
 www.kool-sound.be  

      WWW.KOOL-SOUND.BE 

 

 

 

 

 

 



 www.kool-sound.be  

Belangrijke veiligheidsvoorschriften 
 

1. Lees de instructies – Al de veiligheidsvoorschriften moeten 

gelezen worden voor u het product in gebruik neemt. 

2. Onthoudt de instructies – De veiligheids- en 

gebruiksvoorschriften moeten onthouden worden voor 

verder gebruik van het toestel 

3. Aandachtspunten – Alle waarschuwingen voor het gebruik 

van het toestel moeten nageleefd worden 

4. Volg de instructies – Alle gebruiksvoorschriften moeten 

gevolgd worden 

5. Water en vocht – Het apparaat mag niet gebruikt worden 

nabij water – bij voorbeeld nabij een bad, lavabo, wasbak, in 

een vochtige kelder, of nabij een zwembad en dergelijke 

6. Vervoeren en stapelen – Het apparaat zou enkel mogen 

vervoerd of gestapeld worden met een door 

de fabrikant voorgeschreven kar of stand. 

Het apparaat moet met de nodige 

voorzichtigheid behandeld worden. Plots 

stoppen, buitensporige kracht en 

ongelijkmatige oppervlakken kunnen tot gevolg hebben dat 

de kar en apparaat combinatie omslaat. 

7. Muur en plafond montage – Het apparaat mag enkel 

bevestigd worden aan de muur of plafond zoals 

voorgeschreven door de fabrikant. 

8. Warmte – Het apparaat zou moeten gesitueerd zijn weg van 

warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, branders en 

andere toestellen die warmte produceren (inclusief 

versterkers die veel warmte produceren) 

9. Voedingsbronnen – Dit apparaat mag slechts aangesloten 

worden op een netspanning overeenkomstig het 

aangebrachte etiket. Als u niet zeker bent welke netspanning 

u thuis hebt, consulteer dan uw lokale dealer of netwerk 

beheerder. Voor toestellen die bedoeld zijn op batterijen, of 

andere voedingsbronnen te werken, verwijzen we u door 

naar de handleiding 

10. Massa of polarisatie – Dit apparaat kan uitgerust zijn met een 

gepolariseerde wisselspannings stekker (een stekker waarvan 

de ene pin dikker is dan de andere). Deze stekker kan slechts 

in één richting in het stopcontact gestoken worden. Dit is een 

veiligheids kenmerk. Als het niet mogelijk is de stekker in het 

stopcontact te steken, probeer de plug ondersteboven in te 

brengen. Als de stekker nog steeds niet past, contacteer dan 

uw elektrisch installateur om uw stopcontact aan te passen. 

Negeer dit veiligheids kenmerk niet. 

11. Netsnoer protectie – Netsnoeren moeten zo geplaatst 

worden dat het niet mogelijk is er op te trappen, of 

inkepingen in het snoer te maken door toestellen die op of 

naast het apparaat geplaatst worden. Geef extra aandacht 

hievoor bij de ingang van het apparaat 

12. Onderhoud – Het apparaat mag slechts gereinigd worden 

zoals voorgeschreven door de fabrikant. Reinig het toestel 

met een licht bevochtigde doek. Vermijd dat er water in het 

toestel binnen dringt. 

13. Voor AC voedingsbronnen – Voor het terug leveren van een 

hersteld product naar de klant, gebruik een ohm-meter en 

met van beide AC stekker pinnen naar al de blootgestelde 

metalen delen. De weerstand moet meer zijn dan 100.000 

Ohm. 

14. Periodes van niet gebruik – Het netsnoer moet ontkoppeld 

worden als het apparaat lange tijd niet in gebruik is. 

15. Voorwerpen en vloeistof – Dit apparaat is niet waterdicht. U 

mag het apparaat niet blootstellen aan waterdruppels, 

opspattend water, regen of vocht. Let er ook op dat er geen 

voorwerpen of vloeistoffen in de openingen van het 

apparaat kunnen vallen. 

16. Herstel service – Het apparaat mag slechts hersteld worden 

door geschoold service personeel als: 

1. Het netsnoer of netplug beschadigd is; of 

2. Voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat 

binnengedrongen zijn; of 

3. Het apparaat blootgesteld is aan regen; of 

4. Het apparaat niet normaal functioneerd, of het 

vertoond een duidelijk verschil in prestatie; of 

5. Het apparaat is gevallen, of de behuizing is 

beschadigd 

17. Herstellingen -  De gebruiker moet geen pogingen 

ondernemen om het toestel te herstellen dan de 

handelingen die moeten gedaan worden volgens de 

handleiding. Alle herstellingen moeten gebeuren door 

geschoold service personeel. 

18. Ventilatie – De gleuven en openingen in de behuizing van het 

apparaat zijn aangebracht voor de ventilatie, zodat een 

betrouwbare werking van het apparaat wordt verkregen en 

oververhitting wordt voorkomen. Om brand te voorkomen, 

moet u ervoor zorgen dat deze openingen nooit geblokkeerd 

worden of dat ze afgedekt worden door voorwerpen of door 

gebruik van het apparaat op een dik tapijt, bed of andere 

gelijkaardige ondergrond. Dit apparaat mag niet ingebouwd 

worden in een boekenkast of rek tenzij er genoeg ventilatie 

is voorzien, zoals voorgeschreven door de fabrikant. 

19. Bevestigingen – gebruik geen bevestigingen die niet goed 

gekeurd zijn door de fabrikant, omdat deze kunnen risico’s 

inhouden. 

20.  Accessoires – Plaats dit apparaat niet op een onstabiele kar, 

stand, pekkel, muurarm of tafel. Het apparaat kan vallen, en 

ernstige verwondingen aanbrengen aan een kind of 

volwassene, en het product zelf beschadigen. Gebruik slechts 

een kar, stand, pekkel, muurbeugel of tafel zoals 

voorgeschreven door de fabrikant, of die bij het apparaat 

verkocht worden. Elke bevestiging van het apparaat moet 

voldoen aan de voorschriften van de fabrikant en moet een 

bevestiging zijn die aanbevolen is door de fabrikant.  

21.  Bliksem – Voor extra veiligheid voor dit apparaat bij een 

onweer, of wanneer het voor lange periode niet in gebruik is, 

koppel het los van het stopcontact en van de antenne, of 

kabel. Dit verhindert schade aan het apparaat door bliksem 

inval en te hoge netspanning. 

22. Vervang onderdelen – Wanneer vervangonderdelen nodig 

zijn, wees er zeker van dat de onderhoudstechnicus 

onderdelen gebruikt die voorgeschreven zijn door de 

fabrikant of die dezelfde karakteristieken hebben als het 

originele onderdeel. Onwettige vervangingen kunnen brand, 

elektrische shock of andere risico’s met zich meebrengen.  

23. Veiligheidscontrole – Na het beëindigen van elke 

servicebeurt of herstelling aan dit apparaat, vraag de 

technieker om veiligheidscontroles uit te voeren om te 

controleren als het apparaat correct werkt.  
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften 

 

Waarschuwing: Om het gevaar voor een elektrische schock te 

voorkomen, deksel (of rug) niet verwijderen. Aan de binnenzijde bevinden zich geen 

elementen die door de gebruiker kunnen bediend worden. Enkel door gekwalificeerd 

personeel te bedienen 

 

 De lichtflash met pijlpuntsymbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de 

aandacht van de gebruikers te trekken op een niet geïsoleerde “gevaarlijke spanning” in het 

toestel, welke voldoende kan zijn om bij aanraking een elektrische shock te veroorzaken. 

 

 Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de aandacht van de 

gebruiker te trekken op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en 

onderhoudsinstructies in de handleiding van dit toestel. 
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Bediening: 
1. On/off knop 

Hiermee schakelt u de CD speler aan of uit.  

 

2. Jog & Shuttle bediening 

 

Shuttle:  Gebruik de buitenste draaischijf om te zoeken in uw liedje.  U gaat verder in het liedje door 

naar rechts te draaien, u keert terug door naar links te draaien.  Het zoeken gaat sneller als u de 

shuttle verder draait. 

 

Jog:  In pauze modus: Als u aan het jog wiel draait, schuift het punt op vanwaar het hervatten zal 

beginnen.  Het punt schuift op met het aantal keer u aan de jog heeft gedraaid. Als u naar rechts 

draait, schuift het punt verder in het liedje. Als u naar links draait, schuift het punt terug in het liedje. 

Als de CD speelt en u het jog wiel in wijzerzin beweegt, zal de snelheid toenemen. Draait u in tegen 

wijzerzin, dan zal de snelheid vertragen. Hoe sneller u draait, hoe meer aanpassing.  

 

3. Tijd knop 

Gebruik deze knop om de gewenste tijdsmodus te zien op de display:  verstreken tijd, resterende tijd 

van het liedje en de resterende tijd van de CD. 

 

4. Repeat knop (herhalen) 

Gebruik deze knop om 1 liedje te herhalen of om de gehele CD te herhalen. 

 

5.  IN knop (Loop functie) 

Deze knop stelt het begin van de loop (herhaling) in. De Loop indicator van het display knippert. 

 

6. Continu / Single knop 

Druk op deze knop om te wisselen tussen de Single mode (na ieder liedje gaat de CD speler in pauze) 

en de continu mode (de CD blijft afspelen) 

 

7. PROG knop 

 

In STOP mode kunt u max. 20 liedjes programmeren. 

• Druk op de STOP knop(20) , om in STOP mode te komen. 

• Druk op de PROG knop, om in de programmeer mode te komen. 

• Gebruik de TRACK knoppen (11) en (15) om een liedje te kiezen, druk op de PROG knop om 

te bevestigen. 

• Herhaal de vorige stap om alle gewenste liedjes te programmeren. Na een gepast liedje drukt 

u steeds op de PROG knop. 

• Druk op de Play/pauze knop (14) om uw programma te starten. 

 

8. OUT knop (Loop functie) 

Deze knop stelt het einde van de loop (herhaling) in. De Loop begint automatisch. Als u de loop wilt 

stoppen, drukt u gewoon nogmaals op de  OUT knop. 
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9.  Search (zoeken) knop 

Als je op deze knop indrukt, verander je tussen “Jog” en “search” functie. 

 

10. Reloop knop (Loop functie) 

Door op deze knop te drukken herstart u de laatst opgeslagen loop (herhaling).  Om de loop te 

stoppen drukt u gewoon nogmaals op de reloop knop. 

 

11. Skip ���� knop 

Deze toetsen worden gebruikt om een liedje te kiezen.  Met deze knop keert u terug. 

 

12. CUE knop 

Door op de CUE knop te drukken, herbegint de CD speler terug  waar hij laatst startte.  

 

13. +10 knop  

Gebruik deze knop om 10 liedjes verder te gaan.  

 

14. Play / Pauze knop 

Deze knop wordt gebruikt om  het gekozen liedje af te spelen, of op pauze te zetten.  

 

15. Skip ���� knop 

Deze toetsen worden gebruikt om een liedje te kiezen.  Met deze knop gaat u verder. 

 

16. PITCH (snelheid) controle 

Gebruik deze potentiometer om de snelheid van het liedje aan te passen (vooraleer u deze functie 

kunt gebruiken, moet u op de PITCH button (18) gedrukt hebben. ) 

 

17. PITCH band + knop 

Door op deze knop te drukken, gaat de snelheid van het liedje omhoog.  De snelheid komt terug 

normaal als u de knop lost. 

 

18. PITCH knop 

Als u op deze knop drukt, laat u toe dat de snelheid aangepast wordt met de PITCH potentiometer. 

 

19. Schermaanduiding 

 

20. STOP knop 

Druk op deze knop om het afspelen te stoppen. 

 

21. PITCH band – knop 

Door op deze knop te drukken, gaat de snelheid van het liedje omlaag. De snelheid komt terug 

normaal als u de knop lost. 

22.  CD lade 

Hierin plaatst u de CD 

 

23. EJECT knop 
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Druk op deze knop om de CD lade te openen/sluiten. Opmerking:  Deze knop werkt slechts indien u 

in eerst op de pauze/stop knop drukte. 

 

24. Track Select Buttons 

Door te drukken op de 0-9 toetsen, selecteert u direct een liedje van de CD. 

 

25. Digital out knop  

Als u deze knop indrukt, selecteert u de digitale uitgangen. (cinch en optische digitale uitgangen) 

 

26. Analoge uitgang  

Analoge RCA uitgang. Verbind met een line ingang van uw mengpaneel.  

 

27.  Voedingsselector 

Gebruik deze schakelaar om de gepaste voedingsspanning te kiezen. 

 

28. AC stekker + zekering 

Verbind deze aansluiting, via de bijgeleverde voedingskabel, met het stopcontact. 

De zekering  beschermt uw CD speler tegen verschillende AC problemen.  Als uw CD speler in “ON” 

stand staat en er licht geen verlichting op, controleer dan eerst uw zekering. Als de zekering stuk is, 

gebruik dan een zekering van exact dezelfde waarde als origineel.  

 

29. Remote aansluiting 

Als de CD speler verbonden is met een  mengpaneel met Remote functie, kan de  Cross fader van het 

mengpaneel werken als START / PAUSE voor de CD speler.  

 

30. Digitale uitgang (RCA/Cinch)  

Digitale RCA uigang.  Verbind met een digitale RCA ingang van uw versterker/opname apparaat. 

 

 

Specificaties: 
 

 

Anti Shock geheugen:  40 seconden 

Snelheidsaanpassing:  +/- 12% 

Voedingsspanning:  115V/230V 50Hz/60Hz 

Afmetingen:   217 x 260 x 112mm 

 

 


