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Locatie van bedieningen 
Hoofdeenheid 

Bovenaanzicht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achteraanzicht 
 

 
 
1. HERHAAL 8. LUIDSPREKERS 15. FM-RADIO STEREOSCHAKELAAR 
2. STOP 9. CASSETTEKLEP 16. AFSTEMREGELING 
3. VORIGE- 10. FM-ANTENNE 17. TAPETOETS 
4. LED-SCHERM 11. HANDGREEP 18. HOOFDTELEFOONUITGANG 
5. PROGRAMMEREN 12. FUNCTIESCHAKELAAR 19. AUX-INGANG 
6. AFSPELEN/PAUZE 13. CD-KLEPJE 20. STROOMINGANG 
7. VOLGENDE+ 14. VOLUMEREGELING  
 

Installatie 
• Selecteer een geschikte locatie voor het apparaat zoals een droog, vlak oppervlak waarop het apparaat 

niet kan verschuiven en eenvoudig te bedienen is. 
• Zorg ervoor dat het apparaat goed wordt geventileerd. 
• Verwijder het beschermlaagje van de display indien nog steeds aanwezig. 

 
Stroomvoorziening 

• Verzeker dat de spanning hetzelfde is als is aangegeven op het typeplaatje van het model. 
• Sluit de meegeleverde voedingskabel (controleer eventueel de batterijhouder) aan op een correct 

geïnstalleerd stopcontact en op de voedingsaansluiting op de achterzijde van het apparaat. 
 
De batterijen installeren (niet inbegrepen) 

1. Open het klepje van de batterijhouder. 
2. Installeer 6 batterijen van het type UM-2 (afmeting “C”) 1,5 V en let hierbij op de juiste polariteit (zie bodem 

van batterijhouder). 
3. Sluit daarna het deksel van het batterijvak. 
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OPMERKING: 
Wanneer de voedingskabel is aangesloten, worden de batterijen automatisch uitgeschakeld. 
 
LET OP: 

• Batterijen kunnen lekken en elektrolyt verliezen. Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat voor 
langere tijd niet gebruikt. 

• Combineer geen verschillende batterijtypes of nieuwe en gebruikte batterijen. 
• Dank batterijen niet af als normaal huishoudelijk afval. Lever oude batterijen in op specifieke 

inzamelpunten of bij de winkel. 
 
WAARSCHUWING: 
Stel batterijen nooit bloot aan teveel hitte, zoals zonlicht, vuur, enz. Risico op ontploffing! 
 
OPMERKING: 
Als het apparaat voor ca. 10 minuten geen signaal ontvangt, schakelt deze automatisch UIT. 
 

De radiotuner bedienen 
 
Naar de FM-radio luisteren  

1. Stel de schakelaar “FUNCTIE” in op de modus “RADIO”. 
2. Stem de radiofrequentie af op het gewenste station met de knop “TUNER”. 
3. Pas “VOLUME” aan op het gewenste niveau. 

 
FM / FM-Stereo ontvangst 
Stel de schakelaar “FM-RADIO STEREO” in op modus MONO of STEREO voor FM-ontvangst.  
De stereo-indicator zal oplichten wanneer FM-Stereo ontvangst beschikbaar is om aan te geven dat de modus FM 
ST. actief is.  
 

Cassettebediening 
 
Cassettes afspelen 

1. Draai de functieschakelaar naar de stand UIT/TAPE. 
2. Druk op de knop STOP/UITWERPEN om de cassettehouder te openen. 
3. Plaats een opgenomen audiocassette in de houder met de opening van de tape omhoog gericht en met de 

zijde waar u naar wilt luisteren naar voren gericht (volle spoel aan de rechterzijde). Sluit vervolgens de 
cassettehouder. 

4. Druk op de knop START om naar de tape te luisteren. 
5. Druk op de knop STOP/UITWERPEN om het afspelen te stoppen. 
6. Gebruik de pijltjestoetsen om de tape naar wens vooruit of terug te spoelen. 
7. Druk altijd op de knop STOP/UITWERPEN wanneer u de tape van richting verandert of stopt. Hierdoor 

voorkomt u beschadiging van het apparaat en de tape. 
8. Als u nogmaals op de knop STOP/UITWERPEN drukt, zal het klepje van de cassettehouder openen. 
9. Druk op de knop PAUZE om het afspelen even te onderbreken. Druk nogmaals op deze knop om het 

afspelen te hervatten. 
 

Bediening van de cd-speler 
 

1. Stel de schakelaar “FUNCTION” in op de modus “CD”. 
2. Open het CD-klepje en plaats een CD met de bedrukte zijde omhoog in de CD-houder. 
3. Sluit het CD-klepje. 
4. De geplaatste disk wordt automatisch ingelezen. Het totale aantal tracks zal op de display verschijnen. 
5. Druk op de toets “START / PAUZE” om het afspelen van de CD te starten. 
6. Pas “VOLUME” aan op het gewenste niveau. 
7. Druk nogmaals op de toets “START / PAUZE” als u het afspelen tijdelijk wilt stoppen. 
8. U kunt een CD verwijderen door eerst op de toets “STOP” te drukken, de CD-houder te openen en de CD 

er voorzichtig uit te halen. 
 

Houd het CD-klepje altijd gesloten. 
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OPMERKING: 
• Als u een disk verkeerd om plaatst of als er geen disk is geplaatst, zal “No” op de display verschijnen. 
 
Geprogrammeerd afspelen 
Dit kan worden gebruikt om iedere gewenste volgorde van de nummers te programmeren. 
Tot maximaal 20 tracks kunnen geprogrammeerd worden voor het afspelen in willekeurige volgorde. 
 
Zorg ervoor op de toets “STOP” te drukken voordat u deze functie gebruikt. 

1. Druk op de toets “PROGRAMMEREN”, “01” zal op de display knipperen. 
2. Selecteer de gewenste track met de toets “VOLGENDE +” of “VORIGE -”.  
3. Druk nogmaals op de toets “PROGRAMMEREN” om de gewenste track in het programmeergeheugen te 

bevestigen. 
4. Herhaal stappen 2 en 3 om meerdere tracks in het programmeergeheugen op te slaan. 
5. Wanneer alle gewenste tracks zijn geprogrammeerd, kunt u op de toets “START / PAUZE” drukken om de 

disk in de geprogrammeerde volgorde af te spelen. 
6. Druk tweemaal op de toets “STOP” om de geprogrammeerde afspeelmodus te annuleren. 

 
MODUS  
Druk voorafgaand aan of tijdens het afspelen van een CD op de toets “HERHALEN”, telkens dat u op de toets 
drukt wordt de afspeelmodus als volgt veranderd: 

1 - HERHAAL 1 (de herhaalindicator knippert.) 
2 - HERHAAL ALLES (de herhaalindicator brandt constant.) 
3 - NORMALE AFSPEELMODUS 

 
 

Naar een externe audiobron luisteren 
Als u in de modus “CD” of “RADIO” via de AUX-ingang wilt afspelen, dient u een extern apparaat op de AUX-
ingang aansluiten via een 3,5 mm stekker. Het geluid van het externe apparaat zal uit de luidsprekers klinken en u 
kunt het volume aanpassen op de externe audiobron. Raadpleeg voor andere functies a.u.b. de 
gebruikshandleiding van de externe audiobron. 
 
OPMERKING: 
Stel het volume van het externe apparaat in op een comfortabel niveau. 
 

Via de hoofdtelefoonuitgang luisteren 
U kunt privé naar muziek luisteren door een hoofdtelefoon met een 3,5 mm stereo stekker aan te sluiten op de 
hoofdtelefoonuitgang op de achterzijde van het apparaat. De luidsprekers zullen vervolgens worden gedempt. 
 
OPMERKING: 
Stel het volume van het externe apparaat in op een comfortabel niveau. 
 

Reiniging en onderhoud 
 
WAARSCHUWING: 
Dompel het apparaat nooit in water. 

• Haal tijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. 
• Eventuele vlekken op de behuizing kunnen worden afgeveegd met een ietwat vochtig doekje zonder 

enigerlei reinigingsmiddelen. 
 

AUTOMATISCH OVERSCHAKELEN NAAR STAND-BY 
 
Als het apparaat voor 10 minuten niet wordt gebruikt, schakelt deze automatisch op energiebesparingmodus. 
Stel in dit geval a.u.b. de schakelaar “FUNCTIE” opnieuw in. 
  

HERHAAL 1 HERHAAL 
ALLES 

NORMALE 
AFSPEELMODUS 
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Specificaties 

 
Radiofrequentiebereik FM 87,5 – 108MHz 
Voeding naar het apparaat AC 230V ~ 50Hz 
 DC UM-2 (afmeting “C”) 1,5 V batterijen x 6 stuks (batterijen niet 

inbegrepen) 
Afmetingen van het apparaat 290 (L) x 215 (B) x 132 (H) mm 
Uitgangsvermogen 2 x 1 Watt 
Gewicht van het apparaat ca. 1,7Kg 
 
DE SPECIFICATIES EN HET EXTERNE UITERLIJK VAN HET APPARAAT KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE 
KENNISGEVING WORDEN VERANDERD. 
 
 

Importeur 
 
Wörlein GmbH 
Gewerbestrasse 12 
D 90556 Cadolzburg 
Duitsland 
 
Tel.: +49 9103 71 67 0 
Fax: +49 9103 71 67 12 
E-mail: service@woerlein.com 
Website: www.woerlein.com 
 

mailto:service@woerlein.com
http://www.woerlein.com/

