TT 1072 DAB
Handleiding
HIFI-SYSTEEM MET DISC-SPELER/CD/MP3/USB/SD/RADIO FM/DAB/CASSETTE
EN BLUETOOTH® CONNECTIE - Gebruikershandleiding en aansluitingen

Voor aanvullende informatie en updates van dit product zie: www.trevi.it

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Langdurig luisteren op hoog volume kan uw gehoor beschadigen.
Dit apparaat is een zeer nauwkeurig elektronisch instrument, dus gebruik het niet in de volgende gevallen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Bij magnetische velden.
Dichtbij warmtebronnen zoals radiatoren en kachels.
Op zeer vochtige plaatsen zoals badkamers, zwembaden, enz...
Op erg stoffige plaatsen.
Op plaatsen die aan sterke trillingen onderhevig zijn.
Breng uw oor niet in de buurt van de luidspreker tijdens het instellen en aanpassen van het volume, en
beperk vooral het volume tot een minimum tijdens het opstarten.
Plaats het apparaat zodanig dat er aan de zijkanten altijd voldoende ruimte is voor een vrije luchtcirculatie
(ten minste 5 cm).
Als er vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en
breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende TREVI servicecentrum.

•

Controleer altijd of de stroom- en verbindingskabels correct zijn geïnstalleerd voordat u het toestel oplaadt.

•
•

Er mogen geen bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, op het toestel 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.
Voordat u het apparaat inschakelt, moet u altijd controleren of het netsnoer en de aansluitkabel correct zijn
geïnstalleerd.

•
•

De stroomadapter moet worden aangesloten op een stopcontact in de buurt van het toestel en moet gemakkelijk
bereikbaar zijn.

•

Als u overmatige hitte op het apparaat of de stroomadapter opmerkt, haal dan onmiddellijk de stekker uit
het stopcontact.
• Trek niet aan het netsnoer
• Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
VERZORGING EN ONDERHOUD
Wij raden u aan een zachte, licht vochtige doek te gebruiken voor het schoonmaken. Vermijd oplosmiddelen of
schurende stoffen.

BELANGRIJK
Dit apparaat is ontworpen voor niet-professioneel huishoudelijk gebruik. De goede constructie van dit toestel
garandeert een perfecte werking gedurende lange tijd. Mochten er zich toch problemen voordoen, neem dan
contact op met het dichtstbijzijnde erkende TREVI Service Center.
TREVI voert een beleid van voortdurend onderzoek en ontwikkeling. Daarom kunnen producten andere
kenmerken hebben dan die welke beschreven zijn.

LASER WAARSCHUWINGEN
Deze machine is uitgerust met een laser-leessysteem. Hoewel de laser een laag vermogen
heeft en voorzien is van een veiligheidsmechanisme dat voorkomt dat de laser in werking
treedt als de deur openstaat, dient u de volgende waarschuwingen in acht te nemen:
- Breng uw oog niet in de buurt van de laserlens met het toestel open, gevaar voor
netvliesbeschadiging.

- Probeer de laserunit niet te demonteren of ermee te knoeien, gevaar voor absorptie van
straling.
Oortelefoons of koptelefoons gebruiken:
Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, dient u het luisteren naar hoge volumes te
beperken.

ITALIAANS

TT 1072 DAB

BESCHRIJVING COMMANDO'S
1. Cassettespeler/Recorder
2. Draaitafel van beschermend glas
3. Hoofdtelefoonaansluiting
4. Hoofdeenheid
5. USB-ingang
6. LCD-scherm
7. SD geheugen ingang
8. AUX IN-ingang
9. Ontvanger afstandsbediening
10. LED-indicator stand-by
11. Functietoets
12. Menu/Info knop
13. Aan/Standby-knop/knop en volumeregeling
14. Mem/Mode toets
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15. Timer/slaaptoets
16. Opname cassette knop
17. Cassette-leestoets
18. REW toets Snel cassette terugspoelen
19. FWD toets Snel vooruit cassette
20. Stop cassette knop / Open cassette vak
21. Pauze knop
22. CD-speler compartiment
23. REC./DEL.
24. Toets/Tuner zoeken, afspelen/Pauze/Auto zoeken
25. Knop , Stop/Selecteren
26. Toets , vorige track/radiozender
27. Toets , volgende track/radiozender
28. Vorige album/voorkeurtoets
29. Volgende album/voorkeurtoets
30. CD-vak open/dicht knop
31. Niet gebruikt

32-33. Line Out aansluiting, audio-uitgang
34. Stopcontact
35-36. Luidspreker aansluitingen
37. Antenne
38. 45 toeren vinyl plaat adapter
39. Hendel om de patroonarm omhoog/omlaag te brengen
40. Draaitafel Autostop functiekiezer
41. Draaitafel snelheidskeuzeschakelaar (33/45/78 rpm)
42. Draaitafel leesarm
BESCHRIJVING AFSTANDSBEDIENING
1. Key
Aan/Stand-by
2. Preset/Album DN/UP toetsen
3. Alarm/Slaaptoets
4. Mute-toets, om de audioweergave te dempen
5. OP/CL/Snooze-toets, opent sluit CD-vak/Snooze-functie
6. REC./DEL.
7. Menu/Info knop.
8. Bron-toets, om de bedrijfsmodus te selecteren
van het apparaat
9. Mem/Mode toets
10. Knop/, activeert/onderbreekt de lopende audioweergave
11. Knop beëindigt de audioweergave
12. toetsen, vorig/volgend nummer/radiostation
13. Volume +/- toetsen, volume aanpassen
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ACTIVERING EN VERVANGING VAN DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING
De afstandsbediening werkt op een batterij van het type CR2025
Om de batterij van de afstandsbediening (meegeleverd) te activeren, verwijdert u het plastic beschermlipje.
Voor het vervangen van de batterij:
1. Duw de plastic houder van de batterijhouder naar rechts.

2. Trek het batterijcompartiment naar buiten.
3. Plaats een nieuwe batterij en let daarbij op de polariteit.

4. Sluit het batterijvak.

LUIDSPREKERAANSLUITING
Sluit de luidsprekerkabel aan op de aansluitingen (35/36) van het toestel.

VOEDING
Dit toestel werkt met een 12V 1A
voeding (inbegrepen).
Sluit het apparaat niet aan op stopcontacten met een andere spanning dan aangegeven.
Opmerking: Tenzij anders vermeld, gelden de opdrachtbeschrijvingen zowel voor het toestel als voor de afstandsbediening.

AAN/UIT
1. Steek de bijgeleverde voedingskabel in het stopcontact (34) op het toestel en de stekker van de voeding in
een stopcontact.
2. Druk op de knop (13). Het apparaat wordt ingeschakeld. De eerste keer dat het toestel wordt ingeschakeld, zal
het naar DAB-zenders scannen; wacht enkele ogenblikken tot het scannen is voltooid.

3. Druk nogmaals op de knop (13) om het toestel in de Stand-by modus te plaatsen.
Dit apparaat is uitgerust met een automatisch uitschakelsysteem om energie te besparen. Nadat het toestel een
bepaalde tijd niet is gebruikt, schakelt het automatisch over op de standby-stand. Druk op de knop(13) om hem weer
aan te zetten.

TIJD AANPASSEN
1. Houd, met het toestel in stand-by, de MENU-toets (12) ingedrukt. Doorloop de menu's met de toetsen
of en bevestig met SELECT(25).
2. SYSTEM op het display verschijnt, bevestigt u met SELECT. Selecteer TIJD en bevestig.

3. Kies SET TIME/DATE en stel de huidige tijd en datum in.
4. Selecteer het 12/24-uur item om de tijdweergave in te stellen (12/24H).
5.

Kies AUTO UPDATE voor automatische aanpassing van tijd/datum via FM-radio, DAB of beide bronnen.

VOLUME CONTROLE
1. Draai aan de volumeregelaar (13) op het toestel of druk op de VOL+ of VOL- toets (13) op de
afstandsbediening om het volume te verhogen of te verlagen.

FM RADIO BEDIENING
1. Schakel de stroom in en druk op de FUNCTION knop (11) totdat FM op het display verschijnt.
2. Druk op de (27) of (26) toetsen op het toestel, of de of (12) toetsen op de afstandsbediening
om een stapsgewijze zoekopdracht uit te voeren.
3. Druk op de knop en houd deze ingedrukt(27) of (26) toetsen op het toestel, of de of (12)
toetsen op de afstandsbediening om over te schakelen naar de volgende of vorige radiozender met het
best ontvangen signaal.
4. Om een radiozender op te slaan:
Ga naar de frequentie die u wilt opslaan, houd de MODE toets (14) ingedrukt.
-

Gebruik de toetsen (27) of (26) om het geheugennummer te kiezen waarin u de radiozender wilt
opslaan.

Druk op SELECT(25) om te bevestigen.
Het apparaat kan tot 30 zenders opslaan.
5. Om een opgeslagen radiozender te selecteren, gebruikt u de ALBUM/PRESET UP/DOWN(28/29) toetsen.
6. Om een scan uit te voeren met automatische opslag van radiozenders, houdt u de toets TUNER SCAN
(24) ingedrukt. Het apparaat kan tot 30 zenders opslaan.
7. Druk op INFO(12) om diverse informatie van radiozenders op het display te zien.

8. Druk lang op de toets MENU'(12) om het instellingenmenu van de FM-radio te openen, doorloop de menu's met
de toetsen of en bevestig met de toets SELECT(25). De volgende instellingen zijn beschikbaar:

-

SCAN SETTING: U kunt kiezen of alle zenders (All stations) of alleen sterke zenders (Strong stations)
tijdens het automatisch zoeken worden opgeslagen.
AUDIO SETTING: u kunt het luisteren in MONO (geforceerd mono) of STEREO (stereo toegestaan)
Opmerking: Voor de beste FM-ontvangst moet u de antenne (37) uitsteken en richten. Als de ontvangst
niet goed is, probeer dan de lengte en de richting van de antenne aan te passen. De kwaliteit van de FMontvangst is echter sterk afhankelijk van de plaats waar het toestel staat.

DAB RADIO BEDIENING
1. Zet het toestel aan en druk op de FUNCTION(11) toets tot DAB op het display verschijnt.
2. Druk op de toetsen (27) of (26) toetsen op het toestel, of de of (12) toetsen op de
afstandsbediening om een radio te kiezen uit de beschikbare radio's en bevestig met de SELECT(25)
toets.
3. Om een radiozender op te slaan:
Ga naar de frequentie die u wilt opslaan, houd de MODE toets (14) ingedrukt.
-

Gebruik de toetsen (27) of (26) om het geheugennummer te kiezen waarin u de radiozender wilt
opslaan.

Druk op SELECT(25) om te bevestigen.
Het apparaat kan tot 30 zenders opslaan.
5. Om een opgeslagen radiozender te selecteren, drukt u op de MODE(14) toets en kiest u de gewenste
geheugenplaats met de toetsen(27) of (26), bevestig met SELECT(25).
6. Om de beschikbare DAB-radiozenders opnieuw te scannen, drukt u lang op de toets TUNER SCAN (24).

7. Druk op INFO(12) om diverse informatie van radiozenders op het display te zien.
8. Druk lang op de toets MENU'(12) om toegang te krijgen tot het instellingenmenu van de DAB-radio, doorloop de
menu's met de toetsen of en bevestig met de toets SELECT(25). De volgende instellingen zijn beschikbaar:

-

FULL SCAN: om de beschikbare DAB-radiozenders opnieuw te scannen.
MANUAL TUNE: om handmatig naar beschikbare DAB-zenders te zoeken.
DRC: Hiermee kunt u de DRC-functie in-/uitschakelen om het geluid te verbeteren wanneer u in een
lawaaiige omgeving luistert. U kunt het DRC-niveau instellen op Hoog, Laag of Uit.

-

PRUNE: maakt het mogelijk om uit de lijst van opgeslagen zenders alle gevonden maar niet beschikbare radio's (slecht signaal) te
wissen.

CD-MP3 SPELER WERKING
WEERGAVE
1. Schakel de stroom in en druk herhaaldelijk op de FUNCTION knop (11) totdat CD op het display verschijnt.

2. Open het CD-vak door op de knop (30) op het toestel te drukken, of op de OP./CL. toets (5) op de
afstandsbediening en plaats de schijf in de CD-lade (22) met de schrijfzijde naar boven. Sluit het deurtje
weer door op de toets (30) op het toestel te drukken, of op de toets OP./CL.(5) op de afstandsbediening.
3. Na een paar seconden toont het display het aantal tracks op de disc. Het afspelen zal automatisch
beginnen. Het display toont het tracknummer en de verstreken tijd. Als u een disc met MP3-nummers
afspeelt, verschijnt deze aanduiding op het display.
4. Druk op de toets/ (24) om de pauze in te schakelen. Druk nogmaals op de toets om de pauze uit te
schakelen.
5. Druk op de toets (25) op het apparaat om de weergave definitief te stoppen.
NUMMERS OVERSLAAN EN SNEL ZOEKEN
1. Druk eenmaal op de toetsen(27) of (26) om naar de vorige of volgende track te gaan.
2. Druk op de knop en houd deze ingedrukt(27) of (26) toets tijdens weergave om snel naar een
bepaald muziekstuk te zoeken. Laat de toets los om terug te keren naar de normale weergave.
REPETITIE
Druk op de MEM/MODE(14) toets om de verschillende herhaalfuncties te activeren: REP ONE (één track),
ALBUM (hele geselecteerde map, alleen bij MP3 discs en aanwezige mappen), REP ALL (alle tracks),
RANDOM (willekeurige weergave), CDDA/MP3 (normale weergave).

PROGRAMMAFUNCTIE
Afspelen volgens een door de gebruiker gedefinieerd schema.
1. Als de CD wordt afgespeeld, stopt u deze door op de toets (25) te drukken .
2. Druk op MEM/MODE(14), de display zal P01 tonen dat de positie van het nummer in de af te spelen
sequentie aangeeft.
3. Kies het tracknummer dat u wilt afspelen met de toetsen(27) o (26).
4. Bevestig door op MEM/MODE(14) te drukken, het scherm zal P02 tonen.
5. Ga verder met het selecteren van het aantal andere tracks dat u wilt volgens stappen 3 en 4 tot een maximum van
20 tracks bij een audio CD of 99 tracks bij een MP3 disc. Het display toont achtereenvolgens P01, P02, P03 enz.
6. Druk op de/ (24) toets om de geprogrammeerde weergave te starten. PROG verschijnt op het display.

7. Druk eenmaal op knop (25) om de programmering tijdelijk te stoppen. Druk op de toets/ (24) op het
apparaat om de programmering opnieuw te starten.
8. Druk tweemaal op toets (25) om de programmering te deactiveren en volledig te wissen.

AUX IN
1. Schakel het toestel in en druk verschillende malen op de FUNCTION(11) toets tot ENTER AUX op het display verschijnt.

2. Sluit een toestel met audio-uitgang met behulp van een audio-uitgangskabel aan op de AUX IN ingang (8).
3. Bedien de buitenunit met zijn eigen bedieningsorganen.
4. Regel het volume met de regelaar op het toestel (13).

BLUETOOTH WERKING
1. Schakel het toestel in en druk op de FUNCTION(11) toets tot Bluetooth op het display verschijnt.

2.
3.
4.
5.
6.

Schakel Bluetooth in op het externe apparaat dat moet worden gekoppeld en maak het zichtbaar.
Start het apparaat zoeken. Zoek dan naar het apparaat "TT 1072 DAB".
Voer het wachtwoord "0000" in, indien nodig.
Wanneer het koppelen voltooid is, verschijnt CONNECTED op het display.
Start het afspelen op uw toestel. Het beheer van de audiotracks kan rechtstreeks met de
bedieningsorganen op het toestel of met de afstandsbediening worden uitgevoerd.

USB/SD INVOERBEDIENING
WEERGAVE
1. Sluit een USB-geheugenapparaat aan op de USB-ingang(5) of plaats een SD-geheugenkaart op de SD-ingang(7).

2. Schakel het toestel in en druk enkele malen op de FUNCTION(11) toets totdat USB op het display verschijnt, ten
teken dat er gegevens in de USB of SD kaartlezer worden geladen. Als er geen USB- of SD-apparaat is, verschijnt
NO USB / NO CARD op het display.

Opmerkingen:
- Het apparaat ondersteunt sommige SD/USB-apparaten mogelijk niet. Dit komt door incompatibiliteit van sommige processors.

3. Voor de rest van de functies, zie "CD-MP3-SPELER BEDIENING".
MP3 CODERING VAN DRAAITAFELS/AUX IN/CD/RADIO/CASSETTE
Met dit toestel kunnen audiotracks van draaitafels, Aux In, CD-speler, radio, cassette op Usb-apparaat of SD
worden opgenomen in MP3-formaat.
CD ENCODING
1. Plaats een audio CD in de CD-speler, druk op de STOP toets(25) wanneer de CD begint te lezen.
2. Plaats een USB-geheugen in de ingang (5) of een SD-kaart in de ingang (7).
-

Gebruik de toetsen (27) of (26) om het liedje te selecteren dat u wilt converteren.

-

Druk eenmaal op de REC(23) toets, REC_ONE zal op het display verschijnen, druk nogmaals op de REC(23) toets en de
weergave/opname van het gekozen fragment zal automatisch beginnen. Als er tegelijkertijd een USB-geheugen en een
SD-kaart is, kiest u via (27) of (26) waar u de op te nemen song wilt opslaan.

-

Aan het einde van het liedje stopt de opname automatisch (END RECORDING verschijnt op het display), het
gecodeerde liedje wordt opgeslagen in het Usb/SD geheugen in een map genaamd RECORD/CDIN.

-

Druk eenmaal op de REC(23) knop, wanneer het display REC_ONE weergeeft, druk dan op (27) of
(26), verschijnt REC_ALL op het display, druk dan nogmaals op de REC knop. Als er tegelijkertijd een
USB-geheugen en een SD-kaart is, selecteert u via (27) of (26) waar u het op te nemen fragment
wilt opslaan. De weergave/opname van de gehele disc zal automatisch beginnen.

-

Aan het einde stopt de opname automatisch, de gecodeerde tracks worden opgeslagen in het Usb
geheugen in een map genaamd RECORD/CDIN.

-

Programmeer de tracks zoals beschreven in het hoofdstuk "Bediening van de CD-speler - Programmeerfunctie".

-

Druk eenmaal op de REC(23) knop, wanneer het display REC_ONE weergeeft, druk dan op (27) of (26), verschijnt REC_ALL
op het display, druk dan nogmaals op de REC knop. Als er tegelijkertijd een USB-geheugen en een SD-kaart is, selecteert u via
(27) of (26) waar u het op te nemen fragment wilt opslaan. Het afspelen/opnemen zal automatisch beginnen.

ALIAANS
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opname van de programmering.
Aan het einde stopt de opname automatisch, de gecodeerde tracks worden opgeslagen in het Usb
geheugen in een map genaamd RECORD/CDIN.
Opmerking: Tracks worden opgenomen/gekopieerd in de 1:1 modus, d.w.z. dat het opnemen/kopiëren
evenveel tijd in beslag neemt als het afspelen.

-

Om een kopie te maken van een MP3 CD op een Usb geheugen volgt u de instructies zoals voor het opnemen van
een audio CD; de geselecteerde tracks zullen worden gekopieerd zonder te worden afgespeeld, op het display
verschijnt de track die wordt gekopieerd en het percentage van de gemaakte kopie. In het geval van een MP3 CD
met meer mappen is het mogelijk te kiezen welke map moet worden gekopieerd (FOLDER). De gekopieerde tracks
worden in het Usb geheugen opgeslagen in een map genaamd RECORD/COPY.

CODERING VIA RADIO/DRAAITAFEL/CASSETTE/AUX IN/BT
De volgende instructies gelden voor zowel USB als SD geheugenkaarten.
1. Zet het toestel aan en selecteer de gewenste functie (Radio/Cassette/Aux In/BT).
2. Plaats een USB/SD-geheugen in de overeenkomstige ingang.
3. Selecteer de radiozender die u wilt opnemen of start de weergave vanaf de geselecteerde bron.

4. Druk op de REC(23) toets om de opname te starten, in geval van opname vanaf de radio zijn alle functies
zoals zender zoeken en zender oproepen uitgeschakeld.
5. Om de opname te stoppen, drukt u op de STOP-toets (25).
6. Het opgenomen liedje wordt in het Usb geheugen opgeslagen in een map genaamd RECORD/LINE_IN.
MP3 TRACKS KOPIËREN TUSSEN USB APPARAAT EN SD KAART
U kunt tracks van USB naar SD kopiëren en vice versa:
- Enkele track: Terwijl u naar een track luistert (van USB of SD bron), drukt u op de REC.(23) toets.
Wanneer ONE verschijnt, drukt u opnieuw op de REC.(23) knop. De track wordt gekopieerd.
-

Gehele map: Terwijl het afspelen gestopt is, drukt u op de ALBUM UP/DOWN(28-29)-toetsen om de te kopiëren map te selecteren.
Druk op

de REC. knop (23). Druk op de (27) of (26) toetsen om FOLDER te kiezen en druk opnieuw op de
REC.(23) toets. De map wordt gekopieerd.
- Alle tracks: Wanneer de weergave is gestopt, drukt u op de REC.-toets (23). Druk op de (27) of (26)
knoppen om ALL te selecteren en druk nogmaals op de REC.(23) knop. Alle sporen zullen worden
gekopieerd.
WISSEN VAN SPOREN OP USB/SD-APPARAAT
U kunt de nummers op USB/SD wissen:
- Enkel nummer: Terwijl u naar een nummer luistert (van USB of SD bron), houdt u de DEL.(23) toets
ingedrukt. Wanneer ONE verschijnt, drukt u nogmaals op de DEL.(23) toets. Het nummer is gewist.
-

Gehele map: Druk, terwijl het afspelen gestopt is, op de ALBUM UP/DOWN (28-29) knoppen om de te wissen map te selecteren.
Druk op

toets voor een lange tijd (23). Gebruik de toetsen (27) of (26) om FOLDER te selecteren en druk
opnieuw op de DEL.(23) toets. De map wordt gewist.
- Alle tracks: Als de weergave is gestopt, houdt u de DEL. toets (23) ingedrukt. Druk op de (27) of
(26) toetsen om ALL te selecteren en druk nogmaals op de DEL.(23) toets. Alle tracks zullen worden
gewist.
Opmerking: Gewiste tracks kunnen niet worden hersteld.

WERKING VAN DE DRAAITAFEL
Vergeet niet de stylusbeschermer voorzichtig te verwijderen.
1. Zet het toestel aan en druk enkele malen op de FUNCTION(11) toets totdat PHONO op het display verschijnt.

2.
3.
4.
5.

Open het beschermglas van de draaitafel(2).
Kies de disksnelheid met de draaischijfsnelheidsknop (41).
Leg de schijf op de schaal. Gebruik de bijgeleverde adapter (38) als de disc een 45-toeren is.
Laat de toonarm los van de aanslag, til de toonarm op en plaats de cartridge op de plaat. Gebruik de
hendel (39) om de toonarm te laten zakken. Het afspelen begint.
6. Aan het einde van de plaatweergave stopt de draaitafel met draaien als de AUTOSTOP functie actief is
(schakelaar 40); zet de hendel (39) in de stand "arm omhoog".
Opmerking1: De Autostop-functie kan de schijfrotatie stoppen voor het einde van het snijden. In dit geval
deactiveert u de functie door de keuzeschakelaar (40) op OFF te zetten.
Opmerking 2: Verwijder voor gebruik de naaldbeschermer van de draaitafel.
Opmerking3: Zorg ervoor dat de arm na elk gebruik wordt vergrendeld door de armvergrendeling.

BEDIENING VAN DE CASSETTESPELER
AUDIOCASSETTE
1. Schakel het apparaat in en druk enkele malen op de FUNCTION toets (11) totdat TAPE op het display verschijnt.

2. Druk op de STOP/EJECT(20) toets om de cassettedeur te openen en plaats een cassette met de kant die
u wilt beluisteren naar buiten gericht.
3. Stel het volume in naar uw wens.
4. Druk op de PLAY(17) toets om de weergave te starten.
5. Druk op de PAUSE toets (21) om de weergave even te stoppen, druk er nogmaals op om de weergave te hervatten.

6. Om de band snel vooruit te spoelen, drukt u op de FWD(19) toets.
7. Om de band snel terug te spoelen, drukt u op de REW (18) toets.
8. Druk op de STOP/EJECT(20) toets om de weergave definitief te stoppen, druk er nogmaals op om de cassette uit te werpen.

OPNAME UIT ANDERE BRONNEN
Opmerking: Zorg ervoor dat het tabblad Record Enable aanwezig is, anders kunt u de band niet
opnemen.

1. Plaats de cassette in het vak.
2. Druk op de REC(16) toets om de opname te starten.
3. Activeer de weergave van de gewenste bron (radio, USB/SD-speler, Bluetooth, AUX IN, draaitafel, CD).
4. Gebruik de PAUSE(21) toets om de opname tijdelijk te stoppen, druk er nogmaals op om verder te gaan.

5. Druk op de STOP/EJECT(20) toets om de opname definitief te stoppen.

HOOFDTELEFOONAANSLUITING
1. Steek de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting (3). De luidsprekers worden gedeactiveerd.
2. Start de gewenste weergave en regel het volume.

LINE UIT
Via de LINE OUT-uitgang kunt u het toestel aansluiten op een extern versterkingssysteem.
Sluit een niet bijgeleverde RCA-kabel aan op de aansluitingen 32-33 en het andere uiteinde op het externe systeem. Start de
gewenste weergave.

WEKKERFUNCTIE
Dit toestel is uitgerust met een wekkerfunctie; het is mogelijk om tot twee wekkers in te stellen.
1. Houd, met het toestel in stand-by, de MENU-toets (12) ingedrukt. Doorloop de menu's met de toetsen of
en bevestig met SELECT(25).
2. Op het display verschijnt SYSTEM, bevestig met SELECT. ALARM kiezen en bevestigen.

3.
4.
5.
6.

Kies ALARM1 SETUP of ALARM2 SETUP.
Selecteer of het alarm AAN moet worden gezet (alarm UIT = UIT).
Stel de activeringstijd van het alarm in (ON TIME).
Stel de duur van het alarm in (DURATION).

7. Stel de af te spelen bron in (zoemer=geluid, indien de radio als bron is gekozen zal u worden gevraagd welke
zender u wilt gebruiken, de laatst beluisterde of een van de opgeslagen zenders).

8. Stel de activeringsfrequentie in DAILY (elke dag), ONCE (één keer), WEEKENDS (zaterdag en zondag),
WEEKDAYS (maandag tot vrijdag). Bevestig/stel de alarmdatum in indien nodig.
9. Stel het afspeelvolume van het alarm in.
Aan het einde wordt het ingestelde alarm opgeslagen en verschijnt er een alarmicoon wanneer het alarm
actief is. Als het tweede alarm is ingesteld, zullen er twee pictogrammen zijn.
Wanneer het alarm actief is, drukt u op de toets SNOOZE van de afstandsbediening om het alarm tijdelijk uit te schakelen, dat na 9
minuten opnieuw zal afgaan (de resterende tijd wordt op het display aangegeven); druk op de toets SLEEP om het alarm permanent uit
te schakelen.

SLEEPFUNCTIE
Het is mogelijk de automatische uitschakeling van het toestel (stand-by) na een bepaalde tijd te activeren.
1. Druk op de SLEEP(15) toets om de gewenste automatische uitschakeltijd in te stellen; door herhaaldelijk
op de toets te drukken kan gekozen worden tussen 90, 60, 30, 15 en OFF.
2. Wanneer de functie actief is, verschijnt het pictogram "ZZZ" op het display.

SYSTEEMINSTELLINGEN
1. Druk op de MENU knop (12) en houd deze ingedrukt. Doorloop de menu's met de toetsen of en bevestig met SELECT(25).

2. Kies SYSTEM en bevestig met SELECT.
3. Er zijn verschillende menu's beschikbaar:
Alarm: het is mogelijk de alarmfunctie in te stellen (zie het desbetreffende hoofdstuk voor de instellingen).
Tijd: u kunt de huidige datum/tijd instellen (zie het desbetreffende hoofdstuk voor instellingen).
Achtergrondverlichting: het is mogelijk de tijd in te stellen dat het display volledig wordt ingeschakeld (Timeout),
het helderheidsniveau van het display wanneer het actief is (Aan-niveau) en het helderheidsniveau
wanneer het display in rust is (Dim-niveau).

Taal: u kunt een andere taal instellen voor het menu (standaard: Engels).
Fabrieksreset: U kunt de instellingen resetten naar de fabrieksinstellingen.
Software upgrade: menu voorbehouden aan technische assistentie centra, niet gebruiken.
SW-versie: toont de huidige softwareversie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Stroomvoorziening
12V
1A met voeding 100-240V~50/60Hz
Verbruik
......................................................... 17W
Stand-by
<1W
FM-ontvangstfrequentie
87.5 - 108.0 MHz
.....................................
174 - 240 MHz
DAB-ontvangstfrequentie .........................................
Max. zendvermogen Bt
2,5 mW
2,4 GHz
Bluetooth-transmissieband
Afmetingen eenheid
320x210x290 mm
....................................
Afmetingen van de spreker ....................................
145x210x135 mm
.......................................................

....................................................

....................................................

INFORMATIE AAN DE GEBRUIKERS
overeenkomstig Wetsdecreet nr. 49 van 14 maart 2014
"Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA)".
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op de apparatuur geeft aan dat het product aan het einde van zijn nuttige levensduur
gescheiden van ander afval moet worden ingezameld. Daarom moet de gebruiker de apparatuur aan het einde van de nuttige
levensduur in ongeschonden staat met de essentiële onderdelen inleveren bij de daartoe bestemde centra voor gescheiden inzameling
van elektronisch en elektrotechnisch afval, dan wel inleveren bij de detailhandelaar bij aankoop van nieuwe apparatuur van een
gelijkwaardig type, één op één, of één op nul voor apparatuur met een lange zijde van minder dan 25 cm. De adequate gescheiden
inzameling voor de daaropvolgende opstart van de apparatuur met het oog op recycling, behandeling en milieuvriendelijke verwijdering
helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen en bevordert de recycling van de materialen waaruit
de apparatuur is samengesteld. Indien de gebruiker het product op onrechtmatige wijze verwijdert, worden administratieve sancties
opgelegd overeenkomstig wetgevingsdecreet nr. 49 van 14 maart 2014.

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

