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BESCHRIJVING VAN DE COMMANDO'S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

lcd-display
/FUN-knop
knop, Vorig bestand/station
MENU/INFO-toets
AUX IN ingang
VOLUME knoppen
EQ/RPT knop
knop, Volgend bestand/station

16. FUNC-toets, functie
17. STANDBY-knop
18. RPT knop, herhaal
19. EQ-knop
20.
knop, Vorige
21. MENU-knop
22. INFO-toets
23. PROG-toets,
24. MUTE-knop
25. knop SCAN
26. F+/CH+ knop
knop
27.
28. F-/CH-knop
29.
knop, Volgende
30.
knop, Stop
31. Volumeknop
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Enter/knop
Koptelefoonuitgang
USB-ingang
Antenne
AC-stopcontact, netvoeding
Behandel
Batterijvak
16
17
18
19
20

24
25
26
27
28
29
30

21
31
22
23
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BATTERIJ
Open het batterijcompartiment (15) en plaats 4 "C"-batterijen (UM-2) met inachtneming van de aangegeven
polariteitsbanden. Vervang de uitgeputte batterijen onmiddellijk en verwijder ze als u van plan bent het
apparaat gedurende lange tijd niet te gebruiken.

WERKING
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact (13). Steek de stekker in een stopcontact van 100240V50/60. Sluit het apparaat niet aan op andere dan de aangegeven stopcontacten.

AAN/UIT
1. Druk op de knop /FUN (2) op het apparaat of op de knop STANDBY (17) op de afstandsbediening om het
apparaat aan te zetten;
2. Druk herhaaldelijk op de toets /FUN (2) op het apparaat of op de toets FUNC (16) op de
afstandsbediening om te selecteren: DAB+ radio, FM-radio, CD-speler, USB-ingang en AUX-ingang;
OPMERKING: In CD-, USB- of AUX-bron, als er binnen 15 minuten geen handeling wordt uitgevoerd, zal het toestel
automatisch in de STANDBY-modus gaan.
3. Druk op de toets /FUN (2) op het apparaat of op de toets STANDBY (17) op de afstandsbediening om het
apparaat uit te schakelen.

VOLUME REGELING
Gebruik de VOLUME knoppen (6) op het apparaat of de VOLUME knoppen (31) op de afstandsbediening om het
volume te verhogen of te verlagen.

DAB/DAB+ RADIO
SCAN DAB/DAB+ RADIOSTATIONS
1. Selecteer de DAB-bron met /FUN (2) op het apparaat of FUNC (16) op de afstandsbediening. Het
woord DAB verschijnt.
Wanneer de radio voor het eerst wordt ingeschakeld, zal hij automatisch alle beschikbare DAB-zenders
scannen en opslaan;
2. Als u de automatische scanfunctie van de beschikbare DAB-zenders wilt herhalen, drukt u lang op de
toets ENTER/ ( 9) van het apparaat of op de toets SCAN (25) van de afstandsbediening;
3. Druk herhaaldelijk op de button
(8) op het toestel of op de button (29) op de
afstandsbediening om door de verschillende afgestemde DAB-zenders te bladeren;
4. Druk op de gewenste DAB-zender op de toets ENTER/
9) van het apparaat of op de toets ( 27) van
de afstandsbediening om de weergave te starten;
5. Druk herhaaldelijk op de toets MENU/INFO (4) op het apparaat of op de toets INFO (22) op de
afstandsbediening om alle informatie over de ontvangen zender weer te geven.
OPSLAG VAN RADIOSTATIONS
Om een radiozender op te slaan, voert u de volgende stappen uit:
1. Stem af op de gewenste radiozender;
2. Druk lang op de toets MENU/INFO (4) op het apparaat of de toets MENU (21) op de afstandsbediening
om het DAB-menu te openen;
(3) and
(8) op het apparaat te gebruiken en "Preset Store" te selecteren, drukt u op de
3. Om de keys
ENTER/ (9)
knop op het apparaat om te bevestigen
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4. Om de keys
(3) and
(8) te soneren en een geheugenplaats te kiezen, drukt u op de ENTER/ ( 9)
toets op het apparaat om de radiozender te bevestigen en op te slaan;
Herhaal deze handeling voor elke radiozender die u wilt opslaan. Er zijn 30 geheugenplaatsen beschikbaar.

4

CMP 510
DAB

ENGELS

DAB RADIO MENU
1. Druk enkele seconden op de toets MENU/INFO (4) op het apparaat of op de toets MENU (21) op de
afstandsbediening om het DAB-menu te openen;
2. Druk op de key (8) op het toestel of op de key
(29) op de afstandsbediening om de verschillende
onderdelen van het DAB-menu weer te geven;
3. Druk op de ENTER/ ( 9) knop op het apparaat of op de ( 27) knop op de afstandsbediening om het
weergegeven menu-item te selecteren:
Volledige scan: hiermee kunt u de hele DAB/DAB+-band scannen en de gevonden zenders automatisch opslaan.
Preset Recall: hiermee kunt u een radiozender oproepen die is opgeslagen in een van de 30 beschikbare
geheugens.
Preset Store: hiermee kunt u een radiozender opslaan in een van de 30 beschikbare geheugens.
Handmatig afstemmen: hiermee kunt u handmatig een enkele DAB/DAB+ frequentie scannen. Druk op knop
(3) of (8) op het apparaat om het kanaalnummer voor de te scannen frequentie te selecteren en druk dan
op de knop ENTER/ ( 9) op het apparaat om het scannen te starten. De gevonden zenders worden
automatisch opgeslagen. Houd aan het einde de knop MENU/ INFO (4) op het apparaat ingedrukt om
terug te keren naar het DAB-menu.
DRC: hiermee kunt u de DRC-functie inschakelen/uitschakelen om het geluid te verbeteren bij het luisteren in
een rumoerige omgeving. De optie met het symbool ✳ is de enige die is ingesteld. U kunt het DRCniveau hoog, laag of UIT zetten.
Snoeien: hiermee kunt u alle gevonden maar niet beschikbare radiozenders (slecht signaal) uit de lijst met
opgeslagen zenders verwijderen.
Ga met de button
(3) or
(8) op het apparaat naar "Ja" en bevestig het wissen met de ENTER/ (9) knop
op het apparaat.
TA: hiermee kunt u de verkeerswaarschuwing (verkeersberichten) al dan niet activeren, of automatisch afstemmen
opradiozenders
die verkeersinformatie uitzenden. Ga met de knop(3)
or
(8) op het toestel naar "Ja" of "Nee" en
bevestig met de ENTER/ ( 9) knop op het apparaat.
Systeem: geeft toegang tot het submenu van het
systeem:
Alarm: Selecteer of u "Alarm 1" of "Alarm 2" wilt instellen, gebruik de (3) (8) op het toestel key
en beves tig met
ENTER/ ( 9) toets op het apparaat.
Wektijd: stel de tijd in voor de activering van het alarm.
Duur: duur in minuten van de wekker.
Bron: stel het type ringtone in tussen Buzzer, Digitale radio (DAB), FM (FM-radio), DC, USB.
Frequentie: Dagelijks (elke dag), eenmaal (eenmalig), Weekend (op zaterdag en zondag), weekdagen
(van maandag tot en met vrijdag).
Volume: weergavevolume van de wekker.
Vooraf ingesteld: stel in welke radiozender wordt afgespeeld als het alarm wordt geactiveerd
(laatst beluisterd= de laatst afgestemde of een radio onder de in het beschikbare
geheugen opgeslagen zenders).
Alarm AAN/UIT: om het alarm te activeren of te deactiveren.
Tijd: hiermee kunt u de huidige tijd/datum instellen.
Stel Tijd/Datum in: stel de huidige tijd en datum in.
Auto Update: kies uit welke bron de tijd en datum automatisch worden ingesteld, indien beschikbaar.
Stel 12/24 uur in: stel het 12/24 uur-tijdformaat in
Stel het datumformaat in: stel het datumformaat in.
Achtergrondverlichting: hiermee kunt u de tijd en het helderheidsniveau van het display instellen:
Time-out: stel de tijd in waarna het display zonder commando's de helderheid verlaagt.
On Level: geeft het helderheidsniveau van het display aan wanneer het apparaat opdrachten ontvangt.
Dimniveau: geeft het helderheidsniveau van het display aan wanneer het apparaat inactief is.
Taal: hiermee kunt u de systeemtaal selecteren.
Fabrieksreset: hiermee kunt u alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Selecteer "Ja" voor het
herstellen.
Software-upgrade: hiermee kunt u een scan uitvoeren om te controleren of er updates beschikbaar zijn voor
het apparaat.
SW-versie: softwareversie geïnstalleerd.
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DAB/DAB+ TRANSMISSIE-INFORMATIE
In de DAB-modus toont het display een reeks informatie over het station en het afgespeelde nummer.
- Druk herhaaldelijk op de toets MENU/INFO (4) op het apparaat of op de toets INFO (22) op de
afstandsbediening om de weergegeven informatie te wijzigen.
Opmerking: niet alle DAB-zenders leveren de informatie die door het apparaat wordt weergegeven.
Indien beschikbaar is de volgende informatie beschikbaar:
DLS: geeft informatie weer met betrekking tot de verzonden muziek (artiest, titel van het liedje, enz...).
Programmatype: geeft informatie weer met betrekking tot het type programma dat wordt verzonden.
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Zendernaam: geeft informatie weer met betrekking tot de servicezender.
Zendernummer/Frequentie: toont informatie over het aantal en de frequentie van het uitgezonden DAB/DAB+
station.
Signaalfoutindex: geeft informatie weer over het niveau van de signaalfouten en de intensiteit waarmee deze
worden ontvangen.
Bit Rate: geeft informatie weer met betrekking tot de compressieverhouding van de huidige transmissie.
Tijd: geeft de tijd weer.
Datum: toont informatie met betrekking tot de datum.

FM RADIO
SCAN-FUNCTIE
1. Strek de antenne (12) volledig uit en selecteer de FM-bron; het display toont de frequentie;
2. Druk op de button (3) of de button
(8) op het toestel of op de buttons
(20) or
(29) n de
afstandsbediening om de frequentie te verhogen of te verlagen en stap voor stap te zoeken;
3. Druk enkele seconden op de key (3) of de key
(8) op het toestel of op de keys
(20) or
(29) op de afstandsbediening om af te stemmen op de volgende of vorige radiozender met het beste
signaal;
4. Druk lang op de ENTER/ ( 9) knop op het apparaat of de SCAN (25) knop op de afstandsbediening om het
scannen te starten.
en automatische opslag van FM-zenders. De eerste 30 ontvangen zenders worden automatisch opgeslagen;
5. Druk op de F-/CH- (28) of F+/CH+ (26) knoppen op de afstandsbediening om door de verschillende
opgeslagen FM-zenders te bladeren;
6. Druk herhaaldelijk op de toets MENU/INFO (4) op het apparaat of op de toets INFO (22) op de
afstandsbediening om alle informatie over de ontvangen zender weer te geven.
OPMERKING:
Om de beste FM-ontvangst te verkrijgen, strekt u de antenne uit en oriënteert u deze (12). Als de
ontvangst niet goed is, probeer dan de lengte en de oriëntatie van de antenne anders in te stellen, maar
de kwaliteit van de FM-ontvangst hangt sterk af van de plaats waar het apparaat wordt geplaatst.
De nabijheid van TV-toestellen, neonlampen of andere huishoudelijke apparaten kan storingen in de ontvangst
van radioprogramma's veroorzaken, in dit geval moet de radiorecorder uit de buurt van het storende
apparaat worden gehouden.
OPSLAG VAN RADIOSTATIONS
Om een radiozender op te slaan, doet u het volgende:
1. Stem af op de gewenste radiozender;
2. Druk enkele seconden op de MENU/INFO-toets (4) op het apparaat of op de MENU-toets (21) op de
afstandsbediening om het FM-menu te openen;
(8) op de unit en selecteer "Preset Store", druk op ENTER/ (9) sull' unità per
3. Gebruik de keys (3) or
confer- merrie;
(8) op het apparaat en selecteer een geheugenplaats, druk op de ENTER/ ( 9)
4. Gebruik de keys (3) or
knop op de
eenheid om de radiozender te bevestigen en op te slaan;
Herhaal dit voor elke radiozender die u wilt opslaan. Er zijn 30 geheugenplaatsen beschikbaar.
MENU
1. Druk lang op de toets MENU/INFO (4) op het apparaat of de toets MENU (21) op de afstandsbediening om het
FM-menu te openen;
2. Druk op de key (8) op het apparaat of op de key
(29) op de afstandsbediening om de verschillende FMmenu-items weer te geven;
3. Druk op de ENTER/ ( 9) knop op het apparaat of op de knop ( 27) op de afstandsbediening om het
weergegeven menu-item te selecteren.
Preset Recall: hiermee kunt u een radiozender oproepen die is opgeslagen in een van de 30 beschikbare
geheugens.
Preset Store: hiermee kunt u een radiozender opslaan in een van de 30 beschikbare geheugens.
Scan-instelling: hiermee kunt u het zoeken naar radiozenders instellen op alle gevonden zenders
(Alle zenders) of alleen op zenders met een sterk signaal (Sterke zender).
Audio-instelling: hiermee kunt u audio in stereo (Stereo toegestaan) of mono (Gedwongen mono) instellen.
Systeem: geeft toegang tot het systeemmenu (zie RADIO DAB/DAB+ MENU).
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DISC-SPELEN
1. Selecteer de CD-bron. De " CD" zal verschijnen;
2. Open het CD-vak en plaats de CD met de geschreven kant naar boven. Sluit de deur voorzichtig;
3. Na enkele seconden zal het LCD-display (1) het aantal tracks op de disc weergeven. Het afspelen zal
automatisch starten;
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4. Druk op de ENTER/ ( 9) knop op het apparaat of op de ( 27) knop op de afstandsbediening om de pauze
te activeren; de verstreken tijd.
tijd van de baan zal beginnen te knipperen. Druk nogmaals op de knop om de pauze uit te schakelen;
5. Press (30) toets op de afstandsbediening om het afspelen permanent te stoppen.
SPRONGSPOREN EN VOORUIT/SNEL TERUG
1. Druk op de knop (3) of (8) op het toestel of op de knop (20), nummer te gaan;
2. Druk
op de knop (3) of
(8) op het apparaat of op de knop
(20),
het nummer snel terug of
vooruit te sturen. Laat de knop los om terug te keren naar de normale weergave.
HERHALING VAN EEN ENKEL NUMMER
1. Om een enkel nummer continu af te spelen, drukt u tijdens het afspelen op EQ/RPT (7) op het apparaat
of op de RPT (18) toets op de afstandsbediening tot " REP-1" op het display verschijnt. De CD-speler zal
het getoonde nummer op het display continu afspelen;
2. Om de ononderbroken weergave van het enkele nummer te annuleren, drukt u meerdere malen op de
EQ/RPT (7) toets op het apparaat of op de RPT (18) toets op de afstandsbediening totdat het "DISC"
symbool verschijnt.
SCHIJFHERHALING
1. Om alle nummers op de disc continu af te spelen, drukt u tijdens de weergave op EQ/RPT (7) op het
apparaat of op de toets RPT (18) op de afstandsbediening tot "REP-ALL" op het display verschijnt. De CDspeler zal continu alle tracks op de disc afspelen;
2. Om de ononderbroken weergave van alle nummers op de disc te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de
EQ/RPT (7) toets op het apparaat of op de RPT (18) toets op de afstandsbediening totdat het " DISC"
symbool verschijnt.
FOLDER HERHALEN
OPMERKING: functie alleen geldig voor MP3-cd's.
1. Om alle nummers in een map continu af te spelen, drukt u tijdens het afspelen op EQ/RPT (7) op het
apparaat of op de RPT (18) toets op de afstandsbediening tot " REP-DIR" op het display verschijnt. De
CD-speler zal continu alle tracks in de map afspelen;
2. Om de ononderbroken weergave van alle nummers in de map te annuleren, drukt u meerdere malen op
de toetsEQ/RPT (7) op het apparaat of op de toets RPT (18) op de afstandsbediening totdat het symbool
" DISC" verschijnt.
WILLEKEURIGE FUNCTIE
1. Om alle nummers op de disc in willekeurige volgorde af te spelen, drukt u tijdens de weergave op de
EQ/RPT (7) toets op het apparaat of op de RPT (18) toets op de afstandsbediening tot " RANDOM" op
het display verschijnt. De CD-speler zal alle tracks op de disc in willekeurige volgorde afspelen;
2. Om de willekeurige weergave van alle nummers op de disc te annuleren, drukt u meerdere malen op de
EQ/RPT (7) toets op het apparaat of op de RPT (18) toets op de afstandsbediening totdat het " DISC"
symbool verschijnt.
PROGRAMMA
U kunt de volgorde selecteren waarin de nummers worden afgespeeld.
1. Druk op(30) op de afstandsbediening om het afspelen te stoppen;
2. Druk op de PROG (23) knop op de afstandsbediening, de melding P01 verschijnt op het display;
3. Selecteer de tracks met knop(3) or
(8) op het apparaat of button (20) or
(29) op de afstandsbediening;
4. Druk op de PROG-toets (23) van de afstandsbediening;
5. Herhaal stap 3 en 4 om de gewenste tracks op te slaan en af te spelen; voor audio-cd's kunnen
maximaal 20 tracks worden opgeslagen, terwijl voor MP3-cd's maximaal 99 tracks kunnen worden
opgeslagen;
6. Druk op de ENTER/ ( 9) knop op het apparaat of druk op de ( 27) knop op de afstandsbediening om de
weergave te starten;
7. Druk twee keer op de toets(30) van de afstandsbediening om de programmering te annuleren.

USB INPUT
SPEELTUIGEN
1. Sluit een USB-apparaat aan op de USB-ingang (11);
2. Selecteer de USB-bron. De "USB" zal op het display verschijnen;
3. Na enkele seconden zal het LCD-display (1) het aantal tracks op de disc weergeven. Het
afspelen zal automatisch starten.
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ENGELS

10

CMP 510
DAB
AUX INPUT

ENGELS

REPRODUCTIE
1. Sluit een extern apparaat aan op de AUX IN-ingang (5);
2. Selecteer de AUX-bron. De "ENTER AUX" verschijnt op het display;
3. Start het afspelen van het externe apparaat. Raadpleeg de handleiding van het externe apparaat voor alle
afspeelfuncties.

HOOFDTELEFOON
1. Steek de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting (10);
2. Start de gewenste weergave en stel het volume in.

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
ALGEMEEN
Vermogen en verbruik: 100-240V50/60 (8W, stand-by 0,3W)
4 x "C"-batterijen (UM2) zonder
FM-band . 87,5 - reception: ....................................................... 108 MHz
DAB/DAB+ band ontvangst: ..............................................................174.928 - 239.200 MHz
Vermogen Audio: ........................................................................ 2x 1,5W
Dimensions: ................................................................................ 211x 233x 118mm

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR EEN CORRECTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT.
Het symbool op de apparatuur geeft aan dat het afval in "gescheiden inzameling" moet worden afgevoerd en
dat het product dus niet samen met het stedelijk afval mag worden weggegooid.
De gebruiker moet het product meenemen naar speciale "gescheiden afvalverzamelcentra" die door de lokale
overheid ter beschikking worden gesteld, of het bij de detailhandelaar afleveren tegen de aankoop van een
nieuw product.
Het gescheiden inzamelen van afval en de daaropvolgende verwerking, recycling en verwijdering bevordert de
productie van apparatuur met gerecycleerde materialen en beperkt de negatieve effecten op het milieu en de
gezondheid die worden veroorzaakt door een onjuiste behandeling van afval.
Illegale verwijdering van het product leidt tot het opleggen van administratieve sancties.
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SPANNINGSDANGEREUX
Dit symbool op de achterkant
van het apparaat en in deze
handleiding geeft aan dat er
hoogspanningscomponenten in
het apparaat aanwezig zijn; open
het apparaat niet om het risico van
elektrische
schokken
te
vermijden.

ENGELS
LET OP
Dit symbool, dat zich op
de achterkant van het
apparaat bevindt en in
deze
handleiding
is
weergegeven, geeft de
aanwezigheid aan van
belangrijke
instructies
voor
een
veilige
bediening.
Lees
ze
aandachtig door voordat
u
het
apparaat
in
gebruik neemt.

LAATSTE WAARSCHUWING
Dit apparaat is uitgerust met een laserstraalleessysteem. Hoewel de laser een laag
vermogen heeft en voorzien is van een
veiligheidssysteem om te voorkomen dat hij wordt
gebruikt met de
sluite
r open, moeten de
volgende
voorzorgsmaatregelen
worden
genomen: houd uw ogen uit de buurt van de
laserlens als het apparaat open is; gevaar voor
netvliesletsel. Probeer de lasereenheid niet te
demonteren of te manipuleren; gevaar voor
stralingsabsorptie.

Dit instrument is een zeer nauwkeurig elektronisch instrument, dus vermijd het gebruik ervan in de volgende
gevallen:
• In de buurt van magnetische velden.
• Dicht bij warmtebronnen zoals radiatoren en kachels.
• Op zeer vochtige plaatsen zoals badkamers, zwembaden, enz...
• Op zeer stoffige plaatsen.
• Op plaatsen die onderhevig zijn aan sterke trillingen.
• Plaats uw oor niet in de buurt van de luidspreker tijdens het instellen en het instellen van het volume, en in het
bijzonder
het volume tijdens de ontstekingsfase zo laag mogelijk houden.
• Plaats het apparaat zo dat er altijd voldoende ruimte is aan de zijkanten om vrije luchtcirculatie mogelijk te
maken (minimaal 5 cm).
• Als er vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en
Breng het naar het dichtstbijzijnde TREVI-reparatiecentrum.
• Controleer altijd of het netsnoer goed is geïnstalleerd.
• Gebruik alleen de accessoires die in de verpakking zijn meegeleverd.
• Er mogen geen bronnen met naakte vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat worden geplaatst.
• Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en er mogen geen met
vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
• Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
Voor het reinigen adviseren wij het gebruik van een zachte, licht gedrenkte doek. Vermijd oplosmiddelen of
schurende stoffen.

BELANGRIJK
De goede constructie van dit apparaat garandeert een perfecte werking voor een lange tijd. Als er zich problemen
voordoen, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum.
TREVI voert een beleid van voortdurend onderzoek en ontwikkeling. Daarom kunnen producten andere
kenmerken hebben dan de genoemde gegevens.
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