XF 900 CD
Gebruikershandleiding
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Voor aanvullende informatie en updates van dit product zie www.trevi.it

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Langdurig luisteren op hoog volume kan uw gehoor beschadigen.
Vermijd positionering van de speler:
• 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 de fijnafstelling en de volumeregeling, en
beperk met name 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.
• Het netsnoer moet worden aangesloten op een stopcontact in de buurt van het toestel en moet
gemakkelijk bereikbaar zijn.
• Voordat u het toestel inschakelt/oplaadt, moet u altijd controleren of de voedings- en verbindingskabels
correct zijn geïnstalleerd.
• Als u merkt dat het apparaat oververhit raakt, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact
halen.
• 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.
• Trek niet aan het netsnoer.
• Instrueer kinderen en mensen met weinig kennis over het product om het correct te gebruiken.
• 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.
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BESCHRIJVING COMMANDO'S
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EENHEIDSCOMMANDO'S
1.
2.
3.

USB-aansluiting
BASS toets, versterken lage tonen
Toets , vorige

4.

MIC. VOL, microfoon volume aanpassen

5.
6.
7.

ECHO-toets
Knop OPEN/DICHT
PROG/P-MODE toets

8.
9.

LED-indicator PAIR, Bluetooth-koppeling
CHARGE Led indicator, laadstatus batterij

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Knop
/
EQ knop, vooringestelde equalizaties
Toets , volgende
10/FOLD +/- toetsen
Volumeknop
Aan/uit-knop

19. Knop
, Stop
20. USB-aansluiting voor het opladen van externe
apparaten
21. Microfoon ingang 2
22. Microfoon ingang 1
23. AUX IN-ingang
24. CD Bureau

10. DISPLAY
11. LIGHT knop (Led disco licht effecten)
12. FUNCTIE knop

AFSTANDSBEDIENING
25.
26.
27.
28.

33. LIGHT knop (Led disco licht effecten)

FUNC-toets, functieselectie
EQ knop, vooringestelde equalizaties
ECHO-toets
VOUW/10 sleutels

29. MIC VOL-knoppen, microfoonvolume regelen

30. Toets , vorige
31. PROG/P-MODE toets
32. Knop
, Stop

34.
35.
36.
37.
38.

Toets , volgende
Knop
, Spelen/Pauze
Volumeregelingstoetsen
BASS toets, versterken lage tonen
Aan/uit/standby-knop

39. Knop OPEN/DICHT, CD-deurtje

ACTIVERING EN VERVANGING VAN DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING

TREK DE TAB

De afstandsbediening werkt op een CR2025 batterij

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.
PUSH

5
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XF 900 CD
VERVOER
Gebruik de twee handgrepen aan de zijkanten van het toestel voor transport.

BATTERIJVERMOGEN/OPLADEN
Dit toestel werkt op een oplaadbare lood-zuur batterij 12V
, 4Ah en netvoeding 100-240V
50/60Hz.
Als de batterij bijna leeg is of het toestel niet aangaat, steekt u het netsnoer in de aansluiting aan de
achterkant en de stekker in een stopcontact om het toestel op te laden. Opladen van Led licht:
- LED-lampje (9) ROOD brandt: het apparaat is correct aangesloten op de voedingskabel en de batterij
heeft de leiding.
- Ledlampje (9) brandt constant GROEN: opladen voltooid, batterij is opgeladen.
Opmerking: Sluit het apparaat niet aan op stopcontacten met een andere spanning dan aangegeven.

BASISFUNCTIES
AAN/UIT
Houd - de hoofdknop
(18) op het toestel - 2 seconden ingedrukt, of druk op de knop
afstandsbediening om het toestel met de interne batterij aan te zetten en te gebruiken.

(38) op de

Houd - de hoofdknop
(18) op het toestel - 3 seconden ingedrukt, of druk op de knop
afstandsbediening om het toestel volledig uit te schakelen of de batterij op te laden.

(38) op de

FUNCTIESELECTIE
Om de bedieningsmodus te kiezen, drukt u herhaaldelijk op de FUNCTION toets (12) op het toestel of de FUNC
toets (25) op de afstandsbediening om te kiezen: CD, USB (alleen als een geheugen is aangesloten op de USBpoort (1), verschijnt een kleine "USB" op het display), BLUETOOTH, AUX-IN (op het display verschijnt "AUX").

VOLUME CONTROLE
1. Draai aan de VOLUME knop (17) om het totale afspeelvolume te verhogen of te verlagen, of
gebruik de toetsen (36) op de afstandsbediening;
2. Gebruik de MIC. VOL (4) of (29) toetsen om het volume van het signaal op de MIC ingangen (21 en 22) te
regelen.

PRE EQUALIZER
Dit toestel heeft een systeem van vooringestelde audio-equalizaties. Druk een aantal malen op de EQ toets
(14) op het toestel, of op de EQ toets (26) op de afstandsbediening om één van de 5 beschikbare audio
equalizaties te kiezen die het best bij de huidige geluidsweergave past.

BASS
Druk op de toets BASS (2) op het toestel of op de toets BASS (37) op de afstandsbediening om de lage tonen
te versterken.

ECHO EFFECT
Druk op de ECHO toets (5) op het apparaat of de ECHO toets (27) op de afstandsbediening om het echoeffect op de MIC ingangen te activeren, het display zal ECHO-ON tonen.
Druk nogmaals om het echo-effect uit te schakelen, de display toont ECHO-OFF.
Opmerking: Het echo-effect werkt alleen op de microfooningangen.

DISCO-LICHT
Om alle verlichtingen op het toestel te beheren:
- Druk herhaaldelijk op LIGHT (11)/(33), het display (10) toont de aanduidingen
L -1, L -2, L -3, L -4 en L -5 die verwijzen naar de verschillende verlichtingseffecten op de
luidsprekers; selecteer L -OFF om de verlichting op de luidsprekers volledig uit te schakelen;
- Houd de LIGHT (11)/(33) toets enkele seconden ingedrukt om de verlichting uit of in te schakelen
op het toetsenbord en op de CD-lade; op het display (10) verschijnen de aanduidingen E -OFF (uit) en E -ON
(aan).

MP3 CD SPELER BEDIENING
BEDIENING
1. Schakel het toestel in en selecteer de CD-functie;ALIAANS
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2. Open het cd-vak door op de toets OPEN/CLOSE (6) op het toestel of de toets OPEN/CLOSE (39) op de
afstandsbediening te drukken en plaats de cd met de beschreven kant naar boven.
3. Sluit de deur voorzichtig door opnieuw op de toets OPEN/CLOSE (6) op het apparaat of op de toets (39)
op de afstandsbediening te drukken;
4. Na een paar seconden toont het display (10) het aantal tracks (liedjes) op de disc en begint de weergave
automatisch;
5. Druk op de
/ toets (13) op het toestel of de toets (35) op de afstandsbediening om de pauze
in te schakelen; de tijdsaanduiding begint te knipperen;
6. Druk nogmaals op de
/ toets (13) of de toets (35) op de afstandsbediening om de pauze te
annuleren en de normale weergave te starten;
7. Druk op de STOP
toets (19) op het apparaat of de toets (32) op de afstandsbediening om het
afspelen definitief te stoppen; het display (10) toont de nummers die op de CD aanwezig zijn.

NUMMER SELECTIE

1. Door tijdens weergave op de toets (15) op het apparaat of op de toets (34) op de afstandsbediening te
drukken, springt u naar het volgende nummer, en door op de toets (3) op het apparaat of op de toets (30) op
de afstandsbediening te drukken, springt u naar het vorige nummer;

2. Houd tijdens weergave de toets (15)/(34) of (3)/(30) ingedrukt om snel naar een bepaalde
muziekpassage te zoeken;
3. Laat de toets los om terug te keren naar de normale weergave;
4. Op het LCD-display (10) wordt altijd aangegeven naar welk nummer u luistert.

ONONDERBROKEN WEERGAVE VAN EEN ENKEL NUMMER
1.
2.
3.
4.

In de afspeelmodus.
Druk op de PROG./P-MODE toets (7) op het toestel of op de toets (31) op de afstandsbediening;
Het symbool " " verschijnt op het display;
De CD-speler speelt het nummer dat op het display wordt getoond ononderbroken af;
Om de continue weergave van een track te stoppen, drukt u op de PROG./P-MODE (7)/(31) toets
totdat het symbool verdwijnt.

ONONDERBROKEN WEERGAVE VAN DE HELE MAP
1.
2.
3.
4.

NB: functie alleen geldig voor MP3 CD's.
In de afspeelmodus.
Druk tweemaal op de PROG./P-MODE toets (7) op het toestel of op de toets (31) op de afstandsbediening;
Het woord " DIR" verschijnt op het display;
De CD-speler speelt het mapnummer dat op het display wordt getoond ononderbroken af;
Om de continue weergave te stoppen, drukt u op de PROG/P-MODE (7)/(31) toets tot het display
verdwijnt.

ONONDERBROKEN HERHALING VAN DE HELE SCHIJF
1.
2.
3.
4.

In de afspeelmodus.
Druk driemaal op de PROG./P-MODE toets (7) op het toestel of op de toets (31) op de afstandsbediening;
ALL" verschijnt op het display;
De CD-speler speelt de hele CD ononderbroken af;
Om de ononderbroken weergave van de gehele disk te stoppen, drukt u op de PROG./P-MODE
(7)/(31) toets totdat het display verdwijnt.

SHUFFLE
- In de afspeelmodus.
1. Druk viermaal op de PROG./P-MODE toets (7) op het toestel, of druk op de toets (31) op de
afstandsbediening;
2. Het woord "RAN" verschijnt op het display;
3. De CD-speler zal de nummers in een willekeurige volgorde afspelen.
4. Om het willekeurig afspelen van liedjes te stoppen, drukt u op de PROG./P-MODE (7)/(31) toets totdat het
display verdwijnt.

TRACK INTRO AFSPELEN
-

In de afspeelmodus.

1. Druk vijf keer op de toets PROG./P-MODE (7) op het toestel of op de toets (31) op de afstandsbediening;
2. INTRO" verschijnt op het display;
3. De CD-speler speelt de eerste 10 seconden van elk nummer op de CD;
4. Om de song intro functie te stoppen, drukt u op de PROG./P-MODE (7)/(31) toets totdat de boodschap
verdwijnt.

PROGRAMMEREN
U kunt de volgorde kiezen waarin de nummers worden afgespeeld.
1. Druk op de
STOP-toets (19) op het toestel of op de toets (32) op de afstandsbediening om de weergave
te stoppen;
2. Druk op de PROG./P-MODE toets (7) op het toestel of de toets (31) op de afstandsbediening, "P01" verschijnt op
het display;

3. Kies het nummer dat u als eerste wilt afspelen met de (15)/(34) of (3)/(30) toetsen;
4. Druk op de PROG/P-MODE (7)/(31) toets om te bevestigen;

5. Herhaal stap 3 en 4 om zoveel tracks op te slaan en af te spelen als u wilt; voor audio-CD's kunnen maximaal
20 tracks worden opgeslagen, en voor MP3-CD's kunnen maximaal 99 tracks worden opgeslagen;

6. Druk op de toets
te starten;
7. Druk tweemaal op

/

(13) op het toestel of op de toets (35) op de afstandsbediening om de weergave
STOP (19)/(32) om de programmering te annuleren.

ALBUM FUNCTIE
NB: functie alleen geldig voor MP3 CD's die mappen of directories bevatten.
1. Wanneer u naar een Mp3-track luistert en van map wilt veranderen, houdt u de 10/FOLD +/- toets
(16) op het toestel of de toets (28) op de afstandsbediening ingedrukt om naar de volgende/vorige
map te gaan;
2. Druk op de 10/FOLD + (16)/ (28) toets om naar de volgende 10e track te gaan. Druk op
de 10/FOLD - (16)/ (28) toets om naar de vorige 10e track te gaan.

BLUETOOTH WERKING
1. Zet het toestel aan en selecteer de Bluetooth-functie, op het scherm verschijnt "BLUETOOTH";

2. In de Bluetooth-modus begint de PAIR-LED (8) te knipperen en schakelt het systeem automatisch
over op de zoekmodus;
3. Activeer de Bluetooth-functionaliteit op het externe apparaat dat u wilt koppelen en start het zoeken naar
apparaten;
4. Zodra het zoeken is voltooid, selecteert u het apparaat "XF 900 CD";
5. Voer het wachtwoord "0000" in als daarom wordt gevraagd;
6. Druk op de
/ toets
(13) op het toestel of de (35) toets op de afstandsbediening om de weergave te
starten, en gebruik de (15)/(34) of (3)/(30) toetsen om fragmenten te selecteren.

AFSPELEN OP USB-INGANG
1. Zet het toestel aan;
2. Plaats een USB-geheugen in de aansluiting (1) en selecteer de USB-functie;
3. Om het afspelen te pauzeren, drukt u op de toets
/
(13) op het apparaat of op de toets
de afstandsbediening; de tijdsaanduiding op het display begint te knipperen;
4. Om de weergave te hervatten, drukt u opnieuw op de toets
(35) op de afstandsbediening;

/

(35) op

(13) op het toestel of op de toets

5. Druk tijdens het luisteren op de toets (15) op het toestel of op de toets (34) op de afstandsbediening om naar het
volgende nummer te gaan. Druk op de (3) toets op het toestel of de (30) toets op de afstandsbediening om naar
het vorige nummer te gaan;

Raadpleeg "MP3 CD-speler Bediening" voor de functies van herhalen, nummers overslaan, enz.
-

Het is mogelijk dat de speler sommige USB-apparaten niet ondersteunt, dit komt door incompatibiliteit van
sommige processors.

-

Sluit USB-randapparatuur altijd rechtstreeks op het toestel aan, gebruik geen verlengkabels, om
schadelijke interferentie te voorkomen.
Formatteer het USB-geheugen in FAT op uw computer.

-

USB OPLAADCONTACTDOOS
Het is mogelijk om de USB CHARGE aansluiting (20) te gebruiken voor het opladen van externe USB
apparaten.
Opmerking: U kunt deze aansluiting niet gebruiken om audiobestanden af te spelen.ANS XF

900 CD

AUX-IN
1. Zet het toestel aan en selecteer de "AUX" functie;
2. Sluit een toestel met audio-uitgang via een 3,5mm jack kabel aan op de AUX IN ingang (23);

3. Stel het externe apparaat in via uw bediening.

GEBRUIK VAN DE MICROFOON
1. Sluit de meegeleverde microfoon aan op de MIC1 (22) of MIC2 (21) aansluiting;
2. Zet de microfoon aan door de schakelaar op de microfoonhendel in de stand ON te draaien;
3. Stel het microfooningangsvolume en het echo-effect naar wens in met de bijgeleverde regelaars.
Opmerking: het is mogelijk om twee microfoons tegelijk te gebruiken (tweede microfoon niet meegeleverd).

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
Als er zich een probleem voordoet, volg dan de in de volgende tabel beschreven procedure.
Als het probleem niet kan worden opgelost, neem dan contact op met uw dealer of servicecentrum.

Probleem

Mogelijke oorzaken

Oplossing

Geen geluid
wanneer het apparaat
aan

1. Geen geluidsbron in
binnenkomst
2. Volumeknop op niveau 0 of
volume aanpassen met de
afstandsbediening
nado naar level 0
Geen USB-apparaten
3. aangesloten
gato

1. Sluit een apparaat aan op de ingang
AUX-IN
2. Instellen van het volume
Sluit een USB-geheugen aan voor
3. weergave.
durre MP3-audiobestanden

Vervormd geluid

1. Volume te hoog

1. Het volume verlagen
Controleer en speel een ander
2. bestand
Audio
Zorg ervoor dat de microfoon is
1. aangesloten.
op de juiste manier in het stopcontact.
2. Zet de microfoon aan.

2. Fout audiobestand
De microfoonaansluiting mag
Geen geluid uit de microfoon 1. niet
correct zijn aangesloten.
2. De contactschakelaar op de
De microfoon kan in positie
staan
of "uit".
3. Laag microfoonvolume.
Niet-ondersteund
Geen geluid wanneer je
1. bestandsformaat
voegt een USB-apparaat in 2. USB niet goed aangeslotengeest
Kan bat niet ladenteria of de batterij heeft
een
korte duur

U kunt uit de luidsprekers
horen
harde geluiden

1. Het netsnoer is niet
stevig in het stopcontact
De batterij is niet volledig
2. opgeladen.
u laadt
3. De batterij kan leeg zijn.
geboren zijn levenscyclus

1. Microfoon aan, maar te veel
bij de luidspreker
2. Het microfoonvolume kan
te hoog zijn
Een mobiele telefoon wordt
3. gebruikt
te dicht bij de luidspreker
4. Draadloze toestellen kunnen
heel dicht bij hen zijn die
gebruik van de microfoon

3. Stel het volume van de
microfoon
Het formaat van de audiobestanden
1. moet zijn
MP3
2. Sluit het juiste USB-apparaat aan.
geest
1. Controleer of het netsnoer
goed is aangesloten
2. Normaal duurt het 5-6 uur om
laad de batterij volledig op
3. Vervang de oude batterij door een
nieuw met dezelfde specificaties
technieken
Houd de microfoon op een afstand van
1. 2
meter van de luidspreker
2. Verlagen van het microfoonvolume
Houd de mobiele telefoon uit de buurt
van het bovenste gedeelte van het
3. voertuig.
terwijl je een gesprek voert.
Houd de luidspreker uit de buurt van
4. apparatuur.
die draadloze

