
 

Veiligheidsmaatregelen 

- Dit product is ontworpen voor gebruik in matig dimares. Gebruikt niet of installeert deze     
eenheid waar het zou worden blootgesteld zonlicht of in bijzonder hete temperatures. 

  Te leiden of nabij een radiator, fornuis of toestel die groenten verwarmen. 
- Neem deze eenheid in de badkamer of nabij een zwemmende poel niet. Gebruik het niet waar 

het zou worden blootgesteld te bewateren, vochtigheid, die of druipt te bespatten. 
- Geen voorwerpen vulden met vloeistoffen, zoals vazen, zal op het product geplaatst worden. 
- Geen naakte vlambronnen, zoals aangestoken snoep, zouden op het product moeten geplaatst 

worden. 
- Indien water in de eenheid krijgt. Trek het stroomsnoer van de aanbodcontactdoos uit en 

raadpleeg uw handelaar. 
- Behandel het stroomsnoer met natte handen niet. Om elektroshock te vermijden, raak NOOIT 

interne delen aan. Herstelt/onderhouden zou zich naar gekwalificeerd dienstpersoneel moeten 
verlaten worden. 

- Wanneer of verbindend van het hoofdaanbod los te koppelen, houd vast de stekker, niet het 
snoer. Trekkend van het snoer kan het beschadigen en zou gevaarlijk kunnen zijn. 

- Laat vallen de eenheid, verspil geen vloeistof erbinnen of iedereen staat toe dat voorwerpen in 
het te vallen. 

- Indien de eenheid verzuimt te bedienen, gebrek aan samenhang van de hoofd en cosult 
qualifiedservice personeel. 

- Wanneer een heel kleine stroom aansloot zal vloeien. Om elektriciteit te redden en voor 
veiligheid wanneer de eenheid voor een verlengde tijdsperiode te niet gebruiken, het wordt 
aangeraden dat het product volledig aan de ACE hoofdcontactdoos is losgekoppeld. 

- Raadpleeg uw meest nabij handelaar wanneer schade, ontkoppeling of contactmislukking met 
het snoer is gevonden. 

- Buig het snoer scherp, trek of draai het niet samen. 
- Wijzig het stroomsnoer in manier niet. 
- Voeg geen metalen voorwerpen in de eenheid in. 
- Voeg geen metalen voorwerpen in de eenheid in. 
- Met betrekking tot defectten gevolge van elektrostatische ontlading reset slechts het product 

aansluit opnieuw van machtbron kan vereist worden normale operatie te hervatten. 
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Plaatsend van de eenheid 
 
- Een minimumafstand van 6 Inch moet gehandhaafd worden voldoende ventilatie te verzorgen. 

- Sta toe dat geschikte ventilatie voor de eenheidsventilatie door het bedekken van de 
ventilatieopeningen met onderdelen zoals kranten, tafeldoeken, curtainsetc zou moeten niet 
belemmerd worden. Sta het op een dik hooptapijt of installeer het in een plaats met arme 
luchtstroom niet. 

- Plaats de eenheid op een flat zelfs bovenkomt. 

- Gebruik de eenheid in buitensporig hete koude stoffige, vochtige of vochtige plaats niet. 

- Condensatie kan in de cd-speler vormen indien de eenheid overal warme en vochtige is verlaten 
of indien u de eenheid van ergens koud (b.v. Uw autolaars) naar een warme kamer beweegt. In 
dit geval verhuur de eenheid betekent 1-2 uren of neemt geleidelijk de kamertemperatuur zo de 
eenheid is droog toe voor u het gebruikt. 

- Plaats het niet waar het onderwerp naar trilling zou kunnen zijn 

- Plaats het niet waar het door een magneet of spreker zou kunnen gemagnetiseerd worden 
aangezien er magneten in de sprekers zijn, plaats niet banden of magnetische kaarten op hen 
zoals geregistreerde gegevens zouden kunnen uitgeveegd worden. 

- Wanneer deze eenheid nabij een tv is gebruikt, zou de tv afbeelding kunnen vervormd worden. 
Indien dit gebeurt, beweeg de eenheid weg van de tv. Indien dit de toestand niet verbetert, 
vermijd met de eenheid wanneer de tv aangezet is. 

- Houd de CD deur bij die zo de lens wordt gesloten wordt niet vervuild door stof. Raak de lens 
niet aan. 

 

Veiligheid Mechanisme: 

Deze eenheid fuseert een veiligheidsinterlockmechanisme whcih inschakelt de laserstraal en, 
zodat wanneer de schijfhouder open is, de laserstraaleindes automatisch. 
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Locatie van Controles 
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Locatie van Controles 

Het voorste overzicht 

1. Sprekerraam 

2. Volume/aan/van Knop 

3. FM LEIDDE ST 

4. CD GELEIDE 

5. 'S morgens schakelaar dichtknoop 

6. FM schakelaarknoop 

Bovenaanzicht 

7. CD/RADIO schakelaarknoop 

8. Afstemmend Knop 

9. CD Herhaal Alle indicators 

10. CD Programmaindicator 

11. CD Tentoonstelling GELEIDE 

12. CD Toneelstuk/Pauzeindicator 

13. CD Herhaling / Alle Knopen 

14. CD Programma Knoop 

15. CD Achterwaarts Weglaat Knoop 

16. CD Doorzend Weglaat Knoop 

17. CD Toneelstuk/Pauze Knoop 

18. CD Stopknop 

19. CD Kamer 
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20. CD Oriëntatiearm 

21. Controleer CD dekselarm 

22. CD deksel 

Achteroverzicht 

23. 3.5 Mm Oortelefoon Jack 

24. FM.ANTENNE 

25. Wisselstroomsnoer 

 

Technische specificities 

Drijf aanbod aan 

Wisselstroom     230 V ~ 50 HZ  

Audiooutput Macht    1.5 Watts x2RMS 

Drijf Verbruik aan     12 W 

Eenheid Afmeting     310(L)x206(B)x210(H)mm 

Nettogewicht     4 KGS 

 

Radiofrequentiedekking 

FM      88-108 MHZ 

'S morgens/MW     530 -1600 KHZ 

 

Cd-speler 

Frequentie Reactie     100 HZ-16 KHZ 
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Voorbereiding voor gebruik 

Pak voorzichtig de Hoofdeenheid van zijn karton uit (probeer niet om iets aan dit  stadium te 
verbinden). U zou de volgende onderdelen moeten hebben: 

 
1.

 

Deze Handleiding.

 

2.
 

Hoofdeenheid met gebouwde in ACE stekker.  

voor het geval dat u de Hoofdeenheid aan een latere datum wilt vervoeren.
 

 

Aansluitingen 

- Controleer die het hoofdaanbod 230 V is - 50 HZ  

- Verbind het wisselstroomsnoer naar het ACE afzetgebied 

- Wikkel de FM antenne af 

 
Wisselstroomoperatie 

- Indien u wenst uw eenheid van een stopcontact aan te drijven, vind een locatie die dicht en 

binnen gemakkelijke toegang van een afzetgebied is. Rek de kabel niet uit- indien u geen 
aanbod kunt bereiken dat u een alternatieve locatie voor het systeem zou moeten vinden. 

- Verbind het wisselstroomsnoer in een geschikt afzetgebied en schakelaar aan aan de 
hoofdstekker indien de contactdoos een schakelaar heeft. 

 

Inschakelend Hoofdmacht 

Uw systeem komt gepast met een kabel en stekker. Verzeker de spanning is compatibel en sluit 
de eenheid op een afzetgebied om in te schakelen aan. 

 

Regelend van het geluid 

Om het geluid te regelen draai de Volume Knop opgespoorde aan de linkerkant zijde van uw 
systeem. 

 

 Indien elke deze onderdelen missen,raadpleeg uw handelaar bijhoudt enig verpakking 



Met de Radio 

Om de radio aan te zetten 

Vergewis u ervan dat de macht één is voor op de radio draait. Draai de functieknop. 7 naar 
radiopositie. Gebruik het 's morgens/FM. St Bandkeuzeschakelaar om de band te selecteren. 
Draai de Stemknop om het kanaal te selecteren dat u wilt. 

 

Antenne 

Voor de beste FM ontvangst verleng de draadantenne opgespoorde aan de rug van de eenheid. 
Beweeg het rondom tot u de beste FM ontvangst krijgt. 

 

Geef om & Onderhoud 

Reinigend CD'S 

Gebruik een zacht doek om vingerafdrukken weg te vegen en van de schijfoppervlakte af te 
stoffen. Wis in een rechte lijn van het midden naar de buitenkant van de schijf. Kleine 
stofpartikels en lichte vlekken zullen reproductiekwaliteit niet treffen 

- Gebruik nooit chemische stoffen zoals recordverstuivers, antistatische verstuivers, benzine of 
verdunners om uw Cd's te reinigen 

- Om het risico van krassen te verminderen, zet alstublieft de CD terug in de zak na met voor 
lange peiods. 

- Stel geen CD'S bloot om zonlicht, hoge vochtigheid of hoge temperaturen voor lange perioden 
te leiden 

- Steek geen papier of schrijf iets op beide zijden van de CD. 

- Enkel kan schijftonen op deze eenheid gespeeld worden. 

 

Reinigend van de lens 

Een vuile lens zal geluidweglaten veroorzaken en indien de lens heel vuil is, kan de CD niet 
werken. Gebruik alstublieft reinigende schijf. 
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Met de Cd-speler 

Behandel Samenpers Schijven 

Om een CD van het te verwijderen´s opslaggeval, druk op het midden van het geval neer en hef 
de schijf uit op. Houd de schijf door de randen vast. Vermijd aanraken de geregistreerde zijde 
van de schijf. 

 

Lading CD'S 

Zet de functiekeuzeschakelaar naar de CD positie. Open het CD deksel, zet de CD oriëntatiearm 
op. 20.  
Plaats de CD in het compartiment met de etiketzijdebekleding omhoog. 
 Zet de CD oriëntatiearm neer, wanneer de scherm dispays ´´---´´ en flitsen.  
 
De CD zal gaan rondom en rondom en het zal het totale nummer na 10 seconden tonen. 
 

Alstublieft merk op: 
 
- Zet niets behalve een CD in het compartiment. Andere voorwerpen kunnen het mechanisme 

beschadigen. 
- Doe undraw het CD Oriëntatie Deksel niet wanneer CD speelt, zal het dangeral veroorzaken. 
- Indien nonuse, alstublieft de CD in de zak zet en vestig u het. En deksel het wooder deksel om 

mesthoop en stof infall de mecha te voorkomen. 
- Voeg nooit meer dan een CD aan tijd in. 
- Indien een schijf diep of te vuil is gekrast, kan het niet spelen. 

 
Om specifieke wegen te selecteren 
 
Vergewis u ervan er is geen CD speelt. 
Druk de Prog Knoop eenmaal. De GELEIDE Tentoonstelling ´´0´´ en Programma indicator 
GELEIDE flikkeren.  
Persvoorspeler Weglaat of Laat Achterwaarts Weg het wegnummer te tonen dat u wilt. 
 Druk de Prog Knoop eenmaal om de volgende weg te selecteren. De vorige weg is nu gered. 
Programmeer deze stappen tot alle wegen u wilt zijn opgeslagen.  
U kunt een maximum van 20 wegen selecteren.  
U kunt keuze een weg meer dan eenmaal. Druk de Toneelstuk/Pauze knoop. 
 De Programma indicatorlamp GELEIDE op.  
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De eerste geprogrammeerde weg van uw keuze begint te spelen.  
Tenslotte zijn de geprogrammeerde wegen gespeeld, stopt de cd-speler automatisch. 
 Om uw memoriseert programma te annuleren, druk de Stopknop. 
 

Merk alstublieft op 
 
Indien tijdens wegkeuze, drukt u de Toneelstuk/Pauze Knoop voor de spelen van de eerste 
geselecteerde weg drukt. 
 

Herhaal schijftoneelstuk 
 
U kunt uw cd-speler zetten om toneelstuk een enkele weg, de hele schijf of uw 
Geprogrammeerde wegkeuze te herhalen. 
 

Om een enkele weg te herhalen 
 
Verzeker dat de weg eerst door het drukken van de Toneelstuk/Pauze Knoop speelt. 
 Druk de Herhaling/Alle Knoop eenmaal. 
 Het ´´Herhaal Een/Iedereen´LEIDDE indicatorflikkeren om aan te duiden ´´wegherhaling´´ is 
aan.  
De geselecteerde weg zal continously spelen tot u de Stopknop drukt. Of druk de Herhaling/Alle 
Knoop twee. 
 

Om de hele schijf te herhalen 
 
Verzeker dat de schijf eerst door het drukken van de Toneelstuk/Pauze Knoop speelt.  
Druk de Herhaling/Alle Knoop tweemaal.  
Het ´´Herhaal Een/Iedereen´LEIDDE indicatorlamp op om aan te duiden ´´schijfherhaling´´ is 
aan.  
De volledige schijf zal ononderbroken spelen tot u de Stopknop drukt.  
Of druk de Herhaling/Alle Knoop eenmaal. 
 

Om een geprogrammeerde keuze te herhalen 
 
Verwijs naar onderdeel getiteld´´Geprogrammeerde Weg Keuze´´ op pagina 8 en selecteer uw 
wegen.Perstoneelstuk/Pauze Knoop om uw eerste geselecteerde weg te spelen.  
Druk de Herhaling/Alle Knoop eenmaal om een bijzondere weg eenmaal te herhalen.  
Het ´´Herhaal EEN/IEDEREEN´LEIDDE indicator flikkerde.  
De geprogrammeerde weg zal ononderbroken spelen tot u de Stopknop drukt.  
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Of druk de Herhaling/Alle Knoop twee. Druk de Herhaling/Alle Knoop tweemaal uw volledige 
keuze van geprogrammeerde wegen zal herhalen.  
Het ´´Herhaal EEN/IEDEREEN´indicatorlamp op.  
De geprogrammeerde wegen zullen ononderbroken spelen tot u de Stopknop drukt. 
 Of druk de Herhaling/Alle Knoop eenmaal. 
 
 

Waarschuwing 
 
- Dit product is gebruiken een laser. Vermijd rechtstreeks blootstellingen naar de laserstraal. 

Gebruik van controles, regelingen of procedures niet opgesomde in deze gids kan in gevaarlijke 
blootstelling resulteren. 

- Gebruik dit muzieksysteem volgens de fabrikantsinstructies enkel. 
- Gebruik enkel zoals opzettelijk. 
- Houd van kinderen weg, is het geen speelgoed. 
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- Gevaar voor elektrische schok!!  Niet openen. 

- Om het risico op elektrische schokken te verminderen moet u de onderste klep (of onderkant) 

niet verwijderen. 
- Bevat geen te onderhouden onderdelen. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd  

onderhoudspersoneel. 



 

 

 

 
Afvalverwijdering: 

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het  
huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.  

 
Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen,indien  
deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren.  
Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot  
voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten.  
Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke- 
of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering. 

 
Eurotops Versand GmbH    
Elisabeth-Selbert-Straße 3 
40764 Langenfeld, Duitsland 
 
Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
in Nederland tel.: 077 4656624 of info@eurotops.nl 
 
Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht  
aan het retouradres vermeld op uw factuur. 
 
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand  
der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen  
in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden. 
 
© 10.09.2012 
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