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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 

1. Lees de gebruiksaanwijzing. Alle gebruiksinstructies moeten worden gelezen alvorens het apparaat op 

te starten. 

2. Bewaar de instructies voor later gebruik. 

3. Opgelet, de gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten in acht worden genomen.  

4. Het apparaat mag niet in de buurt van water worden gebruikt of in contact met vocht komen. 

5. Zorg ervoor dat geen vloeistof op het apparaat en in de openingen van het apparaat wordt gemorst. 

6. Verplaats het apparaat voorzichtig, voorkom schokken. 

7. Blokkeer de ventilatie-openingen van het apparaat niet. 

8. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron (bijv. radiator). Stel het niet aan zonlichtdirect 

bloot. 

9. Sluit het apparaat aan zoals in deze gebruiksaanwijzing is aangegeven. 

10. Dit apparaat heeft een verbinding met overbelastingsbeveiliging (beveiligingsapparaat). Als u 

beschadigde onderdelen vervangt, laat het apparaat door een ervaren persoon of de technicus van de 

fabrikant vervangen. 

11. Voor het reinigen van het apparaat, gebruik de juiste methode om te reinigen. 

12. De stekker van het netsnoer moet uit het stopcontact worden verwijderd wanneer het apparaat voor 

een lange periode niet wordt gebruikt. 

13. Het apparaat moet door een gekwalificeerde persoon worden gerepareerd, wanneer:  

a. de stekker of het netsnoer beschadigd is, 

b. voorwerpen in het apparaat zijn gevallen of vloeistof in het apparaat is gemorst, 

c. het apparaat aan regen blootgesteld is geweest, 

d. het apparaat niet correct werkt zonder waarneembare veranderingen, 

e. het apparaat gevallen is en de subwoofer defect is.  

14. De gebruiker dient geen ander onderhoud, dan in deze handleiding beschreven, aan het apparaat te 

verrichten. De garantie komt anders te vervallen. 
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VOORZICHTIG

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENEN 

De bliksemschicht met pijl binnenin 

de driehoek is een 

waarschuwingsteken dat u attent 

maakt op de "gevaarlijke spanning" 

binnenin het product 

OPGELET: OM HET RISICO VOOR 
ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE 
VERKLEINEN, VERWIJDER DE 

AFDEKKING (OF DE ACHTERKANT) 
NIET. ER ZIJN GEEN DOOR DE 
GEBRUIKER HERSTELBARE 

ONDERDELEN BINNENIN. VERWIJS 
ONDERHOUD DOOR NAAR 

GEKWALIFICEERD 
ONDERHOUDSPERSONEEL. 

Het uitroepteken binnenin de 

driehoek is een waarschuwingsteken 

om u te wijzen op de belangrijke 

instructies die met het product 

meekomen 

 KLASSE I 

LASERPRODUCT 



 

Locatie van de bedieningselementen 
1) LCD-display  
2) Stoppen -toets 
3) Overslaan omlaag  toets  
4) Herhaaltoets 
5) LED-indicator voor USB-weergave 
6) Luidspreker 
7) CD-component 
8) Aan/Uit/Afspelen/Pauze-knop 
9) Overslaan omhoog  toets 
10) Programmeertoets 
11) USB-aansluiting 
12) Staafantenne 
13) Tunerknop 
14) Aux-ingang 
15) Batterijhouder 
16) Handgreep 
17) Volumeknop 
18) Functieschakelaar 
19) AC-Ingang 
 
Opgelet: 
Gebruik van bedieningselementen of aanpassingen of het verrichten van handelingen anders dan hierin vermeld, kunnen tot 
blootstelling aan gevaarlijke straling resulteren. Dit apparaat mag uitgezonderd van gekwalificeerd onderhoudspersoneel door niemand 
anders worden aangepast of gerepareerd. 
 

Waarschuwingen voor het gebruik 
Installatie 
 Pak alle onderdelen uit en verwijder beschermend materiaal. 
 Sluit het apparaat niet op het stopcontact aan voordat de netspanning is gecontroleerd en alle overige aansluitingen zijn gemaakt. 
 Dek geen van de ventilatieopeningen af en zorg ervoor dat er enkele centimeters vrije ruimte is aan de achterzijde van het 

apparaat voor voldoende ventilatie. 
 

AC-ingang 
1. Sluit het ene uiteinde van de afneembare voedingskabel in de AC-ingang (19) en het andere uiteinde in het stopcontact. 
2. Houd de Aan-Uit/Afspelen-toets (8) ingedrukt om het apparaat in te schakelen. 
 

DC-aansluiting 
Voor gebruik op DC-voeding, steek a.u.b. 6 stuks type C (UM-2) batterijen in de batterijhouder (15) 
zoals hieronder aangegeven en koppel de AC-ingang (19) a.u.b. los wanneer u de batterijen 
gebruikt: 
 
 
 
 
 
 
Naar de radio luisteren 
Bediening 
1. Schakel het apparaat (8) in en schuif de functieschakelaar (18) om de Radiomodus te selecteren. 
2. Draai de tunerknop (13) om de gewenste stationfrequentie te selecteren. 
3. Draai de volumeknop (17) naar het gewenste volumeniveau. 
 
Tips voor de beste ontvangst: 
- FM: de ontvanger gebruikt een staafantenne (12) die aan de achterbehuizing hangt. Deze antenne dient volledig te worden 

uitgetrokken voor de beste ontvangst. 
 

Een compact disc afspelen 
 Aan de slag 
1. Schuif de functieschakelaar (18) om de “CD/”-modus te selecteren. 
2. Open het CD-klepje (7). 
3. Plaats een CD met de bedrukte kant naar boven in de lade en sluit de CD-klepje. 
4. Het apparaat zal nu de CD lezen en de LCD-display (1) zal het totaal aantal tracks & de totale afspeeltijd tonen. 
 

 Afspelen/pauze-modus  
1. Druk op de “afspelen/pauze ”-toets (8) om het afspelen vanaf de eerste track te starten. 
2. Druk eenmaal op de “afspelen/pauze ”-toets (8) om het afspelen te onderbreken, de afspeeltijd op de LCD-display (1) zal stop 

worden gezet. Druk nog een keer om het normaal afspelen te hervatten. 
 
 
 
 
 

 

 Stop-modus  
1. Als tijdens de afspeel- of pauzemodus op de "stoppen "-toets (2) wordt gedrukt, zal het systeem naar de stopmodus schakelen. 
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 Skip-modus (overslaan omhoog /overslaan omlaag ) 
1. Als tijdens de afspeel- of pauzemodus op de “overslaan omhoog ”-toets (9) wordt gedrukt. Zal deze naar het volgende 

nummer gaan en dit afspelen, en dan in de afspeel- of pauze-modus blijven. 

2. Als tijdens de afspeel- of pauzemodus op de “overslaan omlaag "-toets (3) wordt gedrukt. Dan zal deze teruggaan naar het 
begin van de track, het originele tracknummer wordt weergegeven en blijft in de afspeel- of pauze-modus. 

3. Druk na stap 2 opnieuw op de “overslaan omlaag ”-toets (3) om naar de vorige track te gaan en de afspeel- of pauze-modus te 
handhaven. 

 

 Herhaalmodus  
Druk tijdens het afspelen op de “herhaal”-toets (4) om de herhaalfunctie te selecteren, enkele of alle tracks kunnen als volgt worden 
afgespeeld: 
 

(1) herhaal 1  (2) alle tracks herhalen  (3) uit-modus 

 
 
Afspeelmodus Indicator op het LCD-display  
1 track herhalen RPT 1 
Alles herhalen RPT ALLE 
Uit-modus -------------- 
 

CD programmeren 
Tot maximaal 20 tracks kunnen ingeprogrammeerd worden voor het afspelen in willekeurige volgorde. Zorg ervoor dat vóór gebruik de 
“stoppen "-toets (2) wordt ingedrukt. 
1. Plaats in CD-modus & stop CD-weergave. 
2. Druk op de “Programmeer”-toets (10), “PROG” zal nu op de LCD-display (1) knipperen. 

3. Selecteer het gewenste nummer door op overslaan omhoog  of omlaag  te drukken (9/3). 
4. Druk op de "Programmeer" toets (10) om het nummer op te slaan in het geheugen. 
5. Herhaal stap 3 en 4 om extra tracks in het geheugen op te slaan, indien nodig. 
6. Wanneer alle gewenste tracks zijn geprogrammeerd, kunt u op de “afspelen/pauze ”-toets (8) drukken om de tracks in de 

geprogrammeerde volgorde af te spelen. 

7. Druk op de “stoppen ”-toets (2) om de geprogrammeerde weergave te annuleren. 
 

 Nadat de programmering is voltooid, kunt u op de “Programmeer”-toets (10) drukken om de geprogrammeerde tracks te 
controleren.  

 Druk in CD-stopmodus op de “stoppen ”-toets (2) totdat de “PROG”-indicator op de LCD-display (1) verdwijnt om het 
geprogrammeerde geheugen volledig te wissen.  

 

Opmerking:  
Het kanaal zal automatisch veranderen en de CD zal stoppen met afspelen, zodra u een 3,5mm stereo stekker op de 
Aux-ingang (14) aansluit, omdat de Aux- en CD-functies op dezelfde positievan dit systeem zijn ontworpen. Zorg er a.u.b. 
voor dat niets is aangesloten op de Aux-ingang (14) voordat u een CD afspeelt. 
 

MP3-tracks afspelen via USB-geheugenmedia 
Aansluiten 
Het systeem kan alle MP3-bestanden decoderen en afspelen die zijn opgeslagen in de geheugenmedia aangesloten op de USB-poort. 
(Opmerking: wegens systeembeperkingen wordt er tijdens USB-weergave niets op de LCD weergegeven). 
 

1. Stel het systeem eerst in op stand-by of een andere functie behalve USB-modus. 
2. Steek de USB-stick met de bedrukte zijde omhoog in de poort en controleer of deze er volledig in zit. 
 Het audiosysteem of de geheugenmedia (USB-stick) kan worden beschadigd als u de USB-stick ondersteboven of 

verkeerd om aansluit. Controleer de juiste insteekrichting voordat u de USB-stick aansluit. 
3. Schuif de functieschakelaar (18) naar de USB-modus. Het USB-indicatielampje (5) zal oplichten. 
4. Het systeem zal na de aansluiting automatisch de geheugenmedia lezen en afspelen, het USB-indicatielampje zal tijdens het 

afspelen knipperen.  

5. Druk op de “overslaan omhoog ”-toets (9) of -toets (3) om tracks over te slaan. Druk op de “afspelen/pauze”-toets (8) om 
te wisselen naar stopmodus. 

 

Opmerking 
- Het systeem kan in USB-modus alleen bestanden in MP3-formaat lezen en geen enkele andere muziekformaten. 
- Dit systeem kan wegens de grote verschillen in MP3-codeerformaten niet alle MP3-spelers via de USB-poort afspelen. Dit 

is geen storing van het systeem. 
- De USB-poort ondersteunt geen aansluiting met een USB-verlengkabel en is niet ontworpen voor directe communicatie 

met een computer. 
 

USB loskoppelen 
Om een USB los te koppelen, dient u het apparaat uit te schakelen en de media direct uit de USB-poort te trekken. 
 

Aux-in-aansluiting 
U kunt een willekeurige externe audiobron (bijv. MP3-speler of iPod® (niet inbegrepen) op de Aux-ingang (14) op de achterbehuizing 
aansluiten met het ene uiteinde van de 3,5mm stereo kabel (niet inbegrepen) in dit apparaat en het andere uiteinde in de externe 
audiobron. 
 

1. Schuif de functieschakelaar (18) om de “CD/”-modus te selecteren. 
2. Steek de stekker in de Aux-ingang en het kanaal zal automatisch veranderen. 
3. Draai de Volumeknop (17) naar het gewenste volumeniveau. Als er teveel vervorming is, kunt u proberen het volumeniveau van 

de externe audiobron te verlagen. Start het afspelen van uw apparaat. 
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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. 

 

 

Importeur: 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

8382 Hinnerup 

Denemarken 

www.facebook.com/denverelectronics 
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