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INTRODUCTIE

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit NewHank  produkt.  
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door zodat u het apparaat op de juiste wijze kunt 
bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze in de toekomst nogmaals nodig 
heeft.

Doos Inhoud:

CD Speler
IEC stroom kabel
Afstandsbediening
RCA Kabel

Basis regels voor het aansluiten:

 Kijk na of alle voorop in deze handleiding vermelde onderdelen wel degelijk in de doos zitten.  
 Plaats de mixer op een daarvoor geschikte plaats. 
Zorg dat alle apparaten uitstaan en alle faders en knoppen op “0”staan. 
Sluit alle stereo ingangsbronnen aan. 
 Sluit alle stereo uitgangen aan de versterker(s), tape decks, en/of andere toestellen aan. 
Schakel nu de stroom in 

Schakel de toestellen aan in de opgegeven volgorde.
1. audio ingang bronnen (draaitafels of CD players) 
2. mixer 
3. ten slotte, alle versterkers of op de uitgangen aangesloten toestellen

Bij het uitschakelen volg je de omgekeerde werkwijze door eerst 
1. De versterkers uit te schakelen
2. Daarna de mixer
3. Tenslotte alle aangesloten toestellen
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Front paneel bedieningsfuncties

1. Power : Hiermee schakelt men het toestel aan of uit, als het toestel is ingeschakeld zal de 
power button rood verlicht zijn. 

2. Eject : Druk op deze knop om de CD in de speler te laden of te verwijderen, tijdens afspe-
len zal de CD  niet verwijdert kunnen  worden. Stop het afspelen voordat u de eject knop 
gebruikt. 

3. Cue : Na indrukken van de Cue knop zal deze het laatst gekozen search punt instellen als 
Cue punt.(Cue) 

4. Play/Pause : Druk 1 maal om de muziek te starten vanaf het vooraf ingestelde Cue punt, 
nogmaals om de muziek te pauzeren en nogmaals om de muziek wederom te hervatten. 

5. Rewind : Gebruik deze knop om terug te spoelen  tijdens het zoeken. 

6. Fast forward : Gebruik deze knop om snel voorruit te spoelen tijdens het zoeken. 

7. Skip (Track Select) : Kies met deze knop de af te spelen track, door de knop in te drukken 
tijdens het draaien zullen de tracks met stapjes van 10 wijzigen.  

8. Remote Sensor: Infrarood afstandsbediening sensor. 

9. Disc/USB : Druk op deze knop om te schakelen tussen een CD of USB opslag apparaat. 

10. Repeat : Gebruik deze knop om de geselecteerde track te herhalen (repeat 1) of om de 
tracks allemaal  eenmalig te herhalen (repeat all). 

11. S./C.  (Single and Continue mode) : Schakelt tussen  Single en Continue mode. 
Single mode: De speler stopt automatisch na het afspelen van een enkele track. 
Continue mode : Als een track eindigt zal de volgende track automatisch afspelen, na het 
afspelen van de hele CD zal de speler automatisch stoppen.

12. Time : Hiermee kunt U tussen de verschillende tijd weergave modes schakelen: 
Elapsed time: Geeft de verstreken tijd van de huidige track weer. 
Remaining time: Geeft de resterende tijd van de huidige track weer. 
Total remaining time: Geeft de resterende totaal tijd van de hele CD weer 

13. Loop In : Druk op deze knop om een loop start punt in te stellen tijdens het afspelen, als er 
nog geen loop punt is ingesteld zal de Loop In knop knipperen. 

14. Loop Out : Druk op deze knop om het loop uit punt in te stellen en om de loop actie uit te 
voeren. Druk op Loop Out om loop mode te beëindigen. 

15. Reloop: Gebruik deze knop om de laatst bewaarde loop te herhalen, druk om loop mode te 
beëindigen nogmaals op Reloop. 

16. Pitch : Activeert de pitch control functie plus het bereik van de pitch fader , als de pitch led 
wordt verlicht is de functie ingeschakeld. 

17. Pitch bend  - : Door op de  Pitch Bend - knop te drukken zal de afspeel snelheid vertragen, 
bij het loslaten van de knop hersteld de snelheid zich naar de met de pitch ingestelde snel-
heid. 

18. Pitch bend  + : Door op de  Pitch Bend + knop te drukken zal de afspeel snelheid versnel-
len, bij het loslaten van de knop hersteld de snelheid zich naar de met de pitch ingestelde 
snelheid. 

19. Pitch fader : Door de pitchslider (schuif of fader) in de (+) richting te verplaatsen versneld 
de muziek permanent. Door in de (-) richting te bewegen vertraagt de snelheid permanent.
Pitchcontrol range -12/+12 % 

20. USB Master: Sluit uw USB opslag apparaat aan op dit USB slot om de MP203 USB uw 
muziek te laten lezen en af te spelen. 

21. Large LCD display  : Groot LCD weergavescherm, welke alle functies van het apparaat 
weergeeft tijdens het afspelen van de CD.
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Achterpaneel aansluitingen

1. IEC Power plug aansluiting :  Sluit hier de meegeleverde voedingskabel aan. 

2. Gebalanceerde XLR uitgang (rechts):  Sluit deze gebalanceerde uitgang aan op een verster-
ker of actieve speaker middels een XLR kabel. 

3. Gebalanceerde XLR uitgang (links):  Sluit deze gebalanceerde uitgang aan op een verster-
ker of actieve speaker middels een XLR kabel. 

4. Gebalanceerde uitgang volume regelaar  (Links): Volumeregelaar linker XLR kanaal. 

5. Gebalanceerde uitgang volume regelaar  (Rechts): Volumeregelaar rechter XLR kanaal. 

6. RCA out : Sluit op deze  line niveau uitgang een mixer, versterker of actieve speaker aan 
met de meegeleverde RCA kabel. 

7. 6.3 Headphone output:   6.3 koptelefoon aansluiting. 

8. Hoofdtelefoon volume : Stel hiermee het volume van de hoofdtelefoon in.

Veiligheid

Dit apparaat is niet waterdicht. 

Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp dat vloeistof bevat in de 
buurt van het apparaat zetten (bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op andere wijze 
blootstellen aan waterdruppels, opspattend water, regen of vocht.

Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals een brandende kaars) op de apparatuur 
zetten.

Om het gevaar voor een electrische schok te voorkomen. deksel of bovenplaat niet verwijderen, 
aan de binnenzijde bevinden zich geen elementen die door de gebruiker bediend kunnen 
worden, maar enkel door gekwalificeerd personeel.


