HCX 10D6 DAB
Gebruikershandleiding
MINI-HIFI-SYSTEEM MET DAB+/CD/MP3/USB/AUX-IN EN BLUETOOTH®AANSLUITING
Gebruikershandleiding en aansluiting
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in deze handleiding wijzen op de
aanwezigheid op
van belangrijke instructies voor een
veilige
gebruiken. Lees ze zorgvuldig door
voordat u
het gebruik van het apparaat.

GEVAARLIJKE SPANNING

Dit symbool op de achterkant van het
toestel en
in deze handleiding duidt op de
aanwezigheid in
deze apparatuur onderdelen die werken
op
hoogspanning, niet openen om te
voorkomen dat de

WAARSCHUWINGEN OP DE
LASER

Dit apparaat is uitgerust met een
laserstraal
leessysteem. Hoewel de laser van
laag vermogen en met een
veiligheidsvoorziening die
voorkomt een open deur, scrupuneem de volgende waarschuwingen
in acht:
Breng het oog niet naar de laserlens
met het apparaat open, risico op netvlies
letsel.
Probeer niet om het te demonteren of
te manipuleren.
per met de laser unit, risico van
straling.

OPMERKINGEN VAN GEBRUIK
Zorg ervoor dat de apparatuur in een goed geventileerde ruimte staat en dat er ten minste 10 cm (4") vrije
ruimte is langs de zijkanten en de bovenkant van de apparatuur.10cm (4") 10cm (4"):
• Gebruik het toestel op een stevige, vlakke ondergrond die vrij is van trillingen.
• Plaats het toestel op minstens 30 cm (12") afstand van een CRT-TV om kleurvariaties op het TV-scherm te
voorkomen. Als de variaties aanhouden, plaats het toestel dan verder weg van de TV. LCD-TV's zijn niet
gevoelig voor dergelijke variaties.
• Houd het toestel uit de buurt van direct zonlicht, sterke magnetische velden, overmatig stof, vochtigheid
en elektronische/elektrische apparatuur (huiscomputers, faxapparaten, enz.) die elektrische ruis
genereren.
• Plaats niets bovenop het toestel.
•

Stel het toestel niet bloot aan vocht, aan temperaturen hoger dan 40°C (104°F) of aan extreem lage temperaturen.

•

Als uw systeem niet naar behoren werkt, haalt u de AC-stroomkabel uit het stopcontact. Steek het
netsnoer weer in het stopcontact en zet het systeem aan.
In geval van een elektrische storm, dient u voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact te halen.

•
•

Houd de stekker bij de kop wanneer u deze uit het stopcontact haalt, want als u aan de kabel trekt, kunnen de interne draden
beschadigd raken.

•

De wisselstroomstekker wordt gebruikt als uitschakelingsapparaat en moet altijd gemakkelijk bereikbaar
blijven.

•

Verwijder de buitenste afdekking niet, aangezien dit kan leiden tot elektrische schokken. Laat interne service over aan
uw plaatselijke servicebedrijf.

•

De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen zoals
kranten, tafellakens, gordijnen, enz.
Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat worden geplaatst.
De aandacht moet worden gevestigd op de milieuaspecten van de verwijdering van batterijen.
Dit toestel mag alleen worden gebruikt binnen het bereik van 5°C - 35°C (41°F - 95°F).
Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gematigd klimaat.
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.

•
•
•
•
•
•

VERZORGING EN ONDERHOUD
Voor het schoonmaken adviseren wij het gebruik van een zachte, licht vochtige doek. Vermijd oplosmiddelen of
schuurmiddelen.

BELANGRIJK
De goede constructie van deze machine garandeert een perfecte werking gedurende een lange tijd. Mocht er
zich echter een probleem voordoen, dan moet u contact opnemen met het dichtstbijzijnde erkende
servicecentrum.
TREVI voert een beleid van voortdurend onderzoek en ontwikkeling. Daarom is het mogelijk dat de producten
andere kenmerken hebben dan beschreven.

Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, dient u de luisterduur bij hoog volume te
beperken

HCX 10D6 DAB
VOORAANZICHT

ACHTERAANZICHT

BESCHRIJVING VAN DE CONTROLES
1. Hoofdschakelaar
2. STANDBY/MODE toets
3. toets, vorige nummer/radiozender
4. knop, volgende nummer/radiozender

5.

knop, CD-lade openen/sluiten

6. Volume aanpassen//ENTER.

8. CD-lade
9. USB-ingang.
10. Antenne
11. Audio-ingang (AUX IN)
12. R/L luidsprekeraansluitingen
13. Netsnoer

7. Hoofdtelefoonaansluiting
11

HCX 10D6 DAB
BESCHRIJVING VAN DE CONTROLES

AFSTANDSBEDIENING

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

29
28
27
26

25

14.Stand-by knop
15. FUNC-toets, bronselectie
16. RPT-knop
17. MUTE toets, uitsluiting apparaatgeluid
18. EQ-toets, selectie van diverse vooraf
ingestelde geluidsmodi 19., selectie
afspelen/pauzeren/bevestigen

20. toets, vorige nummer/radiozender
21.MENU toetsen
22.Toets , Stop
23. INFO-toets
24. PROG knop
25. VOL +/- toetsen, volume aanpassen
26.knop, volgende nummer/radiozender
27 F-/CH- toets, vorige map in CD- of USBmodus/voorkeuzezender
28.F+/CH+ toets, volgende map in CD of USB
mode/voorkeuze radiozender
29.ENTER toets,

ACTIVERING EN VERVANGING VAN DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING
In de afstandsbediening is reeds een celbatterij geïnstalleerd. Om
de batterij te activeren, verwijdert u het doorzichtige lipje aan de
onderkant van de afstandsbediening. De afstandsbediening is nu
klaar voor gebruik.
Om de batterij te vervangen:
1. Verwijder het deksel van het batterijvak volgens de illustratie rechts.
2. Let op de juiste polariteit en plaats een 3V

lithium batterij (CR2025).

3. Sluit het deksel.

STROOMTOEVOER
Sluit het netsnoer (13) aan op een 100-240V
50/60Hz stopcontact.
Sluit het apparaat niet aan op andere stopcontacten dan aangegeven.
Bij de eerste keer opstarten zal het apparaat de aanwezige DAB zenders scannen, het display zal het woord
SCANNING tonen. Wacht tot het display de huidige tijd weergeeft.
Opmerking: Tenzij anders vermeld, gelden de beschrijvingen van de commando's zowel voor het toestel als voor de
afstandsbediening.

AAN/UIT
1. Druk op de Hoofdschakelaar (1) op het toestel om het in Stand-by modus te zetten (de tijd en datum worden op het
display getoond);

2. Om de STAND-BY modus in/uit te schakelen, drukt u op de STANDBY toets (14) van de
afstandsbediening;
3. Als u het toestel volledig wilt uitschakelen, drukt u op de hoofdschakelaar (1) op het toestel.
Opmerking: Als bij gebruik van CD, USB of AUX als bron binnen 10 minuten geen bediening wordt uitgevoerd, schakelt het toestel
automatisch over naar de modus STAND-BY.

ENGLISH
DAB

HCX

10D6

VOLUMEREGELING EN EQUALIZERFUNCTIE
1. Draai aan de volumeregelaar (6) op het apparaat of druk op de VOL +/- toetsen (25) van de
afstandsbediening om het volume te verhogen of te verlagen;
2. Druk een aantal malen op de EQ toets (18) van de afstandsbediening om een van de
voorgeprogrammeerde audiodynamieken te kiezen (Klassiek, Rock, Pop, Jazz, Flat).

RADIO DAB/DAB+ BEDIENING
1. Schakel het apparaat in en druk enkele malen op de FUNC toets (15) van de afstandsbediening totdat de
indicatie DAB op het display verschijnt;
De eerste keer dat de radio wordt aangezet, zal hij automatisch alle beschikbare DAB-zenders scannen en
opslaan.
2. Als u het scannen van zenders wilt herhalen, houdt u(19) op de afstandsbediening een paar seconden
ingedrukt om het scannen van de DAB-zenders te starten, of drukt u op de MENU-toets (21) op de
afstandsbediening om het DAB-menu te openen. Zoek en selecteer het woord " Full scan";
3. Druk op de toets (4) of (3) op het toestel, of op de toets (26) of (20) op de
afstandsbediening om door de verschillende afgestemde DAB-zenders te bladeren;
4. Druk op de VOLUME/ENTER knop (6) op het apparaat, of op de knop (19) op de afstandsbediening op de
gewenste DAB-zender om de weergave te starten;
5. Druk meerdere malen op de INFO-toets (23) van de afstandsbediening om alle informatie over de ontvangen zender weer
te geven.

RADIOZENDERS OPSLAAN
Om een radiozender op te slaan, gaat u als volgt te werk:
1. Stem af op de gewenste radiozender;
2. Houd de PROG toets (24) enkele seconden ingedrukt, het display toont het woord " PRESET STORE";

3. Gebruik de toetsen (26) en (20) om een geheugenplaats te selecteren;
4. Druk op de knop (19) om te bevestigen en de radiozender op te slaan;
Herhaal dit voor elke radiozender die u wenst op te slaan. Er zijn 30 geheugenplaatsen beschikbaar.
5. Om een opgeslagen radiozender op te roepen gebruikt u dei F+/CH+ (28) en F-/CH- (27) toetsen.

DAB/DAB+ MENU
1. Druk op de MENU toets (21) van de afstandsbediening om het DAB menu te openen;
2. Druk op de toets (4) of (3) op het toestel, of de toetsen (26) of (20) op de
afstandsbediening om de verschillende DAB menu-items weer te geven;
3. Druk op de knop VOLUME/ENTER (6) op het apparaat, of op de knop (19) op de afstandsbediening om het weergegeven
menuonderdeel te kiezen: Volledige scan: hiermee kunt u de gehele DAB/DAB+ band scannen en de gevonden zenders
automatisch opslaan.

Handmatig afstemmen: hiermee kunt u handmatig een enkele DAB/DAB+ frequentie scannen. Druk op
de toetsen (26) of (20) om het kanaalnummer voor de te scannen frequentie te selecteren en druk
vervolgens op de toets(19) om het scannen te starten. De gevonden zenders worden automatisch
opgeslagen.
DRC: hiermee kunt u de DRC-functie in- of uitschakelen om het geluid te verbeteren wanneer u in een
lawaaiige omgeving luistert. Het DRC-niveau kan worden ingesteld op hoog (high), laag (low) of UIT (off).
Prune: hiermee kunt u uit de lijst van opgeslagen zenders alle gevonden maar niet beschikbare radio (slecht signaal)
verwijderen. Verplaatsen met de

toetsen (26) en (20) naar Y (YES) en bevestig het wissen met(19).
System: geeft toegang tot het systeem submenu: Time:
hiermee kunt u de huidige tijd/datum instellen.

Tijd/Datum instellen: stel de huidige tijd en datum in.
Auto Update: selecteer van welke bron de tijd en datum automatisch moeten worden
ingesteld, indien beschikbaar.
Set 12/24 Hour: stel het tijdformaat 12/24H in.
Datumformaat instellen: stel het datumformaat in.
Achtergrondverlichting: hiermee kunt u de tijd en het helderheidsniveau van het display instellen:
Timeout: aanpassing van de verlichtingstijd op het display (10sec, 20sec, 30sec,
45sec, 60sec, 90sec, 120sec, 180sec, ON).
Aan-niveau: afstelling van de verlichtingssterkte van het display bij ingeschakeld toestel (Hoog,
Middel, Laag).

Dimniveau: aanpassing van de verlichtingssterkte van het display in stand-by (High,
Medium, Low).
Taal: het is mogelijk de taal van de menu's te kiezen; Italiaans, Engels (standaard), Deutsch, Italiaans, Francais zijn beschikbaar.

Fabrieksreset: hiermee kunt u het apparaat terugzetten op de fabrieksinstellingen. Aan het einde van de reset wordt een
automatische scan van de DAB/

DAB+ zenders zullen worden uitgevoerd. Ga met de toetsen (26) en (20) naar Y (YES) en bevestig
met(19).

DA

Software-upgrade: hiermee kunt u een scan uitvoeren om te controleren of er updates voor
het toestel beschikbaar zijn.
SW-versie: hiermee kunt u de softwareversie van het toestel bekijken.

DAB/DAB+ WEERGAVE MODE
Telkens wanneer u op de INFO-toets (23) van de afstandsbediening drukt, zal het display de
volgende displaymodi doorlopen. DLS: Dynamic label segment is een scrollend bericht dat de
omroeporganisatie kan opnemen bij hun uitzendingen . Dit bericht bevat meestal informatie,
zoals programmadetails enz.
Programmatype: Dit beschrijft de "stijl" of het "genre" van de muziek die wordt uitgezonden, b.v.
"Rock" of "Klassiek".

Kanaal Frequentie: Geeft de huidige DAB-multiplex in gebruik weer.
Signaalfoutenindex: geeft informatie weer over het niveau van de signaalfouten en de intensiteit waarmee
het wordt ontvangen.

Bit Rate: geeft informatie weer met betrekking tot de compressieverhouding van de huidige
transmissie.
Tijd: toont het tijdsignaal dat door het radiostation wordt ontvangen.
Datum: geeft informatie over de datum weer.

FM RADIO BEDIENING
1. Schakel het apparaat in en druk herhaaldelijk op de toets FUNC (15) van de
afstandsbediening tot de aanduiding FM op het display verschijnt;
2. Druk herhaaldelijk op de toetsen (4) en (3) op het toestel herhaaldelijk in, of de
(26) en (20) toetsen op de afstandsbediening om de frequentie 0,05MHz te verhogen
of te verlagen en een stapsgewijze zoekactie uit te voeren;
3. Houd de toetsen (4) en (3) op het toestel, of de toetsen (26) en (20) op de
afstandsbediening om af te stemmen op de volgende zender of de vorige radiozender met het
beste ontvangen signaal;
4. Om de functie voor het automatisch zoeken en opslaan van radiozenders (SCAN) te activeren, drukt u op
de toets(19) op de afstandsbediening of drukt u op de toets MENU (21) om het FM-menu op te roepen.
Zoek en selecteer het woord " Scan setting";

Vanaf dit punt is het mogelijk het type automatisch zoeken te kiezen: kies STERK (zenders
met een sterk signaal) of ALLE (alle zenders), bevestig met de knop(19) op de
afstandsbediening.
Het toestel kan tot 30 stations opslaan.
5. Om een radiozender op te slaan:
Ga naar de frequentie die u in het geheugen wilt opslaan en houd de PROG toets (24)
enkele seconden ingedrukt, het display toont de tekst "PRESET STORE";
Gebruik de toetsen (26) en (20) om een geheugenplaats te kiezen;
Druk op (19) om te bevestigen.
6. Om een opgeslagen radiozender op te roepen gebruikt u de F+/CH+(28) en F-/CH-(27)
toetsen.
Opmerking: Om de beste FM-ontvangst te krijgen moet de antenne worden aangesloten en georiënteerd. Als de
ontvangst niet goed is, probeer dan de lengte en oriëntatie van de antenne anders in te stellen, maar de kwaliteit van de
FM-ontvangst is sterk afhankelijk van de plaats waar het apparaat wordt geplaatst.

CD-MP3 SPELER WERKING
1. Schakel het apparaat in en druk enkele malen op de FUNC toets (15) van de
afstandsbediening totdat CD op het display verschijnt. Als er geen disk is, verschijnt de
aanduiding " NO DISC" op het display;Open het CD-vak (8) door op de toets ( 29) van de
afstandsbediening te drukken en plaats de CD met de beschreven kant naar boven. Sluit het
vak voorzichtig;
2. Na een paar seconden zal het display het aantal tracks op de disc tonen. Druk op de toets(19)
van de afstandsbediening om de muziekweergave te starten;

3. Druk nogmaals op de toets(19) van de afstandsbediening om de pauze te activeren, de
verstreken tijd van het fragment zal beginnen te knipperen. Druk er nogmaals op om de
normale weergave te starten;
4. Druk op de toets (22) op de afstandsbediening om de weergave definitief te stoppen.
SPRING TRACE EN SNEL ZOEKEN
1. Druk op (4) en (3) op het toestel, of op de (26) en (20) toetsen op de
afstandsbediening om naar het vorige of volgende nummer te gaan;

2. Houd tijdens weergave de toetsen (4) en (3) op het toestel, of de toetsen (26) en
(20) op de afstandsbediening ingedrukt om snel een bepaalde muziekpassage op te zoeken.
Laat de toets los om terug te keren naar normale weergave.

HERHAAL
•

Druk op de RPT toets (16) van de afstandsbediening, de REP-1 indicatie verschijnt op het display om continu
hetzelfde fragment te reproduceren.

•

Druk op de RPT toets (16) van de afstandsbediening, de RPT-DIR indicatie verschijnt op het
display om alle tracks in de geselecteerde map continu af te spelen (alleen voor MP3 CD's die
mappen bevatten).
Druk op de RPT toets (16) van de afstandsbediening, RPT ALL indicatie verschijnt op het
display om alle aanwezige tracks continu weer te geven.
Druk op de RPT toets (16) van de afstandsbediening, RANDOM indicatie verschijnt op het
display om alle aanwezige tracks willekeurig te reproduceren.
Druk op de RPT toets (16) van de afstandsbediening tot de INTRO aanduiding op de display
verschijnt om de eerste 10 sec. van elk liedje af te spelen.
Druk op de RPT (16) toets van de afstandsbediening tot de DISC indicatie op de display
verschijnt om alle tracks op de disc ononderbroken af te spelen.

•
•
•
•

ALBUM FUNCTIE
OPMERKING: functie alleen geldig voor MP3 CD's die mappen bevatten.
1. Wanneer u een MP3 CD of USB met meerdere mappen afspeelt, drukt u op de F+/CH+ (28)
en F-/CH-(27) toetsen om de map te selecteren die u wilt afspelen.
PROGRAMMEREN
U kunt de volgorde kiezen waarin de fragmenten worden afgespeeld.
1. Druk op de toets ( 22) op de afstandsbediening om de weergave te stoppen;
2. Druk op de PROG toets (24) van de afstandsbediening, de melding P01 verschijnt op het
display;
3. Kies het nummer dat u als eerste wilt afspelen met de toetsen (4) en (3) op het
toestel, of de toetsen (26) en (20) op de afstandsbediening;
4. Druk op de PROG toets (24) van de afstandsbediening om te bevestigen;
5. Herhaal stap 3 en 4 om de gewenste nummers op te slaan en af te spelen; voor audio-CD's
kunnen maximaal 20 nummers worden opgeslagen, terwijl voor MP3/USB-CD's maximaal 99
nummers kunnen worden opgeslagen;
6. Druk op de VOLUME/ENTER regelaar (6) op het apparaat, of op de(19) op de
afstandsbediening om de weergave te starten;
7. Druk tweemaal op de toets 22) op de afstandsbediening om de programmering te annuleren.

USB INVOERBEDIENING
1. Sluit een USB-geheugenapparaat aan op de USB (9) ingang;

2. Schakel het apparaat in en druk verschillende malen op de toets FUNC (15) van de
afstandsbediening totdat de USB-indicatie op het display verschijnt, bij afwezigheid van het
USB-apparaat verschijnt op het display " NO USB";
Opmerking: Het is mogelijk dat het apparaat sommige USB-apparaten niet ondersteunt, dit is te
wijten aan de incompatibiliteit van sommige processors.
3. Voor de rest van de functies, zie de paragraaf "CD-MP3-SPELER BEDIENING".

BLUETOOTH WERKING
1. Schakel het apparaat in en druk verschillende keren op de FUNC toets (15) van de
afstandsbediening totdat de BT indicatie op het display verschijnt;
2. Het woord "Not Connected" begint te knipperen op het display en het systeem gaat
automatisch zoeken;
3. Activeer de Bluetooth-functionaliteit op het externe apparaat dat u wilt koppelen en maak het
zichtbaar;
4. Start het apparaat zoeken. Zoek aan het eind naar het "HCX 10D6 DAB" apparaat;
5. Voer het wachtwoord "0000" in, indien nodig;
6. Na het koppelen laat het toestel een geluid horen en blijft het woord "Connected" op het
display staan;
7. Start de audioweergave vanaf uw toestel;
8. Druk op (4) en (3) op het toestel, of op de (26) en (20) toetsen op de
afstandsbediening om naar het vorige of volgende nummer te gaan;
9. Druk op de toets (19) van de afstandsbediening om de pauze in te schakelen. Druk er
nogmaals op om de pauze te deactiveren;
10. Houd de toets(19) op de afstandsbediening ingedrukt om de koppeling te verwijderen.

CX 10D6 DAB
AUX IN
1. Schakel het apparaat in en druk meerdere malen op de FUNC knop (15) van de
afstandsbediening totdat de Enter Aux indicatie op het display verschijnt;
2. Sluit een toestel met audio-uitgang via de juiste kabel aan op de AUX IN (11) ingang;
3. Geef de commando's van de externe unit;
4. Regel het volume met de regelaar (6) op het apparaat of met de VOL +/- toetsen (25) op de
afstandsbediening.

HEADPHONES
1. Steek de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting (7);
2. Start de gewenste weergave en regel het volume.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR EEN CORRECTE VERWIJDERING VAN HET
PRODUCT.
Het op de apparatuur afgebeelde symbool geeft aan dat afval "gescheiden" moet worden
ingezameld en dat het product dus niet samen met stedelijk afval mag worden weggegooid.
De gebruiker moet het product naar speciale "centra voor gescheiden afvalinzameling" brengen
die door de plaatselijke overheid ter beschikking worden gesteld, of het bij de detailhandelaar
inleveren tegen de aankoop van een nieuw product.
Gescheiden inzameling van afval en de daaropvolgende behandeling, recycling en verwijdering
bevorderen de productie van apparatuur met gerecycleerde materialen en beperken de negatieve
gevolgen voor het milieu en de gezondheid die worden veroorzaakt door een onjuiste behandeling van
afval. Illegale verwijdering van het product leidt tot de tenuitvoerlegging van administratieve sancties.

TREVI voert een beleid van voortdurend onderzoek en ontwikkeling, de producten kunnen
andere kenmerken vertonen dan die welke beschreven zijn.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Vermogen en verbruik: ..............
Stand-by verbruik:
Vermogen Audio
FM band ontvangst:
DAB/DAB+ bandontvangst:

110-240V

Bluetooth zendvermogen: .....................................................
Bluetooth zendfrequentie: .................................................

CD disc type: ...................................
MP3 bit rate:
Eenheidsafmetingen: ................................
Afmetingen luidspreker: ................................

50 / 60Hz - 22W
<0.5W
20W
87,5 - 108 MHz
174 - 240 MHz
2.5mW
2.4GHz
CD/CD-RW/MP3
MP3 (32~320kbps)
161 x 125 x 226 mm
102 x 161 x 112 mm

