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Draagbare CD-speler met 60 seconden anti-skip 

 

 

 

GEBRUIKERSHANDLEIDING 

 

 



 

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw draagbare CD-speler. 

Zorg ervoor dat u alle onderdelen heeft ontvangen en dat er geen onderdelen ontbreken of 

beschadigd zijn tijdens de verzending. Bij twijfel, gebruik de draagbare CD-speler niet en 

neem onmiddellijk contact op met de serviceafdeling.  

Om ervoor te zorgen dat u vele jaren plezier heeft van dit product, lees de volgende 
instructies zorgvuldig en bewaar deze op een veilige plaats als toekomstige referentie. 
 

Veiligheidsinstructies: 

 
WAARSCHUWING! 

 
Lees deze instructies zorgvuldig voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. 
 

 Controleer of de aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van het lokale 
elektriciteitsnetwerk alvorens het apparaat met stroom te verbinden. 

 Het apparaat is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Reparaties mogen alleen worden 
uitgevoerd door een hiervoor gekwalificeerd bedrijf.  Reparaties uitgevoerd door niet 
gekwalificeerde bedrijven kan gevaar opleveren voor de gebruiker en de garantie zal dan komen 
te vervallen   

 Gebruik het apparaat niet nadat er een storing is opgetreden of het op enigerlei wijze is 
beschadigd of is gevallen. 

 Apparaat niet blootstellen aan vocht.  

 Plaats nooit zware voorwerpen of met vloeistof gevulde objecten op het apparaat. 

 Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, in direct zonlicht of een stoffige, 
zanderige of vochtige omgeving.  

 Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is. 

 Steek geen vreemde voorwerpen in een van de uitgangen van het apparaat. 

 Het apparaat is geen speelgoed. Het mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan acht 
jaar. 

 Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of 
mentale vermogens, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen over het veilig gebruik 
ervan. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

1. CD-klep  

2. AFSPELEN / PAUZE 

3. STOP / UIT 

4. MODUS  

5. OPENEN / EJECT 

6. OVERSLAAN / ZOEKEN  

7. PROGRAM  

8. VOLUME  

9. DC-ingang  

10. Audio hoofdtelefoon ingang  

11. Batterijcompartiment 

 
 



 
 
De CD-speler wordt gevoed door twee AA-batterijen (UM-3) of een AC-adapter. Let op: 
Zowel de batterijen als de AC-adapter worden niet meegeleverd. 
 
Gebruik van batterijen (NIET MEEGELEVERD) 

1. Open het batterijcompartiment (11) aan de achterkant van de CD-speler door de 
batterijklep open te schuiven en voorzichtig naar boven te trekken. 

2. Controleer de polariteit (+/-) in het batterijcompartiment. 
3. Plaats twee AA-batterijen (UM-3) met de polen in de juiste richting. 
4. Doe de batterijklep weer dicht. 

Voor de beste prestaties en verlengde gebruiksduur, raden we het gebruik van 
alkalinebatterijen aan.  
 
BELANGRIJK! 

 Zorg er altijd voor dat de batterijen correct zijn geplaatst. Onjuiste polariteit kan uw 
draagbare CD-speler beschadigen. 

 Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar. 

 Gebruik nooit alkaline, standaard (koolstof-zink) en oplaadbare (nikkel-cadmium) 
batterijen door elkaar. 

 Als u uw draagbare CD-speler voor een langere periode niet gebruikt, verwijder dan 
altijd de batterijen. Oude of lekkende batterijen kunnen schade aan het apparaat 
veroorzaken en kan de garantie ongeldig maken. 

 Gooi nooit batterijen weg in vuur. Batterijen kunnen lekken of exploderen. 
 

Gebruik van een AC-adapter (NIET MEEGELEVERD) 
1. Steek de DC-plug (aan het einde van het AC-adaptersnoer) in de DC-ingang (9) 
2. Steek de AC-adapter in een 220/230 V~ 50 Hz stopcontact.  
3. De CD-speler zal automatisch overschakelen van batterijen naar de AC-adapter. 

 
BELANGRIJK! 

 Gebruik alleen een adapter met een uitgangsspanning van 4,5 V en 650 mA, met een 
gecentreerde negatieve stekker. 

 

Hoofdtelefoon  

 Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het auto rijden, fietsen of het bedienen van een 
ander gemotoriseerd voertuig.  

 Speel uw hoofdtelefoon niet af op hoog volume tijdens het lopen, vooral tijdens het 
oversteken van wegen kan dit gevaarlijk zijn. 

 Vermijd het gebruik van hoofdtelefoons op hoog volume. Gehoorexperts raden het 
continu luid  afspelen sterk af. Als u oorsuizen ervaart, verminder dan het volume of 
stop met het gebruik. 

 Houd het volume altijd op een matig niveau zodat u geluiden van buitenaf kunt horen en 
houdt rekening met uw omgeving 

 Gebruik voor het schoonmaken een zachte, droge doek. 

 Apparaat nooit onderdompelen in water. 
 

 



Laden van een CD 

1. Druk zachtjes op de knop OPENEN/EJECT (5) om de CD-klep (1) te openen. 
2. Plaats de CD in de speler met het label omhoog geplaatst. 
3. Sluit voorzichtig de CD-klep (1). 

 

Afspelen  van een CD 

1. Sluit uw hoofdtelefoon aan op de audio hoofdtelefoon ingang (10) 
2. Druk op de knop AFSPELEN/PAUZE (2) om het apparaat te starten en de geladen CD 

af te spelen. (Elektronische schokbeveiliging wordt automatisch geactiveerd en "ESP" 
zal gaan knipperen op het SCHERM) 

3. Druk op de knop AFSPELEN/PAUZE (2) om te pauzeren wanneer u maar wilt. 
4. Druk opnieuw op de knop AFSPELEN/PAUZE (2) om het afspelen te hervatten. 

  

Overslaan/zoeken bij het afspelen van een CD 
1. Druk een of meer keer op de knop  om verder te gaan naar het gewenste 

volgende nummer. 

2. Druk op en houd de knop  ingedrukt om vooruit te spelen in het huidige nummer. 

3. Druk een of meer keer op de knop  om terug te gaan naar een gewenst eerder nummer. 

4.  Druk op en houd de knop  ingedrukt om achteruit te spelen in het huidige nummer. 

 

Stoppen van een CD  

1. Druk op de knop STOP (3) om de CD tijdens het afspelen te stoppen. 

       2.   Druk nogmaals op STOP (3) om de CD-speler uit te schakelen. 

 

Nummers afspelen op een CD in een geprogrammeerde volgorde  

1. Druk op de knop PROG (7). "00" zal beginnen te knipperen op het SCHERM. 
2. Druk op de knop OVERSLAAN/ZOEKEN (6) om het nummer te selecteren dat u wilt 

programmeren. 
3. Druk op de knop PROG (7) om het geselecteerde nummer op te slaan in het 

programma. 
4. Herhaal stap 2 en 3 om maximaal 20 nummers te programmeren om af te spelen in 

de volgorde waarin ze zijn geprogrammeerd. 
5. Druk op de knop AFSPELEN/PAUZE (2) om de geprogrammeerde nummers af te 

spelen. "PROG" wordt weergegeven op het SCHERM. 

 

Overige afspeelmodus 

1.   Druk één keer op de knop MODUS (4), "  1" zal op het SCHERM verschijnen en de 

       CD-speler zal het huidige nummer continu afspelen. 

2. Druk opnieuw op de knop MODUS (4), "  ALL" zal verschijnen op het SCHERM, de 

       CD-speler zal de hele CD continu afspelen. 

3. Druk opnieuw op de knop MODUS (4), "INTRO" zal verschijnen op het SCHERM, de 

CD-speler zal de eerste 10 seconden van elk nummer op de CD afspelen. 

4. Druk opnieuw op de knop MODUS (4), "RND" zal verschijnen op het SCHERM, de 

CD-speler zal de nummers willekeurig afspelen. 

5. Druk nogmaals op de knop MODUS (4), de CD-speler zal normaal afspelen hervatten. 

 

 



 

Digitale volumecontrole 
Druk op knoppen VOLUME+ of VOLUME - (8) om het volume aan te passen.  

 
AANDACHT: Vermijd langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus, aangezien dit 
permanente gehoorbeschadiging kan veroorzaken. 

 

INDICATOR LAGE BATTERIJ 
Vervang de batterijen als de indicator batterijvervanging  knippert op het scherm. 

 
WAARSCHUWING! 
Wijzigingen of modificaties aan de CD-speler die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de 
partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om 
de apparatuur te bedienen teniet doen. 
 
 
Zorg en onderhoud 

 Reinig met een zachte, vochtige doek welk lichtelijk bevochtigd is met water of een mild 
reinigingsmiddel. 

 Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen   zoals alcohol, benzine of verdunners. 

 Laat de CD-speler nooit in direct zonlicht of op hete, vochtige of stoffige plaatsen achter. 

 Houdt de CD-speler buiten bereik van verwarmingsapparaten en bronnen van elektrisch 
geluid zoals fluorescentielampen en motoren. 

 

 
 

 

Het doorgestreepte Wheelie Bin-logo wordt gebruikt om elektrische 

producten te markeren die niet mogen worden verwijderd met normaal 

huishoudelijk afval.  

 

      

   

Gemaakt in China 


