CD-boombox
TCL-212BT

GEBRUIKSHANDLEIDING

Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen

Dit symbooltje, geplaatst op de
achter- of onderzijde van het
apparaat, is bestemd de gebruiker te
wijzen op de aanwezigheid van
ongeïsoleerde "gevaarlijke spanning"
binnenin de productbehuizing die
voor personen een risico op
elektrische schokken kan vormen.

Dit symbooltje, geplaatst of de
achter- of onderzijde van het
apparaat, is bestemd de gebruiker te
wijzen op de aanwezigheid van
belangrijke gebruik- en
onderhoudsinstructies (reparatie) in
de documentatie meegeleverd met het
apparaat.

OPGELET:OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VOORKOMEN, ZORG ERVOOR
DE 2-POLIGE STEKKER CORRECT IN HET
OVEREENKOMSTIGE STOPCONTACT OF ADAPTER TE STEKEN.
OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERKLEINEN,
VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET.
Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen binnenin het apparaat
aanwezig. Laat reparaties a.u.b. over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Dit product maakt gebruik van een
Klasse 1 laser om Compact Disks in
te lezen. Deze laser Compact Disc
Speler is voorzien van
veiligheidsschakelaars om
blootstelling te voorkomen wanneer
de cd-houder wordt geopend en de
behuizing van de cd-speler
beschadigd is. Onzichtbare
laserstraling is aanwezig wanneer de
cd-speler geopend is en de
beveiliging van het systeem faalt of
beschadigd is. Het is uiterst
belangrijk dat u te allen tijde directe
blootstelling aan de laserstraal
vermijd. Probeer de
veiligheidsschakelaars nooit te
beschadigen of omzeilen.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of modificaties van dit apparaat niet uitdrukkelijk goedgekeurd door de partij
verantwoordelijk voor compliantie kunnen het recht van de gebruiker op het gebruik van deze apparatuur ongeldig
verklaren.
WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen, stel dit apparaat nooit bloot aan
regen of vocht.
OPGELET: Gevaar op ontploffing wanneer de batterij incorrect wordt geplaatst, uitsluitend vervangen door hetzelfde of
een gelijksoortig type.
Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
Combineer GEEN alkalische, standaard (koolstof-zink) of oplaadbaree (ni-cad, ni-mh, enz.) batterijen.
OPMERKING: Deze apparatuur is getest en geschikt bevonden binnen de grenzen van Klasse B digitale apparatuur, in
overeenstemming met Deel 15 van de FCC-richtlijnen. Deze grenzen worden aangehouden om redelijke bescherming
tegen schadelijke interferentie te bieden bij plaatsing in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en
kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de
instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Dit garandeert echter niet dat er geen
interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt voor
radio- of televisieontvangst (u kunt dit bepalen door de apparatuur in en uit te schakelen), zetten raden we u aan de
interferentie als volgt te verhelpen:

1

•
•
•
•

Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en ontvanger.
Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
Vraag uw dealer of een ervaren TV/radiomonteur om advies.
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Eigenschappen in de Box
•
•
•
•
•
•
•
•

CD-speler: CD, CD-R/ RW
FM Radio
Aux ingang
Programmeerbare cd-tracks
Ledscherm
Ingebouwde luidsprekers
Netstroom Afneembare AC-kabel
DC-voeding: vereist 4 type C batterijen, niet inbegrepen

Het Apparaat van Stroom Voorzien
Netstroom
Steek de afneembare AC-kabel in een standaard AC-stopcontact (100-240V~ 50/60Hz)

Batterijen
Vereist 4 type C batterijen, niet inbegrepen.
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De Fm-Radio Afstemmen
Stap 1: Gebruik EQ/MODE om de FM-modus te selecteren.
• Trek de FM-antenne uit om de FM-radio-ontvangst te verbeteren.

Stap 2: Druk kort op PREV of PREV om het vorige of volgende
beschikbare station te selecteren.

Een CD afspelen
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:

Open de cd-houder en plaats een cd of CD-R/RW in de speler
Gebruik EQ/MODE om de CD-modus te selecteren.
Druk op de Play/Pause-knop om beginnen met het afspelen van een
geladen CD.

De AUX-Ingang Gebruiken

Stap 1:

Audiobron

Vereiste Connector

MP3-speler

mini-phone 3,5mm Kabel (niet inbegrepen)

Sluit een mini-phone 3,5mm Kabel (niet inbegrepen) aan op de AUX-

ingang op het apparaat om de audio af te spelen van een MP3-speler.
Stap 2: Gebruik Function om de AUX-INGANGSMODUS te selecteren.
•

De audio afgespeeld via de aangesloten MP3-speler zal nu via het apparaat te
horen zijn.

Bluetooth
1. Druk op EQ/MODE op het apparaat om de Bluetooth-modus te
selecteren.
2. Schakel de Bluetooth-functie in op uw mobiele telefoon en zoek naar
TCL-212BT
3. Eenmaal gevonden, klik op deze naam. De blauwe aan-/uitindicator zal
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knipperen om aan te geven dat de paring wordt uitgevoerd.
4. U zult een klein geluidje horen dat aangeeft dat de paring geslaagd is.
5. U kunt nu de muziek van uw telefoon via het apparaat afspelen.

Locatie van Bedieningen
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Beschrijving van Bedieningen
1. OPEN/SLUIT
De cd-houder openen/sluiten
2. AAN/UIT
In stand-by-modus kort indrukken om het apparaat in te schakelen en nogmaals kort
indrukken om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat zal standaard de FMmodus selecteren wanneer u deze voor het eerst inschakelt.

3. VORIGE/AFSTEMMEN-/VOLGENDE/AFSTEMMEN+
In FM-modus: Eenmaal kort indrukken om de frequentie hoger of lager afstemmen.
Lang indrukken om naar FM-stations zoeken in oplopende of aflopende frequentie.
In CD-/USB-modus: Eenmaal kort indrukken om de vorige of volgende track te
selecteren; Lang indrukken om vooruit of terug te spoelen.
In BT-modus: Druk kort op Volgende of Vorige om van geluid te wisselen.
In AUX-modus: Deze toetsen hebben geen functie;

4. STOP/HERHAAL/GEHEUGEN
In Fm-Modus: eenmaal kort indrukken om de frequentie in het geheugen op te
slaan, u kunt maximaal 20 frequenties opslaan.
In CD-/USB-modus: Druk in afspeelmodus eenmaal in om een enkele track te
herhalen, druk nogmaals in om alle tracks te herhalen, druk een derde keer kort in
om de herhaalfunctie te annuleren en houd enkele seconden ingedrukt om het
afspelen te stoppen. In AUX-/BT-modus: De toets heeft geen functie.

5. VOL+/VOLEenmaal kort indrukken om het volume stapsgewijs te verhogen of verlagen; Lang
indrukken om het volume continu te verhogen of verlagen. Het maximale volume is
32.

6. AUX:
Gebruik de AUX-ingang om een externe audiobron (MP3-speler) aan te sluiten op
het apparaat.

7. USB
Druk op de Modustoets op het apparaat de USB-modus te selecteren en sluit een
USB-apparaat aan.

8. EQ/MODUS
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Houd de toets EQ/MODE ingedrukt om de equalizer te wisselen tussen
VLAK/KLASSIEK/JAZZ/ROCK/POP;
In ingeschakelde modus: kort indrukken om te wisselen tussen
Radio/CD/USB/AUX/BT.

9. START/PAUZE/P+/SCAN
In Fm-modus: eenmaal kort indrukken naar een opgeslagen station te zoeken; 2
seconden ingedrukt houden om de FM-band automatisch te doorzoeken.
In CD-/USB-/BT-modus: eenmaal kort indrukken om te pauzeren en nogmaals kort
indrukken om af te spelen;
In AUX-modus: De toets heeft geen functie;

10. HOOFDTELEFOON
11. AC-Voedingsingang
Gebruik de AC-voedingsingang om het apparaat aan te sluiten op een ACvoedingsbron.

Technische Specificaties：
Ingangspanning: AC 100 - 240V ~ 50/60Hz
Uitgangsvermogen: 2 x 2W
FM: 87,5 - 108MHZ
Productafmetingen: L261*B226*H132mm
Batterij: 4 x type ‘C’ batterijen (niet inbegrepen)
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ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

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 zijn 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.
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur TCL-212BT conform is
met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan
worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver-electronics.com en
klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type
modelnummer: TCL-212BT
Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige
downloadsFrequentie bereik:
Totaal vermogen:
Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
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www.facebook.com/denverelectronics
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