
Aanwijzingen voor het gebruik 
van de SONOBOX® 

Op de drie tekeningen kunt u zien hoe de werldng van 
de SONOBOX is. In de onderstaande handleiding zult u 
zien, dat het allemaal zeer eenvoudig is. 
1. Batterijen 
Het is zeer belangrijk, dat de batterijen op de juiste 
manier in de SONOBOX worden geplaatst. Wanneer u de 
batterijen er verkeerd indoet, bestaat het gevaar, dat ze 
zeer snel leeg zullen lopen, of dat de SONOBOX niet 
werkt. In het batterijencompartiment èn op het dekseltje 
is aangegeven, op welke wijze u de batterijen plaatst. 
Het is aan te bevelen steeds batterijen van goede kwaliteit 
te gebruiken (1,5 V, metalen wand). 
2. Plaatsen 
Plaats de SONOBOX zó op het door u uitgekozen 
geluidsprogramma, dat de 4 pootjes precies in de 4 gaatjes 
vallen. De twee korte metalen pennetjes tussen de 
voorste twee pootjes van de SONOBOX vallen nu 
precies op hun plaats. 
Let op dat de geluidspagina op de illustraties ligt. 
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3. Het afspelen 
Om het afspelen te starten wordt de aan- en uit
schakelaar naar rechts (START) geschoven. U kunt het 
afspelen onderbreken door de PAUZE-knop in te 
drukken, de schakelaar schuift dan automatisch iets 
terug. Wanneer u verder wilt luisteren, schuif dan de 
schakelaar weer naar START. Als u het afspelen wilt 
beëindigen, schuift u de schakelaar geheel terug naar 
STOP. De naald wordt dan automatisch ingetrokken 
waardoor beschadiging voorkomen wordt. De geluids
sterkteregelaar van de SONOBOX, waarmee u het geluid 
harder of zachter kunt instellen, zit rechts aan de zijkant. 

NB: Wanneer u de SONOBOX voor een langere tijd 
niet gebruikt, haal dan de batterijen eruit. 
Lekkende batterijen kunnen de SONOBOX 
beschadigen. 
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Wat te doen bij storingen en/of defecten 
Ga eerst het volgende na voordat u contact opneemt met 4. Is de geluidspagina schoon (zo niet, schoonmaken met onze service-afdeling. 
1. Zijn de batterijen goed geplaatst (zie hiervoor de 

gebruiksaanwijzing). 
2. Staat de SONOBOX goed op de geluidspagina (zie 

hiervoor de gebruiksaanwijzing). 
3. Is de naald schoon (zo niet, schoonmaken met zacht 

borsteltje). 

zachte doek). 
5. Geven de batterijen nog voldoende spanning af 

(probeer nieuwe gelijkwaardige batterijen). 
6. Heeft u de SONOBOX lange tijd niet gebruikt (dan 

aantal malen achter elkaar afspelen voor verbetering 
geluidskwaliteit). 

Als er na deze controle nog storingen of defecten zijn, neemt u dan contact op met: 
Voor Nederland: Service-afdeling SONOBOX tel. 030-434944 Savannahweg 60 - 3542 AW Utrecht SONGBOEK 

woord.beeUl en geluid 

Voor België: Service-afdeling SONOBOX tel.OU-212112 Torenplein 6, Bus 12 -13 3500 Hasselt 

Vanzelfsprekend kunt u voor storingen of defecten ook terecht bij uw boekhandelaar. 


