
CDN35
Professionele CD Speler

Quick Start Gebruiksaanwijzing

DOOS INHOUD
•  CD SPELER TRANSPORT UNIT
•  CD SPELER CONTROL UNIT
•  IEC STROOMSNOER
•  RCA CINCH AANSLUISNOEREN (2 paar)
•  MINI DIN CONTROLE SNOER



Kenmerken van de frontpanelen:

1. Open/Close (open/sluiten): Druk in om een cd te laden of uit te werpen. De lade opent niet
als de cd speler weergeeft.
De lade sluit zich automatisch na 30 seconden.  Deze functie dient ter voorkoming van schade
bij een openstaande lade.

2. Time (tijd): schakelt de tijdmode in het display tussen voorbijgelopen tijd en resterende tijd
per track of resterende totale tijd.
Wanneer de totale tijdsweergave  is ingesteld staan hete resterende aantal tracks ook vermeld.

3. Single (enkel): schakelt tussen weergave van 1 nummer (singel) of alle nummers tot het
einde van de CD
waarna aan het begin hernomen wordt zonder te stoppen. (continuous)

4. LCD Display: Toont alle functies zoals ze gebeuren op de cd.
5. Track Toetsen: Met deze toetsen selecteer je de track die je wil spelen.
6. Program Indrukken van deze toets zal de speler  stoppen en de program aanduiding zal

oplichten.
Selecteer nu elke te programmeren track en druk tussen elke selectie de PROGRAM toets in. Je
kunt tot 30 tracks selecteren.
Door op PLAY te drukken start de weergave van het programma.
Om het programma te verwijderen kun je op de program toets drukken voor meer dan 2
seconden of de lade openen of het toestel uitschakelen.

7. Cue:  Keert in de muziek terug naar het laatst gekozen cue-punt.
Het cue-punt is de positie van waaruit de muziek zal herstarten op het ogenblik dat play wordt
ingedrukt.
Het cue punt wordt gezet op het initiële startpunt van het nummer of kan verplaatst worden
naar een ander punt van waaruit er gestart wordt.
Wanner bijvoorbeeld de muziek gepauzeerd wordt en vervolgens op play wordt gedrukt, zet
men een nieuw cue punt.
Je kunt makkelijk je cue punt verzetten door tijdens de pauze aan het jogwheel te draaien.
Tijdens het draaien aan het wiel zal je muziek horen.
Door te stoppen met draaien en vervolgens op play te drukken maak je een nieuw cue punt.
Afwisselend op cue en play drukken laat je toe om steeds te vertrekken van een zelfde punt
zoveel je maar wil.
Opmerking 2 keer op cue drukken geeft de muziek tijdelijk weer van dit punt tot de toets weer
wordt losgelaten.

8. Play/Pause: Indrukken van deze toets laat de muziek starten van het cue punt of pauzeren
tijdens weergave.
Indrukken van play na pauzeren heeft tot gevolg dat er een nieuw cue punt wordt geschreven.

9. Stutter: Start de muziek van het initiële cue punt.
10. Pitch Bereik: activeert de pitch functie en stelt het bereik van de pitchregeling in.

Herhaaldelijk intoetsen van deze toets heeft tot gevolg dat je de verschillende pitch- bereiken
afwisselt tussen 8% en 16% .

11. Indrukken van de toets gedurende 3 seconden schakelt de pitch functie uit.
12. Pitch Bereik LEDs: toont het ingestelde pitchbereik. Wanner beide led’s uit zijn werkt de pitch

niet



13. Pitch Slider: 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.  Om de snelheid van 2
CD’s overeen te laten komen kan je de pitch afregelen..

14. Search Toets: Indrukken van deze toets laat toe om snel door een muziekstuk te zoeken.
Indien deze functie voor langer dan 8 seconden niet wordt gebruikt, schakelt het toestel
automatisch terug.
Dit kan evengoed door nogmaals op de toets te drukken.

15. Jog Wiel:
Cue Functie: Zoals in cue verklaard wanneer je op pauze drukt en aan het jog wiel draait zal er
muziek klinken.
Door op play te drukken zal een nieuw cue punt worden vastgelegd.
Zoek functie: zoals verklaard bij “SEARCH TOETS”, wanneer search ingedrukt wordt en je aan
het wiel draait,
wordt  er snel door de muziek gescand om een nieuw cue punt vast te leggen..
Pitch Bend Functie: laat toe om de snelheid van de muziek eventjes te versnellen of te
vertragen om in de beat te synchroniseren.
In wijzer richting in zal de snelheid verhogen. Tegen de wijzerrichting in zal de snelheid
verlagen.
Door het wiel niet meer te bewegen hersteld de snelheid zich naar de met de pitch ingestelde
snelheid.

16. LOOP IN: Hiermee zet je een loop-in of stutterpunt vast.
17. LOOP OUT: Hiermee zet je het loop uit punt vast. Tevens dient het om een loop te verlaten.
18. RELOOP/STUTTER: Wordt gebruikt om herhaaldelijk bij het loop in punt te starten, om terug

te komen naar een vooraf gemaakte loop of hotstart.
19. BPM/PITCH toets: schakelt de uitlezing in het display over tussen BPM en het

pitchpercentage.
20. TAP toets: door deze toets op de maat van de muziek in te drukken bepaal je de snelheid van

de muziek (BPM).
21. Relay: gebruik je om afwisselend een nummer van de ene en dan van de andere speler weer

te geven.
22. CD lade: plaats hier CD’s of goed opgenomen en gefinaliseerde CDR’s  in.

Door de erg uiteenlopende specificaties van verschillende cd branders is het mogelijk dat
sommige thuis opgenomen CDR’s minder goed gelezen worden.

23. Power schakelaar: Hiermee schakelt men het toestel aan of uit.
Het is noodzakelijk het toestel eerst uit te schakelen alvorens de stroomtoevoer te verwijderen.

AANSLUITINGEN  ACHTERZIJDE

1. Control Cable aansluiting- Sluit hier de meegeleverde 8-pin kabel om de bediening te
verbinden met de CD lader.

2. IEC Stroom toevoer aansluiting – Sluit hier de meegeleverde stroomkabel aan.
3. Voltage keuze schakelaar – Zet de schakelaar in de toepasselijke voltage stand.
4. RCA Audio aansluiting – Sluit deze lijnuitgang aan op je audio mixer.



5. Digitale uitgang – Het formaat is type 2, vorm 1 ook bekend als S/PDIF (Sony/Phillips Digital
Interface Format).  Het is aangeraden om bij gebruik van de digitale uitgang geen pitch of
bend te gebruiken. De toestellen die het digitale formaat moeten verwerken zullen
mogelijk niet correct functioneren aangezien de pitch en bend ook de sample
frequentie beïnvloeden.

6. Remote Start aansluiting: Gebruik deze aansluiting om aan een toestel aan te
sluiten dat compatibel is met de fader start functie of afstandsbediening. Deze functie
is steeds actief.
a. Fader – laat toe om een industriële standaard fader-start mixer te gebruiken door

een 1/8” fader start kabel te verbinden tussen de mixer en het toestel.  Typisch:
als de crossfader naar het actieve kanaal beweegt zal de aangesloten cd speler
starten. Bij een omgekeerde handeling zal de speler in cue of pauze gaan al naar
gelang de instelling van de speler. Bij sommige mixers zal de speler ook starten
bij het gebruik van de lijnfaders.

b. Alternatief, een footswitch (te verkrijgen in de meeste muziekhandels) kan aangesloten
worden op deze aansluiting om creatieve mixtechnieken te beoefenen. Vaak zijn de
aansluitingen van deze pedalen ¼” zodat een verloopstekker noodzakelijk is.   De werking
van de voetschakelaar (footswitch) is afhankelijk van het type

7. Remote Assignment Schakelaar: Deze bepaalt de functie van de Remote Start aansluiting.
Hieronder de verschillende keuzemogelijkheden:

•  ON-OFF – voor gebruik met een aan-uit schakelaar.
•  MOMENTARY – voor gebruik met een puls schakeling.
•  MIXER – voor gebruik met een Fader Start-compatibele DJ mixer

PLAY / PAUSE & CUE BEWEGINGEN

PLAY & CUE

Indrukken van de “PLAY/PAUSE” toets start de weergave. Het indrukken van de cue-toets zal de
weergave terug starten op het laatste punt waar de cd was gestart. Dit noemt men een cue punt.
Door afwisselend de play/pauze toets en de cue toets in te drukken kan men de cd zo vaak men wil
herstarten vanaf het cue punt. Deze functie noemt men back cue.

PLAY, PAUSE & CUE

Bij het pauzeren van de weergave en vervolgens herstarten van weergave zal de terugkeer positie van de
back cue beweging vervangen zijn door de nieuwe startpositie.

om de muziek te
starten

Back Cue beweging

speel Interval positie op de cd

Back Cue beweging

weergave Interval weergave Interval positie op CD



EDITEREN van een  CUE PUNT

stel het cue punt in met het jog wiel

                                    

Door aan de schijf te draaien kan een nieuw cue-punt worden opgezocht. De cd speler zal kleine
stukjes muziek laten horen terwijl je naar de gewenste positie beweegt. Door PLAY/PAUZE in te
drukken gevolgd door CUE kun je het gewenste cue punt vastleggen.

Back Cue beweging

speel Interval positie op de cd


