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Veiligheidsinformatie 

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het 

product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies 

voor toekomstig gebruik. 

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik 
van kinderen. 

2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en 
huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen. 

3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is 
van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur 
kan de werking beïnvloeden. 

4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan 
de binnenkant aanraken kan elektrische schokken 
veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen 
worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. 

5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct 
zonlicht!  

6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of 
vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, 
kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop 
onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd 
voorwerp het apparaat binnendringt. 

7. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met 
het apparaat, aangezien dit de werking van het 
apparaat kan verstoren. 
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Aan de slag met uw MP3/cd-speler 
 
LOCATIE VAN DE BEDIENINGEN 
 

 

1. POWER ON/OFF-
toets  

2. DC-ingang 
3. Batterijvak 
4. PLAY-toets 
5. PAUSE-toets  
6. OPEN-schakelaar 
7. VOLUME-knop 
8. Hoofdtelefoonaanslui

ting  

9. STOP-toets 
10. SKIP/SEARCH 

FORWARD-toets 
11. SKIP/SEARCH 

BACKWARD-toets 
12. MODE-toets 
13. PROG-toets 
14. BBS-schakelaar 
15. Lcd-scherm 
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De draagbare cd-speler gebruiken 
 
De draagbare cd-speler van stroom voorzien  
Deze cd-speler kan van stroom worden voorzien met twee type 
AA (UM-3) batterijen of een AC-adapter. 
Opmerking: batterijen en AC-adapter zijn niet meegeleverd. 
 
Batterijen gebruiken (NIET INBEGREPEN) 
1. Open het batterijvak (3) aan de achterkant van het 

apparaat door de batterijklep open te schuiven en 
voorzichtig naar boven te trekken. 

2. Controleer de polariteit (+/-) binnenin het batterijvak. 
3. Installeer twee type AA (UM-3) batterijen volgens de juiste 

polariteit. 
4. Sluit het batterijvak weer. 
5. Druk op de POWER ON/OFF-toets (1). 

 
 
Gebruik van een AC-adapter (NIET STANDAARD 
MEEGELEVERD) 
1. Steek de DC-stekker (aan het einde van de AC-

adapterkabel) in de DC-ingang (2). 
2. Steek de AC-adapter in een 220/230 V/AC, 50 Hz AC-

stopcontact.  
3. Het apparaat schakelt automatisch over naar de AC-

adapter en stopt het gebruik van batterijvoeding. 
4. Druk op de POWER ON/OFF-toets (1). 

BELANGRIJK! 
Gebruik alleen een adapter met een uitgangsspanning van 
DC 4,5 V/800 mA met een vrouwelijke stekker. 
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BELANGRIJK! 
Als er geen cd in het apparaat geplaatst is, wordt er op het 
LCD-scherm (15) �NoCd� weergegeven. 

 
Een cd of MP3-cd afspelen 
1. Verschuif voorzichtig de OPEN-schakelaar (6) om de cd-

klep te openen. 
2. Plaats de cd of MP3-cd in het apparaat met het label naar 

boven. 
3. Sluit de cd-klep voorzichtig. 
4. De ESP (antischokfunctie) wordt automatisch geactiveerd. 

Op het lcd-scherm (15) wordt �ESP� weergegeven. 
5. Het apparaat leest automatisch de cd of MP3-cd. 

(Voor een cd worden het aantal nummers en de 
verstreken tijd op het lcd-scherm weergegeven) 
(Voor een MP3-cd wordt het aantal mappen en het 
aantal nummers op het lcd-scherm weergegeven.) 

6. Druk op de PLAY-toets (4) om het eerste nummer op de cd 
of MP3-cd af te spelen. 

7. Als u privé wilt luisteren, sluit u uw hoofdtelefoon aan op 
de hoofdtelefoonaansluiting (8) 

8. Stel het volume in door de VOLUME-knop (7) naar het 
gewenste geluidsniveau te draaien. 

9. Druk op de PAUSE-toets (5) om het afspelen te pauzeren 
wanneer u maar wilt. 

10. Druk nogmaals op de PAUSE-toets (5) om het afspelen te 
hervatten. 

11. Druk op de SKIP/SEARCH FORWARD-toets (10) om vooruit 
te springen naar het gewenste nummer. 

12. Druk op de SKIP/SEARCH BACKWARD-toets (11) om 
achteruit te springen naar het gewenste nummer. 
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13. Druk op elk moment op de STOP-toets (9) om het afspelen 
te stoppen. 

14. Houd de POWER ON/OFF-toets (1) ingedrukt om het 
apparaat uit te schakelen. 

 
BELANGRIJK! 

Als u geen geluid hoort maar de cd wel wordt afgespeeld, 
controleer dan of de VOLUME-knop (7) niet op het laagste 
niveau staat of dat de BBS-schakelaar (14) in de stand 
�OFF� staat. 

 
Een cd of MP3-cd in geprogrammeerde volgorde afspelen  
1. Programmeren is alleen mogelijk als het apparaat in 

STOP-modus staat. 
2. Druk op de PROG-toets (13), �MEM�, �P01� en �00� worden 

op het lcd-scherm (15) weergegeven. 
(Voor een MP3-cd wordt �000� op het lcd-scherm 
weergegeven.) 

3. Druk op de SKIP/SEARCH FORWARD-toets (10) en de 
SKIP/SEARCH BACKWARD-toets (11) om het nummer te 
selecteren dat u wilt programmeren. 

4. Druk op de PROG-toets (13) om het geselecteerde 
nummer op te slaan in de positie �P01�. 

5. Vervolgens wordt �P02� en �00� op het lcd-scherm (15) 
weergegeven. 

6. Herhaal stap 3 en 4 om andere nummers op te slaan. 
7. U kunt maximaal 20 nummers voor een cd en 99 

nummers voor een MP3-cd opslaan. 
8. Druk op de PLAY-toets (4) om de geprogrammeerde 

nummers af te spelen. 
 

Overige afspeelmodi 
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1. Druk eenmaal op de MODE-toets (12), �REP 1� wordt op het 
lcd-scherm (15) weergegeven en het apparaat herhaalt het 
huidige nummer continu. 

2. Druk nogmaals op de MODE-toets (12), �REP DIR� wordt op 
het lcd-scherm (15) weergegeven en het apparaat herhaalt 
de huidige map continu. (Alleen voor een MP3-cd.) 

3. Druk nogmaals op de MODE-toets (12), �REP ALL� wordt op 
het lcd-scherm (15) weergeven en het apparaat herhaalt de 
hele cd of MP3-cd continu.  

4. Druk nogmaals op de MODE-toets (12), �INTRO� wordt op 
het lcd-scherm (15) weer gegeven en het apparaat speelt 
de eerste 10 seconden van elk nummer op de cd of MP3-cd 
af. 

5. Druk nogmaals op de MODE-toets (12), �RAND� wordt op 
het lcd-scherm (15) weergegeven en het apparaat speelt 
alle nummers op de cd of MP3-cd in willekeurige volgorde 
af. 

6. Druk nogmaals op de MODE-toets (12) en het apparaat 
hervast het normale afspelen. 

 
Automatisch hervatfunctie 

1. Als de cd-speler tijdens het afspelen wordt 
uitgeschakeld door stroomuitval of doordat de cd-klep 
onbedoeld wordt geopend, dan kunt u het afspelen 
vanaf hetzelfde punt hervatten door het apparaat 
opnieuw te starten of de cd-klep weer te sluiten. De 
automatische hervatfunctie werkt ook wanneer u de 
cd-speler uitschakelt en later weer verder wilt 
luisteren. 

 
BBS-functie 

1. U kunt de BBS-schakelaar (14) gebruiken om de 
basversterking in of uit te schakelen. 
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2. Schuif de BBS-schakelaar (14) naar de stand �ON�; de 
lage frequentierespons (bas) van de geluidsuitvoer zal 
worden versterkt. 

 
WAARSCHUWING! 

Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het rijden, fietsen of 
het besturen van een gemotoriseerd voertuig.  
Speel geen muziek op een hoog volume af op uw 
hoofdtelefoon terwijl u loopt, vooral als u een weg 
oversteekt, want dat kan gevaarlijk zijn. 
Vermijd het gebruik van hoofdtelefoons met een hoog 
volume. Gehoorexperts raden af om continu, luid en 
langdurig muziek te luisteren. Als u een suizend geluid in 
uw oren hoort, verlaag dan het volume of stop met het 
gebruik. 
Houd het volume altijd op een gematigd niveau, zodat u 
de geluiden van buiten kunt horen en rekening kunt 
houden met de mensen om u heen. 
Reinigen met een zachte doek. 
Niet onderdompelen in water. 

 
Onderhoud en reiniging 

Maak het apparaat schoon met een zachte doek, ietwat 
vochtig met water of een mild reinigingsmiddel. 
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen zoals alcohol, 
benzeen of verdunners. 
Laat de cd-speler nooit achter in direct zonlicht of op hete, 
vochtige of stoffige plekken. 
Houd de cd-speler uit de buurt van 
verwarmingsapparatuur en bronnen van elektrische ruis 
zoals TL-verlichting en motoren. 
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Opmerking Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige
aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER 

A/S 

 

Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen 

die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten 

(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt. 

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste 

vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische 

en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk 

afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd. 

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische 

apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere 

inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. 

Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw 

gemeente. 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Denemarken 

www.facebook.com/denver.eu 


