Wat is in de verpakking?

STAP 1 - Plug in & play radio

Sound System, netkabel, afstandsbediening, 2 x AAA batterijen, snelle opstartgids en veiligheids-/
garantiefolder. Ga naar www.robertsradio.com om de volledige gebruikershandleiding te downloaden.

Verbinden met Bluetooth-apparatuur

A - Op het stroomnet aansluiten
Lees de bijgeleverde veiligheidsbrochure voordat u uw Sound System op het stroomnet aansluit.

Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STAP 2 - Verbinden met Bluetooth

DAB / DAB+ / FM RDS digitaal sound system
Bluetooth audiostreaming van smartphone, tablet of laptop
Draadloos opladen met een draadloze oplaadapparaat
USB-aansluiting voor playback en opladen van het apparaat
MP3 / WMA playback via CD en USB
20 voorkeuzeradiozenders (10 DAB en 10 FM)
Klok en dubbele wekkers met radio- of buzzergeluid
Slaap- en sluimer-timers
6 equaliserprofielen en afzonderlijke treble-, mid- en basopties
Instelbare helderheid van scherm
Akoestisch aangepaste houten behuizing
Multifunctionele afstandsbediening
Auxiliaire stereo-ingang en aansluitingen voor koptelefoon

1

Plaats uw sound system op een horizontaal oppervlak.

2

Neem de telescopische antenne achterop het apparaat volledig uit.

3

Steek het netsnoer in de netaansluiting achterop het apparaat. Steek
het netsnoer in een muurstopcontact en zet het contact aan.

4

Er verschijnt nu een startscherm en er wordt naar zenders gescand.

5

Als er een signaal wordt gevonden, zullen de huidige tijd en datum
op het scherm verschijnen. Opmerking: Indien er geen signalen
worden gevonden, kan het nodig zijn uw sound system te verplaatsen
naar een plaats met betere ontvangst en een scan uit te voeren naar
nieuwe zenders.
Blutune 300
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Designed & Engineered in the UK
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Glen Dimplex Europe Ltd, Airport Road, Cloghran, Co. Dublin, K67 VE08, Ireland

B - Uw sound system inschakelen

Knoppen

5

1

Druk op de On/Standby knop en laat deze los om het sound system aan te
zetten. Na elk gebruik herinnert het sound system zich welke modus gebruikt
werd en zal dan in die modus gaan de volgende keer dat het gebruikt wordt.

•

Om uw sound system in standby te zetten, drukt u op de On/Standby knop
en laat deze weer los.

2

Als het sound system voor de eerste keer wordt gebruikt, zal er een scan
naar de Band III DAB-kanalen worden uitgevoerd.

•
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Aux In
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1		 Instellen / Selecteren / Sluimer knop
2		 Modus / Alarm knop
3		 CD-sleuf
4		 LCD-scherm
5		 Aan / Standby / Slaap knop
6		 Volumeknop
7		 Draadloze oplaadlocatie
8		 Informatie / Dimmer knop
9		 Stop / CD-uitwerp knop
10		 Menu / Terug knop
11		 Vorig / Scan omlaag knop
12		 Afspelen/Pauze / Voorkeuze / Bluetooth-aansluiting knop
•
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Indien nodig, druk op de Modus-knop [Mode] en laat deze los totdat
de DAB-modus geselecteerd is.

2

Draai aan de Instel-knop [Tuning] om door de lijst van beschikbare
DAB-stations te bladeren.

3

Druk op de Instel-knop [Tuning] om de zender te kiezen. Pas het
Volume aan met behulp van de volumeknop.

4

Druk op de Info-knop om door de verschillende schermopties te
gaan.

•

De schermopties zijn: door tekst bladeren, programmatype,
multiplex-naam, kanaal en frequentie, signaalsterkte/foutfrequentie,
bitsnelheid, audiotype en datum.

Station List

16.34

BBC Radio 2
BBC Radio 3
BBC Radio 4
Daily Service
Parliament
BBC Radio 5 Live
BBC Radio 6

22

Volgend / Scan omhoog knop
Koptelefoonaansluiting
Luidspreker x 2
Infrarode sensor
Baspoorten x 2
Telescopische antenne
Auxiliaire ingangsaansluiting
USB-aansluiting voor servicegebruik alleen
USB-playback / Oplaadaansluiting
Hoofdstroomaansluiting
Afstandsbediening (niet afgebeeld zie
ommezijde)

Het wordt aanbevolen om de gebruikte DAB-band te gebruiken waar dit mogelijk is omdat dit betere
resultaten geeft ten aanzien van de kwaliteit en storingsvrije werking, ten opzichte van de FM-band.

1

Druk op de Modus-knop [Mode] en laat deze los totdat de DABmodus geselecteerd is.

2

Druk op de Menu knop.

3

Draai aan de Instel-knop [Tuning] en kies ‘Scan’.

4

Druk op Tuning. Uw sound system voert een scan uit van de Band
III DAB-kanalen. Naarmate er nieuwe zenders worden gevonden,
worden deze aan de lijst toegevoegd die in het sound system is
opslagen.

Neem de telescopische antenne uit.

2

Druk op de Modus-knop [Mode] en laat deze los totdat FM geselecteerd is.

3

Draai met de wijzers van de klok mee of tegen de wijzers van de klok
in aan de Instel-knop [Tuning] en druk de knop in. Uw sound system
zal omhoog (lage naar hoge frequentie) of omlaag (hoge naar lage
frequentie) scannen en automatisch stoppen als het een zender met
voldoende sterkte heeft gevonden. U kunt ook de Scan up of Scan
down knoppen indrukken om de golfband te scannen.

4

Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens beschikbaar zijn,
zal de radio de naam van de zender weergeven.

•

Druk op de Info-knop om door de verschillende schermopties te gaan.
De schermopties zijn: door tekst bladeren, programmatype, frequentie,
audiotype en datum.

Select

Voor details over navigatie en de bediening van uw sound system, zie ommezijde.

2

Plaats een disk met de gedrukte zijde naar boven in de cd-sleuf. De disk
zal automatisch worden geladen. Het apparaat controleert het cd-type
en laadt de track-lijst. Het scherm toont nu ‘Reading’ [Bezig met lezen].

3

Om een cd uit te werpen of opnieuw te laden, drukt u op de CD Stop/
Uitwerp-knop. Als de cd bezig is met spelen, moet u op de CD Stop/
Uitwerp-knop drukken om de cd eerst te stoppen en druk dan nogmaals
om de cd uit te werpen.

Play CD / CD MP3 / WMA disks
Scan

16:34
Scanning...
Stations
068

1
2.
3
4

Druk op Play/Pause [spelen/pauzeren] knop om de disk af te spelen.
Pas het volume aan.
Om het afspelen te pauzeren of voort te zetten, drukt u op de Play/
Pause [spelen/pauzeren] knop.
Om het afspelen te stoppen, drukt u op de CD Stop/Uitwerp-knop.
Opmerking: Als u het apparaat in de standby-modus zet, dan zal de
volgende keer dat u het apparaat aanzet, dit naar de vorige afgespeelde
track gaan.

Een track selecteren

E - Afstemmen - FM
1

Title:
Magic Lantern

Een cd insteken

Naarmate de tijd voorbij gaat kunnen er nieuwe zenders beschikbaar
komen of dit is het geval als u naar een nieuwe regio in het land bent
verhuisd.

AC In
100-240V ~
50Hz / 60Hz 36W

16.34

Julia’s iPod touch

Zorg dat de cd-speler leeg is alvorens u een disk insteekt. Indien u geen
disk kunt insteken, druk dan op de CD-uitwerpknop om de cd uit het sound
system te nemen.
1 Druk op de Modus-knop [Mode] totdat ‘CD’ op het scherm verschijnt,
en steek een audio-cd in.

D - DAB-zenders scannen
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Bluetooth/CD/USB/DAB/DAB+/FM Digital Sound System
FM: 87.5 - 108 MHz
DAB/DAB+(Band III) :
Channel block 5A - 13F
Wireless Charging : 15W Max
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1

Bluetooth

Uw sound system kan CD-DA formaat audio CD-R/CD-RW disks afspelen. Het kan zijn dat uw sound system
sommige CD-R/CD-RW disks niet af kan spelen vanwege slechte opname of een groot kwaliteitsverschil van
de CD-R/CD-RW disks. Gebruik alleen vol formaat cd's (diameter 12 cm). Mini cd's (diameter 8cm) zijn niet
compatibel met de speler en kunnen het cd-mechanisme belemmeren. Transparante of gedeeltelijk transparante
cd's kunnen niet worden afgespeeld omdat ze niet worden gedetecteerd als ze worden ingestoken. Dunne
(Eco) cd's kunnen niet worden afgespeeld. Sommige tegen kopiëren beschermde cd's kunnen niet worden
afgespeeld. De Blutune 300 kan CD-R en CD-RW disks met MP3 en WMA-bestanden afspelen.

C - Een DAB-radiozender selecteren
12

Kijk of Bluetooth op uw smart toestel is geactiveerd is.
Schakel uw sound system in. Druk op de Modus-knop [Mode] totdat
de Bluetooth-modus geselecteerd is. De Bluetooth-indicator gaat
blauw knipperen en uw sound system laat zien dat het 'detecteerbaar'
is. ‘Looking for Device’ [Zoekt apparaat] wordt nu getoond.
Op uw smart apparaat, selecteert u ‘BLUTUNE 300’. Nadat er
verbinding is gemaakt, zal de indicator permanent branden. U kunt
nu uw muziek afspelen.
De audio-speler op uw telefoon, tablet of PC kan reageren op
de zoekknoppen voor Play/Pause [afspelen/pauzeren], Next
[volgend] of Previous [vorige] in het sound system. Opmerking:
Niet alle toepassingen of apparatuur voor het afspelen zullen naar
alle knoppen luisteren. Pas het volume aan op uw sound system
en op het verbonden apparaat. Als u vindt dat het volume van het
sound system niet voldoende is, kan het zijn dat de volume van het
verbonden apparaat hoger moet worden ingesteld.
Om een apparaat aan te sluiten, drukt u lang op de Bluetooth
Pair-knop [bluetooth aansluitingsknop] (op het apparaat) of u drukt
lang op de Select-knop (afstandsbediening) Uw sound system zal nu
door andere apparaten kunnen worden gedetecteerd. Druk anders
op Menu en kies ‘Disconnect’ [verbinding verbreken] en vervolgens
op ‘Yes’ [ja]. Om alle Bluetooth-koppelingen te verwijderen, kiest u
‘Clear Pairing’ [Aansluiting verwijderen] en op ‘Yes’ [Ja].

STAP 3 - CD afspelen

7

11

1
2

FM

1

Terwijl de cd afspeelt of pauzeert, kunt u een track selecteren door op
de knoppen Previous [vorig] of Next [volgend] te drukken. Indien nodig,
drukt u op Play/Pause [spelen/pauzeren]

2

Terwijl de cd aan het afspelen is, drukt u langdurig op de knoppen
Previous [vorig] of Next [volgend] om de track van uw keuze te zoeken.

3

Bij het afspelen van een MP3 / WMA disk, kunt u naar een andere map
gaan met behulp van de knoppen Folder Up [map omhoog] of Down
[map omlaag] op de afstandsbediening.

16.34

Herhalen / Shuffle

103.40MHz

Heart FM - The
best variety of
hits

Select

1

Om toegang te hebben tot de opties herhalen en shuffle, terwijl de cd aan
het afspelen is, drukt u herhaaldelijk op de knop Repeat/Shuffle (op de
afstandsbediening) om een optie te selecteren. Druk op de Menu-knop
en kies de gewenste optie.

vervolg aan ommezijde ...

STAP 4 - Navigeren met uw sound system

Meer informatie

In deze handleiding geeft dit symbool ** aan dat er meer details worden gegeven in de gebruikershandleiding die online beschikbaar is op www.robertsradio.com
Knoppen van sound system Knoppen afstandsbediening

Kort drukken zet uw sound system op Aan of Standby.
Kort drukken annuleert een actief alarm. **
Lang drukken geeft toegang tot de slaaptimer als het apparaat aan het spelen is. **

CD

Kort drukken geeft toegang tot elke bedieningsmodus.
Herhaald drukken wijzigt de alarmstatus als het apparaat in standby staat.
Lang drukken geeft toegang tot de alarminstellingen als het apparaat in standby is. **
De alarmen zijn anders ook beschikbaar via het systeeminstellingenmenu. **

Er zijn 20 geheugeninstellingen in uw radio, 10 voor
DAB en 10 voor FM.** De instellingen worden herinnerd
bij stroomstoring.
Een instelling opslaan
1 Stem af op de radiozender van uw keuze.
2 Druk lang op de Preset/Play/Pause [Voorkeuze/
Afspelen/Pauzeren] knop (op het apparaat) of op de
Select-knop (afstandsbediening). Nu wordt ‘Save
to Preset’ [Voorkeuze opslaan] weergegeven.
3 Gebruik de Tuning-knop [afstemmen] of de Menu
Up of Down [menu omhoog of omlaag] knoppen
(afstandsbediening) om naar een ongebruikte
instelling te bladeren of naar een instelling die u
wenst te wijzigen.
4 Druk op de Instel-knop [Tuning] knop of de Select
knop (afstandsbediening) om de instelling op te
slaan.
Een instelling herinneren
1 Kies de DAB of FM-modus.
2 Druk op de Preset/Play/Pause [Voorkeuze/
Afspelen/Pauzeren] knop (op het apparaat)
en laat deze los, of druk op de Select-knop
(afstandsbediening). ‘Preset Recall’ [Voorkeuze
oproepen] wordt nu weergegeven.
3 Gebruik de Tuning-knop [afstemmen] of op de
Menu Up of Down [menu omhoog of omlaag]
knoppen (afstandsbediening) om naar een
instelling van uw keuze te bladeren. Druk op de
Instel-knop [Tuning] knop of op de Select knop
(afstandsbediening) om de instelling op te slaan.

USB
DAB

Kort drukken geeft toegang tot het huidige menusysteem als het apparaat aan het spelen is.
Druk op de Menu / Back [terug] knop om naar een menu op hoger niveau te gaan, als er een fout is gemaakt.
Draai de knop met de wijzers van de klok mee of tegen de wijzers van de klok in om door de menu-opties
te bladeren.
Druk op de Menu Up / Next / Down [Menu omhoog / volgend/ omlaag] of Previous [vorig] knoppen op de
afstandsbediening om door de menu-opties te bladeren.
Door kort te drukken op de Instel-knop [Tuning] of de Select-knop (afstandsbediening) zullen de gemarkeerde
menu-opties worden geselecteerd.
Door kort te drukken op de Instel-knop [Tuning] of de Select-knop (afstandsbediening) zal het alarm gedurende
de sluimerperiode gepauzeerd zijn.

Select

Door kort te drukken wordt er informatie weergegeven over de muziek die op dit moment wordt afgespeeld.
Lang drukken wijzigt de dimmer-instellingen als het apparaat bezig is met spelen.
Kort drukken wijzigt de dimmer-instellingen als het apparaat in standby is.

STAP 5 - Bediening van uw sound system
Muziekmodus selecteren

Radiozenders instellen

Vervanging batterij afstandsbediening

Save to Preset

16.34

1: (Empty)
2: Heart
3: BBC Radio 1
4: (Empty)
5: BBC Radio 2
6: (Empty)
7: (Empty)

Preset 2 saved

Schakel uw sound system in.

DAB

- Luister naar DAB-radio

2

Druk op de Mode [modus] knop voor toegang
tot elk van de bedieningsmodi.

FMAB

- Luister naar FM-radio

Druk anders op Mode en draai met de wijzers
van de klok mee of tegen de wijzers van de klok
in aan de Afstel-knop [Tuning] om de gewenste
menu-optie te selecteren. Druk op de knop om
die optie te kiezen.

CD

- Speel muziek van een cd

USB

- Speel muziek vanuit een usb-geheugenapparaat

Auxilaire
ingang

- Verbind met andere apparaten

3

4

Druk op Menu voor toegang tot het volle menu
in de huidige bedieningsmodus.

DAB-menu
In de DAB-modus, drukt u op de Menuknop. De DAB-menu opties bevatten
Recall Preset [Voorkeuze oproepen],
Save Preset [Voorkeuze opslaan], Station
List [Zenderlijst], Scan [Scannen], Manual
Tune [Handmatig afstemmen], Prune
Invalid [Prune ongeldig], DRC, Station order
[Zendervolgorde], Slideshow [Diashow] (kies
volledig scherm of klein beeld) en System
Settings [Systeeminstellingen]. **

DAB
Recall Preset
Save Preset
Station List

Scan
Manual Tune
Prune Invalid
DRC

16.34
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>
>
>
>
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Blutune 300
Steek voorzichtig een USB-geheugenapparaat in de USB-aansluiting.
De USB-aansluiting kan ook worden
gebruikt om uw smartphone, tablet
of gelijksoortige apparatuur op te
laden.

Aux In

FM

Recall Preset
Save Preset
Scan Setting
Audio Setting
System Settings

16.34
>
>

Strong St >
Stereo Al >
>

Blutune 300

READ
SAFETY
GUIDE

DAB / DAB+ / FM RDS / Bluetooth / CD / USB
sound system voor draadloos opladen

5V

AC In
100-240V ~
50Hz / 60Hz 36W

16.34

Sleep
Alarm
Equaliser
Time/Date
Backlight
Inactive Standby
Language

>
>
Normal >
>
>
Off >
English >

Voor draadloos opladen, zorg ervoor dat uw
sound system op het stroomnet is aangesloten
met behulp van het bijgeleverde netsnoer.
2 Plaats uw draadloze oplader over het
oplaadicoontje. Uw apparaat moet over de
functie draadloos opladen beschikken om deze functie te kunnen gebruiken.
verschijnt nu
3 Uw apparaat zal het opladen starten, de oplaadindicator
op het scherm. Het opladen zal sneller gaan als uw apparaat in standby
staat. Als de oplaadindicator knippert, heeft het een niet-draadloos
oplaadapparaat gedetecteerd.
:
Knippert - slechte verbinding, Uit - geen verbinding
Indicator
				
Permanent - verbonden
•
De oplaadtijd hangt van uw apparaat af. Standby - 15W, Aan - 5W.

Als u uw sound system volledig wilt resetten naar de initiële staat, voer dan een
fabrieksreset uit. Druk op Menu. Kies ‘System Settings’ [Systeeminstellingen]
‘Factory Reset’ [terug naar fabrieksinstellingen] en vervolgens op‘YES’ [Ja].
Alle door de gebruiker ingevoerde instellingen worden gewist.

Technische gegevens
Stroomvereisten
Stroomvoorziening
Batterijen afstandsbediening

Koptelefoonaansluiting

1A

Antennesysteem 		

Designed & Engineered in the UK,
Made in China
Roberts Radio Ltd, Stoney Lane, Whiston, Prescot, L35 2XW, UK
Glen Dimplex Europe Ltd, Airport Road, Cloghran, Co. Dublin, K67 VE08, Ireland

3,5mm stereo, Aux In-aansluiting
3,5mm stereo
DAB / FM telescopische antenne

Frequentiebereik FM 87,5 - 108MHz, DAB 174,928 - 239,200MHz
Bluetooth 5,0 frequenties 2,402 - 2,480GHz

Om de USB-modus te selecteren, drukt u op de
Mode-knop [Modus] totdat 'USB' geselecteerd is.

WPT 110-155KHz WPT H-FIELD STRENGTH 30.24 dBμA/3m

Product markeringen
		

Dit symbool duidt op AC-spanning.
Dit symbool duidt op apparatuur van Klasse II.

De naamplaat bevindt zich achterop het sound system.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de technische gegevens zonder
voorafgaand bericht te wijzigen.
Ontworpen en vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk
Gemaakt in China

Om het risico van beschadiging van uw sound system of USB-geheugenapparaat
tot een minimum te beperken, dient u het zo te plaatsen dat het apparaat niet
gemakkelijk kan worden gestoten terwijl het in de aansluiting is gestoken. Verwijder
het USB-geheugenapparaat voordat u het apparaat met u meedraagt of indien u de
USB-functie gedurende langere tijd niet gebruikt.
Opmerking: Het USB-geheugenapparaat mag niet worden verwijderd tijdens het
afspelen, omdat dit kan leiden tot beschadiging of corruptie van bestanden.

50/60Hz
100 - 240V
2 x AAA grootte
USB-uitgang 5V/ 1A

Bluetooth-normen A2DP, AVRCP, Bluetooth codecs ondersteund SBC en AAC
Bluetooth EDR EIRP POWER (MAX.) 2.19dBm

Opmerking: Playback-knop in USB-modus is gelijk aan de CD-MP3/WMA-modus
(z.o.z.). Bestanden worden afgespeeld in de volgorde waarin ze door de computer
naar het USB-geheugenapparaat zijn geschreven, behalve wanneer de shuffle-modus
wordt gebruikt. Druk op de Info-knop om door de verschillende schermopties te gaan.
System Settings

1

Circuitkenmerken
CLASS 1
LASER PRODUCT

Bluetooth/CD/USB/DAB/DAB+/FM Digital Sound System

Draadloos opladen

Systeem resetten

De Blutune 300 is getest voor USB-geheugenapparaten met een bereik van maximaal
32GB. Er zijn echter veel verschillende geheugenapparaten beschikbaar en niet alle
usb-apparaten werken gegarandeerd in de Blutune 300. Het geheugen moet het
FAT of FAT 32 bestandssysteem gebruiken om in de Blutune 300 te kunnen werken.
Belangrijk: Uw sound system is ontworpen om te werken met USB-flashgeheugens.
Het is niet bedoeld voor aansluiting op harde schijven of enig ander type USBapparaat. Audioformaten die worden ondersteund op USB-geheugenapparaten zijn
MP3 en WMA. De USB-aansluiting bevindt zich
aan de achterkant van het toestel. **

FM: 87.5 - 108 MHz
DAB/DAB+(Band III) :
Channel block 5A - 13F
Wireless Charging : 15W Max

Systeeminstellingen
U kunt de 'Systeeminstellingen' van uw Sound
System openen vanuit het huidige menu. De
systeeminstellingen zijn: Sleep [Slaap], Alarm,
Equaliser, Time/Date [Tijd/Datum], Backlight
[Achtergrondverlichting], Inactive Standby
[Inactieve Standby], [Language [Taal], Factory
Reset [Terug naar fabrieksinstellingen],
Software Update [Software-update], Software
Version [Softwareversie] en Loudness
[Luidheid]. **

Opmerking: Als het apparaat langer dan 15 minuten in de Bluetooth of
auxiliaire ingangstopmodus staat, zal het automatisch op standby gaan.
Om de radio opnieuw te gebruiken, drukt u op de Aan/Standby knop.

USB-modus

FM-menu
In de FM-modus, drukt u op de Menuknop. De FM-menu-opties zijn: Recall
Preset [Voorkeuze oproepen], Save Preset
[Voorkeuze opslaan], Scan Setting [Scan
instellen] Audio Setting [Audio instellen] en
System Settings [Systeeminstellingen]. **

Het geluid op uw sound system kan naar wens worden aangepast, voor het materiaal
waarnaar u luistert. De radio heeft zes equalizer-profielen. **
1 Druk op Menu. Kies ‘System Settings’ [Systeeminstellingen], ‘Equaliser’ en kies
dan tussen normaal, klassiek jazz, pop, rock of spraak [speech]. Druk anders op de
Equaliser knop op de afstandsbediening en gebruik de Menu Up [menu omhoog]
of Down [menu omlaag] knoppen om een optie te selecteren.
2 U kunt treble, mid en bas instellen met behulp van de optie ‘My EQ Setup’.
3 Om uw ‘My EQ’ profiel te gebruiken, kiest u ‘Equaliser’, en vervolgens ‘My EQ’.

Bluetooth - Stream muziek met uw smart apparaat

Om het energieverbruik tot een minimum te beperken als het apparaat niet
wordt gebruikt, zal uw sound system in standby gaan als het detecteert dat het
niet langer in gebruik is.** Standaard is dit ingesteld op 8 uur, maar u kunt dit
wijzigen naar wens. Druk op Menu, kies ‘System settings’ [Systeeminstellingen],
vervolgens ‘Inactive Standby’ [Standby inactief] en kies dan tussen 2, 4, 5, 6,
8 uur of Uit. Uw sound system zal in standby gaan
nadat de geselecteerde tijd verstreken is.

2

Equaliser
1

Lees de meegeleverde veiligheidsfolder alvorens de batterijen te gebruiken.
1 Verwijder het batterijdeksel aan de achterzijde van
uw afstandsbediening door enige druk hierop uit te
oefenen en het deksel in de richting van de pijl op
te lichten.
2 Plaats 2 x AAA-batterijen in de ruimtes van het
compartiment. Zorg dat u de batterijen volgens de juiste
polariteit plaatst zoals getoond aan de binnenzijde
van het deksel van het batterijencompartiment. Plaats
nu het batterijendeksel terug.
3 Als het sound system gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt
aanbevolen de batterijen uit de afstandsbediening te nemen. Let op:
Vervang de batterijen door batterijen van hetzelfde of een gelijksoortig
model. De onjuiste plaatsing van de batterijen leidt tot gevaar van explosie.
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Lees de handleiding en de veiligheids-/garantiefolder alvorens dit apparaat
te gebruiken.
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