
Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen 
 

NL 

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  

Risico voor een elektrische schok 
 Niet openen! 

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. 
 Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een 

gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die groot 
genoeg is om electrische schokken te veroorz aken. 

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

 
 
 
 

 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 

 

 
 

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. 

 

 
 

 

Luister nooit langdurig op hoge volumeniveaus, 
om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen. 

 

 

x Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een 
droge omgeving. 

x Bescherm het apparaat tegen vocht. 
x Open het apparaat niet. ELECTRISCHE 

SCHOKGEVAAR! Laat opening en reparatie over 
aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 

x 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. 

x Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer droog blijft 
tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het 
electriciteitssnoer niet afgeknepen of op een 
andere manier beschadigd wordt. 

x Beschadigde snoeren of stekkers moeten 
meteen vervangen worden door geautoriseerd 
onderhoudspersoneel.  

x In geval van bliksem moet de stekker 
onmiddellijk uit het stopcontact getrokken 
worden. 

x Wanneer kinderen het apparaat gebruiken, 
moeten de ouders toezicht houden. 

x Reinig het apparaat alleen met een droge doek. 
x Gebruik GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN of 

SCHUURSPONSJES! 
x Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of 

andere hittebronnen. 
x Installeer het apparaat op een plaats met 

voldoende ventilatie, om oververhitting te 
voorkomen. 

x Dek de ventilatieopeningen niet af! 
x Installeer het apparaat op een veilige en 

vibratie-vrije plaats. 
x Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de 

buurt van computers en magnetrons; anders kan 
de radio-ontvangst gestoord worden. 

x 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. 

x 'LW� DSSDUDDW� LV� XLWJHUXVW� PHW� HHQ� ³.ODVVH� ��
/DVHU´�� 9HUPLMG� EORRWVWHOOLQJ� DDQ� GH� ODVHUVWUDDO��
dit kan verwondingen aan de ogen veroorzaken. 

x Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen. 
x 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. 

x Houd batterijen buiten bereik van kinderen. 
Kinderen kunnen batterijen per ongeluk 
inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een dokter 
wanneer een kind een batterij ingeslikt heeft. 

x Controleer uw batterijen regelmatig om 
batterijlekkage te voorkomen. 

x De stekker of een koppelkabel wordt gebruikt als 
onderbrekingsapparaat. De 
onderbrekingsapparaten zullen gereed zijn voor 
gebruik. 

x Zet geen open vuurbronnen, zoals brandende 
kaarsen, op het apparaat. 

x Zet geen met vloeistof gevulde objecten, zoals 
vazen, op het apparaat. 

x Dit apparaat is voor gebuik in omgevingen met 
een gematigd klimaat; niet geschikt in landen 
met een tropisch klimaat. 
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BOVENAANZICHT 

  

 

 

VOORAANZICHT 

 

1 45 TPM-adapter voor singles  12 LCD-Scherm 
2 Auto stop uitlijnschroef  13 Infraroodsensor 
3 Tegengewicht  14 De toets STAND-BY/MODUS 
4 Ophefhendel  15 De toets OPENEN/SLUITEN  
5 Snelheidschakelaar  16 De toets VOLUME +/- 
6 Toonarmvergrendeling  17 De toets SELECT  /  
7 Pitch controle  18 Opnametoets 
8 De toets PLAY/PAUSE  / MENU  19 De toets AFSPEELMODUS 
9 De toets STOP  /  20 De toets ENTER 
 VOORINSTELLING  21 De toets EQ 

10 De toets  / SCAN    
11 De toets  / INFO    

22 Stofkap  25 Hoofdtelefoonaansluiting 
23 Cd-lade  26 AUX-IN-aansluiting 
24 USB-aansluiting    
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ACHTERANNZICHT 

 

 

$)67$1'6%(',(1,1* 
1 OPEN/SLUIT   
2 OPNEMEN 
3  / Track terugspoelen 
4 VOLUME - 
5 MODUSFUNCTIE 
6 MEMU 
7 SELECT  
8 P.MODE  ± Herhalen/Willekeurig 
9 SCANNEN 

10 INFO Informatie 
11  Aan-/uitzetten 
12 UP  / Track vooruitspoelen 
13  / ENTER De toets Afspelen/Pauzeren/ 

Invoeren 
14 STOP  
15 VOLUME + 
16 EQ Geluidsinstellingen 
17 SELECT  
18 MAP 
19 VOORINSTELLEN 
20 WISSEN 
21 PROGRAMMEREN 
22 DEMPEN 

 
HET PLAATSEN VAN BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING 

+HW�EDWWHULMYDN�EHYLQGW�]LFK�DDQ�GH�DFKWHU]LMGH�YDQ�GH�DIVWDQGVEHGLHQLQJ�� 
1. 9HUZLMGHU�GH�NOHS�YDQ�KHW�EDWWHULMYDN�GRRU�RS�KHW�OLSMH�WH�GUXNNHQ�HQ�KHW�

RS�WH�WLOOHQ�� 
2. 3ODDWV�WZHH�����$$$-IRUPDDW�EDWWHULMHQ��QLHW�PHHJHOHYHUG��LQ�KHW�

EDWWHULMYDN�PHW�GH�PHUNWHNHQV�YDQ�GH�SRODULWHLW�]RDOV�LQ�KHW�EDWWHULMYDN�
DDQJHJHYHQ�� 

3. 3ODDWV�KHW�NOHSMH�WHUXJ�RS�GH�EDWWHULMKRXGHU� 

27 Antenne-aansluiting  29 Line Out-aansluiting 
28 Luidsprekeraansluiting  30 Netsnoer 
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$$1�'(�6/$* 
DELIVERY ACCESSORIES 
2 speaker, remote control, counter weight, DAB/FM antenna, instruction manual , draaitafel 
schotel, stofkap, doek mat. 
VOEDINGSBRON 
Dit systeem is ontworpen om te werken met AC 100-240V ~ 50 / 60Hz. 
Als u het apparaat met een andere voedingsbron probeert te gebruiken, 
kan het systeem beschadigd raken en dergelijke schade wordt niet 
gedekt door uw garantie. 
OPMERKING: Als deze stekker niet in uw stopcontact past, dan hebt u 
waarschijnlijk een verouderd niet-gepolariseerd AC-stopcontact. U dient 
uw stopcontact in dit geval door een gekwalificeerde en geautoriseerde 
elektromonteur te laten vervangen. 

Sluit de luidsprekerkabel aan op de luidsprekerklem op de achterzijde 
van het apparaat. Sluit de rode kabel aan op de rode klem en de zwarte 
kabel op de zwarte klem van de luidsprekerpositie (links en rechts). 

 
AC-

stekker 
AC-

stopcontact 
 

=HW�GH�)0�'$%-DQWHQQH�RS�GH�PDJQHWLVFKH�SODDW�HQ�VOXLW�GH�DQWHQQHVWHNNHU�DDQ�RS�GH�
DQWHQQH-LQJDQJ�RS�GH�DFKWHU]LMGH�YDQ�KHW�DSSDUDDW� 
 

$/*(0(1(�%(',(1,1*(1 
In-/uitschakelen 

'UXN�RS�GH�WRHWV�³67$1'%<�02'(´�RP�LQ�GH�ZHUNPRGXV�WH�JDDQ� 
+RXG�GH�WRHWV�³67$1'%<�02'(´�LQJHGUXNW�RP�KHW�apparaat uit en op stand-by te schakelen. 
 
Modusselectie 

'UXN�KHUKDDOGHOLMN�RS�GH�WRHWV�³STANDBY/MODE´�RS�KHW�DSSDUDDW�RI�RS�GH�WRHWV�³02'(´�RS�
de afstandsbediening om tussen de modi te wisselen. 
 
VOLUMEREGELING 
'UXN�RS�GH�WRHWV�³92/80(���-³�RS�KHW�DSSDUDDt of op de afstandsbediening om het volume te 
verhogen of verlagen. 
Er zijn in totaal 40 volumestappen beschikbaar en de display toont Vol min. en Vol max. 
 
DEMPEN 
'UXN�WLMGHQV�KHW�DIVSHOHQ�RS�GH�WRHWV�³087(´�RS�GH�DIVWDQGVEHGLHQLQJ�RP�KHW�JHOXLG�XLW�GH�
OXLGVSUHNHUV�WH�GHPSHQ�WHUZLMO�GH�GLVSOD\�µ087(¶�ZHHUJHHIW� 
'UXN�RS�GH�WRHWV�³087(´��³92/80(���-³�RI�³(4´�RP�GH�GHPSIXQFWLH�WH�DQQXOHUHQ��+HW�JHOXLG�
zal weer uit de luidsprekers klinken. 
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ERP-voedingsbeheer 

Als u het afspelen stopt en de aan-/uittoets vervolgens niet ingedrukt houdt om het 
apparaat UIT te schakelen, zal het systeem zichzelf na ca. 15 minuten automatisch 
uitschakelen. 'UXN�KHUKDDOGHOLMN�RS�GH�WRHWV�³67$1'%<�02'(´�RS�KHW�DSSDUDDW�RI�RS�GH�
toets ³ ´�RS�GH�DIVWDQGVEHGLHQLQJ�RP�KHW�DSSDUDDW�XLW�GH�VWDQG-by-modus te halen. 

 

'$%-%(',(1,1* 
1. Schakel het apparaat in en druk op de toets "MODE" om naar de DAB-modus te gaan. Bij 

de eerste start zoekt het apparaat automatisch naar alle DAB-zenders. 
2. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³6(/(&7� ´�RI�³6(/(&7� ³�RP�'$%-stations handmatig te selecteren. 

Kies het gewenste DAB-VWDWLRQ�HQ�GUXN�WHU�EHYHVWLJLQJ�RS�³(17(5´��Als u op een stereo 
DAB-VWDWLRQ�DIVWHPW��]DO�µVWHUHR¶�RS�KHW�VFKHUP�YHUVFKLMQHQ� 

3. Druk in de DAB-afspeelmoduV�RS�GH�WRHWV�³,1)2´�RP�GH�YROJHQGH�LQIRUPDWLH�RYHU�KHW�
afspelende DAB-station op het scherm op te roepen: Genre, frequentie, audio-bitsnelheid, 
signaalsterkte, klok / datum, DLS-informatie, enz. 

 

GEHEUGENFUNCTIE IN DAB-/FM-MODUS 
1. Selecteer in de DAB-/FM-DIVSHHOPRGXV�KHW�JHZHQVWH�UDGLRVWDWLRQ��+RXG�GH�WRHWV�³35(6(7´�

��VHFRQGHQ�LQJHGUXNW�HQ�GH�GLVSOD\�]DO�µ<Empty   P1>¶�ZHHUJHYHQ��'UXN�QX�RS�GH�WRHWV�
³6(/(&7� ´�RI�³6(/(&7� ³�om het gewenste station te kiezen.  

2. Druk ter bevestiging op de toets ³(17(5´�HQ�GH�GLVSOD\�]DO�µ3UHVHW���6WRUHG¶�ZHHUJHYHQ� 
3. Herhaal de bovengenoemde 1 - 2 stappen om 20 gewenste DAB-stations of 20 FM-stations 

te programmeren. 
 
9225.(8=(67$7,216�+(552(3(1�,1�'$%-�)0-02'86 
'UXN�HHQPDDO�RS�GH�WRHWV�³35(6(7´�HQ�VHOHFWHHU�KHW�YRRUNHX]HVWDWLRQV�GRRU�RS�³6(/(&7� ´�
RI�³6(/(&7� ´�WH�GUXNNHQ��'UXN�RS�GH�WRHWV�³(17(5´�RP�KHW�RSJHVODJHQ�VWDWLRQ�WH�NLH]HQ� 
 

5$',2%(',(1,1* 
1. Schakel het apparaat in en druk op de knop "MODE" om naar de FM-modus te gaan. 
2. Druk eenmaal op de knop "SCAN" om automatisch vooruit te zoeken om de volgende 

beschikbare FM-zender te scannen. Houd de "SCAN" -knop 2 seconden lang ingedrukt om 
automatisch naar achteren te zoeken. Druk op de "SELECT " - of "SELECT " -knoppen om 
de gewenste radiozender handmatig in te stellen. 

3. Als u op een stereo FM-VWDWLRQ�DIVSHHOW��GDQ�]DO�GH�GLVSOD\�µVWHUHR¶�ZHHUJHYHQ��$OV�X�RS�HHQ�
zwakker FM-station afstemt, zal de ontvangst automatisch op mono schakelen. 
U kunt op ³(17(5´�GUXNNHQ�RP�WH�ZLVVHOHQ�WXVVHQ�6WHUHR�HQ�0RQR�PRGXV� 

4. Druk in de FM-JHEUXLNVPRGXV�RS�GH�WRHWV�³,1)2´�RP�GH�YROJHQGH�LQIRUPDWLH�RS�KHW�VFKHUP�
op te roepen: Stereo / mono, radiotekst, genre, signaalsterkte, klok / datum, frequentie. enz. 

 
Wanneer 'Alleen sterke zenders' wordt weergegeven op het display, stopt de FM-zoekactie 
alleen op sterke zenders. 
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&'�-03�-�86%-%(',(1,1* 

COMPACT DISKS ONDERHOUDEN 
Om een disk uit zijn doosje te halen, 
drukt u op het midden van het doosje en 
tilt u de disk er uit door deze voorzichtig 
aan de randen vast te houden. 

 

Vingerafdrukken en vuil dienen 
voorzichtig met een zacht doekje van de 
oppervlakte worden verwijderd. In 
tegenstelling tot langspeelplaten, 
hebben compact disks geen groeven 
waar stof en microscopisch vuil wordt 
verzameld. De meeste stofdeeltjes 
kunnen dus gewoon worden 
weggeveegd met een zacht doekje. 
Veeg in een rechte lijn vanuit het 
midden naar de rand van de disk. 
Kleine stofdeeltjes en lichte vlekken 
zullen absoluut geen effect hebben op 
de afspeelkwaliteit. 

 

Opmerking: Voor zowel de cd- als USB-modus, gelden dezelfde gebruiksprocedures. 

Een cd of USB-drive afspelen 
1. Schakel het apparaat in en druk op de toets "MODE" om naar de cd- of usb-modus te gaan. 

'UXN�RS�GH�WRHWV�³02'(´�RP�GH�FG- of USB-modus te openen. 
2. CD: 'UXN�RS�GH�WRHWV�³23EN/CLOSE´�RP�GH�FG-lade te openen. Plaats een CD met de 

bedrukte kant naar boven in de lade en sluit de CD-klepje. De eerste track zal worden 
afgespeeld. 
USB: Steek voorzichtig een USB-drive in de USB-poort. De eerste track zal worden 
afgespeeld. 

3. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³3/$<�3$86(´�RP�KHW�DIVSHOHQ�WH�SDX]HUHQ��'H�WUDFNWLMG�]DO�EHJLQQHQ�WH�
NQLSSHUHQ��'UXN�QRJPDDOV�RS�GH�WRHWV�³3/$<�3$86(´�RP�KHW�DIVSHOHQ�WH�KHUYDWWHQ� 

4. 'UXN�RS�³6723´�RP�KHW�DIVSHOHQ�WH�VWRSSHQ� 

TRACKS OVERSLAAN EN VOORUIT-/TERUGSPOELEN IN CD-/USB-MODUS 
1. Druk in cd-/USB-DIVSHHOPRGXV�PHHUGHUH�NHUHQ�RS�GH�WRHWV�³ ´ RI�³ ´�RP�GH�YROJHQGH�RI�

vorige track te selecteren. De disk zal vanaf de geselecteerde track worden afgespeeld. 
2. +RXG�GH�WRHWV�³ ´�RI�³ ´�LQJHGUXNW�RP�ELQQHQ�HHQ�WUDFN�vooruit of terug te spoelen en een 

specifiek segment te vinden. De speler zal op hoge snelheid vooruit- of terugspoelen. Laat 
de toets los zodra u het gewenste segment hoort en de normale afspeelmodus zal vanaf 
dat punt worden hervat. 

3. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³)2/'(5´�RS�GH�DIVWDQGVEHGLHQLQJ�RP�GH�YROJHQGH�PDS��DOEXP��WH�
selecteren. 
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HERHALENDE en WILLEKEURIGE afspeelmodus 
1. Druk op de knop "PLAY-MODE" op het apparaat of op de knop "P.MODE" op de 

afstandsbediening, het apparaat herhaalt het huidige nummer en "Rep1" verschijnt op 
het scherm. 

2. Druk twee keer op de knop "PLAY MODE" op het apparaat of op de knop "P.MODE" op 
de afstandsbediening, het apparaat herhaalt de tracks in de afspeelmap en "RepF" 
wordt op het scherm weergegeven (alleen voor CD's-MP3 of USB). 

3. Druk driemaal op de knop "PLAY-MODE" op het apparaat of op de knop "P.MODE" op 
de afstandsbediening; het apparaat herhaalt alle nummers van de USB of CD en "RepA" 
verschijnt op het scherm. 

4. Druk op de knop "PLAY-MODE" op het apparaat of op de knop "P.MODE "knop op de 
afstandsbediening vier keer, zal de speler naar de willekeurige afspeelmodus gaan en" 
Rand "zal op het scherm verschijnen. 

5. Druk nogmaals op de knop "PLAY MODE" op het apparaat of op de knop "P.MODE" op 
de afstandsbediening om de RANDOM-functie te annuleren en het toestel weer normaal 
te laten spelen. 

 

OPMERKING: Er is geen map op de disc als er geen MP3 wordt gedetecteerd.  Tijdens het 
afspelen van een CD-disc is er geen ALBUM-herhalingsfunctie. 
 

GEHEUGENFUNCTIE IN CD-/MP3-MODUS 
1. Druk in de stopmodus op de toets "PROGRAM" om het programmeren te starten. µ',6&¶��

µ0(0¶��µP01¶�HQ�µT01¶�]XOOHQ�RS�GH�GLVSOD\�YHUVFKLMQHQ� 
2. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³ ´�RI�³ ´�RP�GH�JHZHQVWH�WUDFN�WH�VHOHFWHUHQ�HQ�GUXN�YHUYROJHns ter 

bevestiging op de toets ³352*5$0´� 
3. Herhaal stap 1 en stap 2 om de programmering te vervolgen. 

Opmerking: U kunt in totaal 20 MP3-tracks of 20 cd-WUDFNV�RSVODDQ��µ352*)8//¶�]DO�RS�GH�
display verschijnen zodra u 20 MP3-tracks of 20 cd-tracks overschrijdt. 

4. Druk op de toets ³3/$<-02'(´ om de opgeslagen tracks af WH�VSHOHQ�HQ�GUXN�RS�³ ´�RI�
³ ´ om een track in de opgeslagen volgorde te selecteren. 

5. 'UXN�WZHHPDDO�RS�GH�WRHWV�³6723´�RP�GH�SURJUDPPHHUPRGXV�WH�YHUODWHQ��'H�JHKHOH�
programmering opgeslagen in het geheugen zal worden geannuleerd. 

 

%(',(1,1*�9$1�'(�3/$7(163(/(5 

INSTALLEREN VAN HET CONTRAGEWICHT 

 



 PL979 / Nederlands Gebruiksaanwijzing 

7 

1. Plaats het contragewicht op de toonarm en druk of draai tot het niet verder kan (Fig. 1).  
2. Draai het contragewicht terug naar de witte markering (Figuur 2). 
3. Draai ALLEEN de zwarte ring tot het merkteken "0" naar boven wijst. Houd het zilveren 

deel van het gewicht vast (afbeelding 3). 
4. Draai het contragewicht naar binnen totdat het gewenste gewicht is bereikt (fig. 4).  
 
Opmerking: de werkdruk van de geleverde naald heeft een bereik van 4 - 6 gram. Volgens 
de fabrikant van het patroon. Elke naald heeft zijn eigen werkdruk. Raadpleeg de 
respectievelijke specificatie. 
 

61(/+(,'65(*(/,1* 

0HW�GH�SLWFK-FRUUHFWRU�SDVW�X�GH�VQHOKHLG�YDQ�GH�GUDDLWDIHO�LHWVMH�DDQ��6WDUW�KHW�DIVSHOHQ�YDQ�GH�
SODDW�HQ�OXLVWHU�QDDU�GH�PX]LHN��3DV�GH�SLWFKUHJHOLQJ�DDQ�WRWGDW�X�GH�MXLVWH�VQHOKHLG�KRRUW� 

PLATEN AFSPELEN 
Dit systeem bevat een riemaangedreven draaiplateau van volledige grootte en met 
2 snelheden. U kunt dus zowel 33 als 45 tpm platen afspelen. 

1. 'UXN�RS�GH�WRHWV�³02'(´�RP�GH�PRGXV�³3+212´�WH�RSHQHQ� 
2. Zorg ervoor dat u de naaldkap van de naald hebt verwijderd en de toonarmvergrendeling 

hebt losgemaakt waarmee de toonarm op de toonarmsteun vast zit. 
3. Stel de snelheidschakelaar van de platenspeler in op de correcte snelheid: 33 of 45 tpm. 

$OV�X����WSP�µVLQJOHV¶�ZLOW�DIVSHOHQ��GLHQW�X�GH����WSP�DGDSWHU�RS�GH�PLGGHQDV�WH�SODDWVHQ� 
4. Plaats uw plaat op de middenas. 
5. Til het ophefhendel op om de toonarm van zijn steun op te heffen. Beweeg de toonarm naar 

de rand van de plaat. Het draaiplateau zal automatisch starten. Gebruik het ophefhendel 
om de toonarm geleidelijk aan op de plaat te laten zakken. 

6. Wanneer de toonarm het einde van de plaat bereikt, zal deze automatisch terugkeren naar 
de toonarmsteun terwijl de platenspeler stopt. 

OPMERKING: Probeer het draaiplateau nooit handmatig te draaien of stoppen. Als u de 
platenspeler verplaatst of schudt zonder dat de klem van de toonarm vast zit, kan de toonarm 
beschadigd raken. 

Uitlijning van de stoppositie van de toonarm 
De positie van de toonarm voor een complete weergave en terugkeer naar het ruststation kan 
als volgt worden afgesteld op de uitlijnschroef: 
 
1. Verwijder voor het starten van de uitlijning het gat 

dat rubber afdekt. 
2.  If the system cannot complete the playback of 

record and return earlier, use a cross head screw 
driver and turning the alignment screw inside the 
hole clockwise, the stopping and eject position of 
the tone arm will move more inward to the center 
of the record for playback completion. 
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3.  If the system cannot return to rest position automatically after playback of record, use a 
cross head screw driver and turning the alignment screw inside the hole anti-clockwise, the 
stopping and eject position of the tone arm will move more away from the center of the 
record for playback completion. 

 

'(�$8;-,1�*(%58,.(1 
'UXN�RS�GH�WRHWV�³02'(´�RP�GH�PRGXV�µ$8;�,1¶�WH�VHOHFWHUHQ��6WHHN�HHQ�DXGLRNDEHO��QLHW�
LQEHJUHSHQ��LQ�GH�RYHUHHQNRPVWLJH�µ$8;�,1¶-ingang van het apparaat. 
Start het afspelen op het aangesloten apparaat om de audio via de PL979SW af te spelen. 

 

86%-231$0( 

CD¶S OPNEMEN 

Neem een titel op: 
1. Steek de USB-stick in de USB-aansluiting. 
2. Druk terwijl de gewenste track wordt afgespeeld op de knop "RECORD". Het geeft 

"CHECK" en vervolgens "REC USB" weer. "USB" knippert. 
3. Druk opnieuw op "RECORD". Het display toont "REC One". 
4. Druk opnieuw op "RECORD". Het display knippert "REC USB" en de opname start. 
 
Een complete CD opnemen 
1. Beëindig de mogelijke weergave met de "STOP" -knop. Druk op de knop "RECORD". 

Het geeft eerst "CHECK" weer en daarna "REC USB". 
2. Druk opnieuw op "RECORD". Het display toont "REC All". 
3. Druk opnieuw op de knop "RECORD" om de opname te starten. "REC USB" knippert op 

het display. 

PLATEN OPNEMEN 
1. Sluit het USB-station aan op de USB-aansluiting aan de voorkant van het apparaat. 
2. Start de PHONO-afspeelmodus en houd de cartridgepositie op de gewenste track die u 

wilt opnemen door de arm van de toonarm op te tillen. 
3. Druk op de knop "RECORD", het display toont "Checking" en vervolgens "REC USB". 
4. Druk nogmaals op de knop "RECORD" om de opname te bevestigen. Laat vervolgens de 

cue-hendel los om het afspelen van de track die u wilt opnemen met PHONO te starten. 

AUX-IN OPNAME 
1. Steek de USB-stick in de USB-aansluiting. 
2. Druk tijdens het afspelen op de knop "RECORD". Het geeft eerst "CHECK" weer en 

daarna "REC USB". "USB" knippert. 
3. Druk opnieuw op "RECORD". De opname begint en "REC USB" knippert op het display. 

DAB/FM OPNAME 
1. Steek de USB-stick in de USB-aansluiting. 
2. Druk tijdens het afspelen op de knop "RECORD". Het geeft eerst "CHECK" weer en 

daarna "REC USB". "USB" knippert. 
3. Druk opnieuw op "RECORD". De opname begint en "REC USB" knippert op het display. 
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LET OP: 
- Druk op de knop "STOP " om de opnamemodus te stoppen. 
- Druk op de knop "INFO" op de afstandsbediening tijdens AUX of neem opname op om de 

opnamekwaliteit (bitsnelheid) te wijzigen van 32 - 256kB/s. Druk op de knoppen   " " of "
" om de gewenste bitsnelheid te selecteren en bevestig met de knop "INFO". 

- Met DAB / FM is slechts een bitrate van 128kB / s mogelijk. 
- De bitsnelheid voor CD-opnamen kan niet worden gewijzigd. 

EEN USB-OPNAME WISSEN 

Een titel verwijderen: 
1. Druk tijdens USB-weergave op de knop "WISSEN" op de afstandsbediening. "DEL-T001" 

wordt weergegeven op het display. 
2. Selecteer de gewenste track met de knoppen "DN" en "UP" op de afstandsbediening. 
3. Druk opnieuw op "DELETE" en selecteer "YES" met "DN" en "UP" op de 

afstandsbediening. "YES" begint te knipperen. Druk nogmaals op "DELETE" om het 
verwijderen te bevestigen. 

 

Verwijder alle titels: 
1. Houd in USB-stopmodus de "DELETE" -knop op de afstandsbediening een paar 

seconden ingedrukt. "DEL-A" wordt weergegeven op het display. 
2. Druk opnieuw op "DELETE" en selecteer "YES" met "DN" of "UP" op de 

afstandsbediening. "YES" begint te knipperen. Door opnieuw op de "WISSEN" -toets te 
drukken, wordt de verwijdering bevestigd. Alle titels zijn verwijderd. 

 
 

(4-%(',(1,1* 
'UXN�LQ�DIVSHHOPRGXV�RS�GH�WRHWV�³(4´�RP�KHW�JHZHQVWH�JHOXLGVHIIHFW�³323�./$66,(.� 
52&.�-$==�9/$.´�WH�VHOHFWHUHQ� 
Opmerking: kies 'FLAT' om de normale aanpassing te krijgen. 

 

'(�³3+21(6´-8,7*$1*�*(%58,.(1 

 

Steek tijdens normaal gebruik een hoofdtelefoonkabel (niet inbegrepen) in de 
RYHUHHQNRPVWLJH�µ3+21(6¶-uitgang van het apparaat. U kunt het geluid nu via uw 
hoofdtelefoon horen. 
Opmerking: 6WHO�D�X�E��HHQ�ODJHU�YROXPHQLYHDX�LQ�ZDQQHHU�X�GH�³3+21(6´�
uitgang gebruikt. 
Luister nooit langdurig op hoge volumeniveaus, om mogelijke gehoorbeschadiging 
te voorkomen. 
 

/,1(-287 
U kunt het apparaat via de uitgang van de uitgang aansluiten op een externe versterker of 
opnameapparaat (zoals een cassetterecorder). 
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7,-' 
1. Schakel het apparaat naar stand-by. Druk op de knop "MENU" op het apparaat en houd 

deze ingedrukt. "24 HR" knippert op het display. Selecteer de modus "12 HR" of "24 HR" 
met de knop " " of " ´. Bevestig met de knop "MENU". De uuraanduiding begint te 
knipperen. 

2. Stel de uren in met de " " of " " knop en bevestig opnieuw met de "MENU" knop. De 
minutenweergave begint te knipperen. 

3. Stel de minuten in met de " " of " " knop en bevestig met de "MENU" knop. De 
instelling is nu voltooid. 

 

7$$/ 
'UXN�LQ�GH�)0-�RI�'$%-DIVSHHOPRGXV�RS�GH�WRHWV�³0(18´��GUXN�YHUYROJHQV�RS�³6(/(&7� ´�
RI�³6(/(&7� ³�RP�µ6<67(0¶�WH�VHOHFWHUHQ�HQ�GUXN�WHU�EHYHVWLJLQJ�RS�GH�WRHWV�³(17(5´�� 
'UXN�RS�³6(/(&7� ´�RI�³6(/(&7� ³�RP�³/DQJXDJH´�WH�VHOHFWHUHQ�HQ�GUXN�RS�³(17(5´�RP�WH�
EHYHVWLJHQ�HQ�GH�³/$1*8$*(´-LQVWHOOLQJ�WH�RSHQHQ��8�NXQW�NLH]HQ�XLW�³(QJOLVK�±�'HXWVFK´� 
 

 

7(58*=(77(1�,1�)$%5,(.6,167(//,1*(1 
Houd in de DAB-PRGXV�GH�WRHWV�³  / INFO´��-��VHFRQGHQ�LQJHGUXNW�WRWGDW�µ3UHVs Enter key 
WR�UHVHW¶�RS�GH�GLVSOD\�YHUVFKLMQW��'UXN�YHUYROJHQV�RS�³(17(5´�RP�KHW�DSSDUDDW�WH�UHVHWWHQ� 
 

7(&+1,6&+(�63(&,),&$7,(6 

Stroomvoorziening : AC 100-240V~ 50/60Hz 
Max. energieverbruik : 70W 
Frequentiebereik DAB+ : 174± 240 MHz 
Frequentiebereik FM : 87.5 ± 108 MHz 
Aantal vooraf in te stellen 
radiozenders 

: 20 DAB+, 20 FM 

Snelheid van 
draaiplateau 

: 33/45 rpm 

Uitgangsvermogen : 2x 12W RMS 
 

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden 
Auteursrecht van Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de 
Reproductie alleen met uitdrukkelijke toestemming van Woerlein GmbH. 

 

  


