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Belangrijkste functies

1 2

Inhoud

Wat is MP3?

Functie SBS
De SBS-functie produceert rijke,
diepe bastonen, waardoor u een
krachtiger geluid krijgt.

Functie ESP
De ESP-functie zorgt voor hoge
schok- of trillingsbestendigheid
zodat het geluidssignaal niet wordt
onderbroken (tot 120 seconden voor
MP3 en 45 seconden voor een CD).Functie Random

(Willekeurig kiezen)
De functie Random biedt u de
mogelijkheid nummers in
willekeurige volgorde af te spelen.

Functie Album
De functie Album stelt u in staat op
eenvoudige wijze te zoeken naar uw
favoriete nummers op albumnaam, titel
van een nummer en uitvoerend artiest.

Functie Last Memory
(Hervatten bij laatstgespeelde nummer)
De functie Last Memory stelt u in staat
naar een fragment van een nummer te
luisteren en vervolgens het afspelen te
hervatten vanaf het punt waar u
gebleven was. Dit is bijvoorbeeld handig
als er iemand belt of op bezoek komt.

MP3 staat voor MPEG1 Layer 3, de wereldwijde standaard die wordt gebruikt door
technologie voor compressie van audiosignalen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van
digitale compressie-technologie om geluidsgegevens te comprimeren tot ongeveer één
twaalfde van het oor-spronkelijke formaat zonder verlies aan geluidskwaliteit.

Ondersteunde bestandsindelingen
● Het apparaat kan bestanden in MP3-indeling (MPEG 1, Layer 3), met de extensie

*.mp3, a fspelen .
● Bovendien kunnen bestanden in MP2-indeling (MPEG1, Layer 2), met de extensie

*.mp2, worden afgespeeld.

Hoeveel MP3-bestanden kunnen worden opgenomen op een CD-R of CD-RW ?
● De maximale capaciteit van één CD-R of CD-RW bedraagt 680 MB.

Normaalgesproken is één MP3-bestand zo’n 4 MB groot. Dit betekent dus dat op één
enkele CD ongeveer 170 bestanden kunnen worden opgenomen.
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Zorg ervoor dat uw CD-
speler niet in contact komt
met stof of andere vormen
van verontreiniging.

Zorg ervoor dat er geen
zware druk wordt
uitgeoefend op het
hoofdsysteem of de
afstandsbediening.

Stel uw CD-speler niet bloot
aan direct zonlicht en plaats
het apparaat niet in de buurt
van een warmtebron. 

Plaats nooit een ander
voorwerp dan een CD (CD-R of
CD-RW) in uw CD-speler.
● De CD-speler kan hierdoor

beschadigd raken. 

Gebruik geen gebarsten of
bekraste MP3-CD’s.

Plaats uw CD-speler niet op
een oneffen of onstabiel
oppervlak.
● In een dergelijk geval

bestaat de kans dat uw CD-
speler niet goed werkt.

Raak de lens niet aan met
uw vingers en zorg dat deze
niet wordt bekrast.
● In een dergelijk geval

bestaat de kans dat uw CD-
speler niet goed werkt.

Gebruik uw CD-speler niet
op een stoffige of vochtige
locatie.

Probeer niet de CD-speler uit
elkaar te halen, te repareren
of te modificeren.
● De CD-speler kan hierdoor

beschadigd raken.

Veiligheidsinstructies

● Er is geen gebruik gemaakt van overbodig verpakkingsmateriaal. 
We hebben ons uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de
verpakking op eenvoudige wijze kan worden gescheiden in drie materialen:
karton (doos), polystyreenschuim (opvulmateriaal) en polyethyleen
(zakken, beschermende schuimlaag).

● Uw apparaat bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled indien
het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf.
Houd de locale voorschriften in acht met betrekking tot de verwerking van
verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Veiligheid onderweg
● Maak geen gebruik van de oortelefoon terwijl u op de fiets zit of in een

gemotoriseerd voertuig of op een motorfiets rijdt.
Dit is erg gevaarlijk en bovendien niet toegestaan in bepaalde landen.
Het is gevaarlijk de straat over te steken met een oortelefoon op en het
geluid volledig opengedraaid.

Bescherming van het gehoor
● Zorg dat het volume niet te hoog staat tijdens het dragen van de

oortelefoon.
Volgens artsen kan het gedurende langere tijd luisteren naar harde muziek
leiden tot gehoorbeschadigingen.

● Als uw oren beginnen te tuiten, draait u het volume lager of stopt u met
luisteren.

Waarschuwing : Gebruik alleen een oortelefoon die door dit bedrijf is
geleverd.

Oortelefoon

Milieu-informatie
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1. Aansluiting stroomtoevoer 
(Raadpleeg pagina 9)

2. Knop Esp/Album
(Raadpleeg pagina 17 en 18)

3. Stopknop

4. Knop +10 (Raadpleeg pagina 17)

5. Knop Play/Pause

7. Knop Mode (Raadpleeg pagina 15)

6. Knop Last Memory/SBS
(Raadpleeg pagina 16)

10.

11.

12.

Knop Programma 
(Raadpleeg pagina 19 en 20)

13.

Aansluiting oortelefoon
(Raadpleeg pagina 9)

Aansluiting Line Out 
(Raadpleeg pagina 9)

HOLD-schakelaar

Onderzijde hoofdsysteem

Knoppen en bedieningselementen

Hoofdsysteem
9.

Volumeregeling

Knop Skip/Search
(Raadpleeg pagina 14)

8. Knop Open

11

HOLD
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1.

Knop Skip/Search(        /        ) 
(Raadpleeg pagina 14)

2. Knop Mode
(Raadpleeg pagina 15)

3.

Volumeregeling

4.

Knop Play/Pause

5.Hold-schakelaar  
(Raadpleeg pagina 14)

6.Stopknop

7. Knop +10/Album 
(Raadpleeg pagina 17)

8. Aansluiting hoofdsysteem 
(Raadpleeg pagina 9.)

Afstandbediening (RM-SM75)

REP 1 ALL ALBUM
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Display 

1. Programma-indicator

De onderstaande afbeelding van het display ziet u bij het afspelen van MP3-CD’s.

2. SBS-indicator

3. Indicator voor willekeurig kiezen
(Random)

4. Herhalingsindicator

5. ESP-indicator

6. Indicator voor resterende
batterijvoeding

7. Indicator voor speelduur

8. Indicator voor albumnaam

9.

10.

Titelweergave (nummer en artiest)

Indicator voor antischoktijdbuffer

11. Indicator voor nummerweergave

12. Indicator voor albumnummer

Knoppen en bedieningselementen

1

2

3

4
5

6

7

8



Opmerking • Benodigde tijd voor het volledig opladen van de batterij: 10 uur
• Levensduur van volledig opgeladen batterij

MP3-CD : Max. 10 uur en 30 minuten
CD : Max. 12 uur

109

De oplaadbare batterij gebruiken (niet meegeleverd)

Open

Verwijder het omhulsel van de polen
van de oplaadbare batterij voordat u
deze gaat opladen.
•Gebruik een mes om voorzichtig de eerste
6 mm van het omhulsel van de negatieve
pool (-) te verwijderen, zoals wordt
aangegeven in de illustratie.

1
Te verwijderen omhulsel

6mm

Plaats de batterij in het
batterijvakje.

• Plaats de batterij in het batterijvakje.

2

Sluit de wisselstroomadapter
aan op de wandcontactdoos en
op de aansluiting voor de
stroomtoevoer.

•De oplaadbare batterij wordt opgeladen.

3

et apparaat aansluiten

L
in

e

R
em

ote

Sluit de wisselstroomadapter aan op de
aansluiting voor de stroomtoevoer. 
Sluit vervolgens de stekker van de
adapter aan op een wandcontactdoos.
• Gebruik alleen de wisselstroomadapter

die met uw product is meegeleverd.

1
Wanneer u het product niet gebruikt, 
verwijdert u de stekker van de wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos. Als het omhulsel niet wordt verwijderd, kan de batterij niet worden opgeladen.

Sluit de oortelefoon aan op de
afstandsbediening met LCD-
display.

2

Sluit de oortelefoon aan op het
hoofdsysteem.

• Reduceer het volume voor de
oortelefoon met de daarvoor
bestemde volumeregeling en
verhoog tegelijkertijd het volume
op het hoofdsysteem.

3

Uw apparaat voorbereiden voor gebruik

Aansluiting op extern apparaat (indien noodzakelijk)
* Uw CD-speler kan worden aangesloten op de ingang AUX IN van een extern apparaat.

1. Reduceer het volume van het externe apparaat.
2. Sluit de Line Out-ingang aan op de ingang van het apparaat.

• Er is een aansluitkabel voor externe apparaten verkrijgbaar (deze wordt niet
meegeleverd). Neem contact op met u plaatselijke afdeling voor klantenservice van
Samsung Electronics.
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Uw apparaat voorbereiden

Open

Open het klepje van het
batterijvakje.1

Controleer of de positieve en
negatieve polen van de batterij in de
juiste richting wijzen. Plaats het
klepje terug. 

•Gebruik twee 1,5 V batterijen van het type AA.

Gebruik twee alkalinebatterijen van het type
AA. Mangaanbatterijen hebben een kortere
levensduur.

2

• MP3-CD : Max. 13 uur
• CD (Met functie ESP ui tges chak eld): Max. 16 uur
CD (Met functie ESP i nges chak eld): Max. 14 uur en 30 minuten

Levensduur batterij (bij gebruik van alkalinebatterijen)

Uw apparaat voorbereiden voor gebruik

Open

Druk op de knop OPEN
om de klep te openen.
Plaats een CD.

•Duw de klep dicht.

1

Druk op de knop Play/Pause
(          ).
•Nadat de CD is herkend, 
wordt het afspelen gestart.

2

Druk op de knop Stop 
(      ) om het afspelen te
beëindigen .
•Druk nogmaals op de knop
Stop (     ) om het systeem
uit te schakelen.

3

Druk op de knop Play/Pause (         ).

•Het afspelen wordt tijdelijk onderbroken.
•Druk nogmaals op de knop Play/Pause (         ) om 
het afspelen te hervatten.

Het afspelen tijdelijk onderbreken

Tijd voor vervanging van batterijen

Muzieknummerindicator Speelduurindicator

Afspelen van CD’s

•Gebruik de nieuwe batterijen niet samen met de oude.
•Verwijder de batterijen wanneer deze gedurende lange tijd niet worden gebruikt.
•Verwijder de standaardbatterijen wanneer u een wisselstroomadapter gebruikt.

Waarschuwing

•Vervang de batterijen als de indicator voor de resterende batterijvoeding (“          ”)
knippert.

•Als de batterijen reeds leeg zijn, gaat het LCD-display van de afstand niet aan, ook al
knippert de indicator voor de resterende batterijvoeding (“          ”).

•Als “          ” knippert, schakelt de speler automatisch de modus ESP ON voor CD’s uit
om de batterijen te sparen.
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Open

Druk op de knop OPEN om
de klep te openen en 
plaats een MP3-CD.

• Duw de klep dicht.

1

Druk op de knop Play/Pause
(           ).

•De geplaatste MP3-CD wordt
gedurende 30~90 seconden
gescand. Vervolgens begint
het afspelen.

Uw CD-speler heeft enkele
momenten nodig om alle nummers
te scannen die zijn opgeslagen op
eenbepaalde MP3-CD.

2

Druk op de knop Stop 
(      ) om het afspelen te
beëindigen .
•Druk nogmaals op de knop
Stop (     ) om het systeem
uit te schakelen.

3

Indicator voor
albumnummer

Indicator voor nummerweergave

Indicator voor albumnaam

Titelweergave
(nummer en artiest)

Indicator voor
antischoktijdbuffer

Indicator voor
speelduur

Afspelen van MP3-CD’s

Functie Skip

Druk op de knop          of            en laat deze 
los tijdens het afspelen van een CD.

•Druk op de knop            om het volgende nummer af te 
spelen. Druk op de knop            om het huidige 
nummer te herhalen vanaf het begin. (Druk kort 
tweemaal op de knop            om het vorige nummer 
te herhalen.)

•Druk op de knop            terwijl het systeem in de 
stopstand staat (er wordt geen nummer afgespeeld). 
Nummer 2 wordt afgespeeld. Druk op de knop            om
het vorige nummer af te spelen.

Functie Search
Druk op de knop          of          en houd deze 
ingedrukt tijdens het afspelen van een CD.

•Druk op de knop            of            (en houd deze ingedrukt). 
De CD wordt versneld vooruit of achteruit afgespeeld.

•Laat de knop los om weer op normale snelheid af te
spelen.

Functie Skip/Search

•Wanneer de schakelaar OPEN wordt omgezet om de klep te
openen, wordt het afspelen van de CD gestopt.

Opmerking •Tijdens het afspelen van een CD werkt geen van de andere knoppen. (De indicator “HOLD”
knippert op het display.)

•Gebruik de functie Hold wanneer u de CD-speler met u meeneemt, in de draagtas. Door het
gebruik van deze functie verlengt u de levensduur van uw batterij omdat hierdoor wordt
voorkomen dat de CD-speler wordt ingeschakeld als per ongeluk op een knop wordt gedrukt.

•De afstandsbediening werkt nog steeds als de functie Hold is ingeschakeld op het hoofdsysteem.
•Het hoofdsysteem werkt nog steeds als de functie Hold is ingeschakeld op de afstandsbediening.

HOLD

Functie Hold

Hoofdsysteem

Afstandsbediening

14
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Functie Repeat

Mode
REP ALL

Druk op de knop Mode.

•Telkens wanneer u op deze knop 
drukt, worden afwisselend REP1, REP
ALBUM en REP ALL geselecteerd.

(De modus REP ALBUM werkt alleen
voor MP3-CD’s die albums bevatten.)

Functie Random

Mode
RANDOM

Druk op de knop Mode en houd 
deze ingedrukt.

•Alle nummers worden in willekeurige
volgorde afgespeeld.

•U kunt deze functie annuleren door
nogmaals op de knop Stop (       ) te
drukken.

Druk kort op de knop Mode om de functie Repeat (Herhalen) in te
schakelen of houd deze knop wat langer ingedrukt om de functie
Random (Willekeurig kiezen) te selecteren.

Functie Mode
Druk kort op de knop Last Memory/SBS om de functie SBS in te
schakelen of houd deze knop wat langer ingedrukt om de functie 
Last Memory (Hervatten bij laatstgespeeld nummer) te selecteren.

Functie SBS/Last Memory 

Functie SBS (Super Bass Sound)

SBS

SBS

Last
Memory

Druk op de knop SBS.

•Telkens wanneer u op de knop Last
Memory/SBS drukt, wordt SBS
afwisselend in- en uitgeschakeld.

Deze functie stelt u in staat nog meer te
genieten van de muziek door middel van
een dynamische weergave van lage
tonen zoals van tromgeroffel of
galopperende paarden.

Functie Last Memory

SBS

Last
Memory

Wanneer het afspelen van 
MP3-CD's wordt hervat nadat 
uw CD-speler is gestopt of
uitgeschakeld, stelt deze 
functie u in staat het afspelen te
laten starten vanaf het begin van
het nummer waarnaar u het laatst
hebt geluisterd.

•Druk op de knop Last Memory/SBS en
houd deze ingedrukt. Telkens wanneer u
op deze knop drukt en deze ingedrukt
houdt, wordt overgeschakeld tussen de
modi “On Last.M” en “Off Last.M”.

*Deze functie is alleen beschikbaar tijdens
het afspelen van een MP3-CD.

REP1 stelt u in staat het huidige nummer te herhalen.

REP ALBUM
stelt u in staat alle nummers van het huidige album te herhalen.(alleen MP3-CD’s)

REP ALL stelt u in staat de volledige CD opnieuw af te spelen nadat deze is afgelopen.
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Functie ESP/Album

Functie Album

ESP/
Album

Druk op de knop ESP/Album.

Druk op de knop ESP/Album en 
houd deze enige tijd ingedrukt.
•Telkens wanneer u op deze knop 
drukt, wordt overgeschakeld tussen 
de modi “On Album” en “Off Album”.

•Als “Off Album” is ingeschakeld, verandert de
afspeellijst per album in de afspeellijst per nummer.

•U gaat naar het volgende album.

•Deze speler is uitgerust met een grafisch LCD-display dat de Engelse
taal ondersteunt.

•Er wordt labelinformatie weergegeven voor de bestanden die labels
bevatten. In alle andere gevallen wordt de bestandsnaam weergegeven.

•Wanneer u uw eigen MP3-CD’s brandt, adviseren wij u de Engelse taal
te gebruiken voor labelinformatie en bestandsnamen.

•Andere talen dan het Engels worden gemarkeerd met een sterretje (*).

Voorbeeld: Wanneer u tijdens het
afspelen van het eerste album op de
knop ESP/Album drukt, gaat u naar het
eerste nummer van het tweede album.

•Deze functie is alleen beschikbaar tijdens het afspelen
van een MP3-CD.
U kunt snel nummers op een MP3-CD selecteren en
afspelen per album (directory).

Hoofd
syste
em

Druk op de knop +10.

•Druk kort op de knop +10 tijdens het afspelen van een CD. Het nummer dat
10 nummers na het huidige nummer volgt, wordt nu afgespeeld.

Voorbeeld: Als u bijvoorbeeld nummer 43 wilt selecteren tijdens het afspelen van
nummer 15, drukt u driemaal op de knop +10 en volgens driemaal op de
knop            .

•Afspelen van MP3-CD : Druk op de knop ESP/Album en houdt deze langer ingedrukt om
Album Off te selecteren. Deze knop fungeert nu als +10-knop.

Hoofdsysteem

Afstandsbed
iening 

De functie ESP voorkomt dat de muziek wordt
onderbroken ten gevolge van trillingen en schokken.

Functie ESP (Electronic Skip Protection)

ESP/
Album

ESPDruk op de knop ESP/Album.
•Afspelen van CD’s: Druk op de knop 
ESP om deze functie in en uit te 
schakelen. (Tijdens het afspelen van 
een MP3-CD, is ESP altijd actief ongeacht 
of op de knop ESP is gedrukt of niet.)

•De speler buffert tot 120 seconden aan MP3- en 45 seconden aan audio-CD-gegevens, zodat ook
als de gegevensstroom is onderbroken, gegevens vanuit het geheugen kunnen worden gelezen en
het geluid ongehinderd verder gaat.

•Tijdens het luisteren naar muziek wordt automatisch de antischoktijdbuffer gevuld.

Druk op de knop +10/Album.
•Afspelen van MP3-CD’s : Standaard is deze knop ingesteld op de functie
Album. Druk op de knop en houd deze ingedrukt om “Album Off” te
selecteren. De knop is nu ingesteld op de functie +10.

•Afspelen van CD’s : De knop werkt uitsluitend als +10-knop.

Knop +10

•Deze functie werkt niet voor MP3-CD’s die niet zijn aangemaakt als album.
•Als een bestand beschadigd raakt en niet wordt herkent, gaat de speler
verder naar het volgende bestand. Dit geldt voor alle niet-herkende
bestanden.

Opmerking



2019

Functie Program (Programma)
U kunt maximaal 30 van uw favoriete nummers opslaan.

Voorbeeld: Wanneer u muzieknummer 15 wilt opslaan onder programmanummer 1

Druk, vanuit de mode Stop,
op de knop Program van de
systeemeenheid.

•Druk in de modus Stop op de knop Program.
•Telkens wanneer u op deze knop drukt,
worden de muzieknummers weergegeven
in het display in de volgorde waarin ze
zijn geprogrammeerd.

1

Druk op de knop Program.

•Muzieknummer 15 wordt opgeslagen
onder programmanummer 1 en u gaat
naar programmanummer 2.

•Ga verder met het programmeren
van de gewenste nummers.

3

Het programma bevestigen

•U kunt de geprogrammeerde nummers wijzigen tijdens het bevestigen van
het programma met behulp van de knop            of            .

•Druk op de knop Program om nieuwe nummers toe te voegen.

Het programma wijzigen

•Druk tweemaal op de knop Stop (       ).
De programmeermodus wordt eveneens
geannuleerd als het klepje van het apparaat
wordt geopend tijdens het programmeren.

De programmeermodus annuleren

PROGRAM

PROGRAM

Druk op de knop
(Afspelen/Pauzeren) wanneer
het programmeren is voltooid.

4 PROGRAM

Selecteer het gewenste
nummer met behulp van de
knop            of            of met
de knop +10.

2 PROGRAM

•Druk op de knop Stop (       ).
•Het totale aantal geprogrammeerde nummers en het totale aantal nummers op een bepaalde
schijf wordt weergegeven in het display.

•Druk op            (Afspelen/Pauzeren) om het afspelen van geprogrammeerde nummers te hervatten.

Het afspelen van geprogrammeerde nummers stoppen

•Tijdens het programmeren schakelt de speler zichzelf automatisch
uit om de batterijen te sparen als gedurende 15 seconden geen
actie wordt uitgevoerd.

Waarschuwing
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Afspeelvolgorde van albums en nummers

•Bij weergave in Windows Verkenner.
•De pijlen geven de afspeelvolgorde van albums en nummersaan.
•Albums met de extensie .jpg, .wav of .doc zijn geen audiobestanden en worden
daarom overgeslagen.

Kevin01.mp3

ALBUM 01(E) CD-ROM drive

Kevin02.mp3
Kevin03.mp3
Kevin04.mp3

Kevin.jpg
Life.doc

Skipped

ALBUM 02

Summer05.mp3
Summer06.mp3

Garden.mp3
Garden.mp3

AL 04

ALBUM 03

Michael07.mp3
Michael08.mp3

Water.mp3
Water.mp3

AL 05

Skipped

Kenny01.wav
Kenny02.wav

Butterfly.mp3

AL 06

Piano14.mp3
John15.mp3

AL 07

Functies Verzorging en onderhoud

Het schoonmaken van uw CD’s 
Was de CD met een neutraal reinigingsmiddel dat is opgelost
in water en veeg de CD vervolgens voorzichtig, vanuit het
midden van de CD naar de buitenkant toe, droog met een
zachte, droge doek.

Het werken met CD’s
Houd de CD voorzichtig vast bij de rand zonder
het oppervlak aan te raken.

Plak geen stickers op het
signaaloppervlak (de glimmende
kant met de vele kleuren).
Schrijf niet met een balpen of potlood op de kant
met het etiket.

Maak deze speler niet schoon met een
spuitbus of een antistatisch middel,
Gebruik ook geen vluchtige
chemicaliën zoals benzeen of
verdunningsmiddelen.
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Problemen oplossen

● Het apparaat kan bestanden in MP3-indeling (MPEG 1, Layer 3), met de extensie
*.mp3, a fspelen .

● Bovendien kunnen bestanden in MP2-indeling (MPEG1, Layer 2), met de extensie
*.mp2, worden afgespeeld.

Ondersteunde bestandsindelingen

● De maximale capaciteit van één CD-R of CD-RW bedraagt 680 MB.
Normaalgesproken is één MP3-bestand zo’n 4 MB groot. Dit betekent dus dat op één
enkele CD ongeveer 170 bestanden kunnen worden opgenomen.

Hoeveel MP3-bestanden kunnen worden opgenomen op een CD-R of CD-RW ?

Specificaties

Frequentiebereik 20Hz ~ 20KHz

Signaal-ruisverhouding 85dB

Kanaalscheiding 75dB, 1kHz, 0dB

Totale harmonische vervorming 0.08%

Omzetting van digitaal naar analoog 1bit 4 OVER SAMPLING

Uitvoer oortelefoon 300mV(RMS), 5.5mW/CH

Lijnuitgang 290mV(RMS)

Ondersteund afspeelbereik
Bitsnelheid: 32~322kbps
Sampling-frequentie: 44.1KHz

Diameter CD’s 120mm, 80mm

Afmetingen 130(W) X 29.8(H) X 141.5(D)

Probleem Controle

Systeem krijgt geen
stroom.

● Hebt u de batterij correct geplaatst?
● Is de batterij leeg?
● Is de wisselstroomadapter correct aangesloten?
● Staat de klep open?

Oortelefoon werkt niet.

● Staat de volumeregeling op het hoofdsysteem of
op de oortelefoon in de laagste stand?

● Zijn de oortelefoon en het hoofdsysteem correct
aangesloten?

Een geluid of nummer is
overgeslagen.

● Heeft iemand tegen het apparaat gestoten?
● Is de CD bedekt met stof, vingerafdrukken of

krassen?

Sommige van de MP3-
bestanden op een CD
worden niet herkend.

● Controleer op uw PC of de niet leesbare
bestanden de extensie .MP3 hebben.

Het afspelen werkt niet.

● Is de CD correct geplaatst?
● Is de CD beschadigd of vervormd?
● Is het systeem vergrendeld met behulp van de

HOL D-sc hake laar.
● Is het systeem verplaatst van een koude naar een

warme plek. Plotselinge temperatuurschommelingen
kunnen ertoe leiden dat zich condensatie vormt op
de lens. Bewaar uw CD-speler op een warme plek
totdat de condensatie op de lens is verdwenen.


