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1. Inleiding
Dank u voor de aankoop van de Classic Jukebox van Sound Leisure, 's werelds
toonaangevende jukebox-fabrikant. Dit product is ontworpen en gebouwd om u vele
jaren probleemloos plezier te bieden.
Deze gebruikershandleiding bevat alle informatie die u nodig hebt om de jukebox te
installeren en veilig te gebruiken.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deze aanwijzingen lezen.
De aanwijzingen bewaren.
Alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
De aanwijzingen opvolgen.
Het apparaat niet in de buurt van water gebruiken.
Uitsluitend met een droge doek schoonmaken.
De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeren volgens de aanwijzingen van de
fabrikant
8. Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels en
andere apparatuur (zoals versterkers) die warmte produceren.
9. De beveiliging van de gepolariseerde of geaarde stekker niet neutraliseren. Een
gepolariseerde stekker heeft 2 pinnen waarvan de ene breder is dan de andere. Een
geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde pin voor aarding. De brede pin of
de derde pool zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet op
uw stopcontact past, een elektricien raadplegen voor de vervanging van het
verouderde stopcontact.
10. Voorkom dat mensen op het netsnoer kunnen lopen of dat het netsnoer bekneld
kan raken, vooral bij de stekkers, stopcontacten en daar waar het netsnoer uit het
apparaat komt.
Gebruik uitsluitend toebehoren/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
12. Gebruik uitsluitend de wagen, stand, beugel of tafel gespecificeerd door de fabrikant
of geleverd met het apparaat. Bij gebruik van een wagen is voorzichtigheid geboden
bij het verplaatsen van de wagen/apparaat-combinatie om schade of letsel door
kantelen te voorkomen.
13. Het apparaat loskoppelen bij onweer of wanneer het apparaat langere tijd niet wordt
gebruikt.
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14. Onderhoud overlaten aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is
vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld bij schade
aan het netsnoer of de stekker, wanneer vloeistof in het apparaat is terechtgekomen,
wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet
normaal werkt of is gevallen.
Aanvullend
Deze jukebox bevat hoogspanning en onderdelen die erg heet worden. Geen onderhoud
aan het apparaat uitvoeren tenzij specifiek beschreven in deze handleiding.Als de jukebox
niet correct werkt, het apparaat uitschakelen en de gids “Problemen verhelpen” achterin
deze handleiding raadplegen. Het apparaat heeft binnenin geen onderdelen die
onderhoud vereisen.
Deze jukebox is zwaar. NIET proberen het apparaat op te tillen.
Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
De hoofdstekker is een scheidingsvoorziening en moet als zodanig gemakkelijk kunnen
worden bediend.
WAARSCHUWING: Om het risico van brand of een elektrische schok te verminderen
mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
Zekeringen moeten altijd met zekeringen van hetzelfde type worden vervangen.
Terminals gemarkeerd met het hieronder getoond symbool
hebben gevaarlijke spanning. De aansluiting van externe
bedrading moet uitgevoerd worden door een elektricien of
goedgekeurde kabels moeten worden gebruikt.

Hoge spanning
Bubbelbuizen
De bubbelbuizen aan de bovenkant en zijkanten van de pilasters mogen alleen door
bevoegd personeel worden gerepareerd. Ze bevatten kleine hoeveelheden schadelijke
chemische DCM (dichloormethaan). Bij lekkage door een ongeval zal de chemische stof
meestal verdampen. Neem in dat geval echter de onderstaande maatregelen. De ruimte
onmiddellijk ventileren door de deuren en ramen te openen. De kamer verlaten totdat
alle geur is verdwenen. Alle eventuele ontstekingbronnen doven.Vermijd inademen van
dampen en contact met de huid. Als er contact is met de huid, onmiddellijk wassen met
zeep en water en verontreinigde kleding uittrekken en wassen.
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2. Inontvangstname/Vervoer-modus
Nadat de jukebox op de gewenste plaatst is geïnstalleerd, de onderstaande aanwijzingen
opvolgen om het apparaat in gebruik te nemen. De sleutels om jukebox te openen
bevinding zich aan de achterkant van de behuizing. Gebruik de sleutels om de sloten
aan de zijkant en achterkant van de behuizing te openen. Zie hieronder (FIG 1). De
sleutel geeft ook toegang tot de geldlade binnenin de jukebox.

POSTITIES VAN DE SLOTEN
SLOT VAN
BEHUIZING.

SLOT VAN
DEUR
ACHTERZIJDE

HOOFDSCHAK
ELAAR

FIG 1
5

Bij aflevering staat de Jukebox in de Vervoer-modus. De onderstaande aanwijzingen
opvolgen om de Jukebox in de Bedrijfs-modus te zetten.
i) Het slot van de behuizing ontgrendelen en de deur van de jukebox openen.
ii) Verwijder de horizontale vervoerbalk (zie fig. 2) door de bevestigingschroeven met
de zwarte doppen aan beide uiteinden los te draaien. De schroeven weer aanbrengen
nadat de balk is verwijderd.
De vervoerbalk bewaren om later te kunnen gebruiken. Deze niet binnenin het apparaat
bewaren.

MECHANISME
VERVOERSMODUS

FIG 2

BORGSCHROEVEN
HORIZONTALE
VERVOERSBALK

HORIZONTALE
VERVOERSBALK
VERVOERSCHAKELAAR

6

iii) Zoek de 4 vleugelmoeren onder de plank van het CD-mechanisme. (zie hieronder
fig. 3) De vleugelmoeren losdraaien totdat ze vrij draaien (dit helpt het mechanisme te
'zweven' en zorgt voor optimale prestaties).
iv) De jukebox aansluiten en inschakelen met de hoofdschakelaar. (de locatie van de
hoofdschakelaar is getoond in Fig. 1 op bladzijde 5). Het LED-display aan de voorkant
(op de plank voor het CD-mechanisme) toont de melding "TRANSIT" (VERVOER).
v) Zoek de vervoerschakelaar aan de binnenkant van de behuizing. (zie fig. 3) De
Bedrijfstand inschakelen; het CD-hefmechanisme loopt naar links en keert dan terug
naar het midden. Het LED-display aan de voorkant toont "OPE".
vi) De deur van de jukebox sluiten. De melding "CH 01" verschijnt bovenin het display.
Daaronder verschijnt "100 - 01"
vii) De jukebox is nu klaar voor gebruik.
LOCATIE VAN BORGSCHROEVEN EN VERVOERSCHAKELAAR

Vleugelmoeren x 4. Deze losdraaien
om het mechanisme te laten
"zweven".

Vervoerschakelaar

FIG 3
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De Jukebox verplaatsen
Als u de Jukebox wilt verplaatsen of kantelen, is het aanbevolen het apparaat in de
Vervoer-modus te zetten. Het is niet nodig de cd’s te verwijderen omdat de horizontale
vervoerbalk ze op hun plaats houdt. De onderstaande aanwijzingen opvolgen om de
Jukebox in de Vervoer-modus te zetten.
i) Open de deur aan de voorkant terwijl de Jukebox is ingeschakeld.
ii) Zet de vervoerschakelaar terug op de Vervoer-stand.
iii) Het hefmechanisme keert terug naar het midden
iv) De vleugelmoeren van het mechanisme weer vastdraaien en erop letten
dat het display TRANSIT aangeeft. Nu de twee vervoerbalken weer
aanbrengen.
v) De Jukebox uitschakelen en de deur sluiten. De Jukebox kan nu veilig
worden verplaats.

3) Titelkaarten en cd's plaatsen
Titelkaarten
Blanco cd-titelkaarten en installatiesoftware voor de cd’s zijn met het apparaat
meegeleverd. Dit helpt u om de titelkaarten af te drukken zonder elk muzieknummer
apart te moeten intypen of met de hand te schrijven.
Let op:
De cd-software is niet in staat om zelfgemaakte compilatiealbums te lezen.
Soorten titelkaarten
De kaarten vereist voor het titelrek van de Jukebox zijn van het type "SL split - 2-delige
titelkaart." Deze zijn horizonaal geperforeerd en moeten, na te zijn afgedrukt, in het
titelrek worden geschoven.
Extra kaarten kunnen gekocht worden op onze website:
www.classicjukeboxes.co.uk/Title-Cards/
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SL SPLIT - 2-delige
titelkaarten voor
gebruik in het titelrek
van uw Jukebox

De titelkaarten beginnen bij nummer 100 en eindigen bij 179.
Hieronder volgen aanwijzingen over het veranderen van de titelkaarten in het rek.
“Flip”-toets van titelrek

Titelrek houder

FIG 4

Borgmoeren van messing
Clips van bedrading van titelrek
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i) Ontgrendel en open de deur van de jukebox. De houder voor het titelrek bevindt
zich aan de binnenkant van de deur.
ii) De bedrading voorzichtig losmaken van de clips van het titelrek. Dit maakt het
mogelijk het titelrek te verwijderen.
iii) Schuif de bouten van de messing getoond in Fig. 4 naar de ontgrendelde stand.
iv) Verwijder het titelrek uit de jukebox zoals getoond in Fig. 5.

FIG 5
De afbeelding toont de
houder van het titelrek
verwijderd uit de jukebox.

v) Na het verwijderen van het titelrek uit de jukebox kunt u de titelkaarten in het titelrek
plaatsen. Gebruik de “flip”-toets aan de zijkant van het titelrek (getoond in fig. 4) om het
titelrek naar de volgende pagina te draaien.
HET TITELREK NIET MET DE HAND DRAAIEN OM SCHADE AAN HET
MECHANISME VAN HET TITELREK TE VOORKOMEN
vi) Nadat u de kaarten hebt geplaatst, het titelrek in de behuizing terugplaatsen en
vastzetten met de borgmoeren van de messing.Vervolgens de bedrading weer stevig aan
de clips bevestigen.
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Compact Disc
Het rek voor de cd’s is genummerd om te corresponderen met de titelkaarten.
Sleuf 00 = titelkaart 100
Sleuf 01 = titelkaart 101
Sleuf 02 = titelkaart 102 enz.
Plaats de cd's met het cd-etiket naar rechts gericht, (zie Fig. 6).

FIG 6
Fig. 6 : Let op: de cd's worden geplaatste met de labels naar RECHTS
Het mechanisme heeft ruimte voor 80 cd’s.
ZORG ERVOOR DAT DE CD’S ZEER PRECIES EN RECHT WORDEN
INGEVOERD.
Dit is nodig om te voorkomen dat het mechanisme de cd’s niet goed verwerkt en de
cd’s of het mechanisme beschadigt
Als de jukebox moet worden verplaatst, altijd controleren of de cd’s nog correct zijn
uitgelijnd en niet zijn verschoven.
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4) De jukebox gebruiken
Nummers selecteren
Wanneer de discs en titelkaarten zijn geïnstalleerd, kunnen nummers geselecteerd
worden met het toetsenbord aan de voorkant van de jukebox of via de afstandsbediening.
Druk op de rode toets onder nummer '9' op toetsenpaneel om door de pagina’s met titel
te bladeren.
Selecteer het 3-cijferige nummer voor de cd en vervolgens het 2-cijferige nummer om
een track te selecteren. De ingevoerde nummers worden getoond wanneer ze worden
ingevoerd. Selecteer het 3-cijferige cd-nummer en dan het 2-cijferige tracknummer “00”
om het hele album af te spelen zonder alle tracknummers in te voeren..
Druk op ‘EJECT DISC’ op de infrarood afstandsbediening om de cd uit te werpen.
Druk op 'EJECT TRACK' op de infrarood afstandsbediening om een track uit te werpen.
Als u een fout maakt bij het invoeren van een nummer, op 'KYBRD CANCEL’ op de
infrarood afstandsbediening drukken om opnieuw te kiezen, of druk op “C" op het
toetsenpaneel van de jukebox.
Druk op 'SHUFFLE ON' op de afstandsbediening voor continu willekeurige weergave. Het
display toont kort de melding “SH ON” en een kleine stip verschijnt rechts onderin het
LED-display.
Als u deze functie wilt uitschakelen, druk u op 'SHUFFLE OFF'. Het display toont kort 'SH
OFF' en de stip rechtsonder verdwijnt.
Let op: Als de deur wordt geopend terwijl de jukebox speelt, wordt de cd uitgeworpen en
het cd-mechanisme keert terug naar de centrale positie.
Volume aanpassen
Als voorzorgsmaatregel tegen overbelasting van de luidsprekers, wordt het volume op
een laag niveau ingesteld wanneer de jukebox wordt ingeschakeld. Om het volume op het
gewenste niveau in te stellen: Selecteer een track, wacht totdat de cd wordt afgespeeld en
stel het volume in met 'Kanaal 1/2' volumetoetsen op de afstandsbediening (zie fig. 7 voor
de layout van de toetsen van de afstandsbediening. De volumetoetsen zijn in blauw
weergegeven).
Het display toont kort het volume als 'L -'. Het nummer is afhankelijk van het volume: 0
betekent uitgeschakeld en 50 betekent hoogste volume.
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De 'Kanaal 3/4' volumetoetsen (op de afstandsbediening) worden gebruikt om het
volume van de extra versterkerkanalen in te stellen. Zie sectie 6 "Extra luidsprekers
toevoegen".
De "MUTE"-toets op de afstandsbediening dempt de versterker en het display toont
'L-'. Druk op een van de andere volumetoetsen om het volume terug te zetten op het
eerdere niveau.

INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING

FIG 7

Let op: de
standby-toets is
nog niet
geïmplementeerd.

DIAMONDPACK
VERLICHTING
Zie de sectie over
Diamond Packverlichting

KANAAL 1/2
(stereo-paar)
Jukebox
luidsprekers

KANAAL 3/4
(stereo-paar)
Externe
luidsprekers
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5) Externe audioapparaten aansluiten
De Jukebox heeft de mogelijkheid om externe audio-apparaten aan te sluiten.
Audiobronnen zoals DAB-radio's of MP3-spelers kunnen worden aangesloten op de
AUX-ingangen voor weergave via de luidsprekers van de Jukebox.
Een audio-uitgang is beschikbaar om geluid van de Jukebox via een andere versterker
weer te geven, bijvoorbeeld Surround Sound of een Multi-room audiosysteem. Sluit een
stereo-phonokabel aan op de audio-uitgang op de break-out aansluitingen aan de
achterzijde van de jukebox (Fig. 9). Het audioniveau is ongeveer 2Vp-p maar is afhankelijk
van de audio die wordt afgespeeld.
Om een externe audiobron via de jukebox af te spelen, de uitgangsaansluitingen van het
apparaat aansluiten op een van de AUX-ingangen van de D4-versterker. (zie Fig. 8)
De versterker staat standaard in de automatische schakelmodus, wat betekent dat de 3
audio-ingangen prioriteit krijgen.
Als een cd wordt afgespeeld op de Jukebox, heeft dit voorrang en het display toont 'Ch
1'.
Als geen cd wordt afgespeeld, geeft de versterker voorrang aan de 'AUX 1 INPUT'. Als
op deze ingang 10 seconden audio wordt gedetecteerd, wordt deze ingang geactiveerd en
het display toont 'Ch 2'
Als geen cd wordt afgespeeld en geen audiosignaal gedetecteerd wordt op 'AUX 1
INPUT', krijgt 'AUX 2 INPUT’ voorrang. Als op deze ingang 10 seconden audio wordt
gedetecteerd, wordt deze ingang geactiveerd en het display toont 'Ch 3'.
Let op:
Het is aanbevolen dat het niveau van de audio-uitgang van het aangesloten apparaat
tussen ¾ en vol wordt gezet en dat het volume wordt geregeld met de volumeregelaar
van de Jukebox.
Het aangesloten apparaat moet in stereo worden aangesloten. Hoewel 2 AUX-ingangen
beschikbaar zijn, wordt een van deze gebruikt door accessoires zoals een Bluetoothontvanger of iPod-dock.
Het is mogelijk om de audio-ingangen handmatig te schakelen met de F1, F2, F3 toetsen
op de afstandsbediening. Neem contact op met Sound Leasure als u van deze
mogelijkheid gebruik wilt maken.
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FIG 8

WEERGAVE VAN D4 DIGITALE VERSTERKER

Microfooningang
6.35mm aansluiting

Aux-ingangen x 2 paar.
(Aux 1 links en rechts /
Aux 2 links en rechts)
Phono

Menukeuzetoetse
n Digitale Amp
Menu lager, Menu
hoger, - min, +
plus

FIG 9

De versterker breakout
box bevindt zich aan de
achterkant van de
jukebox
Jukebox Reset-toets

Versterker Audiouitgang phono
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6) Extra luidsprekers toevoegen
De D4 digitale versterker heeft 4 onafhankelijke uitgangen, geconfigureerd als 2
stereo-paren. Twee uitgangen worden gebruikt voor de interne luidsprekers van de
Jukebox (getoond op de versterker als Kanaal 1). De resterende 2 uitgangen (links en
rechts) zijn beschikbaar voor aansluiting van extra luidsprekers (getoond op
versterker als Kanaal 3).

FIG 10. (Getoond met aangesloten interne luidsprekers)
Aan de achterzijde van de Jukebox bevindt zich de 'Speaker Matching Pad’, (Fig. 10
hierboven). Extra luidsprekers moeten idealiter worden ingesteld in een stereoconfiguratie waarbij de linker luidspreker is aangesloten op CH3 en de rechter
luidspreker is aangesloten op CH4.
Het volume van deze luidsprekers wordt geregeld met de 'Kanaal 3/4' volumetoetsen
op de afstandsbediening. Dit zijn de VOL-toetsen RECHTS op het toetsenpaneel. De
toetsen aan de linker kant regelen kanalen ½, (zie fig. 7 op bladzijde 13). Alle
volumeregelaars worden gemarkeerd in blauw op het diagram.
De extra luidsprekers moeten elk versterkerkanaal met minimaal 4 ohm belasten.
Neem contact op met Sound Leasure als u niet zeker weet welke luidsprekers
geschikt zijn of wanneer u een luidsprekerinstallatie wilt gebruiken die afwijkt van de
configuratie die hierboven is beschreven.
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7) Versterkerinstellingen aanpassen
Het is mogelijk de audio-egalisatie van de versterker aan te passen aan een specifieke
omgeving of voorkeur. Er zijn aparte instellingen voor de interne luidsprekers van de
Jukebox (getoond op de versterker als Kanaal 1) en voor eventuele extra
luidsprekers die kunnen worden aangesloten (getoond op de versterker als Kanaal 3).
Druk op de 'MENU UP' of 'MENU DOWN' toetsen op de D4 versterker om de
verschillende menu’s te doorlopen. Druk op de '+' of '-' toetsen om de instelling van
het huidige menu te verhogen of te verlagen. Wijzigingen worden automatisch
opgeslagen. (De locatie van deze toetsen is getoond in Fig. 8 op bladzijde 15). Als
gedurende 1 minuut geen toetsen worden ingedrukt, keert de versterker terug in de
standaard-weergavemodus.
Hieronder vindt u een beschrijving van de beschikbare menu's voor Kanaal 1.Voor
het instellen van Kanaal 3 (extra luidsprekers) drukt u op de "Menu Up"-toets tot
"Kanaal 3" wordt weergegeven.Vervolgens de hieronder getoonde stappen herhalen.
Kanaal 1 Stereo / Mono-schakelaar
Dit menu wordt gebruikt om de versterker in te stellen op Stereo of 2 Kanaal Mono
Deze moet ingesteld blijven op 'Stereo'.
Kanaal 1 Master
Dit menu regelt het maximale volume dat kan worden ingesteld met de
afstandsbediening en moet worden gebruikt om het maximale geluidsniveau van de
Jukebox-luidsprekers in te stellen.
Kanaal 1 Bass
Dit menu regelt het basniveau van de Jukebox-luidsprekers.
Het is mogelijk het niveau met 15dB te verlagen of te verhogen.
Kanaal 1 Midden
Dit menu regelt het middenniveau van de Jukebox-luidsprekers.
Het is mogelijk het niveau met 15dB te verlagen of te verhogen.
Kanaal 1 Treble
Dit menu regelt het treble-niveau van de Jukebox-luidsprekers.
Het is mogelijk het niveau met 15dB te verlagen of te verhogen.
Kanaal 1 Microfoonvolume
Als u een microfoon wilt gebruiken, adviseren wij een bekabelde lage impedantie
microfoon. Als u een draadloze microfoon wilt gebruiken, neem dan contact op met
Sound Leisure.
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Aux-ingang 1
Dit Menu regelt het hoofdvolume voor Aux-ingang 1.
Hiermee kan het volume van de Aux-ingangsbron worden gebalanceerd met het
volume van het cd-mechanisme.
Aux-ingang 2
Dit Menu regelt het hoofdvolume voor Aux-ingang 2.
Zie Aux-ingang 1 voor een beschrijving.
Aux-invoer Auto/Handmatig
Verandert van automatische invoer naar handmatig geselecteerde invoer.
Neem contact op met Sound Leisure voor bijzonderheden.
Aux-invoer tijd
Dit menu stelt de tijd in waarop een aux-ingang aanwezig moet zijn voordat de
versterker deze zal activeren. De standaard instelling is 10 seconden.
De waarde kan worden ingesteld van 2 tot 60 seconden.
Microfoon Voiceover / Karaoke
Als karaoke wordt geselecteerd, zijn muziek en geluid van de microfoon gelijktijdig te
horen.
Als voiceover is geselecteerd wanneer de microfoon wordt gebruikt, wordt de
muziek gedempt. De demping van muziek wordt opgeheven wanneer de microfoon
niet meer wordt gebruikt.
Microfoon Bass
Dit menu regelt het basniveau van de microfooninvoer.
Het is mogelijk het niveau met 15dB te verlagen of te verhogen.
Microfoon midden
Dit menu regelt het middenniveau van de microfooninvoer.
Het is mogelijk het niveau met 15dB te verlagen of te verhogen.
Microfoon treble
Dit menu regelt het trebleniveau van de microfooninvoer.
Het is mogelijk het niveau met 15dB te verlagen of te verhogen.
Hoofdlijnuitgang
Dit menu regelt het volumeniveau van de audiouitvoer.
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Lijn-uit microfoonvolume
Dit menu regelt het volumeniveau van de microfoon aangesloten op de Lijnuitgang.
Lijnuitgang Voiceover / Karaoke
Als karaoke is geselecteerd, worden Lijnuitvoer muziek en microfoon gelijktijdig
weergegeven.
Als voiceover is geselecteerd wanneer de microfoon wordt gebruikt, wordt de
Lijnuitgang muziek gedempt. De demping van muziek wordt opgeheven wanneer de
microfoon niet meer wordt gebruikt.
Loudness
Bij het inschakelen van de loudness-controle wordt een dynamische impuls geven aan
de lage en hoge tonen wanneer de Jukebox wordt gebruikt bij een laag volume. Hoe
lager het volume, hoe sterker de boost. Dit is een subtiel effect dat helderheid
toevoegt aan muziek bij laag volume.
Let op: De versterker ondersteunt veel meer functies die niet worden behandeld in
deze Jukebox-handleiding. Neem contact op met Sound Leasure als meer informatie
vereist is voor de D4 versterker handleiding.
Als u over een D2-versterker beschikt, zijn kanalen 3/4 zijn niet beschikbaar.
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8) Diamond Pack (optioneel)
Let op: Dit is een optionele accessoire en is niet beschikbaar op uw Jukebox tenzij
gespecificeerd op het moment van de bestelling.
Het Diamond Pack is een compleet LED-verlichtingsysteem waarmee de gebruiker
een verlichtingspatroon kan selecteren uit 10 voorgeprogrammeerde patronen. Het
programma kan op verschillende standen gepauzeerd worden om de Jukebox naar
wens te verlichting.
Om het Diamond Pack te gebruiken, druk u op de ‘Colour On’-toets op de
afstandsbediening.

Het displaypaneel linksonder wordt
geactiveerd door op de ‘Colour on’-toets op
de afstandsbediening te drukken. Dit display
toont patroon 9 - Sound to light slow is
geselecteerd.

Dit activeert het displaypaneel linksonder het titelrek.
Het displaypaneel linksonder wordt geactiveerd door op de ‘Colour on’-toets op de
afstandsbediening te drukken. Dit display toont patroon 9 - Sound to light slow is
geselecteerd. De onderstaande patronen kunnen geselecteerd worden met de
cijfertoetsen op de afstandsbediening:
Patroonnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
20

Kleurpatroon
Antique
iPod
Slow Disco
Red-Green mix
Blue-Red mix
Disco
Rotisserie
Ladder
Sound To Light Slow
Sound To Light Fast

Druk op de ‘Hold On’-toets om een patroon in een specifieke kleur aan te houden
wanneer de Jukebox de gewenste verlichting heeft. Het displaypaneel links onderaan
verandert in een ‘H’ om aan te geven dat het patroon wordt aangehouden - zie
hieronder.

Verdere wijzigingen in het patroon zijn niet mogelijk totdat de stand is vrijgegeven
door op de ‘Hold Off’-toets van de afstandsbediening te drukken.
Wanneer u een patroon hebt geselecteerd, drukt u op de ‘Colour Off’-toets op de
afstandsbediening om terug te keren naar de jukebox instelmodus.
Let op:
De kleurselectie-modus moet worden uitgeschakeld voordat u weer tracks kunt
selecteren. Als de Jukebox de keuze niet accepteert, controleer dan of the
kleurselectie is uitgeschakeld.
Neem contact op met Sound Leisure als u problemen ondervindt met het Diamond
Pack-accessoire.
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9) Bluetooth (optioneel)
Let op: Dit is een optionele accessoire en is niet beschikbaar op uw Jukebox tenzij
gespecificeerd op het moment van de bestelling.
Met het Bluetooth-accessoire kunnen de meeste Bluetooth-apparaten draadloos audio
naar de Jukebox streamen.
Een audio-apparaat met het Bluetooth-accessoire koppelen:
1.

2.
3.
4.
5.

Controleer of de LED aan de voorkant van het Bluetooth-accessoire rood
oplicht.
Als de LED niet rood is, op de knop aan de voorkant van het accessoire
drukken om de koppeling-modus te activeren.
De Bluetooth-verbinding op uw audio-apparaat inschakelen en naar apparaten
zoeken (raadpleeg de handleiding van uw audio-apparaat voor instructie).
Selecteer 'SoundLeisureJB' in de lijst van gevonden apparaten.
Als uw audio-apparaat om een bevestiging vraagt, drukt u op OK
Als uw audio-apparaat om een wachtwoord vraagt, typt u '1234'.
Zodra het koppelen voltooid is, gaat de LED aan de voorkant van het
Bluetooth-accessoire groen knipperen.
De LED gaat groen branden wanneer audio wordt afgespeeld op uw audioapparaat.

Een nieuw apparaat koppelen:
Druk op de toets aan de voorkant van het Bluetooth-accessoire om het aangesloten
apparaat te ontkoppelen, of ontkoppel deze via uw audio-apparaat (raadpleeg de
handleiding van uw audio-apparaat).
De LED aan de voorkant van het Bluetooth-accessoire gaat rood branden als het
apparaat is losgekoppeld.
Een nieuw apparaat aansluiten door de procedure hierboven te herhalen.
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Bluetooth-apparaat
op de plank in de
behuizing van de
jukebox
Koppelingstoets
LED

FIG 11
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10) iPod Dock Accessory (optioneel)
Let op: Dit is een optionele accessoire en is niet beschikbaar op uw Jukebox tenzij
gespecificeerd op het moment van de bestelling.
Het iPod Dock-accessoire kan audio afspelen en een aangesloten iPod opladen.
Het iPod-dock in de Jukebox is een officieel Apple-product en de verkoopverpakking
en verschillende basis stationsadapters zijn inbegrepen. Controleer of de juiste
basisadapter in het dock is aangebracht voor correcte ondersteuning van uw iPod.
Een verkeerde adapter kan de levensduur van de docking-connector nadelig
beïnvloeden.
Luisteren naar audio van een gedockte iPod:
i)
ii)

Start weergave van de iPod en stel het volume in tussen ¾ en vol.
Zorg ervoor dat geen cd wordt afgespeeld door de Jukebox en
wacht 10 seconden.
iii)
Het display van de Jukebox moet 'Ch 2' tonen om aan te geven dat
de versterker is overgeschakeld naar invoer van het iPod dockaccessoire.
iv)
Gebruik de afstandsbediening van de Jukebox om het gewenste
volume in te stellen.
Neem contact op met Sound Leisure als u problemen ondervindt met het iPod
Dock-accessoire.
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11) Problemen verhelpen
Als de Jukebox niet goed werkt, de onderstaande lijst raadplegen om de problemen
te verhelpen.
Als de fout niet wordt behandeld in de onderstaande lijst of problemen zich
herhaaldelijk voordoen, contact opnemen met Sound Leisure.
Storing: Het cd-mechanisme zit vast of trilt
Oplossing: De cd wordt mogelijk geblokkeerd. De Jukebox uitschakelen en de cd’s bij
het cd-hefmechanisme verwijderen. De Jukebox opnieuw inschakelen met de resetprocedure beschreven op de volgende pagina.
Storing: Het display toont meerdere cijfers op de bovenste regel van het LED-display
en het is niet mogelijk cd’s te selecteren.
Oplossing: De deurschakelaar van de Jukebox is geopend. De voorste deur van de
Jukebox sluiten.
Storing: Problemen met de afstandsbediening
Oplossing: De batterijen kunnen leeg zijn.
Als sommige toetsen wel functioneren, zoals de volumetoetsen die het meest worden
gebruikt, contact opnemen met Sound Leisure om de afstandsbediening te vervangen.
Storing: Cd’s selecteren met de afstandsbediening of het toetsenpaneel van de
Jukebox is niet mogelijk
Oplossing: Zorg ervoor dat het apparaat in de normale Jukebox-stand staan en de
kleurkeuze is uitgeschakeld door op de ‘Colour Off'-toets van de afstandsbediening te
drukken.
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Reset Procedure
Als de Jukebox langere tijd niet is gebruikt of waneer spanningspieken of blokkeringen
van het cd-mechanisme zijn opgetreden, kan het nodig zijn de Jukebox te resetten. De
reset-procedure synchroniseert de verschillende elektronische onderdelen van de
Jukebox en verwijdert alle gegevensfouten die mogelijk zijn opgetreden.
De Jukebox resetten:
i)
ii)
iii)
iv)

De Jukebox uitschakelen en ervoor zorgen dat de deur aan de
voorkant is gesloten en vergrendeld.
De Reset-toets op de achterkant van het apparaat ingedrukt
houden (fig. 9 - pagina 15).
De Jukebox weer inschakelen terwijl de reset-toets wordt
ingedrukt.
10 seconden wachten en dan de toets loslaten.

Als de reset gelukt is, knippert 179 en vervolgens 30 op het display. Het cdmechanisme stopt bij de stand 100 (aan de linkerkant).
Let op: Deze procedure zorgt voor een volledige reset van het cd-mechanisme.
Verwijder eventuele cd's die in de speler zijn achtergebleven voordat u cd’s
selecteert.
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Bel naar Sound Leusure voor nadere bijzonderheden
of voor technische ondersteuning:
Sound Leisure Limited
Sandleas Way
Leeds
LS15 8AR
T: +44 (0) 113 232 1700
F: +44 (0) 113 232 1701
E: sales@classicjukeboxes.co.uk
www.classicjukeboxes.co.uk
www.soundleisure.com
Twitter : @classicjukebox
Facebook.com/classicjukeboxes

