
Model CD Voorzijde 
 
De functies 4 tot en met 8 zijn ook op de afstandsbediening te vinden. Zie uw Owner’s 
Manual voor meer informatie. 
 
1.  POWER: Druk deze knop in om de Model CD aan te zetten. De LED onder de knop licht 
op. Druk de knop nogmaals in om de Model CD uit te zetten.  
 
2. DISPLAY: Het display toont u het nummer van de track die afgespeeld wordt, de 
verstreken speeltijd van die track, en overige informatie over de afgespeelde cd. De 
trackmatrix toont het aantal tracks (maximaal 16) op de cd. Als er geen cd in de speler 
aanwezig is, is de matrix leeg. Zou de display breken, raak de vloeistof die eruit komt dan niet 
aan. 
 
3. CD-SLEUF: Voer de af te spelen cd voorzichtig in de sleuf, met het label (de bedrukte 
zijde) naar boven. U voelt dan dat de cd automatisch naar binnen getrokken wordt. Het 
afspelen start automatisch. Is dat niet het geval, druk dan op EJECT (4) en controleer of de 
glimmende zijde van de cd vrij is van krassen en vuil. Maak de cd schoon, mocht dat nodig 
zijn, en probeer hem nogmaals af te spelen. Voer geen cd in als er al een cd in de speler zit.  
 
4. EJECT: U verwijdert een cd door op de eject-knop te drukken. Pak de cd zodra hij naar 
buiten komt, en beweeg hem horizontaal naar u toe, zodat hij niet buigt en er geen kracht op 
wordt uitgeoefend. Als het display niets aangeeft, zit er geen cd in de speler. 
 
5. PLAY/PAUSE: U start de weergave van een eerder stopgezette cd door op deze knop te 
drukken. Het display toont een naar rechts wijzend driehoekje en de verstreken speeltijd van 
de cd. Druk nogmaals op de knop om de weergave tijdelijk te onderbreken. Er verschijnt een 
dubbele pauzebalk in het display. De weergave wordt hervat als u de knop weer indrukt. Na 
de laatste track stopt de weergave automatisch. 
 
6. STOP: Stopt het afspelen van de cd. Het display toont nu het totale aantal tracks en de 
totale tijdsduur van de cd. 
 
7. |<< >>|: Met deze knoppen gaat u naar het begin van een volgende of een vorige track. Het 
nummer van de actieve track wordt in het display getoond. 
 
8. << >>: Versnelde weergave (voor- of achteruit). De normale weergave wordt hervat als u 
nogmaals op deze knop drukt. In plaats daarvan kunt u ook de play/pause-toets indrukken. 
Deze functie is niet beschikbaar als de speler op shuffle- of introweergave staat (zie hiervoor 
uw Owner’s Manual). Bij versnelde achteruitweergave hoort u steeds fragmenten van 
ongeveer vijf seconden. 
 
9. SENSOR: De sensor ontvangt de infrarode signalen van de meegeleverde 
afstandsbediening. Als er iets voor de sensor staat, kan de signaalontvangst belemmerd 
worden en reageert de speler mogelijk niet of niet correct op de afstandsbediening. 
 
Model CD Achterzijde 
 



1. LEFT/RIGHT RCA OUTPUT: Gebruik de meegeleverde tulp/RCA-verbindingskabel 
om deze uitgangen aan te sluiten op de auxiliary input (hulpingang) van uw Tivoli-radio. Zie 
uw Owner’s Manual voor meer informatie. 
 
2. HOOFDTELEFOONUITGANG: Op deze uitgang kunt u een (niet meegeleverde) 
hoofdtelefoon aansluiten. De uitgang is bedoeld voor een standaard 1/8" miniplug. Bij gebruik 
van een hoofdtelefoon moet u het volumeniveau wellicht aanpassen. 
 
3. 12-16VDC/1.5A: Sluit de meegeleverde (MCD-PS) voeding op deze ingang aan, of 
gebruik een andere voeding (12 volt gelijkstroomvoeding met 1.5A zekering en een 
5,5mm/2,1mm plug die in het midden positief is). 
 
 
WAARSCHUWING 
1. Hou de Model CD om veiligheidsredenen uit de buurt van open vuur, inclusief kaarsen. 
2. Wij adviseren u de Model CD uitsluitend te gebruiken bij temperaturen van 5°C tot 40°C. 
3. Met de 12-16VDC-aansluiting is de Model CD bijvoorbeeld in een camper of op een boot 
te gebruiken met een optionele 12VDC-netvoedingsadapter die voorzien is van een 1A-
zekering. 
 
 


