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Veiligheid1.
Beoogd gebruik1.1

Pictogrammen in deze handleiding1.2

!
WAARSCHUWING

!
VOORZICHTIG
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Algemene veiligheidsvoorschriften1.3
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Voorbereidingen voor gebruik2.
Uitpakken2.1
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Inhoud van de verpakking2.2
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Installatie3.

! VOORZICHTIG
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Aansluiten op het lichtnet3.1



17

APRC8

Batterijstroom3.2
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Batterijen plaatsen
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Functies4.

1
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1
2 Toets REPEAT
3 Toets STOP
4 Toets PROGRAM
5 CD-station
6 Display
7 Toets SKIP-
8 Toets PLAY/PAUSE
9 Toets SKIP+

10 Draaggreep
11 FM-antenne

12

13 14 15

12
13 Draaikno

Batterij vak
p TUNING

14 Schakelaar FUNCTION
15 Draaiknop VOLUME
16 AUX IN-aansluiting

Hoofdvoedingsschakelaar



19

APRC8

Bediening5.
Hoofdvoedingsschakelaar5.1

Het apparaat is uitgerust met een hoofdvoedingsschakelaar op het 
zijpaneel.

Zet de schakelaar in de positie ON voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Zet de schakelaar in de positie OFF voordat u het apparaat van het 
lichtnet ontkoppelt.

Indien het apparaat gedurende langere periode niet in gebruik is, raden wij
aan om het apparaat aan de hoofdvoedingsschakelaar uit te schakelen.
De hoofdvoedingsschakelaar schakelt het apparaat niet uit als zich 
batterijen in het apparaat bevinden. Schuif de schakelaar FUNCTION 
na gebruik altijd naar de positie AUX om het energieverbruik te beperken.

Algemene functies5.2

Om een bronmodus (AM/FM/AUX IN/CD) te selecteren, zet u de schakelaar 
FUNCTION op de gewenste positie. Schuif de schakelaar naar de positie
AUX om het apparaat uit te schakelen.
Draai voor het wijzigen van het volumeniveau de draaiknop VOLUME
tot het gewenste niveau is ingesteld.
Plaats de stekker van de kabel in de AUX IN-aansluiting om een 
extern audio-apparaat aan te sluiten.

Radiofuncties5.3

Zet voor het kiezen van de radiobandbreedte de schakelaar FUNCTION
op AM of FM.
Draai de draaiknop TUNING naar de gewenste frequentie om een 
frequentie of radiostation te selecteren.

Leg de etherantenne uit voor een betere ontvangst van de 
FM-frequentie. Draai het apparaat voor een betere ontvangst van 
de AM-frequentie.

i

i
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CD-functies5.4

Zet om de CD-functie te kiezen de schakelaar FUNCTION  op CD.
Een CD plaatsen:

Druk op het CD-station om het apparaat te openen.
Plaats de CD met het etiket naar voren.
Sluit het CD-station .

De display toont het totale aantal tracks op de CD.
Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE om het afspelen te starten.

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:
Druk voor het selecteren van een track op de toets SKIP-    of de toets 
SKIP+  tot de gewenste track is ingesteld.
Houd voor het zoeken naar een k punt op de schijf de toets SKIP-
of de toets SKIP+ ingedrukt tot het gewenste punt is bereikt. Laat vervolgens
de toets los.
Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE om het afspelen te pauzeren. 
Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.
Druk op de toets STOP om het afspelen te stoppen.

De functie REPEAT
Deze functie is beschikbaar in de PLAY-modus en de STOP-modus.

Druk eenmaal op de toets REPEAT  om de huidige track te herhalen. 
De herhalingsindicator  brandt.
Druk tweemaal op de toets om alle tracks op de CD te herhalen. 
De herhalingsindicator  brandt.
Druk nogmaals op de toets om de functie REPEAT af te sluiten.

De functie PROGRAM
Om gebruik te kunnen maken van de functie PROGRAM voor CD, moet het 
afspelen zijn gestopt.

Druk op de toets PROGRAM om een lijst met tracks (max. 20) in een 
programma af te spelen.
Een CD programmeren:

Druk op de toets SKIP-  of de toets SKIP+ om de gewenste track 
te selecteren.
Druk op de toets PROGRAM  om de selectie te bevestigen. Herhaal 
de bovenstaande stappen om meer tracks te selecteren en bevestig 
iedere selectie met de toets PROGRAM .

Druk op de toets PLAY/PAUSE om het programma te starten.
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Reiniging en onderhoud6.

!
WAARSCHUWING

Behandeling en verzorging van schijven6.1
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Problemen oplossen7.

i

Probleem Handeling

Technische gegevens8.
Parameter Waarde

Frequentiegebied
Parameter Waarde

Batterijstroom
Parameter Waarde
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Afvoer van gebruikte 9.
elektrische en elektronische  
apparatuur
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