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• By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
• If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
• Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
• The appliance must be placed on a stable, level
surface.
• The user must not leave the device unattended
while it is connected to the supply.
• This appliance is only to be used for household
purposes and only for the purpose it is made
for.
• This appliance shall not be used by children
from 0 year to 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the
appliance. Keep the appliance and its cord out
of reach of children aged less than 8 years.
Cleaning and user maintenance shall not be
made by children unless older than 8 and
supervised.
• To protect yourself against an electric shock, do
not immerse the cord, plug or appliance in the
water or any other liquid.
• To completely disconnect the power input, the
AC/DC adaptor of the apparatus should be
disconnected from the mains, as the
disconnected device is the AC/DC adaptor of
apparatus.
•
Within an equilateral triangle, is used to
indicate that a specific component shall be
replaced only by the component specified in
that documentation for safety reason.
•
LIGHTNING FLASH WITH
ARROWHEAD SYMBOL  within an equilateral
triangle, is intended to alert the user to the
presence of uninsulated dangerous voltage
within the products enclosure that may be of
sufficient magnitude to constitute a risk of
electric shock to persons.
•
Class 1 invisible laser radiation present.
avoid longterm viewing of laser.
• The mains plug is used as the disconnect
device and it shall remain readily operable. To
completely disconnect the power input, the
Mains plug of the apparatus must be
disconnected from the mains Completely. The
mains plug should not be obstructed or should
be Easily accessed during intended use.
• No naked flame sources such as lighted
candles should be placed on the apparatus.
• Attention should be drawn to environmental
aspects of battery disposal.
• WARNING: The battery (battery or batteries or
battery pack) shall not be exposed to excessive
heat such as sunshine, fire or the like.
Warning

• Do not ingest the battery, Chemical Burn
Hazard
• (The remote control supplied with) This product
contains a coin/button cell battery. If the coin /
button cell battery is swallowed, it can cause
severe internal burns in just 2 hours and can
lead to death.
• Keep new and used batteries away from
children.
• If the battery compartment does not close
securely, stop using the product and keep it
away from children.
• If you think batteries might have been
swallowed or placed inside any part of the
body, seek immediate medical attention.
PARTS DESCRIPTION
1. Power button
2. Eject button
3. Up/ Fast Forward button
4. Down/ Rewind button
5. Mode/ Stop button
6. MEM Scan/ AMS / Play/ Pause button
7. Alarm 1/ volume down button

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Alarm 2/ volume up button
Preset+/ Repeat button
Preset button
Prog. /MEM button
Function/ User button
Automatic off Timer / Dimmer control button
Timer button
CDtray
Display
Auxillary input
DCinput
ACadapter
Antenna
Battery Compartment
Mounting Plate

BEFORE THE FIRST USE
Installation
• With the supplied mounting plate you can install the appliance under, for
example, a wall cupboard . For the installation of the appliance proceed
as follows:
• Slide the mounting plate to the rear and remove the mounting plate.
• Select a suitable installation location for the appliance.
• Hold the mounting plate under the installation location. Thereby the front
edge of the mounting plate should be approx. 2.2cm behind the front of
the cupboard so that, after the installation, the appliance is flush with the
cupboard.
• Mark the 4 securing points with a pencil.
• Using a spike or nail, make a small depression at the retaining lug into
the respective depression on the mounting plate.
• Firmly screw the mounting plate on with the supplied screws
• Place the appliance aslant, with the recesses in the top face of the
appliance, in the mounting plate until the appliance audibly locks into
place.
• Check to ensure that the appliance is securely fastened.
USE
Setting up the device
• When the unit is powered up first time, the automatic update function will
start automatically. The message “PLEASE WAIT FOR SETTING
THANKS “ will flash on the display. The device will automatically set the
date and time
• The automatic setup can take up to 10 minutes, please wait until the
setup is completed
• Pressing any button will cancel the automatic setup. To restart the
automatic setup, please unplug the device, and reinsert the ACadapter
after 30 seconds
Using the Radio
• Basic Functions
– Press the power button once to turn on the unit
– Press the function/ user button to select Radio
– Press the Preset + and Preset  buttons to select the desired preset
memory station.
– Press the power button again to turn off the unit
• Select User
– When the radio is turned on, press and hold the function/ user button
for 1 second to change the current USER. The selected “USER A” or
“USER B” will be shown on display for 8 seconds.
– Each user can save up to 32 stations in memory
• Searching and saving radio stations manually
– Manually tune the frequency with the up and down buttons
– To store a station to memory, press the PROG/ MEM button, then
select the desired preset with the Preset + and Preset  buttons. Press
the PROG/ MEM button again to save the station to the chosen
preset.
• Searching and saving radio stations automatically (AMS)
– Press and hold the MEM Scan/AMS button for 3 seconds to activate
AMS mode.
– In this mode, the radio will automatically scan and store radio stations.
It will scan for stations until it has scanned all the frequencies, or after
it has used up all the presets. After this, AMS mode will finish
automatically.
Using the CDplayer
• Basic functions
– Press the power button once to turn on the unit
– Press the function/ user button to select CD
– Press the power button again to turn off the unit
– Press the eject button to open the CDtray, then insert the CD. Press
the eject button again to close the CD tray, please wait while the
device reads the data from the CD
– The device will start playing automatically. Press the play/ pause
button to pause or resume the music
– Press the preset + button to select the play back mode. The modes
are "play all", "repeat one", "repeat all" or "random"
– Press and hold the up/ fast foward button to fast forward, press once
to skip to the next track
– Press and hold the down/ rewind button to rewind, press once to skip
to the previous track
• Program play
– When the CDplayer is stopped, press the PROG button once to enter
the program mode
– Select the first track with the up and down buttons, press the PROG
button to confirm and select the next track
– Continue to complete the playlist (up to 20 tracks), then press the play
button
– Press the stop button twice to cancel the playlist
Using the AUXIN function
• Connect your audio source with a 3.5mm jack to the AUXinput on the
back of the device
• Press the power button once to turn on the unit
• Press the function/ user button to select AUX
• Use the controls on you source device to control the playback
Sound and volume settings
• Control the volume with the volume + and volume  buttons
• Change the equalizer settings with the EQ button on the remote
Using the alarm function
• Press the alarm 1 or alarm 2 button. The alarm time will start flashing
• Adjust the time with the up and down buttons. Hold the buttons to adjust
faster.
• Press the timer button to change the type of alarm between daily (Su Mo
Tu We Th Fr Sa ), weekend (Sa Su )and weekday ( Mo Tu We Th Fr)
• Press and hold the timer button to choose a single day. Press timer
again to choose the desired day. Press and hold the timer button again
to exit.
• Press the same alarm key again to select the desired type of alarm. You
can choose between buzzer, radio or CD. A corresponding symbol will
be visible on the display. If there is no visible symbol, it means the alarm
is disabled.
• When the alarm goes off, you can end it by pressing any button.

Using the cooking timer
• Press the timer button once to enter the timer mode, adjust the time with
the up and down buttons.
• Press the timer button again to start the cooking timer.
• When the timer is running, press the timer button twice to pause. Press
the timer button again to resume. Press and hold the timer button to end
to prematurely end the cooking timer.
• In the last 30 seconds before the alarm starts, the device will beep 10
times.
• When the alarm goes off, you can end it by pressing the timer button
Locking the buttons
• You can lock the buttons by pressing and holding the lock button for
three seconds
• To unlock the buttons, press and hold the lock button again
Using the sleep timer function
• To activate the sleep timer press the Automatic off Timer (AOT) button.
Press the button multiple times to select a time between 90 and 10
minutes.
• The sleep timer will start automatically when no buttons are pressed for
10 seconds
Using the dimmer function
• Press and hold the DIM button to dim the display
• Press and hold the DIM button again to deactivate the dim function
Battery backup function
• Insert a CR2032 battery in the battery compartment at the bottom of the
device
• In case of a power outage, the device will remember the user setting
• Please be aware that the device will not operate on battery power alone,
the battery is strictly for the backup function
CLEANING AND MAINTENANCE
• Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
• Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
GUARANTEE
• This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid
if the product is used in accordance to the instructions and for the
purpose for which it was created. In addition, the original purchase
(invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
• For the detailed warranty conditions, please refer to our service website:
www.service.tristar.eu
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the
end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling
of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the
appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this
important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By
recycling of used domestic appliances you contribute an important push to
the protection of our environment. Ask your local authorities for
information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at service.tristar.eu!

NL Gebruiksaanwijzing
VEILIGHEID

• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
• Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
• Verplaats het apparaat nooit door aan het
snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer
nergens in verstrikt kan raken.
• Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
• De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
• Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht
staan.
• Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
• Om de voeding volledig uit te schakelen, moet
de stekker van de AC/DCadapter uit het
stopcontact worden verwijderd, omdat de AC/
DCadapter het apparaat van stroom voorziet.
•
UITROEPTEKEN  in een gelijkbenige
driehoek  wordt gebruikt om aan te geven dat
een specifiek onderdeel om veiligheidsredenen
alleen mag worden vervangen door het
onderdeel dat in de documentatie is
gespecificeerd.

•
LICHTFLITS MET PIJLSYMBOOL  in
een gelijkbenige driehoek  wordt bedoeld als
waarschuwing voor de aanwezigheid van
ongeïsoleerde gevaarlijke voltage in de
productbehuizing die sterk genoeg is om een
risico van elektrische schok te vormen voor
personen.
•

•

•
•
•

Klasse 1 onzichtbare laserstraling
aanwezig. Vermijd langdurig kijken naar de
laser.
Met de netstekker kunt u het apparaat
afkoppelen en deze moet dus gemakkelijk
bereikbaar blijven. Haal om het apparaat
volledig van de voeding af te koppelen de
netstekker volledig uit het stopcontact. De
netstekker mag niet worden belemmerd en
moet gemakkelijk toegankelijk zijn tijdens het
beoogde gebruik.
Plaats geen open vuur, zoals brandende
kaarsen, op het apparaat.
Neem milieuvoorschriften in acht bij het
weggooien van de batterijen.
WAARSCHUWING: De batterij (batterij,
batterijen of batterijdoos) dient niet te worden
blootgesteld aan extreme hitte, zoals direct
zonlicht, vlammen en dergelijke.

Waarschuwing

• Slik de batterij niet in, dit kan tot chemische
brandwonden leiden
• (De afstandsbediening geleverd bij) Dit product
bevat een knoopcelbatterij. Als de
knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan deze
binnen 2 uur ernstige interne en mogelijk zelfs
fatale brandwonden veroorzaken.
• Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het
bereik van kinderen.
• Gebruik als het batterijcompartiment niet goed
sluit het product niet langer en houd het buiten
het bereik van kinderen.
• Raadpleeg als u het vermoeden heeft dat
batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel
zijn gestopt onmiddellijk een arts.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Aan/uitknop
2. Uitwerpknop
3. Omhoog/Vooruitspoelknop
4. Omlaag/Terugspoelknop
5. Modus/Stopknop
6. MEM Scan / AMS / Afspelen/Pauzeknop
7. Alarm 1 / Volume omlaagknop
8. Alarm 2 / Volume omhoogknop
9. Preset+ / Herhaalknop
10. Preset knop
11. Programmeer/Geheugenknop
12. Functie/Gebruikersknop
13. Timerknop voor automatisch uitschakelen / Dimmerbedieningsknop
14. Timerknop
15. CDlade
16. Display
17. Auxingang
18. DCingang
19. ACadapter
20. Antenne
21. Batterijcompartiment
22. Montageplaat
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Installatie
• Met de bijgeleverde montageplaat kunt u het apparaat onder
bijvoorbeeld een wandkast installeren. Ga voor de installatie van het
apparaat als volgt te werk:
• Schuif de montageplaat naar achteren en verwijder de montageplaat.
• Kies een geschikte plek voor de installatie van het toestel.
• Houd de montageplaat onder de plek voor de installatie. De voorrand
van de montageplaat moet zich ongeveer 2,2 cm achter de voorkant van
de kast bevinden, zodat het apparaat na de installatie gelijk is met de
kast.
• Markeer de 4 bevestigingspunten met een potlood.
• Maak met een spijker een kleine inkeping in de bevestigingslip in de
respectievelijke inkeping op de montageplaat.
• Schroef de montageplaat er stevig op met de bijgeleverde schroeven.
• Plaats het apparaat schuin, met de uitsparingen in de bovenzijde van
het apparaat, in de montageplaat totdat het apparaat hoorbaar vastklikt.
• Zorg ervoor dat het apparaat goed vastzit.
GEBRUIK
Het apparaat instellen
• Als het apparaat voor de eerste keer ingeschakeld wordt, start de
automatische updatefunctie automatisch. De melding "PLEASE WAIT
FOR SETTING THANKS" knippert op de display. Het apparaat stelt
automatisch de datum en de tijd in.
• Het automatisch instellen kan tot 10 minuten duren. Wacht totdat het
instellen voltooid is.
• Druk op een willekeurige knop om het automatisch instellen te
annuleren. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats de AC
adapter na 30 seconden terug om het automatisch instellen opnieuw te
starten.
De radio gebruiken
• Basisfuncties
– Druk eenmaal op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.
– Druk op de functie/gebruikersknop om Radio te selecteren.
– Druk op de preset+ en preset knoppen om het gewenste vooraf
ingestelde station in het geheugen te selecteren.
– Druk nogmaals op de aan/uitknop om het apparaat uit te schakelen.
• De gebruiker selecteren
– Houd als de radio is ingeschakeld de functie/gebruikersknop 1
seconde ingedrukt om de huidige gebruiker te wijzigen. De
geselecteerde "USER A" of "USER B" wordt gedurende 8 seconden
op de display getoond.

– Iedere gebruiker kan tot 32 zenders in het geheugen opslaan.
• Handmatig radiostations zoeken en opslaan
– Stem handmatig af op de frequentie met de omhoog en omlaag
knoppen.
– Druk op de programmeer/geheugenknop en selecteer vervolgens de
gewenste preset met de preset+ en preset knoppen om een station in
het geheugen op te slaan. Druk nogmaals op de programmeer/
geheugenknop om het station op de gekozen preset op te slaan.
• Automatisch radiostations zoeken en opslaan (AMS)
– Houd de knop voor de geheugenscan/AMS 3 seconden ingedrukt om
de AMSmodus te activeren.
– In deze modus zal de radio automatisch scannen en radiostations
opslaan. Het scannen naar stations zal doorgaan tot alle frequenties
zijn gescand of alle voorinstellingen zijn verbruikt. Hierna zal de AMS
modus automatisch worden beëindigd.
De CDspeler gebruiker
• Basisfuncties
– Druk eenmaal op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.
– Druk op de functie/gebruikersknop om cd te selecteren.
– Druk nogmaals op de aan/uitknop om het apparaat uit te schakelen.
– Druk op de uitwerpknop om de cdlade te openen. Plaats de cd. Druk
nogmaals op de uitwerpknop om de cdlade te sluiten. Wacht terwijl
het apparaat de gegevens van de cd leest.
– Het apparaat begint automatisch met afspelen. Druk op de afspelen/
pauzeknop om de muziek te pauzeren of te hervatten.
– Druk op de preset+ knop om de afspeelmodus te selecteren. De modi
zijn 'alles afspelen', 'één track afspelen', 'alles herhalen' of 'willekeurig'
– Houd de omhoog/vooruitspoelknop om vooruit te spoelen. Druk deze
eenmaal in om naar de volgende track te gaan.
– Druk op de omlaag/terugspoelknop en houd deze vast om terug te
spoelen. Druk eenmaal op de knop om naar de vorige track te gaan.
• Programma afspelen
– Druk als de cdspeler is gestopt eenmaal op de programmeerknop om
de programmeermodus te activeren.
– Selecteer de eerste track met de omhoog en omlaagknoppen. Druk
op de programmeerknop om te bevestigen. Selecteer de volgende
track.
– Ga door tot de afspeellijst (maximaal 20 tracks) gereed is. Druk
vervolgens op de afspeelknop.
– Druk tweemaal op de stopknop om de afspeellijst te annuleren.
De AUXIN functie gebruiken
• Sluit uw audiobron met een 3,5 mmaansluiting aan op de AUXingang
aan de achterzijde van het apparaat.
• Druk eenmaal op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.
• Druk op de functie/gebruikersknop om AUX te selecteren.
• Gebruik de knoppen op uw bronapparaat om het afspelen te bedienen.
Geluids en volumeinstellingen
• Regel het volume met de volume+ en volume knoppen.
• Wijzig de equalizerinstellingen met de EQknop op de
afstandsbediening.
De alarmfunctie gebruiken
• Druk op de Alarm 1 of Alarm2 knop. De alarmtijd begint te knipperen.
• Wijzig de tijd met de omhoog en omlaagknoppen. Houd de knoppen
ingedrukt om het wijzigen te versnellen.
• Druk op de timerknop om het alarmtype te wijzigen tussen dagelijks (zo
ma di wo do vr za), weekend (za zo) en weekdag (ma di wo do vr).
• Houd de timerknop ingedrukt om één dag te kiezen. Druk nogmaals op
de timerknop om de gewenste dag te kiezen. Houd de timerknop
nogmaals ingedrukt om de timerfunctie te stoppen.
• Druk nogmaals op dezelfde alarmknop om het gewenste alarmtype te
selecteren. U kunt kiezen tussen de zoemer, radio of CD. Het
bijbehorende symbool wordt zichtbaar op de display. Indien er geen
zichtbaar symbool is, betekent dit dat het alarm is uitgeschakeld.
• Druk als het alarm afgaat op een willekeurige knop om het te stoppen.
De kookwekker gebruiken
• Druk eenmaal op de timerknop om de timermodus te activeren. Wijzig
de tijd met de omhoog en omlaagknoppen.
• Druk nogmaals op de timerknop om de kookwekker te starten.
• Druk als de timer loopt tweemaal op de timerknop om tijdelijk te
onderbreken. Druk nogmaals op de timerknop om te hervatten. Houd de
timerknop ingedrukt om de kookwekker voortijdig te stoppen.
• De laatste 30 seconden voordat het alarm begint, zal het apparaat 10
keer piepen.
• Druk als het alarm afgaat op de timerknop om het alarm te stoppen.
De knoppen vergendelen
• Houd de vergrendelingsknop drie seconden ingedrukt om de knoppen te
vergrendelen.
• Houd de vergrendelingsknop nogmaals ingedrukt om de knoppen te
ontgrendelen.
De slaaptimerfunctie gebruiken
• Druk op de timerknop voor automatisch uitschakelen (AOT) om de
slaaptimer te activeren. Druk meerdere malen op de knop om een tijd
tussen 90 en 10 minuten te selecteren.
• De slaaptimer begint automatisch wanneer er gedurende 10 seconden
geen knoppen worden ingedrukt.
De dimmerfunctie gebruiken
• Houd de dimmerknop ingedrukt om de display te dimmen.
• Houd de dimmerknop nogmaals ingedrukt om de dimmerfunctie uit te
schakelen.
Batterijbackupsysteem
• Plaats een CR2032 batterij in het batterijcompartiment aan de
onderzijde van het apparaat.
• In het geval van een stroomstoring onthoudt het apparaat de
gebruikersinstellingen.
• Bedenk dat het apparaat niet alleen op batterijvoeding werkt. De batterij
dient uitsluitend als reservevoeding.
REINIGING EN ONDERHOUD
• Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en
schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit
beschadigt het apparaat.
• Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
GARANTIE
• Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is.
Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie)
te worden overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de
retailer en het artikelnummer van het product.
• Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
servicewebsite: www.service.tristar.eu
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het

recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
service.tristar.eu!

