.
Opmerking: Het FM-Frequentiebereik is 87.5-108 MHz
OPMERKING: 1. Pas de positie van de antenne aan om de beste radio-ontvangst te bekomen.
2. U kan naar andere stations zoeken door op de AUTO knop te drukken, eenmaal de antenne
in de correcte positie geplaatst is.
3. Als u bij het automatisch zoeken geen station kan vinden, kan u handmatig naar stations
zoeken door op de ZOEKEN-/ZOEKEN+ knop te drukken.
4. U kan maximaal 20 stations opslaan.
5. U kan het frequentienummer niet rechtstreeks invoeren.
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SPECIFICATIES
Uitvoerpoorten

Uitvoerpoorten van de L/R luidsprekers

Invoerpoorten

USB-Ingang, Koptelefooningang

Vermogenstoevoer

230V~ 50Hz

Maximum vermogen

30W

Frequentie

20Hz-20KHz ±3dB

PROBLEMEN & OPLOSSINGEN
Gelieve de volgende methodes toe te passen, indien er zich problemen voordoen met uw toestel.
Probleem
Er

is

Mogelijke Oorzaak

Oplossing

geen

De stekker van het toestel is niet

Steek de stekker van het

naar

volledig

toestel

vermogenstoevoer
het toestel.

De

afstandsbediening

werkt niet.

in

het

stopcontact

goed

in

ingevoerd.

stopcontact.

De batterij is leeg.

Vervang de batterijen

De

voorkant

van

de

het

Richt

de

afstandsbediening is niet gericht

afstandsbediening

naar

naar de infrarode sensor op de

de infrarode sensor op de

speller.

speler.

De diskdeur is niet goed gesloten

Sluit de diskdeur
Plaats een disk in het

Er is geen disk ingevoerd

CD-compartiment

Het afspelen lukt niet

Zorg
De disk is ondersteboven geplaatst

ervoor

dat

de

CD-zijde met het label
naar boven geplaatst is

De audiokabel is niet aangesloten of
Er komt geen geluid uit de
luidsprekers

niet goed aangesloten
Het volume is op het laagste niveau

schone, droge doek

geluidsafspeling
Er zijn krassen op de disk

Plaats een nieuwe disk in

De disk is vervormd

het compartiment

De
De speler werkt niet

Verhoog het volume
Reinig de disk met een

De disk is vuil
vertoont storingen

zoals aangegeven op de
afbeelding

gezet.
De

Sluit de audiokabel aan

werkt

ingebouwde
niet

naar

microcomputer
behoren,

ten

gevolge van een blikseminslag of
statische of andere storingen

Schakel het toestel UIT
en schakel het opnieuw
aan na 10 secondes

Een USB Afspelen
Druk op de “CD/USB” knop om over te schakelen naar de afspeling van een CD / USB, en omgekeerd.
OPMERKING: Als u in de FM-modus bent, gelieve eerst het toestel in de CD-modus te zetten met de
CD/FM knop, alvorens het in de USB-modus te zetten.
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