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Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te 
gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. 
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Om te beginnen 
 
Aansluiten netvoeding 
Controleer voordat u het apparaat in gebruik neemt of het apparaat geschikt 
is voor het in uw regio gebruikte voltage. Sluit de AC kabel aan op een 
standaard stopcontact. 
1. In het geval van onjuiste werking als gevolg van elektrostatische ontlading 

(ESD), reset het apparaat door de stekker uit het stopcontact te 
verwijderen en opnieuw aan te sluiten om het apparaat opnieuw normaal 
te laten functioneren. 

2. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, ontkoppel de AC netvoeding 
van het stopcontact. 

 
 De stekker wordt gebruikt als ontkoppelaar. De ontkoppelaar dient te allen 

tijde gebruiksklaar te zijn. 
 
Antenne 
Voor de beste FM ontvangst, schuif de FM ANTENNE volledig uit. 
 
Luidsprekerkabel aansluiten 
Neem de LUIDSPREKERKABELS en sluit deze aan op de LUISPREKER-
AANSLUITINGEN.  
 
De afstandsbediening gebruiken 
1. Controleer of er geen obstakels tussen de afstandsbediening en de 

afstands-bediening sensor op het apparaat zijn. 
2. Gebruik binnen de gebruiksafstand (5 meter) en hoek (30°). 
3. Gebruik van de afstandsbediening kan onbetrouwbaar worden indien sterk 

zonlicht of fluorescerend licht in de afstandsbediening sensor schijnt. 
4. Vervang de batterijen als u terugloop van de gebruiksafstand van de 

afstands-bediening constateert. 
5. Verwijder de batterijen als de afstandsbediening gedurende meer dan een 

maand niet gebruikt gaat worden. 
6. Verwijder defecte batterijen direct aangezien deze kunnen lekken en het 

apparaat kunnen beschadigen. 
 
 
 
 
 

 
Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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AUX AANSLUITING LUIDSPREKER AANSLUITINGEN 

 

AC AANSLUITING 

CD LADE SCHERM SENSOR OPEN/SLUIT 

STAND BY AFSPELEN/PAUZE 

FUNCTIE (CD/RADIO/AUX) VOLUME 
OP/NEER 

 

STOP 

Lokatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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3. P.EQ 
4. SLAAPFUNCTIE 
 
7. PROGRAMMA 
8. TIMER 
 
11. ID3 
12. KLOK INSTELLEN 
 
VOORWAARDS OVERSLAAN/ 
OMHOOG AFSTEMMEN 
 
 
VOLUME OMHOOG 
 

STOP 
 

 

OPEN/SLUIT 
 
 
 
 

1. GELUID ONDERDRUKKEN 
2. FUNCTIE 

 
5. VOORKEUZE/MAP OMLAAG 

6. VOORKEUZE/MAP OMHOOG 
 

9. HERHALEN/INTRO 
10. RANDOM 

 
NEERWAARDS OVERSLAAN/ 

OMLAAG AFSTEMMEN 
 

AFSPELEN/PAUZE 
 

VOLUME OMLAAG 
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Bedieningsinstructies 
 
Klok instellen 
Vanuit STANDBY modus: 
1. Houd de CLOCK_ADJ. knop op de afstandsbediening ingedrukt totdat de 

24-uur aanduiding op het scherm gaat knipperen. 
2. Druk op de SKIP/TUNING(UP of DOWN) knop op de afstandsbediening om te 

kiezen uit 12-uur of 24-uur aanduiding. 
3. Druk nogmaals op de CLOCK_ADJ. knop, op het tijdweergave scherm zal de 

UUR aanduiding gaan knipperen, druk op de SKIP/TUNING(UP of DOWN) 
knop om de UUR aanduiding aan te passen. Druk nogmaals op de 
CLOCK_ADJ. knop, waarna de MINUTEN aanduiding gaat knipperen, pas 
het aan door op de SKIP/TUNING(UP of DOWN) knop te drukken. 

4.   Druk nogmaals op de CLOCK-ADJ. knop om de tijd te bevestigen. 
5.   Elke bovengenoemde instelling zal worden geannuleerd als de knop niet 

binnen 10 seconden wordt ingedrukt. 
 
Timer instellen 
1. Na het instellen van de klok druk op de TIMER knop op de  
 afstandsbediening waarna “ON TIME “ op het scherm zal  
 verschijnen en vervolgens de UUR aanduiding gaat knipperen. 
 

2. Druk op de SKIP/TUNING (UP or DOWN) knop om het aan te  
 passen. 
 

3. Druk nogmaals op de TIMER knop, waarna de de MINUTEN 
 aanduiding gaat knipperen. Pas het aan door op de 
 SKIP/TUNING (UP or DOWN) knop te drukken. 
 

4. Druk nogmaals op de TIMER knop om de TIMER ON tijd te 
 bevestigen. 
 

5. Na het instellen van ”TIMER ON” zal ”OFF TIME     ” op het 
 scherm verschijnen, waarna de UUR aanduiding zal gaat 
 knipperen. 
 

6. Herhaal de bovengenoemde stappen 2 en 3 en druk daarna 
 nogmaals op de TIMER knop om de TIMER OFF tijd te 
 bevestigen. 
 

7. Nu verschijnt de “TUNER" knipperend op het scherm en kunt u  
 de timer modus instellen op TUNER of CD/MP3 door te drukken  
 op de SKIP/TUNING(UP of DOWN) knop. 
 

8. Druk nogmaals op de TIMER knop, de timer “VOL” indicator  
 verschijnt op het scherm en knippert, stel de hoogte van het  
 timer volume in door de drukken op de SKIP/TUNING(UP of  
 DOWN) knop. 
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9. Elke bovengenoemde instelling sal worden geannuleerd als de knop niet 
binnen 10 seconden wordt ingedrukt. 

 

10. Na het instellen van ”TIMER ON” en ”TIMER OFF”, druk op de TIMER knop,    ”      
verschijnt op het scherm. 

 

11. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld op de ”TIMER ON” tijd en zal  
 beginnen met afspelen. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld op 

de ”TIMER OFF” tijd. 
 

Slaapfunctie 
1. Als u tijdens het luisteren naar muziek in slaap wilt vakken, druk op de SLEEP 

knop op de afstandsbediening. 
2. U kunt kiezen uit de RADIO of CD/MP3 modus in slaapfunctie om gedurende 

90, 80, 70 tot aan 10 minuten muziek af te spelen alvorens automatisch uit te 
schakelen. 

 
 
 
 
 
Radio weergave 
ZENDERINSTELLING 
1. Druk op de STANDBY knop op het apparaat of op de afstandsbediening om 

het apparaat in te schakelen en druk op de FUNCTION knop op het 
apparaat of op de afstandsbediening om de TUNER (RADIO) modus te 
selecteren. 

2. Drukken op de SKIP/TUNING(UP of DOWN) knop op de afstandsbediening zal 
de frequentie aanpassen met 0.05MHz. 

3.  Druk gedurende ongeveer 1 seconde op de SKIP/TUNING(UP of DOWN) 
knop om automatische afstemming in te schakelen. Automatische afstem-
ming zal stoppen zodra de eerste zender met een voldoende sterk signaal 
gevonden is. Het scherm zal STEREO weergeven wanneer een stereo signaal 
ontvangen wordt. 

 
ZENDERGEHEUGEN 
U kunt ook zenders van uw keuze instellen en tot 30 FM zenders in het geheugen 
opslaan.  
1. Stem af op de gewenste zender. 
2. Druk op de PROG. knop op de afstandsbediening. 

Het zendernummer gaat knipperen op het scherm.  
3. Druk op de PRESET/FOLDER(UP of DOWN) knop op de 

afstandsbediening voor uw gewenste 
zendernummer. 

4. Druk op de PROG. knop om de zender op te slaan. 
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5. Herhaal de stappen 1 tot en met 4 om meer zenders op te slaan of om 
eerder opgeslagen zenders te wijzigen. 

 
Luisteren naar een CD of MP3 schijf 
1. Druk op de OPEN/CLOSE knop op het apparaat of op de afstandsbediening 

om de CD lade te openen.  
2. Plaats de CD/MP3 schijf in de CD lade en druk nogmaals op de 

OPEN/CLOSE knop om de CD lade te sluiten. Het apparaat zal de CD/MP3 
schijf automatisch lezen. 

3. Druk op de VOLUME + of – knop op het apparaat of op de 
afstandsbediening om het volume aan te passen. 

 
Audio CD afspelen  
1. Wanneer de CD lade is gesloten en een CD 

geplaatst is zal het totale aantal tracks en de 
afspeeltijd worden weergegeven op het scherm en 
zal de eerste track automatisch gaan afspelen. De 
CD indicator wordt altijd weergegeven in het scherm 
als het apparaat in CD modus is. 

2. Als geen CD is geplaatst zal op het scherm “NO 
DISC” verschijnen en geen muziek worden 
afgespeeld. 

3. Als de CD lade niet is gesloten zal op het scherm 
“OPEN” worden weergegeven. 

 
Audio MP3 afspelen 
1. Wanneer de CD lade is gesloten en een MP3 schijf is 

geplaatst zal het totale aantal mappen en tracks op 
de schijf worden weergegeven op het scherm en zal 
de eerste track automatisch beginnen met afspelen. 
Het huidige map nummer zal altijd worden 
weergegeven wanneer het apparaat in MP3 modus 
is. 

2. Als geen CD is geplaatst zal op het scherm “NO 
DISC” verschijnen en geen muziek worden afge-
speeld. 

3. Als de CD lade niet is gesloten zal op het scherm “OPEN” worden 
weergegeven. 

4. Druk éénmaal op de ID3 knop. Het scherm zal “ID3 ON” weergeven, 
waarna automatisch gezocht wordt naar meer dan 64 letters van “TITLE 
NAME” en “ARTIST NAME” welke continu van de rechter naar de linker hoek 
van het scherm zullen bewegen. 

5. Druk nogmaals op de ID3 knop, waarna het scherm “ID3 OFF” zal 
weergeven, en het apparaat normaal zal afspelen. 
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AFSPELEN/PAUZE modus 
1. Wanneer de PLAY/PAUSE knop wordt ingedrukt in CD/MP3 stop modus, zal 

het eerste nummer afspelen. Het track nummer en de afgespeelde tijd van 
de track zullen worden weergegeven op het scherm. 

2. Om het afspelen van een CD/MP3 schijf te onderbreken, druk éénmaal op 
de PLAY/PAUSE knop. Het afspelen wordt nu gepauzeerd. De afgespeelde 
tijd teller zal stoppen. 

3. Ondanks dat het geluid stopt, zal de CD blijven draaien. Om het afspelen te 
herstarten druk nogmaals op de PLAY/PAUSE knop. De muziek zal beginnen 
op exact het punt waar het gestopt was. 

4. Om de CD/MP3 weergave te stoppen, druk éénmaal op de STOP knop in 
afspeel- of pauzemodus. 

5. Druk op de STANYBY knop op het apparaat of op de afstandsbediening om 
het apparaat uit te schakelen. 

 
SKIP en ZOEK modus 
1. In afspeel of pauze modus, wanneer éénmaal op de  of   knop op de 

afstandsbediening wordt gedrukt, zal de speler doorgaan naar de volgende 
track of teruggaan naar het begin van de huidige track. 

2. Tijdens afspeelmodus, wanneer de  of  knop lang wordt ingedrukt zal de 
track worden doorzocht middels een hoorbare versnelde weergave of 
achteruit afspelen. 

 
MAP modus (alleen MP3) 
In afspeel- of stopmodus druk op de PRESET/FOLDER(UP of DOWN) knop om naar 
de vorige of volgende map te gaan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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REPEAT en INTRO modus (CD) 
1. Één herhalen:  
 In CD afspeelmodus, druk éénmaal op de REPEAT/INTRO  
 knop, de REPEAT indicator wordt zichtbaar op het 

scherm.  
 De huidige muziektrack wordt herhaald. 
2. Alles herhalen: 

In de CD afspeelmodus, druk tweemaal op de 
REPEAT/INTRO knop, de REPEAT ALL indicator wordt 
zichtbaar op het scherm. De hele schijf zal continu 
afgespeeld worden. 

3. Intro 
In de CD afspeelmodus, druk driemaal op de 
REPEAT/INTRO knop, de INTRO indicator wordt 
zichtbaar op het scherm. De eerste 10 seconden van 
elke track worden afgespeeld. 

4. Om de functie te annuleren 
Druk herhaaldelijk op de REPEAT/INTRO knop totdat geen indicator meer 
zichtbaar is op het scherm, en de standaardweergave wordt hervat. 

 
REPEAT en INTRO modus (MP3) 
1. Één herhalen: 
 In MP3 afspeelmodus, druk éénmaal op de 

REPEAT/INTRO knop, de REPEAT indicator wordt zichtbaar 
op het scherm. De huidige muziektrack wordt herhaald. 

2. Album herhalen: 
 In de MP3 afspeelmodus, druk tweemaal op de  
 REPEAT/INTRO knop, de REPEAT ALBUM indicator  
 wordt zichtbaar op het scherm. De gehele map met 

MP3 muziek zal worden herhaald. 
3. Alles herhalen:  
 In de MP3 afspeelmodus, druk driemaal op de  
 REPEAT/INTRO knop, de REPEAT ALL indicator wordt  
 zichtbaar op het scherm. De hele schijf zal continu  
 afgespeeld worden. 
4. Intro 
 In de MP3 afspeelmodus, druk viermaal op de  
 REPEAT/INTRO knop, de INTRO indicator wordt  
 zichtbaar op het scherm. De eerste 10 seconden van 

elke track worden afgespeeld. 
5. Om de functie te annuleren 
 Druk herhaaldelijk op de REPEAT/INTRO knop totdat geen indicator meer 

zichtbaar is op het scherm, en de standaardweergave wordt hervat. 
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RANDOM AFSPELEN modus 
Deze functie zorgt ervoor dat de tracks op de schijf in random volgorde worden 
afgespeeld. 
1. Druk op de RANDOM knop. De RANDOM indicator zal 

zichtbaar zijn op het scherm en de muziek zal in een 
random volgorde worden afgespeeld.  

2. Om de Random functie te annuleren, druk nogmaals op de RANDOM knop. 
De RANDOM indicator zal verdwijnen van het scherm. 

 
 
PROGRAMMA modus 
1. In de stop modus, druk éénmaal op de PROG. knop. 

Het totale aantal tracks zal continu knipperen en het 
Program nummer dat moet worden opgeslagen start 
bij “PR:01”. 

2. Zoek met de  of  knop de gewenste track. Op het 
scherm wordt het gewenste tracknummer 
weergegeven. Druk nogmaals op de PROG. knop om 
de track op te slaan. 

3. Herhaal de bovengenoemde stappen totdat alle gewenste 
 tracks zijn geprogrammeerd. 
4. Voor CD weergave kunnen in totaal 20 tracks worden opgeslagen in het 

geheugen. Voor MP3 weergave kunnen in totaal 99 tracks worden 
opgeslagen in het geheugen. 

5. Druk éénmaal op de PLAY/PAUSE knop om het afspelen van het 
programma te starten. 

6. Om het programma dat u heeft opgeslagen na afloop te controleren, druk 
éénmaal op de PROG. knop. Het scherm zal nu het eerste 
geprogrammeerde nummer laten zien. Herhaal de bovengenoemde 
procedure om alle tracks te controleren. 

7. Om het programma te annuleren: 
 In stop modus, druk éénmaal op de STOP knop, of 
 Open de CD lade in stop modus.  
 De Program indicator zal verdwijnen van het scherm. 

 
 

EQ instellen 
Druk op de P.EQ knop op de afstandsbediening, de toonsoort zal als volgt 
veranderen: 
 
FLAT, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ 
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AUX afspelen 
U kunt met dit apparaat naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler 
luisteren. 
Sluit een rode/witte audiokabel aan op de AUX IN-aanslui-tingen en op de 
audiouitgangen van het audioapparaat. 
 
 
Specificaties 
• Audio uitvoer:  8 WRMS(L) + 8 WRMS(R) 
• Frequentiebereik 

• FM: 88MHz – 108MHz 
• Aansluitmogelijkheden 

• RCA Aux In Jack 
• Voeding ingang jack 

• Vereiste voeding 
• AC 230V, 50Hz 

• Energieverbruik: < 40W 
• Afmetingen van het apparaat:   

• 228(B) x 278(D) x 108(H) mm (apparaat) 
• 110(B) x 278(D) x 108(H) mm (luidspreker) 

• Gewicht van het apparaat: 5 kg 

 
Verwijdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 

Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat 
materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn 
voor het milieu en schadelijk voor de menselijke 
gezondheid als afval bestaande uit elektrische en 
elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt 
weggegooid. 
 

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), 
zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden. 
Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van 
afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven 
over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving. 
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