
1 
 

Radio CD speler 
Instructies 

Lees deze handleiding goed voordat u dit product gebruikt. 
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Draden, verbindingen en installatie 

Installatie 

Lees deze instructies goed door voordat u de radio aansluit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plaats de duck bill op het instrumentenpaneel, zodat het zich verstevigt 

op de hardware kast. 

2. Instrumentenpaneel 

3. Verstevig de onderkant van de radio, zodat het de anti-jamming 

verstevigt.  

4. Verbind de onderkant. 

5. Hardware installatie kast. 
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6. Schuif de linker en rechter sleutel in de voorkant, druk de clipjes dicht. 

Kijk goed naar de voorbeelden zodat u het snapt. 

 

De producten gebruiken 12V. De spreker specificatie is 4-8 ohm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Begin met het verbinden van het zwarte draad aan het saunapaneel. 

Zorg ervoor dat alles goed is. 

2. Sluit het draadje van de antenne aan op de radio. Als u geen antenne 

heeft hoeft u het draadje niet aan te sluiten 

3. +12V kracht TV-Out, zet de TV-Out aan. Maak het zwarte draad vast aan 

het saunapaneel. 

4. +12V kracht TV-Out, zet de TV-Out op stand-by, houdt de stroom erop. 
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Het product werkt op  12V. Te weinig of teveel volt kan ervoor zorgen dat de 

radio het niet doet of zelfs kapot gaat. Dus kijk eerst na hoeveel Volt uw 

spanningbron heeft voordat u het product gaat gebruiken. 

Knoppen instructies: 

1. PWR: ON/OFF, uit en aan knop. 

2. MOD: Wisselen van modus  naar USB, SD, aux etc. 

3. SEL: kort indrukken voor audio setup, lang ingedrukt houden voor voice 

aanpassingen. 

4. BAND: Wisselt van zender, bijvoorbeeld van FM1 naar FM2. 

5. l<<: handmatig wisselen van zender(terug), of terugspoelen cd etc. 

6. >>l: handmatig wisselen van zender(verder), of doorspoelen cd etc. 

7. Mut: geen geluid. 

8. CLK: Korte klik en je ziet de tijd, lange klik en je kunt de tijd verstellen. 

9. >ll: kort indrukken is browsen door radio zenders, lang ingedrukt houden 

is opnieuw instellen radio zenders. 

10.  ‘1’: kort indrukken om zender die is ingesteld onder ‘1’te kiezen, lang 

ingedrukt houden om bepaalde frequentie in te stellen. In CD, MP3 

Modus druk je 1 keer kort om cd overnieuw af te spelen of 1 nummer. 

11.  ‘2’: kort indrukken, om zender die is ingesteld onder ‘2’ te kiezen, lang 

ingedrukt houden om bepaalde frequentie in te stellen. In CD, MP3 

Modus druk je 1 keer kort om 2e nummer af te spelen. Lang ingedrukt 

houden om afspeellijst op willekeurig te zetten en andersom. 

12.  ‘3’: kort indrukken, om zender die is ingesteld onder ‘3’ te kiezen, lang 

ingedrukt houden om bepaalde frequentie in te stellen. In CD, MP3 

Modus druk je 1 keer kort om 3e nummer af te spelen. Lang ingedrukt 

houden om browser te openen of te sluiten. 

13.  ‘4’: kort indrukken,  om zender die is ingesteld onder ‘2’ te kiezen, lang 

ingedrukt houden om bepaalde frequentie in te stellen. In CD, MP3 
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Modus druk je 1 keer kort om 4e nummer af te spelen. Lang ingedrukt 

houden om CD-invoer te openen of te sluiten. 

14.  ‘5’: kort indrukken,  om zender die is ingesteld onder ‘2’ te kiezen, lang 

ingedrukt houden om bepaalde frequentie in te stellen. In CD, MP3 

Modus druk je 1 keer kort om 5e nummer af te spelen. Lang ingedrukt 

houden om het volgende nummer te selecteren (of +10)  

15.  ‘6’: kort indrukken,  om zender die is ingesteld onder ‘2’ te kiezen, lang 

ingedrukt houden om bepaalde frequentie in te stellen. In CD, MP3 

Modus druk je 1 keer kort om 6e nummer af te spelen. Lang ingedrukt 

houden om laatste nummer af te spelen (of +10) 

16.   Als u deze knop indrukt begint de CD opnieuw. 

17.  USB verbinder 

18.  SD Kaart verbinder  

 Compatibiliteit CD/CD-R/CD-RW/MP3 bestanden; 

 Steunt MP3/WMA bestanden; 

 Ondersteunt USB/SD/MMC Card; 

 CD invoer tijd: CD 45 seconden, MP3 60 seconden. 

19.  VOL-/Vol+ VOICE+OR-FUNCTION kun je altijd aanpassen. 

20.  DISP: Speel CD af, selecteer speeltijd modus. 

Extra informatie: 

Functies instructies: 

Frequentie opmerking: 
Frequentie bereik: 87,5-108 MHZ 
Medium frequentie : 10,7 mhz 
Maximaal volume: 40 db 
 
CD MP3 

 

 


