
    

 

 
 

Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een 
gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die 
groot genoeg is om electrische schokken te 
veroorzaken. 

 
Dit symbool wijst de gebruiker op de 
aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en 
onderhoudsinstructies voor het apparaat. 

 
 
 

 
Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen 
• Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een droge omgeving. 
• Bescherm het apparaat tegen vocht. 
• Open het apparaat niet. ELECTRISCHE SCHOKGEVAAR! Laat opening en reparatie over aan gekwalificeerd 

onderhoudspersoneel. 
• Sluit dit apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de netspanning 

overeenkomt met het de specificaties op het etiket. 
• Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer droog blijft tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer niet afgeknepen 

of op een andere manier beschadigd wordt. 
• Beschadigde snoeren of stekkers moeten meteen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.  
• In geval van bliksem moet de stekker onmiddellijk uit het stopcontact getrokken worden. 
• Wanneer kinderen het apparaat gebruiken, moeten de ouders toezicht houden. 
• Reinig het apparaat alleen met een droge doek. 

Gebruik GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN of SCHUURSPONSJES! 
• Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen. 
• Installeer het apparaat op een plaats met voldoende ventilatie, om oververhitting te voorkomen. 
• Dek de ventilatieopeningen niet af! 
• Installeer het apparaat op een veilige en vibratie-vrije plaats. 
• Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de buurt van computers en magnetrons; anders kan de radio-ontvangst 

gestoord worden. 
• Open de behuizing niet en probeer het apparaat niet te repareren. Dit is gevaarlijk en doet uw garantie vervallen. 

Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. 
• Dit apparaat is uitgerust met een “Klasse 1 Laser”. Vermijd blootstelling aan de laserstraal; dit kan verwondingen aan de 

ogen veroorzaken. 
• Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen. 
• Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!! Breng de 

batterijen terug naar uw handelaar of naar inzamelingspunten in uw gemeente. 
• Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen batterijen per ongeluk inslikken. Raadpleeg onmiddellijk 

een dokter wanneer een kind een batterij ingeslikt heeft. 
• Controleer uw batterijen regelmatig om batterijlekkage te voorkomen. 
 
 
 

CLASS 1 LASER PRODUCT 
KLASSE 1 LASER PRODUKT 
LUOKAN 1 LASER LAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 
PRODUCTO LASER CLASE 1 

WAARSCHUWING - ONZICHTBARE LASERSTRALING WANNEER 
DE BEHUIZING GEOPEND WORDT OF DE INTERNE BEVEILIGING 
UITGESCHAKELD. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE 
LASERSTRAAL. 

MILIEUBESCHERMING

Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan het einde van de 
levensduur ervan. Breng het product terug naar een inzamelingspunt voor 
hergebruik van electrische en electronische apparatuur. Dit wordt 
aangegeven door dit symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of 
op de verpakking. 

De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen. Door materiaal te 
recyclen of oude apparaten op een andere manier te hergebruiken draagt 
u bij aan het bescherming van ons milieu. 

Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten. 

Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet, om het risico op elektrische 
schokken te verkleinen. Geen voor de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin het 
apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 

Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET 
weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!! Als consument 
bent u wettelijk verplicht alle batterijen terug te brengen voor 
milieuvriendelijk hergebruik - of de batterijen gevaarlijke stoffen*) 
bevatten of niet.  

U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare inzamelingspunten in 
uw gemeente of bij winkels die de betreffende soort batterijen verkopen. 
 
Alleen volledig lege batterijen. 
 
 
*) met de markering Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood 

WAARSCHUWING 
Risico voor een elektrische schok  

Niet openen! 
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VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK 

UITPAKKEN EN INSTALLEREN 

• Verwijder voorzichtig het apparaat uit de doos en verwijder alle verpakkingsmateriaal van het apparaat. 

• Ontrol het netsnoer en strek het tot de volledige lengte uit. 

• Ontrol de FM-antennedraad en strek het tot de volledige lengte uit. 

• Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond, handig bij een 

stopcontact, niet in direct zonlicht en uit de buurt van overmatige hitte, stof, vocht, 

vocht of sterke magnetische velden. 

• Open de CD-deur. Til de CD-deur op, verwijder de transportkaart die tijdens de 

verzending werd gebruikt om de laser te beveiligen en werp deze kaart weg. 

• Steek de stekker in het stopcontact. 

VOEDINGSBRON 

Dit systeem is ontworpen om alleen op normale 230V ~ 50Hz wisselspanning te werken. Dit systeem op andere 

voedingsbron proberen te gebruiken kan tot schade aan het systeem leiden en dergelijke schade wordt door de 

garantie niet gedekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als niemand aan uit-knop drukken om het apparaat uit na het stoppen van spelen, zal het apparaat 

automatisch uitgeschakeld 

Stopcontact Netstekker 
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BELANGRIJK: De CD-deur optillen en laten zakken 

• Om de deur te openen, til het zover mogelijk omhoog totdat de deursteun in de open positie “vergrendelt”. 

• Om de deur te sluiten, til het iets op totdat de deursteun “ontgrendelt” en laat de deur vervolgens zachtjes 

zakken. 

OM BESCHADIGING VAN DE KAST OF HET DEUR TE VOORKOMEN, GEBRUIK NOOIT KRACHT OM DE 

DEUR TE SLUITEN. TIL ALTIJD DE DEUR OMHOOG OM DE DEURSTEUN TE ONTGRENDELEN. 

Deursteun, trek naar 
voren om de deur te 
ontgrendelen en te laten 
zakken. 

 
 
 
Om de deur op te tillen, til hier 
omhoog. 
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PLAATS VAN BEDIENINGSELEMENTEN EN INDICATORS 

 

VOORPANEEL 

 

1.) AM-afstemschaal. 

2.) FM-afstemschaal. 

3.) VOLUME-knop. 

4.) CD-deursteun. 

5.) CD-deur. 

6.) CD-lade. 

7.) CD-bedieningsknoppen. 

8.) Luidsprekers. 

9.) AAN/UIT-KNOP 

10.) HOOFDTELEFOONAANSLUITING 

11.) Functieknoppen (AM/FM/CD). 

 

 

ACHTERPANEEL 

 

23.) AC-netsnoer. 

24.) FM-antenne. 

 

 

 

BOVENAANZICHT (CD-SPELER) 

 

12.) FM ST-Indicator. 

13.) AFSTEM-knop. 

14.) PROGRAMMA-indicator. 

15.) Nummerweergave van de CD-track. 

16.) HERHALEN/ALLES-knop. 

17.) PROGRAMMA-knop. 

18.) ACHTERUIT SPOELEN-knop. 

19.) VOORUIT SPOELEN-knop. 

20.) AFSPELEN/PAUZE-knop. 

21.) STOP-knop. 

22.) CD-deur optilmechanisme. 
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GEBRUIKSAANWIJZING 

 

Naar de radio luisteren 

1.) Druk op de “Aan/Uit”-knop aan de zijkant van de kast en houd voor 1 seconde ingedrukt om het volume 
naar een lager niveau in te stellen. De achtergrondverlichting van de afstemschaal gaat aan. 

2.) Druk op de functieknoppen (AM/FM) voor de gewenste band, AM of FM. 

3.) Draai aan de “AFSTEM”-knop om op het gewenste radiostation af te stemmen. Als u op een stereo FM-zender 

afstemt, gaat de “FM ST.”-indicator aan. 

4.) Pas de “VOLUME”-knop naar wens aan. 

5.) Wanneer u met het luisteren klaar bent, druk op en houd de “Aan/Uit”-knop 3 seconden ingedrukt om het 

apparaat uit te schakelen. Het licht van de afstemschaal gaat “uit”. 

Antenne-informatie 

AM – De AM-staafantenne bevindt zich in de kast. Als het AM-ontvangst onbevredigend is, probeer de kast 

iets opnieuw te positioneren totdat de interne antenne het sterkste signaal ontvangt. 

 

FM - De FM-draadantenne bevindt zich aan de achterzijde van de kast. Pas eventueel de positie en de richting van 

deze antenne aan totdat u de positie vindt die de beste ontvangst geeft. 
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Compact Discs afspelen 

OPMERKING: Hoewel deze CD-speler naast normale CD’s ook CD-R, CD-RW-schijven kan lezen, kan de 

speelbaarheid van de CD-R/RW-schijven worden beïnvloed door het softwaretype waar de schijven mee zijn 

gemaakt en de kwaliteit en de conditie van de lege media die u gebruikt. 100% speelbaarheid kan niet worden 

gegarandeerd. Dit is geen indicatie van een probleem met de speler. 

1.) Druk op de “Aan/Uit”-knop aan de zijkant van de kast en houd voor 1 seconde ingedrukt om het volume naar een 
lager niveau in te stellen. De achtergrondverlichting van de afstemschaal gaat ‘aan’. 

2.) Druk op de functieknoppen ( CD ) voor de CD-functie. De nummerweergave van de CD-track gaat ‘aan’. 

3.) Plaats uw schijf op de CD-as met de bedrukte kant naar boven en laat de CD-deur zakken. 

4.) De schijf zal voor een paar seconden draaien terwijl de speler de schijf leest. De schijf 

wordt automatisch afgespeeld en de display toont het afspelende tracknummer. 

Opmerking: U kunt de CD-deur tijdens het afspelen open laten als u dat wenst, maar 

we raden aan om de deur voor een beter geluid weer te sluiten en ook om het 

ophopen van overtollige stof op de CD-as te voorkomen. 

5.) Pas de “VOLUME”-knop naar wens aan. 

Het afspelen gaat tot het einde van de schijf door. Wanneer de schijf is afgelopen, 

geeft de display het totaal aantal tracks op de CD weer. U kunt ook het afspelen op elk 

gewenst moment beëindigen door op de “STOP”-knop te drukken. 

De pauzeknop 

Druk in de afspeelmodus eenmaal op de “AFSPELEN/PAUZE”-knop. Het afspelen wordt 

gepauzeerd maar de schijf blijft draaien en de display knippert. Druk op de 

“AFSPELEN/PAUZE”-knop om het pauzeren te annuleren en het afspelen te hervatten. De 

display stopt met knipperen. 

Tracks overslaan en snel muziek zoeken 

Tijdens het afspelen van de CD/R-RW, druk herhaaldelijk op de “VOORUIT SPOELEN”- of “ACHTERUIT 

SPOELEN”-knop om de gewenste track of gewenste hoofdstuk van de track te selecteren. 
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Herhaaldelijk afspelen 

Met deze functie kunt u één track of de hele schijf continu herhalen. 

Om een enkele track te herhalen 

Druk één keer op de “HERHALEN/ALLES”-knop. De herhalingsindicator knippert. Druk op 

de “ACHTERUIT SPOELEN”- of de “VOORUIT SPOELEN”-knop om de gewenste track te 

selecteren en druk op de “AFSPELEN/PAUZE”-knop om het herhaald afspelen van de 

geselecteerde track te starten. 

Om de hele disc te herhalen 

Druk twee keer op de “HERHALEN/ALLES”-knop. De herhalingsindicator blijft ‘Aan’. 

Druk op de “AFSPELEN/PAUZE”-knop om het herhaald afspelen van de hele schijf te 

starten. 

Om het herhaald afspelen te annuleren, druk op de “HERHALEN/ALLES”-knop totdat de herhalingsindicator 

‘uit‘ gaat. Het herhaald afspelen kan ook geannuleerd worden door op de “STOP”-knop te drukken of door de 

functiekiezer naar de AM- of FM-positie te zetten. 

Geprogrammeerd afspelen 

Met deze functie kunt u CD 20 tracks op een schijf te programmeren om in elke gewenste 

volgorde af te spelen. 

Opmerking: U kunt tracks programmeren terwijl een schijf is gestopt. 

1.) Druk op de “PROGRAMMA”-knop om de programmamodus te openen. Het 

programmanummer geeft kort ‘0 1’ weer en de programma-indicator knippert. 

 

 

2.) Druk op de “ACHTERUIT SPOELEN”- of de “VOORUIT SPOELEN”-knop om het eerste 

tracknummer te kiezen dat u in het programmageheugen wilt invoeren. Voorbeeld: 

Tracknummer ‘8’. 

 

 

 

PROGRAMMA 

PROGRAMMA 



                                                                                                                               
                                                                                NR975/ Nederlandse Handleiding 

 

 7

3.) Wanneer het gewenste tracknummer op de display verschijnt, druk opnieuw op de 

“PROGRAMMA”-knop om de track op te slaan. 

 

 

 

4.) Herhaal de stappen 2-3, selecteer telkens een andere track totdat u 20 CD-tracks in het 

programmageheugen hebt ingevoerd. 

Opmerking: U kunt dezelfde track programmeren om meerdere malen in de 

programmareeks af te spelen, indien gewenst. 

5.) Druk op de “PLAY/PAUSE”-knop om het geprogrammeerd afspelen te starten. De 

programma-indicator stopt met knipperen en blijft ‘aan’. Het afspelen begint met de eerste 

track dat u hebt geprogrammeerd en zal doorgaan totdat de laatste geprogrammeerde 

track is afgespeeld. 

 

 

PROGRAMMA 

PROGRAMMA 
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