
EXTERNE DVD- EN CD-BRANDER - Art. Nr. 50459 

   
      Waarschuwing: Lees deze handleiding aandachtig vooraleer het instrument te gebruiken 
en bewaar voor latere raadplegingen. 
 
A. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
1. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor een huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen op de 

manier aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen. 

2. Hou het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators, om te voorkomen dat de delen in 

plastic gaan vervormen. 

3. Vermijd zeer lage of hoge temperaturen.  

4. Laat het apparaat niet in contact komen met water of andere vloeistoffen. 

5. Gebruik geen vochtige/natte doek om de buitenbehuizing af te vegen of schoon te maken.  

6. Laat het apparaat nooit vallen. Bescherm het apparaat tegen ernstige schokken.  

7. Gebruik het apparaat alleen met de voorkant naar boven, op een stabiel en vlak oppervlak. 

8. Kijk nooit direct in de laserlens, omdat deze schadelijk kan zijn voor uw ogen.  

9. Probeer de buitenbehuizing niet te openen. Raak de laserlens nooit aan. 

 
 
OPGELET: blootstelling aan de laserstraal gebruikt in het apparaat is gevaarlijk voor de ogen. 

Maak de behuizing niet open. Om het risico van elektrische schokken te verminderen, de 

behuizing (of de achterkant van het apparaat) niet verwijderen. 

 

      Opgelet! 

De schijf draait heel snel in de lezer.  

Het gebruik van een CD-ROM die niet-standaard, beschadigd of versleten is kan de lezer 

onherroepelijk beschadigen en de schijf tijdens het gebruik breken of pletten. 

 

Belangrijke tips: 

1. Het apparaat is geschikt voor het aansluiten van desktopcomputer of laptop met USB3.0 en Type 

C-interface. Het is niet compatibel met Chromebook. 

2. Voor dedesktop, moet u de schijf aansluiten op de USB-poort op het achterpaneel van de computer. 

3. Zorg ervoor dat de laptop voldoende stroom heeft, wantlage capaciteit kan leiden tot een 

herkenningsfout. Het apparaat vereist een uitgang van 5V/1.5A vanaf de USB- of Type C-poort van uw 

computer. 

4. Verwijder de schijf vooraleer de lezer te verplaatsen. De schijf kan anders beschadigd raken zodat de 

gegevens verloren gaan. 

5. Verplaats de schijf niet terwijl deze in bedrijf is. Probeer de schijf niet met geweld te openen. Zorg 

ervoor dat u alle geopende toepassingen sluit voordat u de lade opent. Gebruik altijd de knop “Uitwerpen” 

om de lade te openen en te sluiten. 

6. Zorg ervoor dat er geen vreemde lichamen in de lezer dringen, zoals een vloeistof of een metalen 

voorwerp. Indien een vreemd voorwerp in de lezer dringt, contacteer een reparatiecentrum. 



B. INSTALLATIE 
1. Bedieningspaneel 

 
1. Lade 

2. Indicatoren activiteit schrijver  

3. Knop Uitwerpen 

4. Noodknop uitwerpen 

5. USB 3.0 kabel 

6. Type C kabel 

 

2. Aansluiting op de computer 
Dit product is uitgerust met USB3.0 en Type C interface. Controleer of uw computer een vrije USB- of 

Type C-poort heeft om de schijf op de computer aan te sluiten. 

 

3. Een schijf invoeren of uitwerpen 
- Druk op de knop om uit te werpen . De schijflade schuift naar buiten.③  

- Plaats de schijf in het midden van de lade met de zijde met het label  

naar boven gericht.  

- Duw de schijf goed in het midden zodat die goed vastzit. 

- Duw de lade volledig naar binnen. 

- Herhaal deze procedure om een schijf te verwijderen. 

Let op, druk nooit op deze knop terwijl het activiteitenlampje op de lezer knippert of tijdens het schrijven 

op CD of DVD. 

- Deze lezer beschikt over een functie waardoor het mogelijk is de CD manueel uit te werpen in geval van 

een storing van de lezer of bij een stroomuitval. 

 

OPMERKING: gebruik deze functie enkel in noodsituaties. Een overmatig gebruik kan leiden tot een 

verstoorde werking. 

- Schakel het apparaat uit. 

- Voer een voorwerp met een fijne punt (vb. het uiteinde van een paperclip) in het klein gaatje rechts van 

de knop om uit te werpen. 

- Het voorste klepje gaat open en de schijflade schuift deels naar buiten. 

- Trek de lade volledig naar buiten. 

 

4. Lezen/schrijven 
Eens de lezer aangesloten is op de computer, kan een schijf ingevoerd worden. 

De CD of DVD zal automatisch gezien worden door de computer, waarbij een venster opent rechtsonder 

op het scherm waarin u verschillende acties voorgesteld worden. 

 

Indien geen enkel venster automatisch opengaat, kunt u klikken op het icoon van de randapparaten 



rechtsonder op het scherm en vervolgens op « openen randapparaten en printers ». 

Klik in de lijst met voorgestelde randapparaten met de rechtermuisknop op het « extern » randapparaat 

en kies de uit te voeren actie: het bestand openen of lezen, … 

 

De geïntegreerde software van uw computer zal de taak hier overnemen: volg de instructies van uw 

gebruikelijke software (vb. windows media player voor windows of i-tunes voor Mac). 

Naargelang het formaat van uw CD/DVD moet u misschien extensies installeren of een software die meer 

formaten beheert (vb. VLC media player). 

 

C. TECHNISCHE KENMERKEN 
- Compatibel: WIN XP, WIN 7, WIN 8, WIN10, Linux, MAC OS, WIN Vista. 

- Compatibele dragers: DVD - CD - DVD RW - CD RW - VCD 

- Voeding: interface USB3.00 (Achterwaarts compatibel met USB2.0) en Type C interface. 

- Lezen/Schrijven: X 8 (DVD+R,DVD-R, DVD+RW,DVD-RW) X 24 (CD-R, CD-RW) 

 

ATTENTIE!!! 
Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn. 
 
AFVALVERWIJDERING:  
De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet huishoudelijk afval doen, maar 
milieuvriendelijk afvoeren.  

 
Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, 
eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een 
recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie 
hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afval-
verwijdering. 

  
Eurotops Versand GmbH    
Elisabeth-Selbert-Straße 3 
40764 Langenfeld, Duitsland 
 
Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
in Nederland tel.: 020262 1958 or info@eurotops.nl  

 
Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld 
op uw factuur. 
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