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G E B R U I K S A A N W I J Z I N G 
 

Ondersteuning na aankoop. 

Gefeliciteerd met de aankoop van deze USB Platenspeler. 

 

Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen een 3-jarige garantie maar ook een 

toegewijde helplijn en webondersteuning om u van dienst te zijn. 
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VOOR GEBRUIK 

Lees dit voordat u het apparaat in gebruik neemt. 

 Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik. 

 Kies de locatie waar u de speler plaatst zorgvuldig. Voorkom plaatsing in direct 

zonlicht of dicht bij een warmtebron. Vermijdt plaatsen met trillingen en ernstige 

stof, hitte, koude of vochtigheid. 

 Zorg ervoor dat geen vloeistoffen worden gemorst op het apparaat en de 

openingen. 

 De ventilatieopeningen dienen niet bedekt te zijn. Zorg voor genoeg ruimte boven 

en naast de versterker/ontvanger (ongeveer 4 cm). Plaats geen CD speler of 

ander apparaat bovenop de platenspeler/recorder. 

 Open de behuizing niet aangezien dit tot beschadiging van de elektrische circuits 

of een elektrische schok kan leiden. Als een vreemd object in het apparaat komt, 

neem contact op met de handelaar. 

 Verplaats het apparaat voorzichtig en voorkom schokken. 

 Wanneer u de stekker uit het stopcontact verwijdert, niet aan het snoer trekken. 

 Om te beslissen of het apparaat vervangen dient te worden, raadpleeg een 

ervaren deskundige. 

 Bij langdurig niet gebruiken dient de stekker uit het stopcontact te worden 

verwijderd. 

 Voor het reinigen van het apparaat, volg de aanwijzingen. 

 Probeer het apparaat niet te reinigen met een chemisch middel aangezien dit het 

oppervlak kan beschadigen. Gebruik een droge, schone doek. 

 Het apparaat dient gerepareerd te worden door een gekwalificeerd persoon 

indien: 

· De voedingskabel beschadigd is 

· Objecten of vloeistof in het apparaat gevallen zijn 

· Het apparaat is blootgesteld aan regen 

· Het apparaat niet correct werkt zonder dat dit aan de buitenzijde zichtbaar is 

· Het apparaat gevallen is en de subwoofer is gebroken 

 De gebruiker dient het apparaat niet op een andere wijze te onderhouden dan 

beschreven. De garantie zal komen te vervallen. 

 Bewaar de handleiding op een veilige plek voor toekomstig gebruik. 

http://@teknihall.nl
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FUNCTIES VAN DE USB PLATENSPELER 

1. Platenspeler met 3 snelheden: 33, 45, 78 RPM.   

2. Riem aangedreven met een semi-automatische afspeelarm.   

3. Keramische cartridge met diamanten naald.  

4. Ingebouwde 45 rpm adapter.  

5. USB 2.0 poort voor aansluiting computer. 

6. USB en SD/MMC poort voor coderen en decoderen. 

7. Aux lijn in jack. 

8. Hoofdtelefoon lijn uit jack. 

9. Verwijderbare semi-transparante plastic stofbeschermer. 

10. Vol bereik stereo luidsprekers . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste updates. 
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OMSCHRIJVING 

1. Beschermkap 

2. Mapselectie 

3. Geluidsbron 

4. Opnemen 

5. Verwijderen 

6. Hoofdtelefoonaansluiting  

3.5 mm 

7. Aan/Uit-schakelaar en  

volume 

8. USB-poort 

9. Kaartslot 

10. Display 

11. Vorige 

12. Afspelen/pauze 

13. Stoppen 

14. Volgende 

15. AUX IN 3.5mm 

16. Opnamevolume 

17. Functieschakelaar 

18. RCA (R/L) uit  

19. Adapter for 45 rpm. 

20. Toonarm instellen 

21. Toonarm lifthendel 

22. Auto-stopschakelaar 

23. Snelheidsschakelaar 33,  

45 of 78 rpm. 

24. Keramische pick-up 

25. Platenspeler 

26. Wisselstroom 

voedingskabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste updates. 
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STARTEN 

Hoofdaansluitingen 

Deze platenspeler is gecertificeerd voor gebruik met een voeding van 240V/50Hz. 

 

Aansluiten 

1. Sluit de voedingskabel aan op een 240v/50Hz stopcontact 

2. Zet de functieschakelaar op de PHONO/USB&SD stand. Uw systeem is nu klaar om de 

muziek af te spelen.  

 

Een plaat afspelen 

1. Zet functieschakelaar van de platenspeler op de PHONO stand. Plaats de plaat van 

uw keuze op de platenspeler. Als het een 45rpm plaat is, vergeet dan niet om de 

adater op de opnamespindel te plaatsen. 

2. Kies de gewenste afspeelsnelheid. Gebruik de Snelheidsschakelaar om een snelheid 

te kiezen uit 33, 45 en 79 rpm. 

3. Zet de platenspeler aan door middel van de Aan/Uit-schakelaar. 

4. Ontklem de toonarmklem en hef de toonarm op met behulp van de lifthendel. 

5. Plaats de toonarm bij het juiste nummer van de plaat. De platenspeler zal 

automatisch beginnen te draaien. 

6. Zet de lifthendel omlaag, waarna de toonarm zichzelf langzaam op de plaat zal 

plaatsen en de plaat zal beginnen met speler. 

7. Als de Auto-stopschakelaar in de ON-positie op de platenspeler staat, zal de plaat 

automatisch stoppen bij het einde van de plaat.  

8. Als er aanvullende nummers zijn die niet worden afgespeeld met de Auto-

stopschakelaar in de ON-positie, probeer dan de Auto-stopschakelaar in de OFF-

positie te zetten om de aanvullende nummers af te speler.  

9. Draai de power/volume knop naar het gewenste geluidsniveau. 

 

Let op het volgende na het afspelen van een plaat 

· Hef de toonarm op. 

· Plaats de beschermkap weer op de pick-up en klem de toonarm met de klem vast. 

· Zet de platenspeler uit. 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste updates. 
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ONDERHOUD 

De pick-upnaald vervangen 

- Zie de figuren 1 t/m 8. 

 

 

Het pick-upelement vervangen 

- Zie de figuren 5 en 6. 

 

 

LET OP 

Wij adviseren u om uw platen met een antistatische doek schoon te maken om deze 

langer mee te laten gaan. Stof de naald van tijd tot tijd af met een zeer zachte, in 

alcohol ingedoopte kwast (van achter naar voren bewegen over het pick-upelement) 
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NIET VERGETEN BIJ HET VERPLAATSEN VAN UW PLATENSPELER 

· Plaats de beschermende kap over de naald. 

· Klem de toonarm met de toonarmklem. 

 

 

DIRECT OPNEMEN NAAR USB OF SD KAART 

Opnemen: 

1. Selecteer geluidsbron: PHONO of Externe geluidsbron via de AUX IN jack en speel het 

af. 

2. Plaats een USB geheugenstick of geheugenkaart. 

3. Druk nu op de REC knop en druk op de SOURCE knop om te kiezen tussen USB of 

geheugenkaart. Druk vervolgens nogmaals op de REC knop (een pijl wijst naar het 

geselecteerde geheugenapparaat), waarna de opname zal beginnen.  

4. Druk op de STOP knop om te stoppen. 

 

Opmerking: bij de eerste opname met een nieuw geheugenapparaat zal een RECORDO 

map worden aangemaakt op de opgenomen bestanden op te slaan. 

 

Speel muziek van een USB stick of SD kaart 

1. Plaats een USB geheugenstick in de USB poort of plaats een geheugenkaart in het 

CARD slot. 

2. Plaats de functie schakelaar in de USB/SD positie en druk op de SOURCE knop om de 

bron te  selecteren. 

3. Het apparaat ondersteunt MP3 of WMA formaat. Druk tijdens het afspelen eenmaal 

op de PLAY/PAUSE knop om het afspelen te pauzeren en druk nogmaals om het 

afspelen te hervatten. 

4. Druk eenmaal op de PREV knop om het vorige nummer af te spelen. Houd ingedrukt 

om snelterug te spoelen. Druk eenmaal op de NEXT knop om het volgende nummer 

af te spelen. Houd ingedrukt om snel vooruit te spoelen. 

5. Druk op de FOLDER+ knop, het apparaat zal van de eerste tot de laatste map zoeken 

naar muziekbestanden zoeken op de geheugenapparaten, met uitzondering van de 

RECORDO map welke automatisch wordt aangemaakt bij de eerste opname. Druk 

herhaaldelijk om nogmaals te doorzoeken. 

6. Om muziek in de RECORDO map af te spelen hoeft u alleen op de opname-knop te 

drukken, en nogmaals om te wisselen tussen de RECORDO map en normale mappen. 

Om te wisselen tussen artiestbestanden in normale mappen, druk op de selectie-

knop. 

7. Druk op de STOP knop om te stoppen. 

 

 

 

http://@teknihall.nl
http://www.teknihall.nl/


 

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001.  

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut. 10 
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl. ENV-1324 

 

HOOFDTELEFOON UIT 

1. De platenspeler kan aangesloten worden op een versterker of speakers middels een 

3.5mm aansluiting. 

2. Verbind met de input van uw versterker. 

3. Let op: Het geluid kan vervormen bij gebruik van Phone input of een versterker.  

Gebruik een AUX input als dit het geval is. 

4. Als u een 3.5mm aansluiting verbindt, zullen de speakers van de platenspeler 

automatisch op mute gaan. 

 

 

AUX IN 

1. Een extern geluidsapparaat kan afgespeeld en opgenomen worden via de 

platenspeler. 

2. Het extern geluidsapparaat kan opgenomen worden op een USB-geheugenstick of 

SD-kaart. 

 

 

 

VERWIJDERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste updates. 

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met 
het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale 
autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u 
details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving. 

Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, 
delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en 
schadelijk voor de menselijke gezondheid als afval bestaande uit 
elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt 
weggegooid. 
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