
BEDIENINGSONDERDELEN 
  
1. VOLUMEKNOP 
2. FUNCTIESELECTIEKNOP 
3. FM STEREO-DISPLAY  
4. STATIONAFSTEMKNOP 
5. FM-ANTENNE 
6. LUIDSPREKERAANSLUITINGEN L/R 
7. NETKABEL 
8. PICK-UPARM 
9. AUX-UITGANG  
10. AUTO STOP 
 
 
 
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR HET EERST GAAT GEBRUIKEN 

Pak het apparaat voorzichtig uit en bewaar de verpakking voor als u het apparaat het niet meer nodig 
hebt of het terug moet sturen voor reparatie. Steek de plastic kap in de daarvoor bestemde 
uitsparingen aan beide zijden van de platenspeler. Verzeker u ervan dat het veermechanismeplaatje 
zich in de overeenkomstige uitsparing van de plastic kap bevindt. Zet de plastic kap aan beide kanten 
stevig vast. Plaats het apparaat op een vlak, trilvrij oppervlak met voldoende ruimte boven en naast 
de platenspeler. 

 

AANSLUITINGEN 

AANSLUITING OP HET LICHTNET 

De elektrische kabel mag slechts worden aangesloten op een AC stopcontact van 230V 50 Hz. 

 

LUIDSPREKERAANSLUITING 
Indien een extra externe luidspreker wordt gebruikt, steek dan de LUIDSPREKERPLUG in de 
LUIDSPREKERAANSLUITINGEN (6) aan de achterkant van het apparaat.  

Alleen luidsprekers met een impedantie van 4-8 Ohm mogen op het apparaat worden 
aangesloten, anders kan het apparaat beschadigd raken. 

AUX-uitgang 
Om de platenspeler aan te sluiten op een stereoapparaat of versterker, kunt u als volgt te werk gaan. 
Sluit de AUX-OUT-aansluiting (9) van de platenspeler met een geschikte audiokabel aan op de AUX-
IN-aansluiting van een stereoapparaat of versterker. De geluidsregelaar van de platenspeler dient op 
de laagste stand te worden gezet. 

ALGEMEEN 

Zet het apparaat aan door de VOLUMEKNOP (1) met de klok mee te draaien tot er een klik te horen 
is. Zet het apparaat uit door de VOLUMEKNOP tegen de klok in te draaien tot hij niet verder kan.  
VOLUME (1) - Het volume van de luidsprekers regelen. 
FUNCTIE (2) - De gewenste geluidsbron regelen (AM/FM RADIO of PHONO). 
RADIO  
 

1. Zet het apparaat aan zoals hiervoor beschreven.  
2. Kies met de FUNCTIESELECTIEKNOP (2) het frequentiebereik. 
3. Stem met de AFSTEMKNOP (4) af op het gewenste station. Ontvangt u een FM-stereostation, 

dan licht het FM STEREO-DISPLAY (3) op.  



4. Stel met de VOLUMEKNOP (1) de geluidssterkte in.  

TIPS VOOR DE BESTE ONTVANGST 
FM: De radio heeft een FM-draadantenne (5) die uit de achterkant van het apparaat komt. Voor 
optimale ontvangst dient deze draad helemaal te worden uitgetrokken. 

AM (MW): Het apparaat heeft een ferriet-richtantenne. Draai het apparaat voor de beste ontvangst 
van MW-stations.  

PLATENSPELER 

Opmerking: 
Verwijder de naaldhouder.  
Verzeker u er voor ingebruikname van dat de pick-uparm van de armhouder is genomen en correct is 
geplaatst. 
  
1. Zet het apparaat aan zoals hiervoor beschreven.  
2. Zet de FUNCTIESELECTIESCHAKELAAR (2) op PHONO. 
3. Selecteer afhankelijk van de af te spelen plaat de stand van de snelheidsschakelaar. 
4. Let de plaat op de draaitafel (gebruik zo nodig de adapter voor 45/78-platen). 
5. Til de pick-uparm (8) van de armhouder en draai hem voorzichtig in de richting van de plaat. De 

draaitafel begint te draaien.  
6. Zet de pick-uparm (8) op het nummer dat u wilt horen.  
7. Stel de geluidssterkte in met de VOLUMEKNOP (1). 
8. De platenspeler stopt automatisch wanneer de plaat is afgespeeld. Til de pick-uparm (8) op en 

zet hem voorzichtig terug op de houder.  
9. Wilt u de plaat handmatig stoppen, til dan de pick-uparm (8) van de plaat en zet hem terug op de 

houder. 
10. Zet de schakelaar (10) Auto Stop op de ON-stand om platen van normale lengte af te spelen. Zet 

hem in de OFF-stand om platen met een langere lengte af te spelen.  
 
 

 
PROBLEEMOPLOSSING 
 
Het apparaat is ingeschakeld maar hij doet het niet.  

• Controleer of het stopcontact werkt. 
• Controleer of de stekker in het stopcontact zit. 

 
De stroom is ingeschakeld maar er komt geen geluid uit de boxen. 

• Controleer de functieselectieschakelaar.  
• Controleer de VOLUME-instelling.  

 
 
Slechte FM-ontvangst 

• Rol de FM-draadantenne helemaal uit en verander de richting voor optimale ontvangst.  
 
 
ONDERHOUD 
 
Het apparaat reinigen 
Veeg het apparaat van tijd tot tijd af met een zachte, schone doek. 
Veiligheidsinstructies 

• Sluit de stroomkabel pas aan op het lichtnet nadat u alle verbindingen hebt gemaakt.  
• Dompel dit apparaat niet onder in vloeistof en voorkom dat er water op kan worden gespat.  

 
 



De naald verwisselen 
Een gebruikte naald kan heel eenvoudig worden verwisseld. 
1. Til eerst de pick-uparm op.  
2. Neem de volledige naaldhouder uit in de richting van de pijl en houd terwijl u dit doet de kop met 

uw andere hand vast.  
3. Bevestig de nieuwe naald door deze voorzichtig in de houder te drukken (houd deze stevig aan 

beide zijden vast zodat u de naald niet beschadigt), tot de naald vastklikt.  
 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 

Elektrische voeding 

Netspanning:  230V ~ 50Hz 

Stroomverbruik:  5.5W 
Afmetingen:   28 x 32,5 x 17,5 cm 
Gewicht:   3 kg 

Radiofrequentiebereik 

AM (MW):   540 – 1600 KHz 
FM:    88 – 108 MHz 
 
Wij behouden ons het recht voor zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen.  
 


