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G E B R U I K S A A N W I J Z I N G 
 

Ondersteuning na aankoop. 

Gefeliciteerd met de aankoop van deze USB Platenspeler. 

 

Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen een 3-jarige garantie maar ook een 

toegewijde helplijn en webondersteuning om u van dienst te zijn. 
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VOOR GEBRUIK 

Lees dit voordat u het apparaat in gebruik neemt. 

 Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik. 

 Kies de locatie waar u de speler plaatst zorgvuldig. Voorkom plaatsing in direct 

zonlicht of dicht bij een warmtebron. Vermijdt plaatsen met trillingen en ernstige stof, 

hitte, koude of vochtigheid. 

 Zorg ervoor dat geen vloeistoffen worden gemorst op het apparaat en de 

openingen. 

 De ventilatieopeningen dienen niet bedekt te zijn. Zorg voor genoeg ruimte boven 

en naast de versterker/ontvanger (ongeveer 4 cm). Plaats geen CD speler of ander 

apparaat bovenop de platenspeler/recorder. 

 Open de behuizing niet aangezien dit tot beschadiging van de elektrische circuits of 

een elektrische schok kan leiden. Als een vreemd object in het apparaat komt, 

neem contact op met de handelaar. 

 Verplaats het apparaat voorzichtig en voorkom schokken. 

 Wanneer u de stekker uit het stopcontact verwijdert, niet aan het snoer trekken. 

 Om te beslissen of het apparaat vervangen dient te worden, raadpleeg een ervaren 

deskundige. 

 Bij langdurig niet gebruiken dient de stekker uit het stopcontact te worden 

verwijderd. 

 Voor het reinigen van het apparaat, volg de aanwijzingen. 

 Probeer het apparaat niet te reinigen met een chemisch middel aangezien dit het 

oppervlak kan beschadigen. Gebruik een droge, schone doek. 

 Het apparaat dient gerepareerd te worden door een gekwalificeerd persoon indien: 

· De voedingskabel beschadigd is 

· Objecten of vloeistof in het apparaat gevallen zijn 

· Het apparaat is blootgesteld aan regen 

· Het apparaat niet correct werkt zonder dat dit aan de buitenzijde zichtbaar is 

· Het apparaat gevallen is en de subwoofer is gebroken 

 De gebruiker dient het apparaat niet op een andere wijze te onderhouden dan 

beschreven. De garantie zal komen te vervallen. 

 Bewaar de handleiding op een veilige plek voor toekomstig gebruik. 
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WAARSCHUWING              RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK              NIET OPENEN 

 

 

 

 

FUNCTIES VAN DE USB PLATENSPELER 

1. Platenspeler met 2 snelheden: 33 en 45 RPM.   

2. Riem aangedreven met een semiautomatische afspeelarm.   

3. Keramische cartridge met diamanten naald.  

4. Ingebouwde 45 rpm adapter.  

5. USB 1.1 poort voor aansluiting computer. 

6. Aux lijn in jack. 

7. Verwijderbare semi-transparante plastic stofbeschermer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Waarschuwing: Om het risico op een elektrische schok te ver-

minderen, de behuizing niet openen. Er zijn geen componenten 

aan de binnenzijde die door de gebruiker onderhouden kunnen 

worden. Raadpleeg een gekwalificeerde reparateur. 

 

Het symbool met een bliksemschicht met pijl in een gelijkzijdige driehoek heeft het doel om de 

aanwezigheid aan te geven van niet-geïsoleerde “gevaarlijke voltages” binnenin de behuizing van het 

product die van een toereikende sterkte kunnen zijn om een risico op een elektrische schok te vormen. 

 

 

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek heeft het doel om de gebruiker te wijzen op de 

aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie bijgesloten bij dit 

apparaat. 

WAARSCHUWING 

Om een elektrische schok te voorkomen, gebruik de stekker niet in een verlengkabel, stekkerblok of stopcontact tenzij 

de stekkerpinnen volledig ingestoken kunnen worden om zichtbaarheid van de stekkerpinnen te voorkomen. 
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OMSCHRIJVING 

1. Start/stop knoppen arm 

2. Draaischijf 

3. 33 rpm snelheid  

selectie knop 

4. 45 rpm snelheid  

selectie knop 

5. Kop  

6. Kop vergrendeling 

7. Arm  

8. Armstandaard met  

vergrendeling  

9. Armlift  

10. Contragewicht  

11. Uitgang L & R  

12. USB aansluiting 

13. AUX IN 

14. Aarding 

15. Voedingskabel 

16. Stofkap 

17. Fijnafstelling  

draaisnelheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ONDER- 
KANT 
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OMSCHRIJVING 

1. Start/stop knoppen arm 

Druk om deze knoppen om de draaischijf te starten of stoppen. 

2. Draaischijf 

De draaischijf is uitgerust met een anti-slipmat. Hierdoor is het gemakkelijker om de plaat 

te bewegen om te scratchen.  

3. 33 rpm snelheid selectie knop 

Gebruikt om de gewenste snelheid in te stellen. 

Druk op de “33” knop om de snelheid 33rpm te selecteren. 

4. 45 rpm snelheid selectie knop 

Druk op de “45” knop om de snelheid 45rpm te selecteren. 

5. Kop  

Plaats de cartridge hier. Wanneer u een cartridge installeert, lees de 

installatieaanwijzingen van de fabrikant van de cartridge. Bevestig tijdens de installatie 

de naaldbeschermer om de naaldpunt te beschermen tegen beschadiging.  

Sluit de draden als volgt aan: 

Wit (L+) Linker kanaal+ 

Blauw (L-) Linker kanaal- 

Rood (R+) Rechter kanaal+ 

Rood (R-) Rechter kanaal- 

6. Kopvergrendeling 

Bevestig de kop door deze voorin de arm te schuiven en vervolgens omhoog te duren. 

De kop is al professioneel geïnstalleerd zodat u dit niet hoeft te doen. 

 

7. Arm  

Dit is een volledig handmatige arm. Om het afspelen te starten, plaats voorzichtig de 

naald op de plaat met de hand of met behulp van de armlifter (zie 9).  

8. Armstandaard met vergrendeling  

Deze aluminium bal wordt gebruikt om de kop en de cartridge te bevestigen aan de 

armbuis.  

9. Armlift  

Beheerst de opgaande en de neergaande beweging van de toonarm. 
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10. Contragewicht 

Creëert de juiste neerwaartse druk van de naald op de plaat. Het contragewicht is in de 

fabriek geïnstalleerd en zou perfect afgesteld moeten zijn. Indien dit niet het geval is, 

draai voorzichtig totdat de arm perfect gebalanceerd is.  

11. Uitgang L & R  

Dit is de standard analoge uitgang (RCA jacks) welke kan worden aangesloten op een 

telefoon of een lijningang van een DJ mixer, afhankelijk van de instelling van de 

phone/line schakelaar.  

12. USB aansluiting  

Sluit een USB apparaat aan. De maximale kabellengte is 3m. 

13. AUX IN 

Geluidsingang voor bijvoorbeeld mp3/iPod. 

14. Aarde 

Aardlus voor aansluiting van draaitafel. Gebruik deze aansluiting altijd wanneer u een 

draaitafel gebruikt (uw draaitafel kabel dient een aardkabel te hebben). 

15. Voedingskabel 

Deze voedingskabel dient in een stopcontact te worden gestoken NADAT alle 

aansluitingen zijn gemaakt. 

16. Stofkap 

Gebruik deze om de platenspeler te beschermen tegen blootstelling aan stof. De kap 

mag worden geopend en gesloten tijdens gebruik, maar dient gesloten te blijven 

wanneer de platenspeler niet wordt gebruikt. 

17. Fijnafstelling draaisnelheid 

Maakt het mogelijk om de platenspeler te gebruiken zonder dat u een apparaat nodig 

heeft om fouten te detecteren en de draaisnelheid aan te passen. We hebben de 

platenspeler al professioneel geïnstalleerd zodat u dit niet zelf hoeft te doen. 
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ONDERHOUD 

De pick-upnaald vervangen 

- Zie de figuren 1 t/m 8. 

 

 

Het pick-upelement vervangen 

- Zie de figuren 5 en 6. 

 

         

 

LET OP 

Wij adviseren u om uw platen met een antistatische doek schoon te maken om deze 

langer mee te laten gaan. Stof de naald van tijd tot tijd af met een zeer zachte, in 

alcohol ingedoopte kwast (van achter naar voren bewegen over het pick-upelement). 
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WAARSCHUWING 

Een incorrect ingestelde draaiplaat kan leiden tot slechte prestaties van de platenspeler 

of permanente motorschade. 

1. De rubberen riem is in de fabriek geïnstalleerd op de draaiplaat. Echter, draai de 

draaiplaat om, om te controleren of de riem is aangesloten en of deze niet is 

gedraaid. Indien de riem is losgekomen tijdens transport, plaats deze opnieuw over 

de binnenste ring op de onderkant van de draaiplaat, zoals aangegeven op 

afbeelding 1 hierboven. 

2. Plaats de draaiplaat op de centreerpunt en druk stevig aan. Draai de draaischijf 

totdat het motortandwiel zichtbaar is door een van de gaten. Controleer of de 

draaischijf gelijkmatig beweegt en niet te erg wiebelt. 

3. Steek uw vingers door het gat, neem de rubberen riem en bevestig deze over het 

motortandwiel. Zorg dat u de riem niet draait tijdens deze stap. Controleer of de 

draaischijf gelijkmatig beweegt. Als de riem correct is geplaatst, dient een beetje 

wrijving te ontstaan, waardoor de draaischijf stopt nadat u deze vrij ronddraait. 

 

 

SPECIFICATIES 

Motor:  DC motor  

Aandrijfmethode:  Riem  

Start- en stoptijd:  Minder dan 1 seconde  

Snelheid aanpassing:  33 1/3, 45 rpm 

Computer aansluiting:  Ondersteuning van USB 1.1, Windows XP SP3, VISTA, Windows 7/8 

en/of MAC OS X  

Voeding:  AC 115/230V, 60/50Hz, instelbaar door de gebruiker  

Enig voltage:  AC 230V, 50Hz  

Afmetingen:  418 x 355 x 110 mm  

Stroomverbruik:  6 Watts  

Gewicht:  2,9 kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste updates. 
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AUDACITY SOFTWARE OVERZICHT  

Audacity is gratis software onder de GNU General Public License (GPL) licentie.  

Opmerking: zorg dat u de software heeft geïnstalleerd voordat u begint. 

Uw PC instellen om de werken met Audacity  

1. Sluit een geluidsbron aan op het apparaat  

2. Sluit de USB kabel aan op uw computer  

3. Installeer de Audacity opnamesoftware  

4. Start het Audacity programma  

5. Selecteer Preference uit de Edit tab van het Audacity menu  

 

6. Selecteer het Audio I/O tabblad in de linker bovenhoek 

 Onder Playback, Device, selecteer internal sound card 

 Onder Recording, Device, selecteer USB AUDIO CODEC 

 Onder Recording, Channels, selecteer 2 (stereo) 

 Selecteer het vakje met de naam Software Playthrough 

http://@teknihall.nl
http://www.teknihall.nl/


 

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001.  

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut. 12 
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl. ENV-1373 

 

 

 

Albums opnemen met Audacity 

Een project opslaan  

 Audacity slaat alle aangepaste en opgenomen geluidsbestanden op in een map 

genaamd projectnaam data, te vinden waar u het project zelf opgeslagen heeft. 

 Dus, selecteer Save project as in uw Audacity File tab en kies een locatie en 

bestandsnaam voor uw project  

 Wanneer u Audacity leeg opstart is alleen de “Save as…” menuoptie beschikbaar.  
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Hoe op te nemen 

a. Stel uw USB Platenspeler in om het nummer of album dat u wenst op te nemen af te 

spelen. 

 

b.  Klik op de rode opnameknop om het opnemen te starten. 

 

c. Plaats de arm van de USB Platenspeler op de plaat en selecteer het nummer dat u 

wenst op te nemen. 

 

d.  Klik op de blauwe pauzeknop om het opnemen te pauzeren. Klik nogmaals 

om door te gaan.  

 

e.  Klik op de gele stopknop om het opnemen te stoppen. 
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Dat is alles. U kunt nu experimenteren met uw opname en de bewerkfuncties van 

Audacity verkennen. U kunt de undo-functie bijna onbeperkt gebruiken zolang het 

project geopend is.  

Opmerking: Het is niet mogelijk om CD’s te branden direct vanuit de Audacity software. 

Hiervoor dient een CD brandprogramma gebruikt te worden. 

 

VEELGESTELDE VRAGEN 

Software 

V:  Ik kan niet naar een opname luisteren tijdens het opnemen. 

A:  Activeer de “software playthrough" functie in Audacity zoals aangegeven in de 

handleiding. Controleer de geluidsbron (USB Audio Codec) zoals aangegeven in de 

handleiding. Controleer de volume instellingen van uw computer. 

 

V:  Ik kan geen nummers als MP3 opslaan. 

A:  Installeer de “lame MP3-codec” vanaf de CD of download het vanaf het Internet. 

 

V:  Ik kan niet opnemen. 

A:  Eerst dient de speler te zijn aangesloten op de computer, vervolgens kan de Audacity 

software worden gestart. 

 

V:  Ik kan alleen in mono opnemen.  

A:  Dit komt vooral voor in Vista. In Windows, klik op “Edit”, dan “Preferences” en 

vervolgens “Recording”. Selecteer 2 kanalen (stereo) als opnamebron, niet “mono” of 

“microphone”. 

 

Speler 

V: Het geluid kraakt. 

A:  Zorg dat de speler is aangesloten op een hoogwaardige ingang van uw versterker. 

Hoogwaardige ingangen zijn:  

CD, AUX, TAPE.  

De ingang PHONE is niet geschikt.  

De speler heeft een ingebouwde voorversterker.  

Reinig de naald en de plaat. Controleer het ingestelde contragewicht.  

Controleer de correctheid van het anti-skating niveau. 

 

V:  De platenspeler draait te snel 

A:  Zorg dat de juiste snelheid (RPM) is geselecteerd. 

      Probeer de snelheid aan te passen met een kleine schroevendraaier aan de 

onderzijde van de platenspeler. 

 

http://@teknihall.nl
http://www.teknihall.nl/


 

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001.  

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut. 15 
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl. ENV-1373 

 

VERWIJDERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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. 

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. 
 

http://@teknihall.nl
http://www.teknihall.nl/
http://www.teknihall.nl/


 

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001.  

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut. 16 
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl. ENV-1373 

 

 

 

http://@teknihall.nl
http://www.teknihall.nl/

