
Gebruiksaanwijzing 
Archief-box voor 100 cd's / dvd's  

met automatische index "Discgear" 
MM 331 art.nr 38943 

 
Hartelijk dank voor uw aankoop van de cd/dvd archief-box. Neem even de tijd om vertrouwd 
te raken met uw cd-archief-box en kennis te maken met de vele voordelen. Vul de archief-
box met uw lievelings-cd’s. 

A. PRODUCTBESCHRIJVING 

1 Titelblad-greep  

2 CD-keuzelijst – voor het openen van de archief-box.  
3 Zelfstandig aanpassende schachten – bieten de mogelijkheid om de cd’s eenvoudig in 

de uitsparing te schuiven 
4 Cd-keuzetoets – Om een cd te kiezen, dient u de toets naar beneden te drukken en op 

het gewenste cd-nummer te schuiven.  
5 Verborgen slot – De verborgen grendel bevindt zich onder de cd-keuzelijst-toets in het 

midden. Om de cd-archief-box te vergrendelen, schuift u deze grendel naar links 

6 Titelblad – Om het titelblad te kunnen bewerken, drukt u op de Titelblad-greep   
7 Titelblad-schuiflade 
8 Cd-nummering – gebruik een permanent markeerstift of een cd-markeerstift om 

iedere cd te nummeren, zodat de opbergsleuf en de titelbladen overeenkomen. Nu 
kunt u iedere cd gemakkelijk in de met het nummer overeenkomende sleuf 
terugsteken. 

B. ORGANISEER UW CD’S 

Om uw cd’s te organiseren heeft u de keuze tussen de volgende 2 werkwijzen: 
1. Bezoek onze website www.discgear.com , waar u toegang heeft tot DiscwareTM Online, 

de onlinedienst voor het catalogiseren en organiseren van uw cd’s en voor het drukken 
van titelbaden. 

2. Gebruik het titelblad (voor gebruik zie deel C)! 
  

http://www.discgear.com/


C. TOEGANG EN GEBRUIK VAN HET TITELBLAD 

a. Druk op de titelblad-greep , en de titelbladschuiflade verschijnt automatisch. 
b. Verwijder het titelblad uit het plastichoesje in de titelbladschuiflade. Let op: Aan de 

onderzijde van het plastichoesje zit een opening, zodoende hoeft u het hoesje er niet 
uit te nemen. 

c. Schrijf de cd-titel direct op het titelblad!  
d. Steek het titelblad weer in het plastichoesje. Maak uw selectie. 

D. NUMMEREN VAN UW CD’S 

Gebruik een onuitwisbare marker om uw cd-schuiflade van een nummer en beschrijving te 
voorzien. Wij adviseren, dat u slechts op de doorzichtige middelste ring van de voorzijde van 
de cd schrijft. 

E. VULLEN VAN DE CD-ARCHIEF-BOX 

Schrijf op elke cd het betreffende nummer en plaats het dan in de bij het nummer 
behorende gleuf. 

F. KEUZE VAN UW CD’S 

Druk op de cd-keuzetoets en schuif deze naar de sleuf met het gewenste nummer. Laat de 

keuzetoets los en druk dan op de cd-keuzelijst , en uw cd-archief-box geeft u 
automatisch de gekozen cd eruit. 

G. VERWISSELEN VAN UW CD’S 

Kijk op het nummer van de cd. Zoek de ‘zelfaanpassende’ gleuf en plaats de cd terug op haar 
plaats. 
Geïmporteerd door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD / Made in China 


