
HANDLEIDING INSTALLATIE MUSIC-STREAM 

 Volg eerst nauwgezet deze handleiding en neem bij twijfel ook eens een kijkje in de 

handleiding van de SanDisk Sansa Fuze. Deze vindt u hierbij ingesloten. 

 Heeft u toch nog vragen, neem dan contact op met Michel Vanderfeesten: 

0496 87 23 83 of via info@music-stream.be 

U vindt deze handleiding ook digitaal op www.music-stream.be/login.html 

1. Inhoud van deze doos 

Dit Postpac hoort u in de beste staat te bereiken. Controleert u a.u.b. eerst goed of alle 

vereiste onderdelen in het pakket zitten: 

1. De SanDisk Sansa Fuze MP3-speler 4GB 

2. Een adapter om deze MP3-speler met de USB-kabel aan te sluiten op het stroomnet 

3. Een cinch-kabel om de MP3-speler aan te sluiten op uw geluidsinstallatie 

4. Een microSD-kaartje van 2 GB met de 400 songs 

5. Deze beknopte handleiding 

6. De factuur 

Neem gerust contact met ons op indien blijkt dat het pakket niet volledig is. 

BELANGRIJK: U zal merken dat de Sansa Fuze uit zijn oorspronkelijke verpakking gehaald is. 

De juridische dienst van Sabam heeft onze muziekcollectie nagekeken en bevestigd dat deze 

volledig vrij is van auteursrechten. Wel is het zo dat op het flashgeheugen van de Sansa Fuze 

enkele liedjes stonden, die men er ”gratis bij krijgt” als men deze MP3-speler koopt. Sabam 

heeft ons laten weten dat deze “voorbeeldliedjes” wél deel uitmaken van hun repertoire. 

Om die reden mag u ze in uw zaak dus ook NIET afspelen. Wij hebben de klus voor u reeds 

geklaard en deze MP3-bestanden van het flashgeheugen verwijderd.  

2. De Sansa Fuze aansluiten op uw geluidsinstallatie 

Het aansluiten van de MP3-speler op uw geluidsinstallatie is 

werkelijk kinderspel. Daarnaast is de Sansa Fuze van SanDisk 

een zeer gebruiksvriendelijke MP3-speler. We hebben vooraf 

verschillende spelers getest en vonden deze MP3-speler op 

alle vlakken de beste. Dit kleine toestel is groots in zijn 

prestaties. De Sansa Fuze hoort u overigens (ongeopend) te 

bereiken in de originele verpakking. Desgewenst kan u ook 

de handleiding van de Sansa Fuze raadplegen. Hieronder 

leggen we u echter uit hoe u meteen aan de slag kan. 



De Sansa Fuze bestaat in verschillende kleuren. Wij kozen voor u de neutrale, zwarte kleur. 

De speler bevat tevens een (intern) geheugen van 4 GB. Hier kan u desgewenst liedjes en 

filmpjes op plaatsen voor eigen gebruik, maar als u deze in uw zaak afspeelt, dient u echter 

wel Sabam en Billijke Vergoeding te betalen. Dit geldt ook als u de radio opzet, uw Sansa 

Fuze heeft immers ook een FM-radiospeler aan boord. Let op: buiten de openingsuren mag 

u in uw zaak gewoon de radio opzetten. Daar hebben noch Sabam noch de Billijke 

Vergoeding iets aan te zeggen. 

 

De 400 liedjes die wij aanleveren zijn volledig vrij van rechten. Wij 

hebben ze geplaatst op een handige micro-SD kaart van het merk 

SanDisk. SanDisk is tevens fabrikant van de Sansa Fuze, de MP3-

speler die we gebruiken. Ieder jaar bieden we u, geheel vrijblijvend, 

de mogelijkheid om voor 199 EUR een ander kaartje aan te kopen. 

Op die manier kan u afwisselen en heeft u opnieuw 400 extra 

muziekstukken. Wij doen u dit voorstel via mail.  

 

De Sansa Fuze heeft ontzettend veel mogelijkheden. In de handleiding van het toestel zelf 

staat alles heel uitvoerig besproken.  

Om te beginnen neemt u best de USB-kabel uit de verpakking van uw Sansa Fuze. Deze kabel 

steekt u aan één kant in uw Sansa Fuze (op de afbeelding hierboven komt dit overeen met 

het cijfer 6) en aan de andere kant onder in de adapter die meegeleverd is. Steek de adapter 

in het stopcontact (220 volt). 



 

 

Nu gaan we het SD-kaartje in de Sansa Fuze steken. Op de afbeelding hierboven is dit 

aangeduid met nummer 3. U kan niet missen, aangezien dit kaartje maar op één plaats past 

in de MP3-speler. U doet dit best nog voor u de speler aanzet. U steekt het micro-SD kaartje 

in het toestel met de bedrukte kant naar boven en met de wijsrichting van het pijltje richting 

de speler. 

 

Nummer 8 op de afbeelding staat voor de hoofdtelefoonuitgang. Bij de SanDisk Sansa Fuze 

wordt standaard een hoofdtelefoontje meegeleverd. Hiermee kan natuurlijk de speler niet 

aangesloten worden op uw geluidsinstallatie of stereotoren. Om dit te verwezenlijken 

gebruiken we een audiokabel. De hoofdtelefoonuitgang van de Sansa Fuze kan immers met 

een eenvoudige audiokabel verbonden worden met de audio-ingang van uw 

geluidsinstallatie (de AUX). De kabel die hiervoor gebruikt wordt, is een zogenaamde "mini 

jack - cinchkabel". Ook deze kabel, met een lengte van 1,5 meter, is in het pakket 

inbegrepen.  

 

 

De zwarte plug steekt u in de Sansa Fuze. De witte en rode plug steekt u in in uw 

geluidsinstallatie of stereotoren. In nagenoeg alle gevallen gaat deze kabel passen op uw 

installatie. Indien dit niet het geval is, wendt u zich best tot een electrozaak in uw buurt. 

Wellicht moet u nu uw geluidsinstallatie op AUX zitten (of op INPUT).  

3. Muziek krijgen uit de Sansa Fuze 

Alles is nu aangesloten. We gaan nu de Sansa Fuze aanzetten en de shuffle-functie 

aanzetten, zodat de liedjes willekeurig (“ad random”) gekozen worden. Op die manier 

vermijden we elke dag dezelfde liedjes te horen in dezelfde volgorde. Een kleine berekening 

wijst overigens uit dat u pas om de 26 uur dezelfde nummers terug zal horen. De afwisseling 



is dus hoger dan bij de meeste hitradiozenders waarbij de superhits gemiddeld om de 3 uur 

(!) worden gedraaid. 

Nummer 13 op de afbeelding staat voor de aan-/uitknop. Even schuiven naar boven en uw 

speler start op. Opnieuw even schuiven (de knop 2 seconden naar boven houden) en uw 

speler valt uit. 

Na het opstarten, komt u steeds terecht in het hoofdmenu. Op de speler ziet u centraal een 

draaiwiel waarmee u het toestel kan bedienen.  

U ziet in het hoofdmenu verschillende keuzemogelijkheden. U kiest voor “MUSIC”. Dit wordt 

visueel weergegeven door dit icoontje: 

  

Vervolgens heeft u in het submenu opnieuw verschillende mogelijkheden. U kiest voor de 

optie “FOLDERS” en vervolgens voor “EXTERNAL USD CARD”. Daarna kiest u voor “PLAY ALL”. 

De muziek zal meteen starten. 

Wat u nu best meteen doet, is de shuffle-functie aanzetten. Dan 

hoeft u zich de rest van de dag geen zorgen meer te maken en zal 

de speler non-stop muziek blijven spelen. 

U drukt hiervoor, terwijl de muziek al loopt, op de knop 

“SUBMENU” (onderaan het tandwieltje op de knop drukken). Om 

te beginnen kiest u voor “REPEAT”. Hier selecteert u, door te draaien met het draaiwiel, de 

optie “ALL”. 

Hierna kiest u voor de optie “SHUFFLE”. Standaard staat deze op “OFF”, u zet deze op “ON”. 

Dit alles hoeft u slechts één keer te doen. De instellingen worden automatisch opgeslagen. 

De volgende keren zet u gewoon het toestel aan en de muziek zal meteen starten met de 

door u gekozen instellingen. Wij raden u aan om eenmalig, tijdens het afspelen, aan het 

tandwiel te draaien om het volume in te stellen. Best zet u dit zo hoog mogelijk. 

Alle liedjes zijn “genormalised” naar 0 dB zodat ze allemaal ongeveer even luid klinken. 

4. Sabam en de Billijke Vergoeding op de hoogte brengen 

Om de betalingen stop te zetten moeten Sabam en Honebel verwittigd worden van de 

gewijzigde situatie. Zij moeten weten dat u vanaf heden geen muziek meer gebruikt die door 

hen beschermd wordt. U moet zowel Sabam als Honebel per aangetekend schrijven op de 

hoogte brengen. Daarmee zijn beide beheersvennootschappen officieel in kennis gesteld van 

het feit dat u geen muziek meer gebruikt die door hen beheerd wordt. 



Wij hebben deze brief al helemaal klaargemaakt voor u, zodat u enkel de gegevens van uw 

zaak moet invullen. 

U kan de brieven hier vinden: www.music-stream.be/login.html   

U kan deze documenten gewoon met Word openen en aanpassen. 

 

 

Heel veel succes bij de installatie en het gebruik van uw Sansa Fuze! Aarzel niet ons te 

contacteren indien u nog bijkomende vragen heeft. 

 


