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Algemene aanwijzingen en informatie  

 
Ter kennisneming 

De informatie in dit document kan 
zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd en vormt op geen 
enkele manier een verplichting voor 
Lautsprecher Teufel GmbH. 

Zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Lautsprecher Teufel 
GmbH mag geen enkel deel van deze 
handleiding in eender welke  
vorm worden gekopieerd of op eender 
welke manier elektronisch, mechanisch, 
met kopieën of door opnames worden 
overgedragen. 
 

© Lautsprecher Teufel GmbH versie 
1.0, september 2019 
 

Handelsmerk  
® Alle handelsmerken zijn eigendom 
van hun betreffende eigenaars. 
 

 
Qualcomm aptX is een product van 
Qualcomm Technologies International, 
Ltd. 
Qualcomm is een handelsmerk van 
Qualcomm Incorporated dat in de 
Verenigde Staten en andere landen is 
geregistreerd en waarvan het gebruik 
werd goedgekeurd. aptX is een 
handelsmerk van Qualcomm 
Technologies International, Ltd. dat in 
de Verenigde Staten en andere landen 
is geregistreerd en waarvan het gebruik 
werd goedgekeurd 
Het Bluetooth®-symbool is een 
gedeponeerd handelsmerk van 
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan 
door Lautsprecher Teufel is 
gelicentieerd. 

 
Het Bluetooth®-symbool is een 
gedeponeerd handelsmerk van 
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik 
ervan door Lautsprecher Teufel is 
gelicentieerd. 
 

Originele verpakking 

Als u gebruikt wilt maken van het 
teruggaverecht van acht weken, 
moeten wij u vragen om de verpakking 
absoluut te bewaren. Wij kunnen het 
artikel alleen met de ORIGINELE 
VERPAKKING terugnemen. 

Lege dozen zijn niet verkrijgbaar! 
 

Reclamatie 
Voor de afhandeling van eventuele 
reclamaties hebben wij de volgende 
gegevens nodig: 
 

1. Factuurnummer 

Dit is terug te vinden op het 
aankoopbewijs (bij het product) of op 
de  
orderbevestiging die u als PDF-bestand 
hebt ontvangen, bijv.  
4322543 
 

2. Serienummer of lotnummer 

Dit is terug te vinden op de achterkant 
van het apparaat, bijv. serienr.:  
KB20240129A-123. 
 
Bedankt voor uw medewerking! 

  



  

Contact 
Bij vragen, opmerkingen of kritiek 

kunt u contact opnemen met onze 

service: 

Lautsprecher Teufel GmbH 

BIKINI Berlin 

Budapester Straße 44  

10787 Berlijn (Duitsland) 

Telefoon: 

Duitsland: +49 (0)30 217 84 217 

Oostenrijk: +43 12 05 22 3 

Zwitserland: +41 43 50 84 08 3 

Fax: +49 (0)30 / 300 930 930 

Online ondersteuning: 

www.teufel.de/service 

Contactformulier: 

www.teufel.de/kontakt  

 

 

Gelieve eerst de veiligheids- 

aanwijzingen en de 

handleiding aandachtig door 

te nemen alvorens het artikel in 

gebruik te nemen. Alleen zo kunt u 

alle functies veilig en betrouwbaar 

gebruiken. Bewaar de handleiding 

goed en geef die samen met het 

artikel door aan mogelijke volgende 

eigenaars. 

 
AANWIJZING 

Controleer of de levering 
volledig en onbeschadigd is. 
Bij schade mag het artikel 
niet in gebruik worden 
genomen en moet 
onmiddellijk contact worden 
opgenomen met onze 
service. 

 
  

http://www.teufel.de/service
http://www.teufel.de/kontakt


  

Voor uw veiligheid 

 
Beoogd gebruik 
Het apparaat dient voor het afspelen 

van muziek en gesproken tekst van 

een cd, USB, externe bronnen en 

radiozenders. 

Gebruik het apparaat uitsluitend op 

de manier die in deze handleiding 

wordt beschreven. Elk ander gebruik 

geldt als niet-beoogd gebruik en kan 

tot materiële schade of zelfs 

persoonlijke letsels leiden. 

De fabrikant is niet aansprakelijk voor 

schade als gevolg van een niet-

beoogd gebruik. 

Het apparaat is bestemd voor 

privégebruik. 

Definities 
De volgende signaalwoorden zijn 

terug te vinden in deze handleiding: 

 VOORZICHTIG 

Dit signaalwoord wijst op 

een gevaar met een laag 

risicogehalte dat tot een 

gering of matig letsel kan 

leiden wanneer het niet 

wordt vermeden. 

 

AANWIJZING 
Dit signaalwoord waarschuwt 

voor mogelijke schade. 

 
Veiligheidsaanwijzingen 
In dit hoofdstuk vindt u algemene 

veiligheidsaanwijzingen die u voor 

uw eigen veiligheid en de 

veiligheid van anderen in acht 

moet nemen. Neem ook de 

waarschuwingen in de 

afzonderlijke hoofdstukken in 

deze handleiding in acht. 

 VOORZICHTIG 

Contact met onderdelen onder 

spanning kan tot ernstige letsels of 

zelfs de dood leiden. 

• Let er bij de aansluiting op dat de 

juiste spanning aanwezig is. Meer 

informatie is terug te vinden op het 

typeplaatje. 

• Controleer het apparaat en het 

netsnoer regelmatig op schade. 

Trek de stekker onmiddellijk uit het 

stopcontact en gebruik het 

apparaat niet wanneer de 

behuizing defect is of andere 

zichtbare schade vertoont. 

• Dit apparaat wordt van het net 

losgekoppeld door de stekker uit 

het stopcontact te trekken. Zorg er 

dus voor dat de stekker altijd goed 

toegankelijk is. 

  



  

• Wanneer het apparaat rook 
ontwikkelt, een verbrande geur 
afgeeft of abnormale geluiden 
maakt, moet het apparaat 
onmiddellijk van het net worden 
losgekoppeld en mag het niet meer 
worden gebruikt. 

• Open nooit de behuizing van het 
apparaat of de adapter. De 
reparatie van het apparaat mag 
alleen door een gemachtigde 
gespecialiseerd bedrijf worden 
uitgevoerd Daarbij mogen 
uitsluitend onderdelen worden 
gebruikt die overeenstemmen met 
de oorspronkelijke 
apparaatgegevens. 

• Gebruik uitsluitend de toebehoren 
die door de fabrikant zijn 
aangegeven. 

• Breng nooit wijzigingen aan het 
apparaat aan. Ongemachtigde 
ingrepen kunnen een invloed 
hebben op de veiligheid en de 
correcte werking. 

• Grijp de stekker nooit met natte 

handen vast. 

 VOORZICHTIG 

Een ondeskundige omgang met 

het apparaat kan tot schade of 

brand leiden. 

• Plaats geen open vuurbronnen 

zoals brandende kaarsen of iets 

dergelijks op het apparaat. 

• Zorg voor voldoende ventilatie.  

• Stel het apparaat niet bloot aan 

rechtstreeks zonlicht. 

• Gebruik het apparaat niet in een 

omgeving met explosiegevaar. 

• Gebruik het apparaat alleen 

binnen. 

• Gebruik het apparaat niet in 

vochtige ruimten en bescherm het 

tegen druppels en spatwater. Let er 

ook op dat er geen vazen of andere 

met vloeistof gevulde potten op of 

in de buurt van het apparaat staan 

zodat er geen vloeistof in het 

apparaat terechtkomt. Als er toch 

water of andere vreemde 

voorwerpen in het apparaat zijn 

geraakt, trek dan onmiddellijk de 

stekker uit het stopcontact. Stuur 

het apparaat dan naar ons 

serviceadres. 

 VOORZICHTIG 

Een gebrekkige opstellingsplaats 

kan letsels en schade veroorzaken. 

• Gebruik het apparaat nooit 

onbevestigd in voertuigen, op 

wankele plaatsen, statieven of 

meubels, op te kleine houders enz. 

Het apparaat kan omvallen of naar 

beneden vallen en persoonlijke 

letsels veroorzaken of zelf schade 

oplopen. 

• Stel het apparaat zodanig op dat 

het niet onbedoeld kan worden 

omgestoten en dat de kabels geen 

struikelgevaar vormen. 

• Plaats het apparaat en de adapter 

niet in de buurt van warmtebronnen 

(bijv. verwarmingslichamen, ovens, 

andere warmteproducerende 

apparaten zoals versterkers). 

  



  

• Gebruik de draadloze functies 

(Bluetooth®, WLAN) alleen op 

plaatsen waar de draadloze 

overdracht is toegestaan. 

 VOORZICHTIG 

Kinderen kunnen tijdens het spelen 

verstrikt raken in de 

verpakkingsfolie en daarin stikken. 

• Laat kinderen nooit met het 

apparaat en de verpakkingsfolie 

spelen. Er bestaat 

verstikkingsgevaar. 

• Laat kinderen nooit zonder toezicht 

elektrische apparaten gebruiken. 

 VOORZICHTIG 

Langdurig luisteren op een hoog 

volume kan tot gehoorschade 

leiden.  

Voorkom schade aan uw gezondheid 

en vermijd langdurig luisteren op een 

hoog volume. 

• Bewaar bij hoge volumes altijd een 

bepaalde afstand tot het apparaat 

en houd uw oren nooit direct aan 

de luidspreker. 

• Wanneer uw Kombo 43 op het 

hoogste volume is ingesteld, kan 

een zeer hoge geluidsdruk 

ontstaan. Naast schade aan de 

organen kunnen daardoor ook 

psychologische gevolgen optreden. 

Dit is vooral gevaarlijk voor 

kinderen en huisdieren. Stel het 

volume van uw 

signaalbronapparaat voor de 

inschakeling op een laag niveau in. 

 VOORZICHTIG 

Wanneer een bij het artikel horende 

batterij wordt ingeslikt, kan dit tot 

ernstige inwendige letsels of zelfs 

de dood leiden. 

• Bewaar zowel nieuwe als gebruikte 

batterijen buiten het bereik van 

kinderen. 

• Wanneer het batterijcompartiment 

niet meer veilig kan worden 

gesloten, gebruik de 

afstandsbediening dan niet meer 

en bewaar die buiten het bereik 

van kinderen. 

• Wanneer u vermoedt dat een 

batterij werd ingeslikt of op een 

andere manier in het lichaam werd 

opgenomen, raadpleeg dan 

onmiddellijk een dokter. 
 

 VOORZICHTIG 

Lekkend batterijzuur is bijtend. 

• Vermijd contact van batterijzuur 

met de huid, de ogen en 

slijmvliezen. Spoel de betreffende 

plaatsen bij contact met het zuur 

onmiddellijk overvloedig af met 

zuiver water en raadpleeg evt. een 

dokter. 
 

 VOORZICHTIG 

Batterijen (in het bijzonder 

lithiumbatterijen) kunnen bij een 

ondeskundige omgang exploderen. 

• Probeer nooit om batterijen op te 

laden. 

• Gebruik alleen batterijen van 

hetzelfde of een gelijkwaardig type. 

  



  

• Batterijen en accu‘s mogen nooit 

worden verhit, kortgesloten of door 

verbranding uit de weg worden 

geruimd. 

• Stel batterijen en accu‘s nooit bloot 

aan rechtstreeks zonlicht. 

 VOORZICHTIG 

Dit product bevat magnetisch 

materiaal. 

• Raadpleeg uw dokter voor meer 

informatie over de gevolgen voor 

implantaten zoals pacemakers of 

defibrillatoren. 

AANWIJZING 
De trillingsdempers kunnen op 

gevoelige oppervlakken tot 

verkleuringen leiden. 

• Op parket, gelakt hout en 

gelijkaardige oppervlakken moet u 

vilt onder de rubberen poten van 

het apparaat kleven of een deken 

onder de poten leggen. Zo vermijdt 

u op lange termijn verkleuringen 

van de ondergrond. 

 
Symboolverklaringen 

 

Beschermingsklasse II 
Dubbele isolatie 

 
Alleen binnen gebruiken 

 
Gevaar voor elektrische 

schokken: behuizing niet 

openen.  

Het netsnoer verwijderen 

alvorens de zekeringen te 

vervangen.  
 

Oude apparaten horen 

niet thuis in het huisvuil! 

Elektrische apparaten 

bevatten schadelijke én 

waardevolle stoffen. 

Elke gebruiker is daarom wettelijk 

verplicht om oude elektrische 

apparaten naar een erkend 

inzamelpunt te brengen. Zo worden 

ze op een milieuvriendelijke en 

grondstofbesparende manier 

verwerkt. 

U kunt oude elektrische apparaten 

gratis naar het lokale sorteercentrum 

brengen. 

Neem voor meer informatie hierover 

contact op met uw handelaar. 

Batterijen en accu‘s horen 

niet thuis in het huisvuil! 

 

Elke gebruiker is wettelijk verplicht om 

alle batterijen en accu‘s, ongeacht of 

ze schadelijke stoffen*) bevatten, 

naar een inzamelpunt van zijn 

gemeente/stadsdeel of naar de winkel 

te brengen zodat ze milieuvriendelijk 

kunnen worden verwerkt. 

Batterijen en accu‘s alleen in ontladen 

toestand afgeven! 

*) gekenmerkt met: Cd =  

cadmium, Hg = kwikzilver, Pb = lood 

Overzicht 



  

 

Uitpakken 

• Open de kartonnen doos 
voorzichtig en haal het apparaat 
langzaam uit de doos. 

 

Inhoud van de levering 

(1) 1× Kombo 43 

(2) 1× afstandsbediening KB 43 RC 
19 

(3) 1× FM/DAB-antenne 

(4) 2× luidsprekerkabel 

(5) 2× batterij 
 
 
 

Levering controleren 

• Controleer of de levering volledig 
en onbeschadigd is. 

• Als de levering onvolledig is of door 
het transport werd beschadigd, 
neem dan contact op met onze 
technische dienst (zie pagina 4). 

• Neem een beschadigd apparaat in 
geen enkel geval in gebruik. 

 

 
  



  

Bedieningselementen en aansluitingen 

 
Voorzijde 
 

 
 
 
(6)  – Apparaat in- en in stand-

by- modus schakelen 

(7) Weergaveveld 

(8) VOLUME – Volume regelen 

(9) USB – Aansluiting om 

muziekbestanden af te spelen 

(10) AUX 2 – Cinch-bussen voor de 

aansluiting van een audiobron 

(11) LINE IN – Minicontactbus voor 

de aansluiting van een 

audiobron 

(12) Cd-lade 

(13)  Cd-vak openen 

(14)  Afspelen stoppen 

(15) – Snel vooruitspoelen/-

springen voor 

(16)  – Afspelen/pauzeren 

(17)   – Snel vooruitspoelen 

/terugspoelen Terug 

(18)  PRESET – Zender 

opslaan/oproepen 

(19)   – Bluetooth®-koppeling 

starten, bestaande verbinding 

verbreken 

(20)  SOURCE – Audiobron 
selecteren 

(21)  – 6,3 mm aansluiting voor 
hoofdtelefoon 

 
  



  

Achterzijde 
 

 
 
 
(22) POWER – Schakelaar 

(23) DAB/FM – F-aansluitbus voor 

antenne 

(24) UPDATE – USB-bus alleen 

voor de service (software-

update) 

(25) AUX 1/3/4 – Cinch-bussen voor 

de aansluiting van drie audio-

bronnen 

 

(26) REC – Cinch-uitgangsbussen 

voor de aansluiting van een 

geluidsopnameapparaat 

(27) SUB – Subwooferuitgang 

(28) SPEAKER – 

Luidspreker/aansluitingen 

(29) Netsnoer 

 
  



  

Afstandsbediening 

 

 

(30) SLEEP – Instellen inslaaptijd 
(31) – Luidspreker uitzetten 

(32) 1...0 – Cijfertoetsen om de 
titelnummers in te voeren 

(33) SAVE – Radiozender opslaan 
(34) DIM – Helderheid van het 

weergaveveld instellen 
(35) – Menunavigatie 
(36) – Snel vooruit spoelen / sprong 

vooruit 
(37) – Menunavigatie 
(38) – Weergave stoppen 
(39) SOURCE – Bronnen na elkaar 

selecteren 
(40) FM – Bron FM-radio selecteren 
(41) – Bron Bluetooth® selecteren 
(42) – Bluetooth® koppelen 
(43) USB – Bron USB selecteren 
(44) AUX 1/2/3/4 – Bron AUX 1-4 

selecteren 
(45) – Informatie weergeven 
(46) MODE – Bij FM: schakelen 

tussen stereo en mono 
(47) SCAN – FM/DAB: automatisch 

opslaan zendergeheugen 
(48) REPEAT – USB/CD: 

herhaalfunctie 
(49) LINE – Bron LINE IN 

selecteren 
(50) – CD-lade openen / sluiten 
(51) CD – Bron cd selecteren 
(52) DAB – Bron DAB selecteren 
(53) TONE/BAL – Hoge / lage 

tonen en balans instellen 
(54) VOL – Volume regelen 

  



  

(55)  – Afspelen/pauzeren 

(56)  – Snel vooruitspoelen/ 

terugspoelen 

(57) MENU – Menu oproepen 

(58) +10 – Nummer in stappen van 

10 verhogen 

(59)  – Apparaat in- of in ruststand 

schakelen 

Batterijen plaatsen/vervangen 
De afstandsbediening werkt met 2 

batterijen van het type AAA. 

Wanneer de afstandsbediening niet 

meer correct werkt of na uiterlijk 2 

jaar, moeten de batterijen worden 

vervangen. 

1. Druk de grendel van het 

batterijcompartiment op de 

achterkant van de 

afstandsbediening naar beneden 

en neem het deksel naar boven af. 

2. Verwijder evt. de oude batterijen 

(neem de aanwijzingen voor de 

verwerking op pagina 8 in acht). 

3. Plaats de batterijen zoals in de 

afbeelding op de onderkant. 

4. Plaats het deksel terug op het vak 

en druk het dicht. 

Werking 

De afstandsbediening stuurt de 

besturingssignalen via infraroodlicht 

door. Daarom is het noodzakelijk 

om de voorkant van de 

afstandsbediening in de richting 

van de Kombo 43 te houden. Let 

erop dat het infraroodlicht niet door 

voorwerpen wordt gehinderd. 

 VOORZICHTIG 

Lekkend batterijzuur is 

bijtend. 

- Vermijd contact van 

batterijzuur met de huid, de 

ogen en slijmvliezen. Spoel 

de betreffende plaatsen bij 

contact met het zuur 

onmiddellijk overvloedig af 

met zuiver water en 

raadpleeg evt. een dokter. 

Batterijen (in het bijzonder 

lithiumbatterijen) kunnen bij 

een ondeskundige omgang 

exploderen. 

- Probeer nooit om batterijen 

op te laden. 

- Gebruik alleen batterijen van 

hetzelfde of een gelijkwaardig 

type. 

- Batterijen en accu‘s mogen 

nooit worden verhit, 

kortgesloten of door 

verbranding uit de weg 

worden geruimd.  

- Stel batterijen en accu‘s nooit 

bloot aan rechtstreeks 

zonlicht. 

 

  



  

Opstelling/aansluiting 

 

AANWIJZING 
Wanneer het apparaat van de 
koude in de warmte komt, 
bijv. na een transport, kan er 
in het apparaat condens 
worden gevormd. 
– Laat het apparaat in dit 

geval ca. 2 uur staan 
alvorens het aan te sluiten 
en in gebruik te nemen. 

 

Aanwijzingen met betrekking 
tot de opstellingsplaats 
• Kies een stabiele, effen 

ondergrond. 

• Zorg voor een droge, stofvrije 

omgeving. 

• Blijf uit de buurt van 

warmtebronnen en vermijd 

rechtstreeks zonlicht. 

• Plaats geen zware voorwerpen op 

de kabels of het apparaat. 

 VOORZICHTIG 

Gevaar voor 

letsels/beschadigingen! 

– Plaats de kabels zodanig 
dat ze geen struikelgevaar 
vormen 

Luidspreker aansluiten 
Gebruik voor de aansluiting van de 

luidspreker de meegeleverde kabels 

(4) of gelijkwaardige tweeaderige 

luidsprekerkabels met een doorsnede 

van minstens 0,5 mm2. De 

overeenkomstige kabels kunnen in 

onze webshop (www.teufel.de) onder 

de rubriek “Toebehoren“ worden 

besteld. 

Aan de achterzijde van de Kombo 43 

bevinden zich de aansluitklemmen 

SPEAKER (28) voor de rechtse 

(“Right“) en links (“Left“) luidspreker. 

Hier kunt u de luidsprekerkabels met 

banaanstekkers of rechtstreeks 

aansluiten. Hier wordt alleen de 

rechtstreekse aansluiting 

beschreven. 

De klemmen zijn telkens rood (+) en 

zwart (-) gemarkeerd. 
 

AANWIJZING 
Let op de correcte 

poolverbinding! 
Verbind telkens de klemmen met 

dezelfde kleur. Anders heeft dit een 

invloed op de geluidskwaliteit. De 

aders van de luidsprekerkabels zijn 

met verschillende kleuren of vormen 

gemarkeerd. 

1. Splits de luidsprekerkabels aan 

beide uiteinden op ongeveer 30 

mm en verwijder telkens ca. 10 

mm isolatie. 

  

http://www.teufel.de/
http://www.teufel.de/


  

 
2. Draai de kabels zodat geen aders 

uitsteken. 

3. Draai de 

aansluitklem 

(28) linksom los. 

4. Breng het 

kabeluiteinde 

met verwijderde isolatie in het nu 

zichtbare gat. 

5. Draai de klem rechtsom dicht. Zo 

is de kabel vastgeklemd. 

De aansluiting van de kabels op de 
luidsprekers moet in de handleiding 
van de luidsprekers zijn beschreven. 

 
 
 

Subwoofer 
Op de cinch-bus SUB OUT (27) 

kunt u een actieve subwoofer 

aansluiten. Op deze bus worden 

alleen de geluidssignalen met 

diepe frequentie uitgegeven. 

Audio-uitgang 
Aan de cinch-bussen REC OUT 

(26) wordt het audiosignaal zonder 

geluidsregeling uitgegeven. Hier 

kunt u een opnameapparaat (bijv. 

cassetterecorder) aansluiten. 

De mute-schakeling en de 
instellingen van het geluid en 

de balans hebben geen invloed op 
deze uitgangen. 
 

Audio-ingangen 
Op de cinch-bussen AUX 1/3/4 

(25) op de achterzijde kunt u 

nagenoeg elke audiobron 

aansluiten: computer, mp3-speler 

(met/zonder dock), spelconsole, tv 

enz. Het afspeelapparaat moet 

slechts over een uitgang m.et 

Line-niveau beschikken. 

Dergelijke uitgangen zijn ofwel als 

stereo-cinch-bussen of als 

contactbussen van 3,5 mm 

uitgevoerd. Met een 

overeenkomstige 

verbindingskabel sluit u deze 

apparaten op de bussen AUX 

1/3/4 (25) aan.  

Dergelijke kabels zijn verkrijgbaar in 
onze webshop (www.teufel.de) onder 
de rubriek “Toebehoren“. 

 
  

http://www.teufel.de/
http://www.teufel.de/


  

Aan de voorzijde staan twee andere 
audio-ingangen ter beschikking: AUX 
2 (10) met cinch-bussen en LINE IN 
(11) als contactbus van 3,5 mm. Hier 
kunt u “even snel“ een audiobron 
(bijv. mp3-speler of mobiele telefoon) 
aansluiten zonder de Kombo 43 te 
moeten omdraaien. 
 

 
 

Antenne 
De meegeleverde antenne (3) kan 

worden gebruikt om DAB+ en FM 

(UKW) te ontvangen. 

1. Steek de antenne in de bus 

DAB/FM (23) en schroef de 

wartelmoer vast. 

2. Verander de positie van de 

antennen tot de ontvangst in beide 

banden (DAB en FM) het beste is. 

3. Maak het losse uiteinde aansluitend 

vast met plakband. 

- Natuurlijk kunt u ook een actieve 

kamer- of dakantenne voor 

DAB/FM op de bus DAB/ FM (23) 

aansluiten. 

 

 VOORZICHTIG 

Gevaar voor blikseminslag! 

– Als u een buiten- of 

dakantenne gebruikt, let dan 

absoluut op een 

overeenkomstige 

bliksembescherming van de 

antenne. 
– Via een antenneadapter kunt u de 

Kombo 43 ook met een 

kabelaansluiting verbinden, maar 

dan is het niet op alle netten 

mogelijk om DAB+ te ontvangen. 

Vraag meer informatie aan uw 

provider. 

 
 
 
 

 (3) 
 

 
 
  



  

hoofdtelefoon 
Op de bus  (21) kunt u een 

stereohoofdtelefoon met een 

contactstekker van 6,3 mm 

aansluiten. 

Bij de aansluiting van een 

hoofdtelefoon worden de luidsprekers 

en de subwooferuitgang automatisch 

uitgeschakeld. 

 
 

 VOORZICHTIG 

Langdurig luisteren op een 

hoog volume kan tot 

gehoorschade leiden. 

– Voorkom schade aan uw 

gezondheid en vermijd 

langdurig luisteren op een 

hoog volume. 

Gevaar voor 

letsels/beschadigingen! 

– Verlaag het volume voor u de 

stekker van de hoofdtelefoon 

loskoppelt aangezien de 

luidsprekers anders 

onverwacht kunnen “brullen“. 

Dit kan tot schade aan uw 

gehoor en het apparaat 

leiden. 

Stroomvoorziening 
1. Zorg ervoor dat de schakelaar 

POWER (22) aan de achterzijde 

van het apparaat is uitgeschakeld 

(stand “OFF“). 

2. Sluit het netsnoer (29) aan op een 

stopcontact. 

 

 

  



  

Bediening 

 

In- en uitschakelen 
– Met de POWER-schakelaar (22) 

aan de achterkant van het 
apparaat schakelt u uw Kombo 43 
in of uit. Na het inschakelen 
bevindt het apparaat zich in een 
wachtstand (Stand-by) en brandt 
de toets  (6) rood. 

– Met de toets  (6)/(59) schakelt u 
Kombo 43 in of in stand-by. 

• Na het inschakelen speelt de 
luidspreker de laatst actieve bron 
af op het ingestelde geluidsniveau. 

• Als Kombo 43 20 minuten lang 
geen of een te zwak audiosignaal 
ontvangt, schakelt het apparaat 
automatisch naar stand-by 

 

Bron selecteren 
– Door herhaaldelijk te drukken op 

de toets SOURCE  (20)/(39) 
kiest u de bron in onderstaande 
volgorde: 
• CD – cd-weergave (zie “CD-

modus” op pagina 32). 
• DAB – digitale radioweergave 

(zie “DAB/DAB+” op pagina 27). 
• FM – analoge radioweergave 

(zie “FM” op pagina 26). 
• BT – Digitale bron via Bluetooth 

(zie “Bluetooth®-modus” op 
pagina 29). 

 
  



  

• LINE IN – analoge bron via de 
bus LINE IN (11). 

• USB – afspelen van USB-
geheugens (zie “USB afspelen“ 
op pagina 35). 

• AUX 1-4 – analoge bron via de 
bussen AUX 2 (10) en AUX 
1/3/4 (25). 

– Met de toetsen CD (51), DAB (52),  

FM (40),  (19)/(41), LINE (49) en 

USB (43) selecteert u direct de 

betreffende bron. 

In het weergaveveld (7) wordt de 
geselecteerde bron weergegeven. 
 

Volume instellen 
• Volume verhogen: Regelaar 

VOLUME (8) rechtsom draaien of 

de toets Vol + (54) indrukken. 

• Volume verlagen: Regelaar 

VOLUME (8) linksom draaien of de 

toets Vol – (54) indrukken.  

Tijdens de instelling wordt de 

huidige waarde in het 

weergaveveld (7) aangegeven. 

De volume-instelling van een 

externe speler heeft vaak ook 

invloed op het volume van de Kombo 

43. 

 
Mute-schakeling 

- Met de toets  (31) schakelt u het 

geluid uit.  

 In het weergaveveld (7) verschijnt 

de aanwijzing “MUTE ON“. 

 Daarbij wordt ook de subwoofer-

uitgang OUT SUB (27) 

uitgeschakeld, de audio-uitgang 

REC OUT (26) blijft actief. 

 
 
 

 
 

  



  

 

- Geluid opnieuw inschakelen: 

Toets  (31) opnieuw indrukken 

of het volume wijzigen. 

- Met de toets  (16)/(55) kunt u 

het geluid ook uit- en inschakelen. 

Bij het afspelen van cd of 

Bluetooth wordt het afspelen 

daarbij gestopt, bij alle andere 

bronnen wordt alleen het geluid 

uitgeschakeld. 

 
Geluid en balans instellen 
• Het geluid kan op twee vlakken 

(lage en hoge tonen) worden 

ingesteld. 

• De balans is de volumeverhouding 

tussen de rechtse en de linkse 

luidspreker. 

1. Druk op de toets TONE/BAL (53). 

 In het weergaveveld (7) verschijnt 

de aanwijzing “Bass“ en de 

ingestelde waarde voor de lage 

tonen (bass) in het bereik van –14 

db tot +14 db. 

2. Met de draairegelaar VOLUME (8) 

of de toetsen VOL +/– (54) kunt u 

het bassniveau naar eigen smaak 

aanpassen. 

3. Druk nogmaals op de toets 

TONE/BAL (53). 

 In het weergaveveld (7) verschijnt 

de aanwijzing “Treble“ en de 

ingestelde waarde voor de hoge 

tonen in het bereik van –14 db tot 

+14 db. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  



  

4. Met de draairegelaar VOLUME (8) 

of de toetsen VOL +/– (54) kunt u 

het niveau van de hoge tonen 

aanpassen. 

5. Druk nogmaals op de toets 

TONE/BAL (53). 

 In het weergaveveld (7) 

verschijnen de aanwijzing 

“Balance“ en de huidige balans in 

een grafiek. 

6. Met de draairegelaar VOLUME (8) 

of de toetsen VOL +/– (54) kunt u 

de balans naar links of rechts 

aanpassen. 

7. Druk ten slotte op de toets 

TONE/BAL (53). 

Na drie seconden zonder bediening 
schakelt het apparaat automatisch 
terug naar de normale modus. 
 

Deze instellingen kunnen ook via het 
menu worden geconfigureerd. 
 

Helderheid van het 
weergaveveld instellen 
Door meermaals op de toets DIM 

(34) te drukken, stelt u de helderheid 

van het weergaveveld in zes standen 

in. 
 

Informatie weergeven 
Door meermaals op de toets INFO 

(45) te drukken, roept u de 

beschikbare informatie over de 

momenteel afgespeelde bron op. Bij 

mp3-bestanden kan het gaan om 

nummers en namen van artiesten, bij 

FM om de RDS-gegevens zijn en bij 

DAB om de naam van de zender en 

de ontvangststerkte. 

 
 
 
 
 

  



  

Menu 

 
Via het menu kunt u de volgende 
functies oproepen: 

 

• Geluid en balans instellen 

• Slaapfunctie instellen 

• Bij DAB en FM: ontvangbare 
zenders zoeken en het 
zendergeheugen automatisch 
bezetten 

• De versie van de geïnstalleerde 
systeemsoftware oproepen 

• Een software-update uitvoeren 

• De Kombo 43 terugzetten naar de 
fabrieksinstellingen 

 

1. Om het menu op te roepen: 

– op de toets MENU (57) drukken of 

– een seconde lang op de regelaar 
VOLUME (8) drukken 

In het weergaveveld (7) verschijnt het 
eerste menupunt “Bass“. 

2. Met de navigatietoetsen   (35)/   
(37) of met de sprongtoetsen  

(17)/(56)  (15)/(36) of met de 
regelaar VOLUME (8) kunt u het 
gewenste menupunt selecteren. 

3. Het menupunt met de toets  
(16)/(55) of door een korte druk op 
de regelaar VOLUME (8) oproepen. 

 

 
 

  



  

Menu verlaten 

Om het menu te verlaten, meermaals 
op de toets MENU (57) of  
(14)/(38) drukken tot in het 
weergaveveld opnieuw de normale 
weergave verschijnt. 

 

Geluid instellen 
Menupunten Bass en Treble: 
Zoals op pagina 20 wordt 
beschreven, stelt u hier de waarden 
voor de lage tonen (bass) en de 
hoge tonen (treble) met de 
draairegelaar VOLUME (8) of de 
toetsen VOL +/– (54) in.  
Druk ten slotte op de toets  
(16)/(55). 
 

Balans instellen 
Menupunt Balance: 
Zoals op pagina 20 wordt beschreven, 
stelt u hier de volumeverhouding 
tussen de rechtse en de linkse 
luidspreker met de draairegelaar 
VOLUME (8) of de toetsen VOL +/– 
(54) in.  
Druk ten slotte op de toets  
(16)/(55). 

 
Slaapfunctie 
Menupunt Sleep: 

Hier kunt u een tijd instellen waarna 
de Kombo 43 naar de rusttoestand 
schakelt. 

Mogelijke waarde: 5 tot 90 minuten. 

De instelling “Sleep Off“ schakelt de 

slaapfunctie uit. 

Deze functie kunt u ook met de toets 
SLEEP (30) instellen (zie pagina 38). 

 
 

Radiozenders automatisch 
opslaan 
Menupunten FM Scan en DAB 
Scan: 
 
Hiermee start u het automatisch 

zoeken voor FM of DAB. Het 

apparaat slaat de eerste  

20 zenders van het overeenkomstige 

ontvangstbereik op. De radio wisselt 

aansluitend naar de zender in 

geheugen 1. 

Deze automatische bezetting 
kunt u ook met de toets SCAN 
(47) starten (zie “Zenders 
automatisch opslaan“ op pagina 
28). 
 

Versie van de 
systeemsoftware 
oproepen. 
Menupunt System Info: 

Aan de hand van de hier 
aangegeven MCU-versie 
(bijv. “V1.07“) kunt u bepalen 
of op onze website 
www.teufel.de/software-
updates. html een nieuwe 
systeemsoftware beschikbaar 
is. 
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Nieuwe systeemsoftware 
installeren 
Menupunt MCU Upgrade: 

1. Download de nieuwe 

systeemsoftware van onze website 

www.teufel.de/software-updates. 

html. 

2. Pak het gedownloade bestand uit 

op een USB-stick (FAT32-formaat). 

3. Steek de USB-stick in de USB-

aansluiting Update (24). 

 

4. Met de navigatietoetsen  (35)/  

(37) of met de sprongtoetsen  

 (17)/(56)  (15)/(36) of met 

de regelaar VOLUME (8) de optie 

selecteren: 

<Yes> – Systeemsoftware laden 

<No> – Annuleren 

5. Met de toets  (16)/(55) of door 

een korte druk op de regelaar 

VOLUME (8) bevestigen. 

Door “Yes“ te kiezen, laadt de 

Kombo 43 de nieuwe software van 

de USB-stick. 
 

AANWIJZING 
 

Gevaar voor beschadiging! 

Deze procedure mag niet 

worden onderbroken! 

– Schakel de Kombo 43 niet uit 
en trek de USB-stick niet uit 
de aansluiting. 
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6. Na de installatie van de software 
wordt de Kombo 43 uitgeschakeld. 

7. Trek de USB-stick uit de 
aansluiting. 

8. Schakel de Kombo 43 opnieuw in. 
Zo wordt de nieuwe 
systeemsoftware actief. 

 

De Kombo 43 terugzetten 
naar de fabrieksinstellingen 
Menupunt Factory Reset: 

Hiermee wist u alle 
zendergeheugens en alle 
gewijzigde instellingen. 

1. Met de navigatietoetsen  (35)/ 
 (37) of met de sprongtoetsen 

 (17)/(56)  (15)/(36) of met 
de regelaar VOLUME (8) de optie 
selecteren: 
<Yes> – Fabrieksinstellingen 
<No> – Annuleren 

2. Gekozen optie met de toets  

 (16)/(55) of door een korte druk 

op de regelaar VOLUME (8) 

bevestigen. Door “Yes“ te kiezen, 

wordt de Kombo 43 na korte tijd 

uitgeschakeld. Na de nieuwe 

inschakeling zijn de 

fabrieksinstellingen hersteld. 

 

 
 
 

 
  



  

Radio afspelen 

 
De Kombo 43 is uitgerust met een radio 
voor DAB+ en FM/UKW. 
 

• DAB – Ontvangst van digitale 

radiozenders in het bereik van 

174.928 tot 239.2 MHz (blok 5A tot 

13F), gegevens-/tekstweergave 

mogelijk. 

• FM – Ontvangst van analoge 

mono- en stereozenders in het 

bereik van 87,5 tot 108 MHz, RDS-

modus mogelijk 

 

FM/UKW 
– Druk op de toets FM (40) of 

kies “FM“ met de toetsen 
SOURCE  (20)/(39). 

 
Radiozenders instellen 
De ontvangstfrequentie stelt u met de 
sprongtoetsen  (17)/(56)  
(15)/(36) in: 
– Automatisch: Na een lange druk 

(ca. een seconde) op de toets start 

het zoeken naar zenders in de 

gewenste richting (toets loslaten) 

tot de volgende zender met 

voldoende hoog zendvermogen 

wordt gevonden. 

– Handmatig: Bij elke druk op de 

toets wordt de frequentie met 0,05 

MHz verhoogd of verlaagd. 

In het weergaveveld (7) wordt de 

ingestelde frequentie aangegeven. 

 

 

Als de zender een RDS-signaal 
overdraagt, verschijnen na enkele 
seconden de naam van de zender en 
evt. de radiotekst op het 
weergaveveld (7). 
 

– Met de toets  (45) kunt u de 

weergave van de RDS-informatie in 

de onderste regel in het 

weergaveveld (7) omschakelen 

tussen de naam van de zender, de 

radiotekst, het tijdstip en het 

programmatype. 

Bij zwakke zenders kunnen er in de 
stereomodus storingen ontstaan. In 
dit geval schakelt u met een korte 
druk op de toets MODE (46) over 
naar de modus Mono. 
 
 

  



  

DAB/DAB+ 

– Druk op de toets DAB (52) of 
selecteer “DAB“ met de toetsen 
SOURCE  (20)/(39). 

Het zoeken naar DAB-zenders start 
automatisch wanneer DAB voor het 
eerst wordt opgeroepen. Daarbij 
worden de eerste 20 gevonden 
zenders op de zendergeheugens 01-
20 gezet. In het weergaveveld (7) ziet 
u de zoekvoortgang. 
– Indien nodig kunt u het zoeken altijd 

activeren door op de toets SCAN 
(47) te drukken. 

 

Na afloop van het zoeken naar de 
zenders wordt de eerste gevonden 
zender afgespeeld. 
 

In het weergaveveld (7) ziet u de 
naam van de zender en daaronder het 
momenteel afgespeelde nummer. 
 

– Met een korte druk op de toets  
(45) kunt u na elkaar andere 
informatie weergeven: 
programmatype, Ensemble 
(zenderpakket), blok/frequentie, 
sampling rate, tijd/datum en 
signaalsterkte. 

 

Zenders instellen 

– Met de sprongtoetsen  (17)/(56) 

 (15)/(36) schakelt u tussen de 
gevonden zenders. 

 
 

  



  

Zendergeheugen 

Uw radio kan voor de beide 
ontvangstbereiken 20 zenders opslaan. 
De opgeslagen zenders kunnen later 
eenvoudig met een druk op de toets 
worden geselecteerd. 
 

Zender handmatig opslaan 
Met de afstandsbediening: 
1. Gewenste zender instellen zoals 

hierboven wordt beschreven. 
2. Kort op de toets SAVE (33) drukken. In 

het weergaveveld verschijnt “M – –“ of 
“Memory – –“. 

3. Met de cijfertoetsen 1...0 (32) kunt u 
het gewenste geheugenplaatsnummer 
(01-20) (altijd met 2 cijfers) invoeren. 
In het weergaveveld (7) verschijnt de 

aanwijzing “Stored Preset xx“ (in plaats 

van “xx“ verschijnt het plaatsnummer).  

Hiermee is de zender opgeslagen. 
Na drie seconden zonder druk op een 
toets schakelt het apparaat terug naar 
de normale modus. 
Op het apparaat: 
– Door een lange druk op de toets 

PRESET (18) wordt de ingestelde 
zender op de volgende vrij 
geheugenplaats opgeslagen. 

 

Als de zender reeds is opgeslagen, 
verschijnt de melding “Already Saved“. 

 

 
 
 

Zender automatisch opslaan 
Houd de toets SCAN (47) 
gedurende enkele seconden 
ingedrukt om het automatisch 
zoeken naar zenders te starten. 
Het apparaat slaat de eerste 20 
zenders van het ontvangstbereik 
op. De radio wisselt aansluitend 
naar de zender in geheugen 1. 
 

Deze automatische bezetting 
kunt u ook in het menu starten 
(zie “Radiozenders automatisch 
opslaan“ op pagina 23). 
 
Opgeslagen zender selecteren 
U kunt de opgeslagen zenders 
met de cijfertoetsen 1...0 (32) 
selecteren. Met de toets “10+“ 
(58) bereikt u de 
geheugenplaatsen met de 
tweedelige nummers. 
 
Of u roept de geheugenplaatsen 
door een korte druk op de toets 
PRESET (18) na elkaar op. 
 
 
 

  



  

Bluetooth®-modus 

 
Via Bluetooth® kunt u een compatibele 

speler draadloos met de Kombo 43 

verbinden. Het geluid van de speler 

wordt dan via de Kombo 43 afgespeeld. 

Het Bluetooth®-systeem heeft een 

reikwijdte van ca. 10 meter, maar die 

wordt beïnvloed door muren en 

inrichtingsvoorwerpen. Als de 

verbinding wordt verbroken, probeert 

de Kombo 43 opnieuw verbinding te 

maken tot u een andere bron kiest. 
 

AANWIJZING 
 

– Gebruik de Bluetooth®-functie 

alleen op plaatsen waar de 

draadloze overdracht is 

toegestaan. 

– Let erop dat het gedrag van 

Bluetooth® kan verschillen 

naargelang het 

besturingssysteem van de 

speler. 

 

Bluetooth®-opties 
Afhankelijk van het apparaattype 

beschikt uw speler/smartphone over 

een menu voor Bluetooth®-opties, 

zoals media afspelen. Hier kunt u de 

opties naar wens in- en uitschakelen. 

Meer informatie over de Bluetooth®-

opties is terug te vinden in de 

handleiding van uw 

speler/smartphone. 

 
 
 

  



  

Koppelen (Pairing) 

Om het geluid van uw speler via® via 
uw Kombo 43 af te spelen, verbindt u 
de apparaten met elkaar. Dit wordt 
“koppelen“ of “pairing“ genoemd. 

1. Druk op de toets  (19)/(41) of 
selecteer “FM“ met de toetsen 
SOURCE   (20)/(39). 

2. Om de pairing te starten, drukt u 

kort op de toets  (42), of op de 

Kombo 43 op de toets  (19) 
gedurende ca. twee seconden. In 
het weergaveveld (7) knippert de 
aanwijzing “Pairing“. 

3. Schakel op uw speler (bijv. 
smartphone) de Bluetooth®-functie 
in. 

4. Laat uw speler/smartphone naar 
Bluetooth®-apparaten zoeken (zie 
daarvoor de handleiding van de 
speler). In de lijst met gevonden 
apparaten zou na het zoeken ook 
“Teufel KB 43 CR 19“ moeten 
staan. 

5. Selecteer “Teufel KB 43 CR 19“ uit 
de lijst met gevonden apparaten. 

6. Als uw speler een code vraagt, 
geeft u “0000“ (vier keer nul) in. 

De pairing is daarmee voltooid, in het 
weergaveveld staat “Connected“ en al 
het geluid dat anders door uw 
speler/smartphone wordt afgespeeld, 
wordt nu door de Kombo 43 
afgespeeld. Na een korte tijd 
verschijnt in het weergaveveld de 
naam van het verbonden apparaat 
(indien die is doorgegeven). 

 

  



  

Afspelen 

De volume-instelling van de 
speler heeft ook invloed op het 

volume van de Kombo 43. 

1. Druk op de toets  (19)/(41) of 
selecteer “BT“ met de toetsen 
SOURCE   (20)/(39). 

2. Schakel op uw bronapparaat de 
Bluetooth®-functie in. 

3. Start het afspelen op uw 
bronapparaat. 

Tijdens het afspelen wordt naast 
de naam van het bronapparaat 
ook de gebruikte codec 
weergegeven (bijv.: “SBC 44.1 
kHz“). 

U bestuurt het afspelen vanaf uw 
bronapparaat. Sommige functies 
kunnen ook vanaf de Kombo 43 
worden bestuurd: 

- Afspelen onderbreken:  

Toets  (16)/(55) kort 
indrukken. 

- Afspelen hervatten: 

Toets  (16)/(55) nogmaals kort 
indrukken. 

- Volgend nummer afspelen: 

Toets  (15)/(36) aantikken. 

- Huidig nummer opnieuw starten:  

Toets  (17)/(56) aantikken. 

- Vorig nummer afspelen: 

Toets  (17)/(56) twee keer 
aantikken. 

- Afspelen stoppen:  

Toets  (14)/(38) indrukken. 

 • Als het bij uw bronapparaat om 
een smartphone gaat, wordt de 
Bluetooth®-verbinding bij een 
inkomende oproep onderbroken 
en kunt u zoals gebruikelijk 
bellen. Nadat uw gesprek is 
beëindigd, wordt het geluid zoals 
voordien omgeleid en door uw 
Kombo 43 afgespeeld. 

 
Verbreking van de verbinding 

Wanneer u met uw speler buiten de 
reikwijdte van uw Kombo 43 
geraakt, wordt de Bluetooth®-
verbinding verbroken. Als u binnen 
120 seconden opnieuw binnen de 
reikwijdte komt, wordt de verbinding 
automatisch opnieuw tot stand 
gebracht. 
 
Verbinding beëindigen 

Voor het beëindigen van de 
Bluetooth®-verbinding 

– schakelt u de Bluetooth ®-functie 
op uw speler/smartphone uit of 

– drukt u kort op de toets  (42) of 
op de Kombo 43 gedurende ca. 

twee seconden op de toets  (19) 
of 

– selecteert u een andere bron op 
de Kombo 43. 

  



  

Cd-modus 

 

Gebruik alleen in de handel 
verkrijgbare cd’s die zijn voorzien van 
een van de pictogrammen die 
hiernaast worden weergegeven. 

Kombo 43 is geschikt voor de 
weergave van normale cd’s van 80 en 
120 mm diameter met 
muziekbestanden in de indelingen 
Audio-CD, MP3, M4A en WMA. 

Zelf gebrande cd’s kunnen normaal 
worden gelezen. Nochtans kunnen bij 
een hoge snelheid bij het branden of 
defecte overgangen problemen 
ontstaan. 

 

 

 
 

 VOORZICHTIG 

 
Gevaar voor de gezondheid! 

Bij de werking met een 
geopende behuizing 
wordt onzichtbare 

laserstraling of zichtbaar 
laserlicht vrijgegeven.zt. 

– Niet in de straal kijken, ook niet 
met optische instrumenten. 

 

AANWIJZING 

Gevaar voor beschadiging! 

– In geen enkel geval meerdere cd‘s 
op elkaar plaatsen. 

– Geen andere voorwerpen dan 
cd‘s plaatsen. 

 

 

 
  



  

Disc afspelen 

1. Druk op de toets  (13)/(50). De 
cd-lade komt naar voren naar 
buiten en als bron wordt 
“cd“ weergegeven. 

2. Plaats de cd met de beschreven 
kant naar boven voorzichtig in de 
verdieping van de lade. 
Aanwijzing: Na ca. 60 seconden 
zonder actie wordt de cd-lade 
automatisch gesloten. 

3. Druk op de toets  (13)/(50). De 
cd-lade wordt gesloten en in het 
weergaveveld verschijnt de 
aanwijzing “loading“. Na enkele 
seconden ziet u in het 
weergaveveld het aantal 
nummers op de cd. 

4. Start het afspelen met de toets 

 (16)/(55). 
Op het weergaveveld verschijnen 
het nummer, de afgespeelde tijd 
en (indien beschikbaar) de naam 
van het nummer. 

– Met de toets  (45) kunt u meer 
informatie over het nummer 
oproepen. 

– U kunt een bepaald nummer 
oproepen door het 
overeenkomstige nummer met de 
cijfertoetsen 1...0 (32) in te 
voeren. Bij nummers boven 9 
eerst kort op de toets 10+ (58) 
drukken en dan met de 
cijfertoetsen 1...0 (32) het 
gewenste nummer met twee 
cijfers invoeren. 

– Afspelen onderbreken/hervatten: 

toets  (16)/(55) aantikken. 
 

 – Volgend nummer afspelen: 

Toets  (15)/(36) aantikken. 

– Nummer of kapittel opnieuw 
starten: Toets  (17)/(56) kort 
aantikken. 

– Vorig nummer of vorig kapittel 
afspelen: Toets  (17)/(56) 
twee keer kort aantikken. 

– Nummer snel afspelen: Toets 

 (15)/(36) of  (17)/(56) 
indrukken en een seconde 
ingedrukt houden. Het afspelen 
gebeurt in sprongen met een ca. 
viervoudige snelheid; in het 
weergaveveld (7) ziet u de 
afgelopen tijd van het nummer. 

Om het nummer opnieuw normaal 
af te spelen, drukt u nogmaals 
gedurende een seconde op de 
toets. 

– Afspelen beëindigen: Toets  
(14)/(38) indrukken. 

 
Herhaling 

Met de toets REPEAT (48) worden 
achter elkaar de volgende functies 
opgeroepen: 

• Repeat Off – normaal afspelen. 

• Repeat One – het huidige nummer 
wordt eindeloos herhaald. 

• Repeat Dir – alle nummers in de 
huidige map van de gegevens-cd 
worden eindeloos één voor één 
herhaald. 

• Repeat All – alle nummers op de 
cd worden één voor één 
afgespeeld en vervolgens wordt 
opnieuw met het 1ste nummer 
begonnen. 

  



  

Disc uitwerpen 

1. Druk op de toets  (13)/(50). De 
cd-lade komt naar voren naar 
buiten. 

2. Verwijder de cd voorzichtig. 

3. Druk op de toets  (13)/(50). 
De cd-lade wordt gesloten. 

Na ca. 60 seconden zonder actie 
wordt de cd-lade automatisch 
gesloten. 

 

 
 
  



  

USB afspelen 

 

Uw Kombo 43 beschikt over twee 
USB-aansluitingen: 

• De achterste aansluiting UPDATE 
(24) dient uitsluitend voor het 
installeren van updates of voor het 
laden van USB-apparaten (5 volt, 
500 mA, ook in rusttoestand) en 
kan geen audiogegevens uitlezen. 

 

• De voorste aansluiting USB (9) 
kan USB-sticks en harde schijven 
met de specificaties USB 1.0 tot 
3.0 in het formaat FAT32 met 
max. 32 GB lezen en daarop 
opgeslagen muziekbestanden van 
de formaten MP3, M4A, WMA 
afspelen. In maximaal 8 
mapniveaus kunnen hierop tot 
5.000 bestanden zijn opgeslagen. 

 

 

 

 USB-apparaat verbinden en 
afspelen 

1. Steek de stekker van uw USB-
apparaat in de bus USB (9). De 
stekker past slechts in één 
houding in de bus. 

2. Druk op de toets USB (43) of 
selecteer “USB“ met de toetsen 
SOURCE   (20)/(39). 

3. De Kombo 43 leest het USB-
apparaat in. In het weergaveveld 
(7) verschijnt de aanwijzing 
“Loading“. Na een korte tijd wordt 
het aantal afspeelbare bestanden 
weergegeven. Als er op de USB-
stick geen afspeelbare 
bestanden worden gevonden, 
verschijnt “No USB“ in het 
weergaveveld. 

 

 

 
  



  

– Afspelen starten: kort de toets  
(16)/(55) aantikken.  
Op het weergaveveld (7) 
verschijnen het nummer, de 
afgespeelde tijd en (indien 
beschikbaar) de naam van het 
nummer. 

– Met de toets  (45) kunt u meer 
informatie over het nummer 
oproepen. 

– U kunt een bepaald nummer 
oproepen door het 
overeenkomstige nummer met de 
cijfertoetsen 1...0 (32) in te 
voeren. Bij nummers boven 9 
eerst kort op de toets 10+ (58) 
drukken en dan met de 
cijfertoetsen 1...0 (32) het 
gewenste nummer met twee 
cijfers invoeren. 

– Afspelen onderbreken/hervatten: 

kort op de toets  (16)/(55) 
drukken. 

– Volgend nummer afspelen: Toets 

 (15)/(36) aantikken. 

– Nummer of kapittel opnieuw 
starten: Toets  (17)/(56) kort 
aantikken. 

– vorig nummer of vorig kapittel 
afspelen: Toets  (17)/(56) 
twee keer kort aantikken. 

– Nummer snel afspelen: Toets 

 (15)/(36) of  (17)/(56) 
indrukken en een seconde 
ingedrukt houden. Het afspelen 
gebeurt in sprongen met een ca. 
tweevoudige snelheid; in het 
weergaveveld (7) ziet u de 
afgelopen tijd van het nummer. 

  

  



  

Om het nummer opnieuw normaal 
af te spelen, drukt u nogmaals 
gedurende een seconde op de 

toets of kort op de toets  
(16)/(55). 

– Afspelen stoppen: Toets  
(14)/(38) indrukken. 

 

Herhaling 

Met de toets REPEAT (48) worden 
achter elkaar de volgende functies 
opgeroepen: 

• Repeat Off – normaal afspelen. 

• Repeat One – het huidige 
nummer wordt eindeloos 
herhaald. 

• Repeat Dir – alle nummers in de 
huidige map van de gegevens-cd 
worden eindeloos één voor één 
herhaald. 

• Repeat All – alle nummers op de 
cd worden één voor één 
afgespeeld en vervolgens wordt 
opnieuw met het 1ste nummer 
begonnen. 

 

USB-apparaat verwijderen 
 

AANWIJZING 

Gevaar voor beschadiging! 

– Verwijder het USB-apparaat nooit 
wanneer de Kombo 43 nog 
inhoud van het USB-apparaat 
afspeelt! 

1. Stop het afspelen met de toets  
(14)/(38). of selecteer een andere 
bron. 

2. Wacht ongeveer een seconde. 

3. Trek de USB-stekker uit de bus. 

  

  



  

Slaapfunctie 

 
Met deze functie wordt de Kombo 
43 na een vooraf ingestelde tijd 
uitgeschakeld. 

1. Speel de gewenste inhoud af. 

2. Druk op de toets SLEEP (30). In 
het weergaveveld verschijnt de 
aanwijzing “Sleep 5 min“. 

3. Door meerdere keren op de toets 
SLEEP (30) te drukken, stelt u de 
gewenste tijd tot de uitschakeling 
in tussen 5 en 90 minuten. 

De instelling “Sleep Off“ schakelt 
de slaapfunctie uit. 

Deze functie kunt u ook in het menu 
instellen (zie “Slaapfunctie“ op 
pagina 23). 

  

 
  



  

Reiniging en verzorging 

 
AANWIJZING 

 

Externe invloeden kunnen het 
apparaat beschadigen of 
vernietigen. 

– Als het apparaat langere tijd 
onbeheerd wordt achtergelaten 
(bijv. tijdens een vakantie) of als 
er een onweer dreigt, koppel het 
apparaat dan los van het 
stopcontact. Anders kunnen plots 
optredende overspanningen tot 
een defect leiden. 

– Gebruik indien mogelijk alleen 
zuiver water zonder 
reinigingstoevoegingen. Bij 
hardnekkige vlekken kunt u mild 
zeepwater gebruiken. 

– Gebruik in geen geval bijtende 
reinigingsmiddelen, alcohol, 
verdunners, benzine of 
dergelijke. Dergelijke 
reinigingsmiddelen kunnen het 
gevoelige oppervlak van de 
behuizing beschadigen. 

 

 • Verwijder stof of lichte Verwijder 
vervuiling best met een droge, 
soepele lederen doek.  

• Wrijf sterke vervuiling met een 
licht bevochtigde doek af. Zorg 
ervoor dat er geen vloeistof in de 
behuizing dringt. 

• Veeg de vochtige oppervlakken 
vervolgens onmiddellijk zonder 
druk droog met een zachte doek. 

 
  



  

Hulp bij storingen 

 
De volgende aanwijzingen moeten u helpen om storingen te verhelpen. Als dit 
niet lukt, kunnen onze uitgebreide FAQ‘s op onze website u ongetwijfeld 
helpen. Anders kunt u contact opnemen met onze hotline (zie pagina 4). 
Neem de garantieaanwijzingen in acht. 
 

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing 

Geen 

werking 

Geen stroomtoevoer Werking van het stopcontact met een 

ander apparaat controleren. 

Het 

apparaat 

blijft stil 

Foute bron 

geselecteerd 

Juiste bron selecteren (pagina 18). 

Volume is ingesteld op 

“0“ 

Volume verhogen. 

Volume van de speler 

is te laag ingesteld 

Volume op de speler voorzichtig 

verhogen. 

Geen 

geluid bij 

Bluetooth® 

Geen Bluetooth®- 

verbinding 

Verbinding tot stand brengen (zie pagina 

30). 

Kombo 43 is niet als 

afspeelapparaat 

geselecteerd 

Op de speler “Teufel KB 43 CR 19“ als 

afspeelapparaat via Bluetooth® 

selecteren. 

Bluetooth®-verbinding 

door ander draadloos 

systeem (bijv. 

draadloze telefoon, 

WLAN) beïnvloed 

Kombo 43 en/of de speler op een plaats 

opstellen. Om te testen naar een andere 

kamer verplaatsen. 

De 

subwoofer 

bromt. 

Het brommen wordt 

veroorzaakt door 

netstoringen. 

Netfilter kopen en beide apparaten erop 

aansluiten. 

Het brommen wordt 

veroorzaakt door een 

meervoudig 

stopcontact. 

Een ander meervoudig stopcontact 

gebruiken of de subwoofer direct op een 

stopcontact aansluiten. Het kan 

eventueel ook helpen om de stekker 

andersom in het stopcontact te steken. 

  



  

Het 

afspelen 

gebeurt 

met veel 

ruis. 

In principe is de 

Kombo 43 een 

systeem met zeer 

weinig ruis. Meestal 

“ontmaskert“ het 

boxsysteem met zeer 

goede resolutie in het 

bereik van de hoge 

tonen de gebrekkige 

kwaliteit van een 

signaalbron (bijv. 

mp3-bestanden). 

Zorg ervoor dat de bron een 

onberispelijk signaal naar de Kombo 43 

stuurt. 

 
  



  

Conformiteitsverklaring 

 
Hierbij verklaart Lautsprecher Teufel GmbH dat dit product aan de 
vereisten van de richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU en 
2014/53/EU voldoet voor zover het volgens de aanwijzingen van 

de fabrikant wordt geïnstalleerd en gebruikt. De volledige tekst van de EU-
conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: 

www.teufel.de/konformitaetserklaerungen.html 
 
In dit product worden de volgende radiofrequentiebanden en 
radiozendvermogens gebruikt: 

Radionet Frequentiebanden in Mhz Zendvermogen in mW/dBm 

Bluetooth® 2.400–2.483,5 2,5/4 

 
 
  



  

Technische gegevens 

 

Afmetingen (b × h × d) 273 × 136 × 370 mm 

Gewicht 5,4 kg 

Bedrijfsspanning 220-240 V~, 50 Hz, 120 W max. 

 
Meer technische gegevens zijn terug te vinden op onze website. Technische 
wijzigingen voorbehouden! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij vragen, opmerkingen of kritiek kunt u contact opnemen met onze service:  

 
Lautsprecher Teufel GmbH 

BIKINI Berlin 
Budapester Straße 44 
10787 Berlijn (Duitsland) 

Telefoon: 

Duitsland: +49 (0)30 217 84 217 

Oostenrijk: +43 12 05 22 3 

Zwitserland: +41 43 50 84 08 3 

Fax: +49 (0)30 / 300 930 930 

Online ondersteuning: www.teufel.de/service 

Contactformulier: www.teufel.de/kontakt 

 
Alle gegevens onder voorbehoud.  
Technische wijzigingen, tikfouten en vergissingen voorbehouden. 
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