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Nederlands Knoppen
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PHOTO

1
Meegeleverde accessoires 
– 1 gecertificeerde adapter (invoervermogen:

100-240 V ~50/60 Hz 0.3 A~0.4 A, uitvo-
ervermogen: 9 V 1A) 

Knoppen (zie 1 )
1 MENU 

– Hiermee schakelt u naar het instellingenmenu.

2 CLOCK 
– Hiermee schakelt u naar de klokmodus.

3 TUNER 
– Hiermee schakelt u naar de tunermodus.

4 PHOTO
– Hiermee schakelt u naar de fotomodus.

5 MUSIC 
– Hiermee schakelt u naar de muziekmodus.

6 SLEEP
– Hiermee kunt u de sluimerfunctie instellen,

activeren of deactiveren.

7 ALARM 1/ALARM 2 
– Hiermee kunt u het alarm instellen, activ-

eren of deactiveren.

8 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL 
– Hiermee herhaalt u het alarm met een

interval van 9 minuten.
– Hiermee past u de helderheid van het

LCD-scherm aan.

9 VOLUME
– Hiermee past u het volumeniveau aan.

0 DC IN 
– Dit is de aansluiting voor de 9 V DC-adapter.

! SD/MMC slot
– Deze sleuf is voor een SD- of MMC-kaart.

@ USB port 
– Deze aansluiting is voor een USB-apparaat.

# Draadantenne – FM-antenne voor een
betere ontvangst.

LET OP 
- Hoogspanning Niet openen. U loopt anders het risico een elektrische schok te
krijgen. Dit apparaat bevat alleen onderhoudsvrije onderdelen.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan om blootstelling aan straling te
voorkomen.

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.
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Voeding
1 Sluit de meegeleverde adapter aan op de 9V DC-

aansluiting van het apparaat en op een stopcontact.

Handige tips
Gebruik alleen de meegeleverde adapter om
schade aan het apparaat te voorkomen!

Het typeplaatje bevindt zich aan de
onderkant van het apparaat.

De schermtaal instellen
1 Druk op MENU.

➜Het menu wordt weergegeven.
2 Druk op 1 2 om  “General”. (Algemeen)

te markeren.
3 Druk op4 om "Language" (Taal) te markeren.
4 Druk op 1 2 om de gewenste taal te selecteren.
5 Als de installatie is voltooid, drukt u op

CLOCK, TUNER, PHOTO of MUSIC
om het instellingenmenu af te sluiten.

De datum en tijd instellen     

1 Druk op MENU.
➜Het menu wordt weergegeven.

2 Gebruik 1 om "Clock" (Klok) te markeren.
3 Gebruik 341 2 om een veld in "Time Set"

(Ingestelde tijd) en "Date (Year-Month-Day)"
(Datum (jaar-maand-dag)) te selecteren.

4 Druk ter bevestiging op OK.
5 Druk op 34 of houd deze knoppen inge-

drukt om de waarden in te stellen.
6 Druk ter bevestiging op OK.
7 Herhaal de stappen 3 tot en met 6 om

andere waarden in te stellen bij "Time Set"
(Ingestelde tijd) en "Date (Year-Month-Day)"
(Datum (jaar-maand-dag)).

8 Als de installatie is voltooid, drukt u op
CLOCK, TUNER, PHOTO of MUSIC
om het instellingenmenu af te sluiten.

De tijdsindeling wijzigen
1 Druk in het klokmenu op 34 om de waarde

van "12/24 Hour Format" (12/24-uursindel-
ing) te selecteren.

2 Druk op 1 2 om te schakelen tussen 12 uur
en 24 uur.

Opmerking:
Als het apparaat ongeveer vijf minuten is los-
gekoppeld van het stopcontact, dient u de tijd en
datum opnieuw in te stellen.

Het alarm instellen en activeren
U kunt twee verschillende alarmtijden instellen.

1 Druk op CLOCK.
2 Druk op ALARM 1 of ALARM 2 en houd

de knop ingedrukt.
➜De uurcijfers gaan knipperen.

3 Druk op 34 of houd de knoppen ingedrukt
om het uur in te stellen.

4 Druk op ALARM 1 of ALARM 2 om de
tijdinstelling te bevestigen.
➜De minutencijfers gaan knipperen.

5 Druk op 34 of houd de knoppen ingedrukt
om het aantal minuten in te stellen.

6 Druk op ALARM 1 of ALARM om de
tijdinstelling te bevestigen.

7 Druk nogmaals op ALARM 1 of ALARM
2 om de alarminstelling te activeren.
➜Als het alarm is geactiveerd, wordt 

weergegeven.
➜Op de ingestelde alarmtijd klinkt het alarm

en wordt het volume langzaam verhoogd.

De alarmmodus selecteren
1 Druk op MENU.

➜Het menu wordt weergegeven.
2 Gebruik 1 2 om "Clock" (Klok) te markeren.
3 Druk op 34 om "Alarm Music"

(Alarmmuziek) te selecteren.
4 Druk op 1 2 om de muziek van uw keuze te

selecteren.
➜Als alarm klinkt de muziek die u hebt gese-

lecteerd.

Voeding/algemene aanwijzingen Alarm

Klok Tuner Muziek Foto

OK
**Een foto ver-
groten in de
zoommodus

De radio in- of
uitschakelen

Afspelen
starten of
pauzeren

Een foto
weergeven op
een volledig
scherm

3

-Vorige foto
selecteren

-Navigeren in
de zoom-
modus

-Een radiostation
selecteren

-Een voorkeursta-
tion selecteren in
de program-
mamodus

-Eén herhalen,
Alles herhalen
of Willekeurig
afspelen
selecteren

-De afspeelmodus
annuleren

-Een afbeelding
90o rechtsom
draaien

-Navigeren in de
miniatuuraf-
beeldingen

4

- Volgende foto
selecteren

-Navigeren in
de zoom-
modus

-Een radiostation
selecteren

-Een voorkeursta-
tion selecteren in
de program-
mamodus

-Eén herhalen,
Alles herhalen
of Willekeurig
afspelen
selecteren

-De afspeelmodus
annuleren

-Een afbeelding
90o rechtsom
draaien

-Navigeren in de
miniatuuraf-
beeldingen

2

- Volgende foto
selecteren

-Navigeren in
de zoom-
modus

-Fijnafstemmen op
een station

*-Afstemmen op
een radiostation

-Het volgende
muziekbe-
stand
selecteren

*-Snel vooruit-
spoelen

-Volgende foto
selecteren

-Navigate in
thumbnail pic-
tures

1

-Vorige foto
selecteren

-Navigeren in
de zoom-
modus

-Fijnafstemmen op
een station
*-Afstemmen op

een radiostation

-Select previ-
ous music file
*-Fast reverse 

playback

-Vorige foto
selecteren

-Navigeren in de
miniatuuraf-
beeldingen

Knop
Modus

* = Indrukken en ingedrukt houden
** = Druk de knop CLOCK in de klokmodus in en houd deze ingedrukt om

de zoommodus te openen

$ OK, 3,4,2,1

Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.

Knoppen
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Het alarm uitschakelen 
U kunt  het alarm op drie manieren
uitschakelen. De optie DAILY ALARM RESET
blijft automatisch ingesteld op de tijd waarop
het alarm de eerste keer heeft geklonken,
tenzij u ervoor kiest om het alarm volledig te
annuleren. Het alarm de volgende dag op
dezelfde tijd laten klinken:

Het dagelijks alarm opnieuw instellen 
Als u het alarm direct wilt stoppen,maar ook het
alarm de volgende dag op dezelfde tijd laten
klinken.

1 Druk tijdens het alarm op elke knop behalve op
REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CON-

TROL.
➜ wordt weergegeven.

Alarm herhalen 
Hiermee wordt het alarm om de 9 minuten
herhaald.

1 Druk tijdens het alarm op
REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CON-

TROL.
➜ knippert.

Het alarm volledig uitschakelen
1 Druk herhaaldelijk op ALARM 1 of

ALARM 2 totdat is gewijzigd in
➜Als het alarm is gedeactiveerd, wordt  
weergegeven.

Handige tips
Als er tijdens het alarm niet op een knop
wordt gedrukt, duurt het alarm 30 minuten.

Tuner 

Afstemmen op een radiostation
1 Druk op TUNER om de radio in te schake-

len (alleen FM).
2 Houd 1 2 de knop ongeveer 2 seconden

ingedrukt.
➜De radio stemt automatisch af op een sta-

tion met voldoende ontvangst.
3 Herhaal indien nodig stap 2 tot u het gewen-

ste radiostation vindt.
• Om af te stemmen op een zwak station

drukt u herhaaldelijk kort op 1 2 tot de
ontvangst optimaal is.

De radio in- en uitschakelen 
• Als u de radio wilt uitschakelen, drukt u op

OK. Als u de radio wilt inschakelen, drukt u
nogmaals op OK.

De ontvangst verbeteren:
FM: rol de draadantenne helemaal uit en richt
deze voor optimale ontvangst.

Radiostations programmeren
U kunt in totaal 20 FM-radiostations hand-
matig of automatisch opslaan in het
geheugen.
Handmatig programmeren

1 Stem af op het gewenste radiostation (zie
"Afstemmen op een radiostation").

2 Druk op TUNER en houd de knop
ongeveer 2 seconden ingedrukt voordat u
deze loslaat.
➜Het voorkeurnummer knippert.

3 Druk een of meerdere keren op 34 om
een cijfer tussen de 1 en 20 aan dit station
toe te wijzen.
➜Het voorkeurnummer knippert.

4 Druk ter bevestiging nogmaals op TUNER
5 Herhaal de stappen 1 tot en met 4 om

andere stations op te slaan.

Opmerking:
– U kunt een voorkeurstation verwijderen

door een andere frequentie onder het des-
betreffende nummer op te slaan.

Digitale tuner

Automatisch programmeren
De functie voor automatisch programmeren
begint automatisch te programmeren bij
voorkeurstation 1. Alle eerder opgeslagen
voorkeurstations, die bijvoorbeeld handmatig
zijn geprogrammeerd, worden gewist.

1 Druk in de modus TUNER op MENU om
het tunermenu weer te geven.

2 Druk op 4 om "Tuner Auto Program" (Radio
automatisch programmeren) te selecteren.

3 Druk op OK.
➜De beschikbare stations worden gepro-

grammeerd (FM). Nadat alle stations zijn
opgeslagen, begint automatisch het eerste
voorkeurstation te spelen.

Luisteren naar een voorkeurstation of
een automatisch opgeslagen station
ruk een of meerdere keren op 34 totdat
het gewenste voorkeurstation wordt
weergegeven.

Een USB-apparaat of
geheugenkaart (SD/MMC)
gebruiken  
Als u een USB-apparaat of een
geheugenkaart (SD- of MMC-kaart) aansluit
op de AJL308 kunt u door de luidsprekers of
op het LCD-scherm genieten van audio- en
fotobestanden die op het USB-apparaat of
de geheugenkaart zijn opgeslagen.

Naar muziek luisteren 
1 Sluit een compatibel USB-apparaat of com-

patibele geheugenkaart (SD of MMC) aan op
de USB-poort of de geheugenkaartsleuf.
➜De map(pen) op het aangesloten apparaat

worden weergegeven.
2 Druk op 34om een map op het USB-appa-

raat of de geheugenkaart te selecteren.
3 Druk op OK om de map te openen.

➜Het apparaat schakelt automatisch naar de
klokmodus.

4 Druk op MUSIC.

➜Alle opgeslagen bestanden worden in het
menu weergegeven.

5 Druk op 34 om een bestand te selecteren.
6 Druk op OK om af te spelen.
• Om het afspelen te pauzeren, drukt u op

OK. Om het afspelen te hervatten, drukt u
opnieuw op OK.

• Om het volgende of vorige bestand te
selecteren, drukt u op 1 2.

• Om snel vooruit of terug te spoelen, drukt u
op 2of 1 totdat 6or5 wordt weergegeven
in de linkerbovenhoek van het scherm. Druk
vervolgens kort en herhaaldelijk om 5 ver-
schillende afspeelsnelheden te selecteren.
Om weer normaal af te spelen, drukt u op 2
of 1 totdat 6of5is gewijzigd in
2(afspeelpictogram).

• Om één, alles of willekeurig te herhalen,
drukt u een of meerdere keren op . Om de
3\4 afspeelmodus te annuleren, drukt u op
totdat 3\4 "Off" (Uit) wordt weergegeven.

Een foto bekijken 
1 Herhaal de stappen 1 tot en met 3 in "Naar

muziek luisteren".
2 Druk op PHOTO om naar de fotomodus te

schakelen.
➜De afbeeldingen die zijn opgeslagen op het

USB-apparaat of de geheugenkaart wor-
den weergegeven als miniatuurafbeelding.

3 Als u een afbeelding op volledig scherm wilt
weergeven, drukt u op 341 2om een
miniatuurafbeelding te selecteren. Druk ver-
volgens op OK.
➜De diavoorstelling van de opgeslagen

afbeeldingen begint bij de geselecteerde
afbeelding.

• Druk op 34 om de afbeelding 90o linksom
of rechtsom te draaien.

• Druk op 1 2 om de vorige of volgende
afbeelding weer te geven.

• Zie "Opties in het instellingenmenu
gebruiken" om de interval van de
diavoorstelling te wijzigen.

USB-apparaat/geheugenkaart (SD/MMC)
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Een foto weergeven in de klokmodus 
1 Druk op OK om naar de miniatuurafbeeld-

ing te gaan. Druk vervolgens op 341 2 om
de gewenste foto te selecteren en druk ter
bevestiging op OK. U kunt ook rechtstreeks
op 3(1) /4(2) drukken om de vorige of
volgende foto weer te geven.

• Als u de weergegeven foto wilt vergroten
(zoommodus), drukt u op CLOCK en houdt u
de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt. Druk
vervolgens herhaaldelijk op OK om de afbeeld-
ing te vergroten of om naar het normale for-
maat terug te keren. U kunt de knoppen 341

2 gebruiken om door het vergrote beeld te
schuiven. Om de zoommodus te verlaten, drukt
u nogmaals op CLOCK

Het weergaveformaat selecteren
• U kunt het weergaveformaat voor foto's nog

steeds op het scherm wijzigen door
"Widescreen" (Breedbeeld) of "Normal"
(Normaal) te selecteren onder "Display
Format" (Weergaveformaat) in het menu
"General" (Algemeen).

Compatibel USB-apparaten
– USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
– USB-flashspeler (USB 2.0 of USB 1.1)

• USB-apparaten die de installatie van een stu-
urprogramma onder Windows XP vereisen,
worden niet ondersteund.

Compatibele geheugenkaarten
– SD-kaart
– MMC-kaart 
Opmerking:
In sommige USB-flashspelers (of geheugenap-
paratuur) zijn de opgeslagen gegevens
opgenomen met een kopieerbeveiliging.
Zulke beveiligde gegevens kunnen niet wor-
den afgespeeld op andere apparatuur (zoals
de AJL308).

Compatibiliteit van bestanden

Muziek
• Dit apparaat biedt alleen ondersteuning voor

niet-beveiligde muziek met de volgende
bestandsextensies:
.mp3 
.wma 

• Muziekbestanden die u hebt aangeschaft bij
een onlinemuziekwinkel worden niet onders-
teund, omdat deze bestanden beveiligd zijn
met Digital Rights Management (DRM).

Foto
• Dit apparaat ondersteunt alleen afbeeldingen

met de volgende bestandsextensie:
.jpg

USB-apparaat/geheugenkaart (SD/MMC)

Vóór het zoomen

Na het zoomen

Breedbeeld Normaal

Sluimerfunctie/helderheid van de verlichting

Sluimerfunctie
De wekkerradio heeft een ingebouwde sleep-
timer, waarmee het apparaat na een
ingestelde periode automatisch wordt uit-
geschakeld tijdens het weergeven van een
radiostation of het afspelen van muziek.

Optie 1:
1 Druk op TUNER.
2 Druk op SLEEP totdat de gewenste

sluimeroptie wordt weergegeven.
➜De radio wordt ingeschakeld als die eerder

was uitgeschakeld.

Optie 2:
1 Druk op CLOCK of PHOTO om de betre-

ffende modus te openen.
2 Druk op MENU.
3 Druk op 1 2 om "General" (Algemeen) te

markeren.
4 Druk op 34 om "Sleep Timer Music"

(Sleeptimermuziek) te selecteren.
5 Druk op 1 2 om de muziek van uw keuze te

selecteren.
➜Het apparaat wordt ingeschakeld en speelt

de muziek die u hebt geselecteerd.

Optie 3: Een USB-apparaat of
geheugenkaart (SD/MMC) gebruiken 

1 Herhaal de stappen 1 tot en met 8 zoals deze
staan beschreven in "Naar muziek luis-
teren".

2 Druk op SLEEP totdat de gewenste
sluimeroptie wordt weergegeven.

De sluimerfunctie deactiveren 
Als de sluimerfunctie is geactiveerd, wordt

weergegeven.

• Druk op SLEEP totdat "Off" (Uit) wordt
weergegeven.

Helderheid van de verlichting
De helderheid van het LCD-scherm kan
handmatig en automatisch worden aangepast.

Handmatig aanpassen
• Druk een of meerdere keren op REPEAT

ALARM / BRIGHTNESS CONTROL om door
4 helderheidniveaus te bladeren.

Automatisch aanpassen  
Om te voorkomen dat het apparaat 's nachts
veel licht geeft, kan de automatische dimfunc-
tie worden gebruikt om automatisch het laag-
ste helderheidsniveau in te stellen.

1 Druk op MENU.
2 Druk op 1 2 om "General" (Algemeen) te

markeren.
3 Druk op 34 om "Auto Dim Timer" (Timer

automatisch dimmen) te selecteren.
4 Druk op 1 2 om "On" (Aan) te selecteren.
5 Druk op34 om "Auto Dim - Start"

(Automatisch dimmen - start) te selecteren.
6 Druk op1 2 om de tijd te selecteren wanneer het

automatisch dimmen dient te beginnen.
7 Druk op34 "Auto Dim - End" (Automatisch

dimmen - eind) te selecteren.
8 Druk op 1 2 om de tijd te selecteren wanneer

het automatisch dimmen dient te eindigen.
• Als het automatisch dimmen is ingesteld,

wordt de helderheid van het LCD-scherm
automatisch aangepast naar het laagste
helderheidsniveau. Druk op een willekeurige
toets om de helderheid gedurende 10 secon-
den te vergroten.
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De standaard gebruiken
Het apparaat is voorzien van een standaard
aan het onderste paneel. Om het apparaat in
te stellen op een andere kijkhoek haalt u de
standaard uit het apparaat en plaatst u deze
omgekeerd terug in het apparaat (zie onder-
staande afbeelding).

Sluimerfunctie/helderheid van de verlichting

Instellingenmenu

Opties in het instellingenmenu
gebruiken
Het instellingenmenu heeft een aantal gea-
vanceerde functies.

1 Druk op MENU.
➜Het menu wordt weergegeven.

2 Druk op 1 2 om "General" (Algemeen) te
selecteren.

3 Druk op 34 om een item te selecteren.
4 Druk op 1 2 om een optie onder het item

te selecteren.
5 Als de installatie is voltooid, drukt u op

LOCK, TUNER, PHOTO of MUSIC om
het instellingenmenu af te sluiten.

Instellingenmenu

Optie Installatie Beschrijving

Language (Taal) English/Français/Deutsch/Español Hiermee selecteert u de gewenste

Brightness (Helderheid) -3~3 schermtaal.

Auto Dim Timer (Timer
automatisch dimmen)

Uit/Aan Hiermee selecteert u het helderheid-
sniveau.

Auto Dim - Start
(Automatisch dimmen -
start)

21: 00 Hiermee stelt u de begintijd in voor
automatisch dimmen.

Auto Dim - End
(Automatisch dimmen -
eind)

7: 00  Hiermee stelt u de eindtijd in voor
automatisch dimmen.

Wallpaper
(Achtergrond)

Blauw/groen/rood/paars Hiermee selecteert u een andere
achtergrondkleur voor het LCD-
scherm.

Sleep Timer Music
(Sleeptimermuziek)

Drie muziekbestanden zijn voorge-
programmeerd

Hiermee selecteert u één bestand voor
de sluimerfunctie.

Picture Display
(Fotoweergave)

Diamodus/Bladermodus Hiermee selecteert u een andere
modus voor het weergeven van
afbeeldingen.

Slideshow Sequence
(Diavolgorde)

Opeenvolgend/Willekeurig Hiermee selecteert u een andere
diavolgorde.

* Slideshow Effect 
(Dia-effect)

Geen/willekeurig /16 effecten
beschikbaar

Hiermee selecteert u een ander dia-effect.

Display Format
(Weergaveformaat)

Breedbeeld/Normaal Hiermee selecteert u het weergaveformaat

Slideshow Frequence
(Diafrequentie)

5 Seconden/10 seconden/30 secon-
den/1 minuut/5 minuten/30
minuten/1 uur/2 uur

Hiermee selecteert u een andere inter-
val voor de diavoorstelling.

File Information Display
(Bestandsinfo
weergeven)

Breedbeeld/Normaal Hiermee schakelt u de weergave van
de bestandsnaam in of uit.

* = Om dia-effecten in te schakelen, dient u de Diamodus te selecteren in "Picture
Display" (Fotoweergave).

Druk op OK om de fabrieksinstellin-
gen te herstellen.

Restore Default set-
tings(Standaardwaar
den herstellen)

Opnieuw instellen
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Veiligheidsvoorschriften
• Zet het apparaat op een harde, vlakke

ondergrond zodat het niet om kan vallen.

• Als u het netsnoer of de aansluiting op het
apparaat gebruikt om het apparaat uit te
schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze
goed toegankelijk zijn.

• Bescherm het apparaat, de batterijen, de cd’s
en cassettes tegen vocht, regen, zand of
extreem hoge temperaturen zoals bij ver-
warmingsapparatuur of in felle zon.

• Apparaat mag niet worden blootgesteld aan
spatwater.

• Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende
ventilatieruimte (minimaal 15 cm) zijn bij de
ventilatieopeningen om te voorkomen dat het
apparaat te warm wordt.

• De ventilatie mag niet worden gehinderd
door het afsluiten van de ventilatieopeningen
met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden,
gordijnen enz.

• Er mogen geen voorwerpen met een open
vlam, zoals aangestoken kaarsen op het 
apparaat worden geplaatst.

• Geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen,
mogen op het apparaat worden geplaatst.

• De mechanische delen van het apparaat zijn
voorzien van zelfsmerende lagers en mogen
dus niet gesmeerd of geolied worden.

• U kunt het apparaat schoonmaken met een
licht bevochtigde zeemlap. Gebruik geen
schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus,
ammonia of schuurmiddel bevatten want die
kunnen het apparaat beschadigen.

Veiligheid & Onderhoud

Geen geluid.

– Volume niet aangepast.
• Pas het volume aan

Af en toe een krakend geluid tijdens FM-
uitzendingen.

– Zwak signaal
• Rol de draadantenne helemaal uit.

Het alarm functioneert niet.

– Geen alarmtijd ingesteld.
• Zie het gedeelte "Het alarm instellen en activ-

eren".
– Alarm is niet geactiveerd.
• Zie het gedeelte "Het alarm instellen en activ-

eren".

"No card is selected" (Geen kaart gese-
lecteerd) wordt weergegeven op het
scherm.

– Het USB-apparaat of de geheugenkaart (SD of
MMC) zijn niet geplaatst.

• Plaats een USB-apparaat of geheugenkaart (SD
of MMC).

De schermhelderheid wordt steeds
opnieuw donker.

– Het apparaat is ingesteld op automatisch dim-
men.

• Schakel de timer voor automatisch dimmen uit
om de normale helderheid van het scherm te
behouden

Opmerking:

Het is mogelijk dat het openen van een
map of extern apparaat of een bestand in
die map langer duurt dan normaal als de
map of het bestand groot is.

Verhelpen van Storingen

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het 
apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze 
aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie

WAARSCHUWING: Maak het apparaat niet open want dan loopt u
het risico een elektrische schok te krijgen. Probeer
in geen geval zelf het apparaat te repareren want
dan vervalt de garantie.
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BELANGRIJK!
1. Compatibiliteit van de USB-aansluiting op het product:

a) Dit product ondersteunt de meeste apparaten voor USB-massaopslag die voldoen aan de nor-
men voor dergelijke apparaten.
i)  De meest gangbare apparaten voor USB-massaopslag zijn flashdrives, memory sticks, jump-

drives enz.
ii) Als "Schijfstation" op uw computer wordt weergegeven nadat u het apparaat voor massaop-
slag op uw computer hebt aangesloten, voldoet het hoogstwaarschijnlijk aan de normen voor
apparaten voor USB-massaopslag en is het compatibel met uw product.

b) Het kan zijn dat u voor uw apparaat voor massaopslag een batterij of voedingsbron nodig
hebt. Zorg er in dit geval voor dat u eerst een nieuwe batterij in het USB-apparaat plaatst of
het USB-apparaat oplaadt en het apparaat pas hierna aansluit op het product.

2. Ondersteunde muziekformaten:
a) Dit apparaat biedt alleen ondersteuning voor niet-beveiligde muziek met de volgende bestand-

sextensies. .mp3  .wma
b) Muziekbestanden die u hebt aangeschaft bij een onlinemuziekwinkel worden niet ondersteund,

omdat deze bestanden beveiligd zijn met Digital Rights Management (DRM).
c) Bestanden met de volgende extensies worden niet ondersteund: .wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac

enz.
3. U kunt het product niet direct aansluiten op de USB-poort van de computer, zelfs als u zowel

MP3-bestanden als WMA-bestanden op uw computer hebt staan.

Met het oog op het milieu...
Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de ver-
pakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim
(buffer) en plastic (zakken, beschermfolie).

Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf
gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal,
lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van
superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op
een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de
Europese Richtlijn 2002/96/EC

Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem
voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het
gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg
te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te
voorkomen.
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