
 

HCV 10D35 DAB   

Gebruiksaanwijzing  
 
 

 

 
HIFI-SYSTEEM MET DAB+/CD/MP3/USB/AUX 
EN VERBINDING BLUETOOTH®  
Instructies voor gebruik en aansluiting  

 
 
HIFI-AANSLUITING MET  
 
  

 
 

 CD MP3 RADIO DAB+ USB 
AUX IN NFC  

BLUETOOTH SPELER PLL FM RADIO INPUT  

  
 

VERBINDING       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor aanvullende informatie en updates over dit product zie www.trevi.it 



  
 HCV 10D35 DAB  

 
PLAATS VAN DE BEDIENING  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  , STAND-BY/ SOURCE toets.  
2. MENU/INFO toets.  
3. // SCAN, Afspelen/pauzeren/scannen toets.  
4.  /STOP/ENTER toets.  
5. USB-ingang.  
6. SKIP toets.  
7. SKIP toets. 
8. VOLUME - toets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. VOLUME + toets.  
10. Knop OPEN/DICHT.  
11. DAB/FM-antenne.  
12. AC-stroomkabel.  
13. AUX-IN ingang.  
14. Linker luidspreker.  
15. OPEN DEUR Schijfruimte.  
16. NFC-sensor.  
17. Rechter spreker. 
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AFSTANDSBEDIENING   

18. FM/DAB-toets.  
19. USB knop.  
20. CD-knop.  
21. MENU knop.  
22. PRESET OMHOOG toets.   
23. TUNER DOWN toets.   
24. ENTER toets.  
25. PRESET DOWN toets.   
26. LIGHT knop, INACTIEF.  
27. SKIP DOWN toets.  
28. SKIP UP toets. 
29. FOLDER + toets.  
30. FOLDER - toets.  
31. X-BASS knop.  
32. MONO/ST toets.  
33. REPEAT knop.  
34. Numerieke toetsen.  
35. MEMORY knop.  
36. SLEEP toets.  
37. INFO-toets.  
38. UNPAIR knop.  
39. MUTE knop.  
40. RANDOM knop.  
41. INTRO knop.  
42. VOLUME - toets.  
43. TREBLE toets.  
44. VOLUME + toets.  
45. , Stop knop.  
46. /, Afspelen/Pauzeren toets.  
47. EQ knop.  
48. TUNER OMHOOG toets.   
49. SCAN knop.  
50. AUDIO IN toets.  
51. BLUETOOTH toets.  
52. Knop OPEN/DICHT.  
53. , ON/STAND-BY toets.  

 
INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ IN DE AFSTANDSBEDIENING  
Voordat u de afstandsbediening gebruikt, moeten er batterijen in:  
1. Verwijder het deksel van het batterijvak zoals afgebeeld;  
2. Plaats 2 x "AAA" batterijen zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat de 

polariteiten van de afstandsbediening overeenkomen met de 
batterijen. EG: het + teken op de batterij komt overeen met het + 
teken op het batterijvakje van de afstandsbediening;  

3. Plaats het deksel van het batterijvak terug en ga verder met het gebruik. 
 
OPMERKING:  
Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de recyclingvoorschriften in uw regio.  
Sluit batterijen NIET kort en gooi ze niet in het water, het huisvuil of in het vuur. Zwakke batterijen kunnen 
gaan lekken en de afstandsbediening beschadigen. Vervang ze tijdig. 
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  WAARSCHUWING    
    

LET OP GEVAARLIJKE SPANNING 
WAARSCHUWINGEN OP DE 
LASER  

    

 
Dit symbool op de achterkant van het 
toestel en 

Dit apparaat is uitgerust met een 
laserstraal  

Dit symbool op de achterkant van het 
toestel en 

in deze handleiding duidt op de 
aanwezigheid in leessysteem. Hoewel de laser van  

in deze handleiding wijzen op de 
aanwezigheid op 

deze apparatuur onderdelen die werken 
op 

laag vermogen en met een 
veiligheidsvoorziening die  

van belangrijke instructies voor een 
veilige 

hoogspanning, niet openen om te 
voorkomen dat de voorkomt een open deur,   

gebruiken. Lees ze zorgvuldig door 
voordat u gevaar voor elektrische schokken. 

neem de volgende waarschuwingen 
in acht:  

het gebruik 
van het 
apparaat.   Breng het oog niet naar de laserlens  

   
met het apparaat open, risico op netvlies 
letsel.  

   
Probeer niet om het te demonteren of 
te manipuleren.  

   
per met de laser unit, risico van 
straling  

   absorptie.  
       

 
WAARSCHUWEND LUISTEREN  
Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, dient u het luisteren naar hoge volumes te beperken. 

 

 
ALGEMEEN   

Zorg ervoor dat de apparatuur in een goed geventileerde ruimte staat en dat er ten minste 10 cm (4") vrije 
ruimte is langs de zijkanten en de bovenkant van de apparatuur.10cm (4") 10cm (4"):  
• Gebruik het toestel op een stevige, vlakke ondergrond die vrij is van trillingen.  
• Plaats het toestel op minstens 30 cm (12") afstand van een CRT-TV om kleurvariaties op het TV-scherm te 

voorkomen. Als de variaties aanhouden, plaats het toestel dan verder weg van de TV. LCD-TV's zijn niet 
gevoelig voor dergelijke variaties.  

• Houd het toestel uit de buurt van direct zonlicht, sterke magnetische velden, overmatig stof, vochtigheid 
en elektronische/elektrische apparatuur (huiscomputers, faxapparaten, enz.) die elektrische ruis 
genereren.  

• Plaats niets bovenop het toestel.  
• Stel het toestel niet bloot aan vocht, aan temperaturen hoger dan 40°C (104°F) of aan extreem lage 

temperaturen.  
• Als uw systeem niet naar behoren werkt, haalt u de AC-stroomkabel uit het stopcontact. Steek het netsnoer 

weer in het stopcontact en zet het systeem aan.  
• In geval van een elektrische storm, dient u voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact te halen.  
• Houd de stekker bij de kop wanneer u deze uit het stopcontact haalt, want als u aan de kabel trekt, kunnen de interne draden 

beschadigd raken.  
• De wisselstroomstekker wordt gebruikt als uitschakelingsapparaat en moet altijd gemakkelijk bereikbaar blijven.  
• Verwijder de buitenste afdekking niet, aangezien dit kan leiden tot elektrische schokken. Laat interne service over aan 

uw plaatselijke servicebedrijf.  
• De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen zoals 

kranten, tafellakens, gordijnen, enz.  
• Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat worden geplaatst.  
• De aandacht moet worden gevestigd op de milieuaspecten van de verwijdering van batterijen.  
• Dit toestel mag alleen worden gebruikt binnen het bereik van 5°C - 35°C (41°F - 95°F).  
• Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gematigd klimaat.  



• Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en er mogen geen met 
vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.  

• Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. 
 
LET OP  
Explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen.  
Alleen vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.  
Wanneer de netstekker als uitschakelingsapparaat wordt gebruikt, moet het uitschakelingsapparaat gemakkelijk te 
bedienen blijven. 
 
WAARSCHUWING:  
Het gebruikte voltage moet gelijk zijn aan het voltage dat op dit toestel is aangegeven. Het gebruik van dit product met een 

hoger voltage dan aangegeven is gevaarlijk en kan leiden tot brand of andere ongevallen met schade tot gevolg. De 

fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dit toestel met een ander voltage dan 

aangegeven.  
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INSTALLATIE  

BEVESTIGING VAN DE STANDAARD (Zie illustraties hieronder)  
A. Draai het toestel om zoals hieronder afgebeeld, en lijn de montageblokken aan de bovenkant van de standaard uit met de 
montageopeningen op  

de onderkant van het hoofdtoestel. Eenmaal op zijn plaats, zullen de 4 montagelipjes op de standaard uitgelijnd 
zijn met de 4 rechthoekige montagesleuven die zich aan de onderkant van het toestel bevinden. Zorg ervoor dat 
de montagelipjes op één lijn liggen met de gleuven en schuif de standaard naar de voorkant van het toestel tot 
hij er volledig in zit en vergrendeld is. Zorg ervoor dat de voet stevig vergrendeld is, zodat hij niet kan loskomen. 

 
B. Om de standaard te verwijderen, houdt u de standaard met beide handen vast en tilt u met twee vingers de 

twee met pijlen gemarkeerde vergrendellipjes op om de basis te ontgrendelen. Schuif de standaard naar de 
achterkant van het toestel om hem te ontgrendelen. Wanneer de standaard ontgrendeld is, trekt u de 
standaard omhoog om hem te verwijderen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOOR WANDMONTAGE (STANDAARD MOET WORDEN VERWIJDERD)  
Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat er zich geen elektrische, gas- of waterleidingen bevinden achter de 
muur waar u de eenheid bevestigt. Wij raden u aan deze luidspreker door een vakman te laten installeren. 
Gebruik de bijgeleverde wandmontageaccessoires en sjabloon om de soundbar aan de muur te bevestigen.  
1. Gebruik het bijgeleverde instructieblad voor wandmontage om markeringen op de muur te maken voor de 

plastic ankers. Zorg ervoor dat de markeringen waterpas zijn alvorens te boren;  
2. Boor gaten van 1/4" op de markeringen;  
3. Steek de bijgeleverde plastic ankers in de gaten totdat ze gelijk liggen met de muur;  
4. Schroef de 2 bijgeleverde schroeven met platte kop in de plastic verankeringsgaten en draai de schroeven vast;  
5. Wanneer de schroeven zijn aangedraaid, moeten de schroefkoppen ongeveer ¼" van de montagewand 

verwijderd zijn. Breng de sleuven in het sleutelgat aan de achterkant van het hoofdtoestel in lijn met de 
schroeven in de muur;  

6. Hang het toestel aan de schroeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

VOORBEREIDING VOOR MUURBEVESTIGING  
Om het toestel aan de muur te bevestigen  
LET OP:  
• Wees zeer voorzichtig om te voorkomen dat het toestel 2,1 kg (4,2 bs.) valt wanneer het aan de muur wordt 

bevestigd.  
• Controleer de stevigheid van de muur voordat u het toestel monteert. (Niet op een gefineerde of witgekalkte 

muur. Het toestel kan vallen.) Raadpleeg een gekwalificeerde servicetechnicus als u niet zeker bent. 
• Gebruik de bijgeleverde montageschroeven.  EDERLANDS HCV 10D35 DAB 
 
• Controleer of alle schroeven van de muurbevestiging loszitten.  
• Kies een goede plaats. Zo niet, dan kunnen ongelukken gebeuren of kan het toestel beschadigd raken. 
 
Schroeven aandrijven: Installeer het toestel:  
U kunt het aan de muur hangen. Gebruik de bijgeleverde of de juiste schroeven. Zie hieronder voor maat en type.  
 
 
 
 
 
Installeer het toestel:  
Bevestig het patroon papier aan de muur in horizontale positie zoals hieronder.  
 
 
 
 
 
 
Maak met behulp van een boormachine een gat in de muur volgens de schroefpuntmarkeringen op het 
patroonpapier.  
 
 
 
 
 
 
Bevestig een muurplug in het gat met een hamer, tot hij gelijk ligt met het muuroppervlak.  
 
 
 
 
 
Bevestig de schroeven aan de muur zoals hieronder aangegeven. (Totaal schroeven: 2 ps)  
 
 
 
 
Hang het toestel aan de schroeven.  
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ALGEMENE BEDIENING  
Nadat u hebt gecontroleerd of alle aansluitingen correct zijn uitgevoerd, steekt u de stekker van het netsnoer van dit 
toestel in het stopcontact.  
OPMERKING: Trek het netsnoer uit het stopcontact als het toestel langere tijd niet gebruikt zal worden. 
 
STAND-BY-FUNCTIE  
1. Om het apparaat in te schakelen, drukt u op de toets /SOURCE (1) van het hoofdtoestel, of op de toets 

/SOURCE (53) van de afstandsbediening;  
- Het toestel start op de laatst gekozen functie alvorens uit te schakelen.  
2. Om het toestel uit te schakelen, houdt u de  toets /SOURCE (1) op het hoofdtoestel 2 seconden ingedrukt, of 

drukt u op de toets /SOURCE (53) op de afstandsbediening. 

Opmerking: Dit toestel is ontworpen om automatisch in STANDBY modus te gaan na 20 MINUTEN van inactiviteit. Druk op de toets 
/SOURCE   
(1) op het hoofdtoestel, of druk op de /SOURCE toets (53) op de afstandsbediening om het toestel te wekken. 
 
MUTE  
1. Om de weergave van een modus tijdelijk te onderbreken, drukt u op de toets MUTE (39) op de 

afstandsbediening;  
2. Druk nogmaals om de geluidsweergave te hervatten. 
 
VOLUMEREGELING  
1. Druk op de VOL+ toets (44) op de afstandsbediening of op het hoofdtoestel (9) om het volumeniveau te 

verhogen;  
2. Druk op de VOL- toets (42) op de afstandsbediening of op het hoofdtoestel (8) om het volumeniveau te 

verlagen. 
 
EQ MODES EN X-BASS REGELING  
U kunt de EQ-niveaus aanpassen aan het soort audio waarnaar u luistert.  
1. Druk herhaaldelijk op de EQ knop (34) om door de beschikbare opties te bladeren van: FLAT, ROCK, C LASSIC, POP & JAZZ.  
Wanneer het toestel voor het eerst wordt ingeschakeld, zal het in de extra bass-modus gaan die de basfrequenties 

benadrukt, en zal de "X-BASS" indicator verschijnen. Om de extra basfunctie te annuleren, drukt u op de X-BASS toets 
van de afstandsbediening. 
 
REGELING LAGE EN HOGE TONEN  
1. Druk op de TREBLE toets (3) om "Treble" te kiezen;  
2. Druk binnen 5 seconden op de knop VOL + (44) of VOL - (42) om de hoge tonen in te stellen;  
3. Druk op de TREBLE toets (3) om "Bass" te kiezen;  
4. Druk binnen 5 seconden op de toets VOL + (44) of VOL - (42) om de lage tonen in te stellen. 
 
SLAAPFUNCTIE  
Indien u een timer wenst in te stellen om het toestel na een bepaalde tijd in standby-modus te zetten, volg dan de 
onderstaande stappen:  
1. Zorg ervoor dat het toestel AAN staat en niet in STANDBY;  
2. Druk herhaaldelijk op de SLEEP toets (36 ) om de vooraf ingestelde timers te doorlopen van 90 minuten tot 10 minuten en dan 

UIT;  
3. Wanneer u de gewenste timerduur hebt gekozen, wordt de instelling na 1 seconde inactiviteit opgeslagen en 

begint het aftellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

DAB/DAB+ RADIOBEDIENING  
1. Schakel het apparaat in en druk enkele malen op de toets /SOURCE (1) van het hoofdtoestel, totdat de 

aanduiding DAB op het display verschijnt, of druk op de toets FM/DAB (18) van de afstandsbediening;  
- De eerste keer dat de radio wordt aangezet, zal hij automatisch alle beschikbare DAB-zenders scannen en 

opslaan.  
2. Als u de scanbewerking van de beschikbare DAB-zenders wilt herhalen, drukt u op de toets SCAN (49); het 

bericht verschijnt Scanning...  
3. Druk op de toets (6) en (7) op het toestel, of op de toetsen TUNE ( 23) en TUNE ( 48) op de 

afstandsbediening om door de verschillende afgestemde DAB-zenders te bladeren. Druk op de ENTER toets 
(4) op het toestel of op ENTER (24) op de afstandsbediening op de gewenste DAB zender om de weergave te 
starten;  

4. Druk meerdere malen op de INFO-toets (37) om informatie over de ontvangen zender weer te geven. 
 
DAB/DAB+ MENU  
1. Druk op de MENU toets (21) om het DAB menu te openen;  
2. Druk op de toetsen TUNE ( 23) en TUNE ( 48) op de afstandsbediening om de verschillende items van het DAB-menu te 

bekijken;  
3. Druk op de ENTER toets (24) om het weergegeven menuonderdeel te selecteren:  

Volledige scan: hiermee kunt u de hele DAB/DAB+-band scannen en de gevonden zenders opslaan. EDERLANDS HCV 10D35 DAB 
 

Handmatig afstemmen: hiermee kunt u handmatig een enkele DAB/DAB+-frequentie scannen. Druk op de toets 

TUNE ( 23) of TUNE ( 48) om het kanaalnummer te selecteren dat betrekking heeft op de te scannen frequentie en 
druk vervolgens op de toets ENTER (24) om het scannen te starten. De gevonden zenders worden automatisch in het 
geheugen opgeslagen. Aan het eind drukt u lang op de toets MENU (21) om terug te keren naar het DAB-menu. DRC: 
hiermee kunt u de DRC-functie in-/uitschakelen om het geluid te verbeteren wanneer u in een lawaaiige omgeving 
luistert. Het DRC-niveau kan worden ingesteld op hoog, laag of UIT.  
Prune (Wissen): hiermee kunt u uit de lijst van opgeslagen zenders alle gevonden radio's wissen die niet 
beschikbaar zijn of een zwak signaal hebben. Gebruik de TUNE ( 23) en TUNE ( 48) toets om naar Y 
(YES) te gaan en bevestig het wissen met de ENTER toets (24). Time: hiermee kunt u de huidige tijd/datum 
instellen.  

Tijd/Datum instellen: stel de huidige tijd en datum in.  
Auto Update: selecteer van welke bron de tijd en datum automatisch moeten worden ingesteld, indien 
beschikbaar.  
Set 12/24 Hour: stel het tijdformaat 12/24H in.  
Datumformaat instellen: stel het datumformaat in.  

Fabrieksreset: hiermee kunt u de fabrieksinstellingen van het toestel herstellen. Nadat het herstel is voltooid, 
wordt een automatische scan van de DAB/DAB+ zenders uitgevoerd. Zet met de TUNE ( 23) en TUNE (
48) op Y (YES) en bevestig met de ENTER (24).  
SW-versie: hiermee kunt u de softwareversie van het apparaat bekijken. 

 
VOORKEUZEZENDERS OPSLAAN  
Het is mogelijk om tot 10 van uw favoriete zenders op te slaan onder de voorkeuzetoetsen:  
1. Stem af op de gewenste radiozender;  
2. Houd de MEMORY knop (35) 2 seconden ingedrukt, druk dan op de PRESET knop (22) het display toont de boodschap "Save to 

P01";  
3. Gebruik de toets PRESET (22) en de toets PRESET (25) om een geheugenplaats te kiezen;  
4. Druk op ENTER (24) om te bevestigen en de radiozender op te slaan. Herhaal dit voor elke radiozender die u 

wilt opslaan. Er zijn 10 geheugenplaatsen beschikbaar; 
5. Om een opgeslagen radiozender op te roepen, drukt u op de betreffende cijfertoets (34) of drukt u op de toets MEMORY (35) en 

vervolgens op de toets PRESET  
(22) of PRESET toets (25) om door de lijst te bladeren. Druk op de ENTER toets (24) om te bevestigen en de weergave van de 

gekozen zender te starten.  
Opmerking: om een op locatie 10 opgeslagen zender op te roepen, drukt u op de toets "0". 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DAB/DAB+ WEERGAVE MODE  
Telkens wanneer u op de INFO-toets (37) van de afstandsbediening drukt, zal het display de volgende displaymodi 
doorlopen: DLS (dynamic label segment): Dynamic label segment is een scrollend bericht dat de omroeporganisatie kan 
opnemen bij hun uitzendingen . Dit bericht bevat gewoonlijk informatie, zoals programmadetails enz... 
Signaalsterkte: Deze optie toont een balk die de signaalsterkte aangeeft.  
Programmatype: Dit beschrijft de "stijl" of het "genre" van de muziek die wordt uitgezonden, b.v. "Rock" of 
"Klassiek".  
Ensemble/Multiplex (groepsnaam): Een multiplex/ensemble is een verzameling radiozenders die worden 
gebundeld en op één frequentie worden uitgezonden. Er zijn nationale en lokale multiplexen. Lokale multiplexen 
bevatten zenders die specifiek zijn voor dat gebied. Kanaalfrequentie: Geeft de huidige DAB-multiplex weer die in 
gebruik is. 
Signaalfoutenindex: geeft informatie weer over het niveau van de signaalfouten en de intensiteit waarmee het wordt 
ontvangen.  
Bit Rate: geeft informatie weer met betrekking tot de compressieverhouding van de huidige transmissie.  
Tijd: toont het tijdsignaal dat door het radiostation wordt ontvangen.  
Datum: geeft informatie over de datum weer.  
 

FM RADIO BEDIENING  
1. Schakel het apparaat in en druk enkele malen op de toets /SOURCE (1) op het hoofdtoestel, tot de 

aanduiding FM verschijnt, of druk op de toets FM/DAB (18) op de afstandsbediening;  
2. Houd de toets TUNE (23) of TUNE (48) op de afstandsbediening twee seconden lang ingedrukt om af te 

stemmen op de volgende of vorige radiozender met het beste ontvangen signaal; 
3. Om de frequentie te optimaliseren, drukt u op de TUNE toets (23) of TUNE toets (48) op de 

afstandsbediening om de frequentie met 0.05MHz te verhogen of te verlagen en een stapsgewijze zoekactie uit 
te voeren;  

4. Om de automatische zenderzoek- en -opslagfunctie te activeren, houdt u de SCAN (49). enkele seconden 
ingedrukt. Het apparaat kan maximaal 10 zenders opslaan;  

5. Om een radiozender op te slaan, zie de paragraaf "Voorkeurzenders opslaan" in het DAB-gedeelte.  
Opmerking: Om de beste FM-ontvangst te verkrijgen, moet u de antenne aansluiten en richten. Als de ontvangst niet goed is, 

probeer dan de lengte en de richting van de antenne aan te passen, maar de kwaliteit van de FM-ontvangst is sterk afhankelijk van 

de plaats waar het apparaat wordt geplaatst. RLANDS HCV 10D35 DAB  
 

CD-BEDIENING  
SPEL MODUS  
1. Schakel het apparaat in en druk enkele malen op de toets /SOURCE (1) van het hoofdtoestel, totdat de 

indicatie CD op het display verschijnt, of druk op de toets CD (20) van de afstandsbediening;  
2. Druk op de toets OPEN/CLOSE (52) van de afstandsbediening, leg een disc in de lade (label naar boven) en 

druk nogmaals op de toets OPEN CLOSE om te sluiten;  
3. Na een korte periode zal het toestel automatisch de disc lezen en beginnen afspelen vanaf track 01;  
4. Druk/toets (46) om de weergave PAUZE te zetten. Vanuit de PAUZE-positie drukt u opnieuw op de knop/knop (46) om de weergave te 

hervatten;  
5. Druk tijdens de weergave op de , Stop-toets (45) van de afstandsbediening om de disk op de huidige positie 

te stoppen. 
 
NUMMERS OVERSLAAN  
1. Druk op de toets (6) of toets (7) op het toestel of op de toets (27) of toets (28) op de 

afstandsbediening om naar de volgende of vorige track op een disc te gaan;  
2. Houd de toets (6) of (7) op het toestel of de toets (27) of (28) op de afstandsbediening 

ingedrukt om het huidige nummer snel vooruit of terug te spoelen. 
 
HERHAALFUNCTIE  
1. Druk op de REPEAT knop (33) op de afstandsbediening, "REP. ONE" verschijnt op het display om het huidige fragment te 

herhalen;  
2. Druk nogmaals op de REPEAT-toets (33), het display toont "REP. ALL" om de hele disk te herhalen;  
3. Om de herhaalfunctie te annuleren, drukt u nogmaals op de REPEAT knop (33), het woord "DISC CD" verschijnt op de display. 
 
 



 
 
RANDOM FUNCTIE  
1. Door tijdens CD-weergave op de RANDOM-toets (40) van de afstandsbediening te drukken, worden alle tracks op de 

huidige CD in een willekeurige volgorde afgespeeld. Op het display verschijnt "RANDOM" om aan te geven dat deze 
functie actief is;  

2. Druk nogmaals op de RANDOM toets om de functie te annuleren. Het 'RANDOM' icoon zal verdwijnen. 
 
PROGRAMMA-INSTELLING (ALLEEN AFSTANDSBEDIENING)  
De gebruiker kan tot 30 tracks in CD mode of 99 tracks in MP3 in elke gewenste volgorde programmeren. 
Programmamodus wordt geactiveerd terwijl het toestel in STOP-modus staat. 
1. Druk op de , STOP toets (46) om de weergave te stoppen (indien nodig);  
2. Druk op de MEMORY toets (35) van de afstandsbediening U ziet 'P01' op het display om aan te geven dat de programmafunctie actief is;  
3. Gebruik de NUMERIEKE toetsen (34) om het tracknummer in te voeren dat u wilt afspelen in slot P01;  
4. Druk nogmaals op de MEMORY knop (35) om door te gaan naar slot P02. Wanneer 'P02' op het display 

verschijnt, kunt u stap 3 herhalen en het tracknummer van slot P02 invoeren;  
5. Herhaal stap 4-5 totdat u alle gewenste tracks in de sequence heeft geprogrammeerd;  
6. Om het afspelen van de geprogrammeerde reeks te beginnen drukt u op de toets/b (46); 
7. Om de weergave te annuleren drukt u op de , STOP toets (45). 
 
INTRO FUNCTIE  
1. Druk op de INTRO toets (41), u zult 'INTRO' op het display zien verschijnen. De eerste 15 seconden van elk 

nummer op de huidige disc worden nu afgespeeld;  
2. Druk nogmaals op de INTRO toets (41) om te annuleren. U ziet "INTRO" verdwijnen op het display.  
 

USB-BEDIENING  
AUDIO AFSPELEN VAN USB BRON 
1. Druk herhaaldelijk op de toets USB (19) op de afstandsbediening of op de toets /SOURCE (1) op het hoofdtoestel tot u de USB-

modus bereikt;  
2. Steek een compatibel USB-flashstation in de USB-poort (5) aan de voorkant van het toestel. Het toestel scant het USB-

flash-station en toont het totale aantal tracks op het station. De weergave van track 01 begint automatisch.  
Opmerking: Het is mogelijk dat de speler sommige apparaten met een USB-aansluiting niet ondersteunt, dit is te wijten aan de 
incompatibiliteit van sommige processors.  
3. Druk op/button (46) op de afstandsbediening om PAUSE te activeren, de tijdsaanduiding op het display zal beginnen te 

knipperen;  
4. Druk nogmaals op de /knop (46) op de afstandsbediening om het afspelen te hervatten; 
5. Druk op , STOP knop (45) om de weergave te stoppen;  
6. Zie "CD-bediening" voor de bediening van alle functies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
BLUETOOTH WERKING  

BLUETOOTH-APPARATEN KOPPELEN:  
1. Schakel het apparaat in en druk op de BLUETOOTH toets (51) van de afstandsbediening;  
2. In Bluetooth modus knippert de "BT LINK" indicator, het systeem gaat automatisch op zoek. Houd anders de 

toets UNPAIR (38) op de afstandsbediening gedurende 3 sec. ingedrukt;  
3. Activeer de Bluetooth-functionaliteit op het externe apparaat en begin met het zoeken naar apparaten;  
4. Selecteer aan het eind het apparaat "HCV 10D35 BT";  
5. Voer het wachtwoord "0000" in, indien nodig;  
6. Druk op de toets/b (46) van de afstandsbediening om de weergave te starten en op de toetsen (27) en 
(28) van de afstandsbediening om de fragmenten te selecteren; 

 
UW BLUETOOTH-APPARAAT VERBINDEN MET NFC:  
NFC (Near Field Communication) is een technologie die draadloze communicatie over korte afstand mogelijk 
maakt tussen verschillende apparaten, zoals mobiele telefoons en IC-tags Dankzij de NFC-functie kan 
datacommunicatie gemakkelijk tot stand worden gebracht door gewoon het relevante symbool of de aangewezen 
plaats op NFC-compatibele apparaten aan te raken.  
1. Zorg ervoor dat uw smartphone of Bluetooth-apparaat de NFC-functie heeft, en dat deze is ingeschakeld 

(ON);  
2. Druk op de BRON toets(1) van het hoofdtoestel of op de BLUETOOTH toets(51) van de afstandsbediening om de Bluetooth-modus 

binnen te gaan, de Bluetooth "BT  
LINK" boodschap zal op het scherm verschijnen en knipperen;  

Opmerking: Als de HCV 10D35 DAB is verbonden met een andere smartphone, houdt u de UNPAIR-knop op de 
afstandsbediening of het hoofdtoestel gedurende 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-paringsmodus te activeren, op 
het display verschijnt het bericht "BT LINK" en het knippert.  
3. Raak met de achterkant van uw smartphone het pictogram van het NFC-aanraakpunt aan op het voorpaneel van het 

toestel (16). Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat om het NFC-aanraakpunt te vinden als u 

niet zeker weet waar het zich bevindt; 

4. Als de HCV 10D35 DAB zich in de koppelingsmodus bevindt, zal hij automatisch worden ingeschakeld en in de 
Bluetooth-modus gaan en met uw smartphone worden gekoppeld. Weergave "BT LINK" Bluetooth-pictogram 
Stop met knipperen;  

5. Sommige smartphones kunnen u vragen om de koppeling te bevestigen als ze nog niet eerder zijn gekoppeld.  
 

AUX IN WERKING  
U kunt een audioapparaat op het toestel aansluiten met een 3,5 mm audiokabel (niet meegeleverd).  
1. Sluit de 3,5 mm stekker (niet meegeleverd) aan op de AUX-IN aansluiting op de achterkant van het toestel (13);  
2. Sluit het andere uiteinde aan op uw audio-apparaat;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Druk op de AUDIO IN toets (50) van de afstandsbediening, schakel het externe audioapparaat in en begin met 
afspelen. 
 
 
 
 
 
 
  



   HCV 10D35 DAB 

TECHNISCHE SPECIFICATIES  
Vermogen/verbruik:  ...............100-240V 50/60Hz - 25W 
Stroomverbruik Stand-by: ...................................................  <0.5W 
Power audio:  ...........................2x3W (RMS), max 10W 
Impedantie: ...............................................  8 Ω ohm 
FM-band: ....................................... 87,5 - 108 MHz 
DAB/DAB+ Band:  ..........................174,928 - 239,200 MHz 
Bluetooth krachtoverbrenging: ....................................................  2,5mW 
Bluetooth-transmissieband: ....................................................  2,4GHz 
NFC-transmissieband: ...............................................  13,56MHz 
Vermogen tx max NFC: ...................................................  100mW 
Bluetooth profielen: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 
  AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 
CD disc type: .................................. CD/CD-RW/MP3 
MP3 bit rate:  .............................MP3 (32 ~ 320 kbps) 
Maat: .................................... 450x200x100mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


