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Hoofdstuk 1 - Introductie
Dank u voor uw aankoop van een classic jukebox van Sound Leisure,’s werelds nummer 1
Jukebox producent. Dit product is gebouwd voor uw jarenlang muzikaal plezier en
probleemloos gebruik.

Deze handleiding voorziet u van alle benodigde informatie m.b.t. het installeren en het
dagelijks gebruik van de jukebox.

Fig 1a
Audio ingang
Video uitgang
Reset knop

Sluitingsmechanisme, slot

Plug voor aansluitkabel en Aan/Uit
schakelaar
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Hoofdstuk 2 – in gebruik name

BroadwayMelody, Manhattan and Gazelle modellen
Zie fig. 1b voor details

Open de deur van de jukebox met de bijgeleverde sleutel
met nummer CPS1
Verwijder verticale transport pen
Verwijder CD transport beveiligingsbeugel
Verwijder beschermingsplaat voor het mechaniek
Maak de geldbak open binnen in de jukebox met sleutel
CPS1. Hier vindt u doorgaans de afstandbediening en de
aansluitkabel.

Schakel jukebox aan (fig. 2a)

Display toont ‘ Transit ‘ (transport)

Fig 2a

Fig 1b

Verticale transport pen

CD transport beveiligingsbeugel

Beschermplaat t.b.v. mechaniek en
titelkaart systeem

Transport schakelaar

Transportbouten t.b.v. mechaniek
d.m.v. 4 vleugelmoeren (zie ook
fig. 3a)

De afgebeelde Jukebox staat in transport
modus zoals bij aflevering

Fig 2b



Zet transport schakelaar (zie Fig. 2c) naar beneden in de
‘Operate’ (in werking) positie.

Het CD optil mechanisme zal 1 maal naar links lopen en
dan terug naar de centrale positie.

Onder de plank waar het CDmechanisme op staat, vindt
u 4 bouten met vleugelmoeren.
Zie fig. 3a. Draai de vleugelmoeren los tot het eind.

Sluit de jukebox deur.
De machine is nu klaar voor gebruik.

Als de jukebox
moet worden

verplaatst, moet de volgende procedure worden gevolgd:

Zet de jukebox aan , zie fig. 2a

Zet de schakelaar omhoog in de ‘transit’ (transport)
positie zie fig. 2c

Plaats de verticale pen in het gat achter het mechaniek,
zie fig. 2b

Plaats de CD beveiligingsbeugel. (eventueel aanwezige CD’s
kunnen blijven zitten), zie fig. 2a

Draai de 4 vleugelmoeren aan onder de plank waarop het
CDmechanisme staat, zie fig. 3a

Sluit de deur en schakel de jukebox uit.

De jukebox is nu gereed voor transport.

Hoofdstuk 3 – installeren van titelkaarten en compact discs

Titelkaarten

De jukebox kan maximaal 70 CD titelkaarten tonen, het CDmechaniek is geschikt voor 80 cd’s.

Aan de binnenkant van de deur vindt u het titelkaart mechaniek, zie fig. 4a. U kunt het
mechaniek los maken door de 2 koperen beveiligingsschuiven aan de zijkant van elkaar af te
duwen. De extra lengte van de aansluitkabel kan worden vrijgemaakt door het loshalen van de
witte plastic klemmen, zie fig. 4d. Het gehele titelkaart mechaniek kan nu uit de machine worden
getild zodat u er makkelijker aan kunt werken.

Fig 2c

Fig 3a

trasport bouten t.b.v. mechaniek
d.m.v. 4 vleugelmoeren
(zie ook fig1b)
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Witte knop ten behoeve van
bladeren door de titelkaartjes

Titelkaart mechaniek (achter -aanzicht)

Koperen beveiligingsschuiven

Witte kabelklemmen (bij sommige
modellen kan dit een kabelgoot zijn)

Blader door middel van het drukken op de witte knop,
zie fig. 4c naar positie 100 (= gelijk aan CDmechaniek
positie 00). Elk geprint titelkaartje zal in 2 gelijke helften
in de plastic houder moeten worden geschoven, zie fig
4b.

Schuif tevens een kaart in positie 101 en draai het mechanisme naar de volgende
beschikbare positie door wederom op de witte knop te drukken Ga hiermee door tot alle
geprinte kaartjes zijn geïnstalleerd.

Plaats het complete mechaniek terug op zijn plek in de deur en schuif de twee koperen
beveiligingsschuiven naar elkaar toe om het geheel vast te zetten. De kabel dient weer terug
in positie te worden gelegd en vast gemaakt door
middel van de plastic klemmen dan wel
kabelgoot.

Fig 4b

Fig 4a

Fig 4c Fig 4d

5



Compact discs

Het CDmechaniek is genummerd
overeenkomstig met de
titelkaartjes ( positie 00 = 100,
positie 01 = 101, positie 02 = 102,
etc.) zie fig. 5a

De CD’s moeten geplaatst worden
met de te bespelen zijde links en
de zijde met het CD label rechts.

Let erop dat de CD’s recht in het
mechaniek worden gezet.

Hoofdstuk 4 – Afspelen van de Jukebox

Als de CD’s en titelkaarten zijn geïnstalleerd, kunnen er nummers worden geselecteerd door middel
van het toetsenbord aan de voorkant van de jukebox of via de afstandbediening. De jukebox is
beveiligd tegen overbelasting.Wanneer het eerst geselecteerde nummer start, begint de jukebox
altijd op een laag volume niveau.

Om het volume niveau te verhogen, selecteert u een nummer, wacht tot de cd speelt en dan kunt u
het gewenste volume instellen door de vol + knop te gebruiken op de afstandbediening. Voor
afstandbediening instructies, zie fig. 6A. Indien u de afstandbediening gebruikt, richt op de
vierkante sensor gesitueerd linksvoor, halverwege de jukebox..

Om een nummer te beluisteren, selecteer de 3 cijfers van de CD en dan de 2 cijfers van het
gewenste nummer.

Om een volledige cd te beluisteren, selecteer de 3 cijfers van de CD en dan ‘ 00 ‘. Deze optie werkt
alleen met de afstandbediening! Om deze opdracht te annuleren, selecteer
‘ EJECT DISC’ .

Voor willekeurig afspelen (random play) van alle cd’s, druk A op de afstandbediening. Om deze
keuze te annuleren, druk B. Om het spelende nummer te annuleren, selecteer ‘ EJECT TRACK’op de
afstandbediening.Wanneer u deze optie activeert, licht er een punt op in het display.

Let op:

Als de deur is geopend terwijl de jukebox speelt, stopt de cd automatisch en zal retour worden
geplaatst in het mechaniek.

Fig 5a
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Fig 6a

Afbeelding van afstandbediening
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Hoofdstuk 5 – ‘ Diamond Pack ‘ Licht effecten (optioneel af fabriek)

Het ‘Diamond Pack ‘ pakket biedt een selectie van 10 aparte licht effecten, programmeerbaar
via de afstandbediening. Zie onderstaand overzicht:

Programma no. Licht effect

1. Klassiek 1015 effect
2. i-Pod effect
3. Groen/blauw effect
4. Rood/groen effect
5. Blauw/rood effect
6. Disco
7. Draaiend effect
8. Ladder effect (oplopend)
9. Op het ritme van de muziek (langzaam)
0. Op het ritme van de muziek (snel)

Om de ‘Diamond Pack ‘ modus te activeren, selecteer ‘ C ‘ op de afstandbediening. Als u al een
licht effect had vastgezet, verschijnt de letter ‘ H ‘ in het LED scherm, om dit te deactiveren,
druk op ‘ B ‘, De letter ‘ C ‘ zal dan verschijnen gevolgd door een nummer.

Selecteer het gewenste licht effect door het gewenste nummer te kiezen in de ‘ C ‘ modus.
Zodra het door u gewenste licht effect is geselecteerd druk ‘ * ‘ .
(Let op: als de jukebox is ingesteld op ‘ het ritme van de muziek ‘ ziet u niet het volledige
resultaat van het effect, tenzij de muziek speelt).

Het is tevens mogelijk om in een van de 10 programma’s een licht effect vastzetten door het
knopje ‘A’ in te drukken op het moment dat het gewenste effect zichtbaar is. De display
verandert van ‘ C ‘ naar ‘ H ‘ . Zodra het door u gewenste licht effect is geselecteerd druk ‘ * ‘ .

De jukebox speelt nu in normale werkende staat.

Let op dat wanneer de Jukebox in ‘ Diamond Pack ‘ modus staat, de standaard
afstandbedieningmogelijkhedenm.b.t. nummerselectie en volume +/- niet werken.
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Hoofdstuk 6 ‘ XI ‘ en ‘ Melody i-Video’ modellen

De ‘ XI ‘ en ‘Melody i-Video’ jukeboxen spelen i-Pod video’s af via een intern LCD scherm. Er
kunnen eventueel ook externe schermen worden aangesloten via de ‘ VIDEO OUTPUT ‘
uitgang op het paneel aan de achterkant van het kabinet.

U plaatst de i-Pod in het docking station aan de voorkant van de jukebox. GELIEVE EXTRA
VOORZICHTIG TE ZIJN ALS U DE IPOD PLAATST OF VERWIJDERT VAN HET DOCKING STATION
TER BESCHERMING VAN SCHADE AAN DE CONNECTOREN.

In het accessoire(s) pakket dat geleverd wordt bij de i-Pod jukebox, treft u een set adaptors
aan en een i-Pod afstandbediening. Als uw i-Pod niet in het docking station past, kiest u dan
de geschikte adaptor en klik deze in het station.

Plaats de i-Pod in het docking station en druk op start (zoals beschreven in de i-Pod
gebruikshandleiding). De functies op de i-Pod kunnen worden bediend hetzij via de i-Pod
zelf of via de afstandbediening.

Potmeter Volume unit.

De potmeter ten behoeve van het maximaal mogelijke volume zit binnen in het kabinet.
Gebruik deze potmeter om het maximum volume van de jukebox te beperken.

Deze potmeter bepaalt tevens het maximaal haalbare volume van de afstandbediening.

Licht effecten

Door het LED licht systeem kunt u uw favoriete licht effect selecteren. De lichten bieden u
een spectrum aan kleureffecten. U kunt kiezen voor een bepaald kleureffect door knop ‘ C ‘ in
te drukken op de voorkant van de jukebox. Om elk kleureffect te wissen, druk weer op ‘ C ‘ en
u kunt wederom een nieuwe keuze maken.
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Notities





For any further information or technical support please call soundleisure :
Sound Leisure Limited
SandleasWay
Leeds
LS15 8AR

T: +44 (0) 845 230 1775
F: +44 (0) 845 230 1776
E: sales@classicjukeboxes.co.uk
www.classicjukeboxes.co.uk
www.soundleisure.com


