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Algemene bediening 
Hoofdapparaat 

 
 
1. VOLUMEUP 
2. FUNCTION 
3. DBBS 
4. CLKSET 
5. FM ANTENNE 
6. / PRESET – 

7. / PRESET + 
8. MEMORY 
9. TUNE +/ FOLDERUP 
10. VOLUMEDOWN 

11. / STANDBY 
12. MONO / STEREO 

13. MODE: HERHAAL/ HERHAAL 
ALLES/WILLEKEURIG 

14. LCD SCHERM 

15. STOP 

16. / SCAN 
17. CD DEKSEL OPEN 
18. TUNE - / FOLDERDOWN 
19. 3,5 mm KOPTELEFOON AANSLUITING 
20. CD DEKSEL 
21. STROOMAANSLUITING 
22. BATTERIJ COMPARTIMENT 

 
Algemene bediening 
Het apparaat in- of uitschakelen 

•Druk op  om het apparaat in of uit te schakelen (standby mode). 
Instellingen van het geluid 
•Druk op VOLUMEUP/DN om het geluidsniveau in te stellen. 
Het huidige volume wordt kort op het scherm weergegeven, voordat wordt teruggeschakeld 
naar de vorige weergave. 
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Stroombesparingsmode 
•Dit apparaat heeft een ingebouwde stroombesparingsmode, die automatisch omschakelt naar 
STANDBY mode om het stroomverbruik te verminderen, als blijkt dat het apparaat niet in 
gebruik is (niet-actief). 
• Dit automatisch overschakelen naar STANDBY mode gebeurt ongeveer 10-15 minuten na de 
volgende omstandigheden:         
CD mode: Het afspelen van een CD is gestopt.        . 
 
•Om het apparaat weer te activeren nadat automatisch de standby-mode is ingeschakeld drukt 

u op de  toets om het apparaat in te schakelen.         
Afspeelfuncties: 
• Herhaal / ALLES afspelen, druk op de MODE toets 
• Willekeurig afspelen, druk op de MODE toets totdat “RAND” op het scherm wordt getoond 
 
Kloktimer en slaapfunctie 
 
Klok 
Instellen van de tijd: 
1. Schakel het apparaat in standby-mode en druk de CLKSET in en houd deze 2 seconden 

vast. 
Druk op TUNEUP + of TUNEDN - om een 12- of 24-uurs klok te kiezen. 

Op het scherm wordt  of  uur weergegeven. 

 
 
2. Druk op CLKSET om te bevestigen. 
3. Druk op TUNEUP + of TUNEDN - om het uur in te stellen. 

 
4. Druk op CLK.SET om te bevestigen. 
5. Druk op TUNEUP + of TUNEDN - om de minuten in te stellen. 

 
6. Druk op CLKSET en de klok is nu ingesteld. 
Opmerking: 
• Als de digitale klok niet is ingesteld, dan zal de tijd continue knipperen, wat aangeeft dat de 
correcte tijd nog niet is ingesteld. 
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CD afspelen 
 
CD/ MP3 schijven afspelen 
Het starten van de CD mode: 
•Druk herhaaldelijk op de FUNCTION toets todat CD mode is geselecteerd. 
•Het CD icoon verschijnt op het scherm als CD mode is geselecteerd. 
 
CD afspelen starten: 

1. Druk op de OPEN toets om de CD deksel te openen 
“OP” verschijnt op het scherm. 

2. Doe een audio CD of een data CD in de CD lade.  
3. Druk aan de rand van de CD deksel om deze te sluiten. Het apparaat begint de 

informatie op de schijf te lezen. Het totaal aantal nummers op een audio CD 
 
Het afspelen: 

1.  Druk op  om met afspelen te starten. 

2.  Druk tijdens het afspelen op  om te pauzeren. Druk opnieuw om te hervatten. 

3.  Druk op  of  om naar het vorige of volgende nummer te springen. 

4.  Druk  of  in en houd vast om snel terug of vooruit te zoeken binnen hetzelfde 
nummer. Laat de toets los om afspelen op normale snelheid te hervatten. 

5.  Druk op  om met afspelen te stoppen. 
 
Afspelen inprogrammeren: 
De programmamode laat u 20 nummers in iedere gewenste volgorde afspelen. U kunt binnen 
een programma ook hetzelfde nummer meerdere keren laten afspelen. 

1.  In CD mode drukt u op  om het afspelen van de schijf te stoppen. 
2.  Als het afspelen gestopt is, drukt u op de MEMORY toets 
• PROG en P01 verschijnen op het scherm.    
P staat voor programmamode en 01 staat voor de eerste geheugenplaats.  

3.  Druk op  of om het nummer voor de eerste geheugenplaats te kiezen. 
4.  Druk op MEMORY om het gekozen nummer in deze geheugenplaats op te slaan. 
5.  Herhaal stappen 3 en 4 om nog meer nummers in te programmeren. Tot 20 nummers 
kunnen worden ingeprogrammeerd. Als u probeert meer dan 20 nummer op te slaan, dan 
verschijnt “FUL” op het scherm, dit betekent dat het geheugen vol is. 

6.  Druk op  om het afspelen van de ingeprogrammeerde nummers te starten. Het afspelen 
stopt als alle ingeprogrammeerde nummers zijn afgespeeld. 

7.  Om opnieuw de ingeprogrammeerde nummers af te spelen drukt u op  . 
8.  Om de geprogrammeerde volgorde uit het geheugen te wissen drukt u in programmamode 

tweemaal op  , of opent de CD lade 
.• PROG verdwijnt van het scherm. 
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Een muziekbestand opzoeken en beluisteren: 
Zodra een schijf beplaatst is begint het apparaat te zoeken naar mp3-bestanden. 

1.  Druk op  om met afspelen te starten. 

2.  Druk op  om het afspelen te pauzeren, druk opnieuw om te hervatten. 

3.  Druk op  of  om naar het vorige of volgende nummer te springen, of druk op

UN / DN om de map te kiezen. 

4.  Druk op  om met afspelen te stoppen. 
Andere afspeelfuncties: 
• Herhaal / ALLES / MAP afpselen 
• Willekeurig afspelen 
De handelingen zijn dezelfde als bij het afspelen van CDs. Zie de algemene bediening voor 
details.  
 
FM (UKW) RADIO 
 
Het starten van FM RADIO mode: 
• Druk de FUNCTION toets herhaaldelijk in totdat “rAd” op het scherm zichtbaar is 
• FM wordt op het scherm getoond als FM mode is gekozen.  
 
Volledige scan uitvoeren en opslaan 

• Druk de / SCAN toets in en houd 2 seconden vast, het apparaat voert een volledige scan 
uit. 
 
FM frequentie scan uitvoeren: 
• Druk op TUNEUP + of TUNEDN - om de frequentie in te stellen. Gebruik deze methode om af 
te stemmen op zwakke of verre zenders, die niet sterk genoeg zijn om te worden gevonden 
tijdens het automatisch zoeken. 

 
• Druk op TUNEUP + of TUNEDN en houd vast totdat de frequentie op het scherm begint te 
veranderen, laat dan de toets los om automatisch naar de volgende zender te zoeken. 
Om het station als voorkeuzezender in te stellen:  
1.  Stem op een frequentie af en druk dan op de MEMORY toets. 
2.  Op het scherm staat “P01”, druk dan op de MEMORY toets om het de voorkeuzezender op 
te slaan 

 
.• U kunt tot 30 FM zenders opslaan. Een vooringestelde zender beluisteren 

23. :• In FM mode drukt u op de / PRESET– of / PRESET+ toets om een 
voorkeuzezender op te roepen. 
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Om stereogeluid in FM mode in of uit te schakelen: 

• Druk op de  toets om stereo geluid in of uit te schakelen. 
 
Antenne 
FM antenne 
• Trek de telescopische antenne uit. Trek de antenne uit en draai deze. Duw de antenne iets 
terug als het signaal te sterk is (erg dicht bij de zender). 
Technische specificaties 
Stroomvoorziening   AC 230V~ 50Hz  

DC 9V (UM-2, C grootte x 6) 
Stroomverbruik:    15W  
 
Tuner  
FM bereik:     87,5 MHz tot 108 MHz 
Vooringestelde zenders:   FM-30 
 
Specificaties kunnen zonder opgave van redenen gewijzigd worden. 
Copyright Wörlein GmbH 
 
 


