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VEILIGHEIDSRISICO’S 
Om brand en/of elektrische schokken te voorkomen 
mag dit toestel niet aan regen of vocht worden 
blootgesteld. 

VERKLARING DER PICTOGRAMMEN 

GEVAAR 

 
GEVAAR VAN ELEKTRISCHE 

SCHOK  
NIET OPENEN 

  

Het bliksemsymbool in een gelijkzijdige 
driehoek betekent dat bepaalde inwendige 
delen van het toestel onder spanning staan en 
aanraken derhalve levensgevaarlijk kan zijn. 

OPGEPAST: OM ELEKTRISCHE RISICO'S TE 
VOORKOMEN MAG HET TOESTEL NIET GEOPEND 
WORDEN. DIT TOESTEL BEVAT GEEN ONDERDELEN 
DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF KUNNEN WORDEN 
GEREPAREERD OF VERVANGEN. DIT TOESTEL MAG 
UITSLUITEND DOOR EEN VAKMAN WORDEN 
GEREPAREERD. 

 

Een uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek 
betekent dat de nevenstaande tekst 
belangrijke instructies voor gebruik en 
onderhoud bevat. 

 
GEVAAR: OM BRAND EN/OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG DIT TOESTEL NIET AAN 
REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD. 

DIT TOESTEL BEVAT EEN LASERMODULE KLASSE 1 

Dit toestel bevat een laagvermogenlaser. 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 
Houd u voor veilig gebruik van dit toestel aan de onderstaande 
aanbevelingen: 
Plaatsing 
• Stel dit toestel niet op waar het aan zeer hoge of lage 

temperaturen, stof of vocht is blootgesteld. 
• Plaats het toestel op een vlakke ondergrond. 
• De luchtcirculatie - d.w.z. de koeling van het toestel - mag niet 

belemmerd worden. Gebruik het toestel in een geventileerde 
ruimte, leg er niets op dat de luchtcirculatie kan belemmeren en 
zet het niet op een hoogpolig tapijt. 

Aansluitspanning 
• Kijk of de nominale spanning op het typeplaatje van het toestel 

overeenkomt met de spanning uit het lichtnet. 
Voorzorgsmaatregelen 
• Neem het netsnoer te allen tijde aan de netsteker uit de 

wandcontactdoos; trek nooit aan het snoer zelf - Dit kan het 
beschadigen en gevaarlijk maken. 

• Neem de netsteker uit de wandcontactdoos wanneer het toestel 
voor langere tijd niet gebruikt wordt. 

• De Aan-/uitschakelaar schakelt het toestel niet van de spanning 
af. Om het toestel stroomloos te maken moet de steker van het 
netsnoer uit de wandcontactdoos worden genomen. 

• Dit toestel mag uitsluitend in de horizontale stand worden 
gebruikt.  

Condens 
• Wordt het toestel van een koele in een warme, vochtige ruimte 

gebracht dan kan er zich condens in vormen. 
• Dit kan storingen veroorzaken. 
• Laat het toestel 1 à 2 uur op temperatuur komen en de 

condensatie verdampen. 
 

 
Bij het optreden van technische problemen moet de netsteker 
uit de wandcontactdoos worden genomen en het toestel ter 
controle naar een vakman worden gebracht. 
Voorkom oververhitting 
Het toestel heeft ventilatieopeningen om oververhitting te 
voorkomen. Dek deze openingen dus nooit af. 
Voorkom natworden 
Stel het toestel niet bloot aan spat- en druipwater en zet er 
geen met vloeistof gevulde voorwerpen op (een vaas bloemen, 
bij voorbeeld). 
Voorzorgsmaatregelen:  
• Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppen of 

spatten en er mogen geen met vloeistof gevulde 
voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst. 

• De stekker wordt gebruikt als scheidingsschakelaar. Het 
stopcontact moet daarom onmiddellijk bereikbaar zijn. Als u 
de voeding volledig wilt loskoppelen, moet de stekker van 
het apparaat uit het stopcontact worden verwijderd. 

• Het apparaat moet worden gebruikt in een open ruimte  
• De ventilatie mag niet worden verhinderd door voorwerpen 

zoals kranten, tafellakens, gordijnen enz. die de 
ventilatieopeningen blokkeren 

• Om brand te voorkomen, mag er geen onafgeschermde 
vlam zoals een kaars op het apparaat worden geplaatst; 

• Bij het wegdoen van batterijen dient u de geldende 
regelgeving te volgen; 
Het apparaat gebruiken in een gematigd klimaat. 
De stekker van het apparaat mag niet afgedekt zijn EN moet 
daarom onmiddellijk bereikbaar zijn wanneer u het apparaat 
gebruikt. 

• Een te hoog geluidsvolume in oortelefoons of hoofdtelefoons 
kan doofheid veroorzaken. 

• De batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, 
zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke. 

OPGEPAST 
WANNEER DIT TOESTEL WORDT GEOPEND TERWIJL 
DE BEVEILIGINGEN DEFECT OF UITGESCHAKELD 
ZIJN KAN DE LASERMODULE ACTIEF ZIJN EN 
ONZICHTBARE STRALING UITZENDEN.  NIET IN DE 
LENS KIJKEN. 
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Nederlands BEDIENINGSORGANEN VOEDING 
 
Boven- en voorpanelen (zie  1 )  
 
1. FUNCTIESCHAKELAAR 
- Om een geluidsbron te selecteren uit USB/CD, UIT, AM en FM
2. SENSOR V/D AFSTANDSBEDIENING 
- Het signaal ontvangen van de afstandsbediening. 
3. CD KLEP 
- Druk hier om de cd-klep te openen/sluiten 
4. DISPLAY 
- De cd-functies weergeven. 
5. VENSTER SCHAALAANWIJZER 
- De AM/FM-frequentie weergeven. 
6. CD/USB
- Om af te wisselen tussen de modi USB en CD.
7. FM STEREO INDICATOR 
- De FM stereo indicator weergeven. 
8. PALY MODE (weergavemodus)
-Herhaal, herhaal album, herhaal alle, willekeurige volgorde 
9. STEREO HOOFDTELEFOONAANSLUITING 
- 3,5 mm stereo hoofdtelefoonaansluiting. 
10. OVERSLAAN        ,        
CD/MP3: - muziekstukken achteruit of vooruit overslaan. 
11. STOP/FOLDER (stop/map)
- Stopt de weergave van CD/MP3/USB / Map+
- Voor het wissen van een programma. 
12. INDRUKKEN VOOR DE FUNCTIES 
AFSPELEN/PAUZEREN) 
- Een cd/USB-schijf afspelen. 
13. AFSTEMMEN 
-  FM/ AM-zenders kiezen. 
14. VOLUME 
-  Het geluidsvolume regelen 
15. USB-INTERFACE 
- USB-ingang. 
 
Achterpaneel  (zie  1   ) 
 
16. LUIDSPREKERAANSLUITING 
- voor het aansluiten van de luidsprekerkabel. 
17. .NETVOEDING  
- Sluit het netsnoer aan op het stopcontact. 
18. FM-ANTENNE 
- Om de FM-ontvangst te verbeteren. 

 

Netvoeding De netspanning gebruiken 

1. Controleer of de spanning van de typeplaat aan 
de achterkant van het apparaat overeenkomt met 
die van  uw plaatselijke lichtnet. Als dit niet het 
geval is, neemt u contact op met uw leverancier 
of servicecentrum 

2. Sluit het netsnoer aan op het stopcontact. Het 
apparaat is nu aangesloten en gereed voor 
gebruik.  

3. Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, 
haalt u het netsnoer uit het stopcontact. 

 
• Haal de stekker van het apparaat uit het 

stopcontact om uw apparaat  te beschermen 
tegen onweer. 

• Als de voedingskabel is beschadigd, moet deze 
worden vervangen door de fabrikant, zijn 
klantenservice of door een technisch bevoegde 
persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen. 

 
 

De afstandsbediening (zie 1) 
 
19. CD/USB 
Om af te wisselen tussen de modi USB en CD. 
20. SKIP (overslaan) 
CD: - voor/achterwaarts overslaan van 
muzieknummers. 
21.  
Map hoger (MP3-modus) 
22. 
Map lager (MP3-modus) 
23. INDRUKKEN VOOR DE 
WEERGAVE/PAUZE 
- Voor starten of tijdelijk onderbreken van de 
cd-weergave. 
24. STOP 
- Voor stoppen van de cd-weergave en wissen 
van een cd-programma. 
25.+10 
- voor het selecteren van muzieknummers op 
een cd (+10). 
26. PLAY/MODE (weergavemodus) 
- Herhaal, herhaal 1, willekeurige volgorde 
27.-10 
- voor het selecteren van muzieknummers op 
een cd (-10). 
28. PROG 
CD: voor het programmeren van 
muzieknummers en nakijken van een 
programma.
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BASISFUNCTIES 
 
Het apparaat aan-/uitschakelen: Energie besparen 
Om onnodig energieverbruik tegen te gaan, zet u de 
bronkeuzeschakelaar altijd uit. 
 
Algemene bediening 
1. Kies uw geluidsbron door de 

bronkeuzeschakelaar op USB.CD/OFF/AM/FM 
te zetten. 

2. Regel het geluid met de VOLUMEregelaar. 
3. Als u het apparaat wilt uitzetten, zet u de 

bronkeuzeschakelaar op OFF (uit). 
 
RADIO 
Radio-ontvangst 
1. Schuif de FUNCTIEkeuzeschakelaar op de 

gewenste  instelling  - FM of AM. 
 
2. Draai aan de AFSTEMknop om naar de gewenste 

zenders te zoeken. 
 

OPMERKING: Als u het apparaat hebt afgestemd op een 
FM stereo zender, dan zal de FM stereo indicator 
verschijnen. 

 
3. Als u niet langer naar het apparaat luistert, schuift 

u de FUNCTIEkeuzeschakelaar op OFF (uit) om 
het uit te schakelen. 

 
USB  AFSPELEN 
 
1. Schuif de functiekeuzeschakelaar op USB.Cd. 

 
3. Steek een USB-stick in de USB-poort.  

 4. Het totaal aantal muzieknummers verschijnt op 
het display  

5. Druk op PLAY/PAUSE (Afspelen/Pauzeren) om te 
beginnen met afspelen  

6. Druk op  of  om nummers te kiezen  
7. U kunt de repeteerfunctie kiezen op dezelfde 

manier als voor het afspelen van CD/MP3 
schijven  

 
Opmerking: Vanwege de snel veranderende IT-technologie, 

kan het gebeuren dat dit apparaat niet compatibel 
is met sommige USB opslagappsraten. 
opslagapparaten.  

* USB-ondersteuning Specificaties: USB V1.1/V2.0 

RADIO  
 
- Voor FM functies, trekt u de draadantenne uit. Zet de 

antenne schuin en draai hem. Schuif de antenne 
enigszins in als het signaal te sterk is (te dicht bij de 
zender). 

- Voor AM functies, bevat het apparaat een ingebouwde 
antenne zodat u geen sprietantenne nodig hebt. U 
draait de antenne door het hele apparaat te draaien. 

2.    Druk op de toets CD/USB om over te schakelen naar de 
       modus USB (aangegeven op de LCD-display). 

8.    Druk op de toets STOP/FOLDER om de weergave te stoppen. 
9.    Druk op de toets STOP/FOLDER om het gewenste album te 
       selecteren. 
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Cd/mp3-speler 
 
Een cd afspelen 
Deze cd-speler kan audio-schijven, MP3, CD-R en CD- 
Rewritable schijven afspelen. Probeer niet om een CD-ROM, 
CDi, VCD,  
DVD of computer cd af te spelen. 
1. Zet de bronkeuzeschakelaar op USB.CD.  

Display: het symbool - - -  verschijnt even. 
2.  Om de cd-klep te openen, drukt u de cd-klep in 

op de hoek met de inscriptie OPEN/CLOSE. 
3. Installeer een CD, CD-R of CD-RW met de 

bedrukte zijde naar boven en druk de cd-klep 
voorzichtig dicht. 

4.  Druk op  op het apparaat of op de 
afstandsbediening om te beginnen met afspelen. 

5.  Als u het afspelen wilt pauzeren, drukt u op   
- Als u het afspelen wilt hervatten, drukt u nogmaals op 

. 
6. Als u het afspelen van de cd wilt stoppen, drukt u 

op de knop  . 
 
Opmerking: Het afspelen van de cd stopt ook, wanneer: 
- u de cd-klep opent; 
- u de functieschakelaar op OFF zet; 
- de cd het einde heeft bereikt. 
 
Een ander muzieknummer kiezen 
Tijdens het afspelen kunt u gebruik maken van   of  
om een bepaald muzieknummer te kiezen. 
 
• Als u een muzieknummer hebt gekozen met het 

apparaat op Stop of op Pauze, drukt u op  of 
 om te beginnen met afspelen 

• Druk eenmaal kort voor het volgende 
muzieknummer of druk de knop  
herhaaldelijk in totdat het gewenste 
muzieknummer op het display verschijnt. 

• Druk eenmaal kort op   om terug te gaan 
naar het begin van het huidig muzieknummer. 

• Druk  meer dan één keer kort in als u een 
voorafgaand muzieknummer wilt laten 
verschijnen.  

 

Muzieknummers programmeren 
U kunt maximaal 20 nummers in een door u 
gewenste 
volgorde opslaan. U kunt muzieknummers 
desgewenst meer dan één keer opslaan. 
1.  Met het apparaat op PROG drukt u op  of 

 voor het gewenste muzieknummer. 
2.  Wanneer het gewenste muzieknummer 

verschijnt, drukt u één keer op  PROG om het 
muzieknummer op te slaan. Het display geeft 
prog dan kort weer en vervolgens prog 
gevolgd door uw muzieknummer.   

3. Herhaal stappen 1 tot 2 om alle andere 
gewenste muzieknummers op deze wijze te 
kiezen en op te slaan. 

4. Als u uw programma wilt afspelen, drukt u op 
PLAY/PAUSE (Afspelen/Pauzeren). 

 
Uw afspeelprogramma weergeven 
• Nadat u tenminste één geprogrammeerd 

muzieknummer hebt afgespeeld, drukt u op 
 of en het display zal de door u 

opgeslagen muzieknummers weergeven 
 
Een programma wissen 
U kunt de inhoud van een geheugen wissen door: 
- de cd-klep te openen; 
- de functiekeuzeschakelaar op bron OFF te 

plaatsen; 

 
Mededeling voor gebruikers van CDR/CDRW/MP3 
schijven: 
Afhankelijk van de cd-brander, het merk schijf, het 
mp3-compressieniveau en de brandsnelheid 
kunnen er problemen optreden bij het afspelen. 
 
 
 

 
Weergavemodi voor cd: 
– HERHAAL 1 > HERHAAL ALLE > WILLEKEURIGE 
VOLGORDE > NORMAAL 
 
Weergavemodi voor MP3: 
– HERHAAL 1 > HERHAAL ALBUM > HERHAAL ALLE > 
WILLEKEURIGE VOLGORDE > NORMAAL 
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ONDERHOUD & VEILIGHEID 
 
Voorzorg en algemeen onderhoud   
• Installeer het apparaat op een harde vlakke ondergrond 

zodat het niet kan kantelen. 
• Stel het apparaat, de batterijen of de CD's niet bloot aan 

vocht, regen, zand of extreme hitte veroorzaakt door 
verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.  

• Het apparaat niet afdekken. Zorg voor voldoende 
ventilatie en voor een minimum afstand van 15 cm 
tussen de ventilatiespleten en aangrenzende 
oppervlakken om oververhitting te voorkomen. 

• De mechanische onderdelen van het apparaat bevatten 
zelfsmerende lagers en hoeven niet te worden geolied 
of gesmeerd. 

• U kunt het apparaat schoonmaken met een droge 
schone doek. Geen schoonmaakmiddelen gebruiken 
die alcohol, ammoniak, benzine of schuurmiddelen 
bevatten omdat hierdoor het apparaat beschadigd kan 
worden. 

 
 
 

 
 
Cd-speler en cd's hanteren   
 
• U mag de lens van de cd-speler nooit aanraken! 
• Door een plotselinge verandering van de omgevingstemperatuur kan er zich condens vormen en kan de lens van uw cd-speler  

beslaan. Het is dan niet mogelijk om een cd af te spelen. Probeer niet om de lens schoon te maken, maar laat het apparaat in een 
warme omgeving staan totdat het vocht is verdampt. 

• Houd de cd-klep altijd dicht voor een stofvrij cd-vak. U kunt een cd schoonmaken met een droge schone doek. 
• Voor het schoonmaken van een cd, wrijft u de zachte, niet pluizende doek in rechte lijnen van het midden naar de rand. Gebruik 

geen schoonmaakmiddelen omdat deze de schijf eventueel zouden kunnen beschadigen. 
• Schrijf nooit op een cd en plak er geen etiketten op. 
 

X
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Batterijen verwijderen uit de afstandbediening: 

 
De afstandbediening werkt op 2 batterijen van 1,5V-LR03/AAA  (niet meegeleverd). 

 
WAARSCHUWINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN BATTERIJEN 
 
Batterijen moeten worden geïnstalleerd met de polen in de aangegeven richting. Zorg ervoor dat de (+) en (-) polen altijd naar 
de juiste richting wijzen. 
Gebruik nooit batterijen die sporen vertonen van elektrolytlekken of van scheurtjes. 
Gooi lege batterijen nooit weg in een vuur. 
Houd batterijen buiten bereik van kinderen. 
Wegwerpbatterijen mogen nooit worden opgeladen. 
Veroorzaak geen kortsluiting op batterijpolen. 
Verwijder gebruikte batterijen altijd uit het apparaat. 
Probeer batterijen niet te openen. 
Meng geen verschillende soorten batterijen en gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar. 
Gebruik alleen batterijen van het aanbevolen type of gelijksoortige batterijen. 
Verwijder batterijen uit het apparaat, voordat u het afdankt aan het einde van zijn gebruiksduur. 

 

OPGELET: 
 
Wij verzoeken u om de geldende regelgeving in acht te nemen bij het wegdoen van lege batterijen.  
Wij verzoeken u om ze weg te doen in de daarvoor bestemde containers met het oog op de milieubescherming. 

 
 
 

Geen recht op garantie bestaat voor schade die het gevolg is van corrosie, oxidatie, batterijlekkage en enig ander geleidelijk 

inwerkend defect. 



Geen geluid /spanning 
 
- Volume is niet geregeld 
• Regel het volume 
- het netsnoer is niet goed aangesloten 
• Sluit het netsnoer goed aan op het stopcontact  
- De batterijen zijn leeg/verkeerd geïnstalleerd 
• Installeer (nieuwe) batterijen op de juiste wijze 
 
Het display werkt niet goed / 
Geen reactie op een van de bedieningsorganen 
 
 
- Elektrostatische ontlading  
• Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het 

stopcontact. Zet het na enkele seconden weer 
aan 

 
USB niet gelezen 
- Geen bestand  
• Sla muziekbestanden op in mp3 of wma 

formaat om er zeker van te zijn dat ze worden 
herkend op uw USB-stick . 

• Reset het apparaat 
 
 
 

de melding no disc verschijnt 
- Er is geen cd geïnstalleerd 
• Installeer een CD, CD-R of CD-RW 
- De cd is beschadigd of vuil 
• Vervang de cd of maak hem schoon, zie 

Onderhoud 
- De laserlens is beslagen 
• Wacht totdat de condens op de lens is 

verdampt 
- De CD-R is leeg of de schijf is niet afgewerkt 
• Gebruik een afgewerkte CD-R 
 
De cd wordt niet afgespeeld 
- De cd is beschadigd of vuil 
• Vervang de cd of maak hem schoon, (zie 

Onderhoud) 
- De laserlens is beslagen 
• Wacht totdat de condens op de lens is 

verdampt 
 
De verspringt en slaat nummers over 
- De cd is beschadigd of vuil 
• Vervang de cd of maak hem schoon 
- Het programma is actief 
• Verlaat de programmafunctie(s) 
 
 
 
 

 
PROBLEMEN OPLOSSEN  
 
Problemen oplossen 
Als er storing optreedt, verzoeken we u om eerst de volgende punten na te gaan voordat u het apparaat laat repareren. 
Het apparaat niet openen omdat er gevaar is voor elektrische schokken. 
Als u de storing niet kunt verhelpen met behulp van deze tips, neemt u contact op met uw leverancier of uw servicecentrum. 
 
WAARSCHUWING: Probeer in geen geval om het apparaat zelf te repareren, omdat de garantie hierdoor zou komen te vervallen. 
 
- Probleem 
• Oplossing 
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Specificaties: 
 
Voeding :  AC 230V~ 50Hz   
 
Stroomverbruik                        :  17W  
 
Afmetingen :  458(B) X 275 (H) X 153 (D) mm. 
     
 
Frequentiebereik :  AM  540  - 1600kHz.  
 :  FM    88 - 108MHz. 
  
 
AUDIO :  1,5W(RMS) X 2 
Uitgangsvermogen (RMS) :  4 Ohm 5W  
Luidspreker 
 
     
 
 

SPECIFICATIE 
De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.   
  

Poids net /Net weight /Netto-Gewicht /Peso neto/Καθαρό βάρος /Peso netto / 
Nettogewicht/Waga netto /Peso líquido /Čistá váha /Čistá hmotnost/Net ağırlık：3350g 

Voor verdere informatie en garantiebepalingen kijk op: www.akai.eu 



FR -10 

MISES EN GARDE 
Pour réduire les risques d'incendie ou de choc 
électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie 
ou à l'humidité. 

 EXPLICATION DES SYMBOLES GRAPHIQUES 

DANGER 

 
RISQUE DE CHOC 

ELECTRIQUE 
NE PAS OUVRIR  

 Le symbole à l'éclair à pointe de flèche au sein d'un 
triangle équilatéral constitue une mise en garde 
destinée à alerter l'utilisateur quant à la présence de 
tensions électriques dangereuses non isolées à 
l'intérieur du produit et dont l'ampleur peut être 
suffisante pour engendrer un risque d'électrocution. 

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES DE CHOC 
ELECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CAPOT. CET APPAREIL 
NE CONTIENT PAS DE PIECES ECHANGEABLES PAR 
L'UTILISATEUR. TOUT DEPANNAGE DOIT ETRE REALISE 
PAR UN TECHNICIEN REPARATEUR QUALIFIE. 

 Le symbole à point d'exclamation au sein d'un triangle 
équilatéral constitue une mise en garde destinée à 
alerter l'utilisateur quant à la présence d'instructions 
d'emploi et d'entretien (dépannage) importantes dans 
la documentation accompagnant le produit. 

  
DANGER : POUR REDUIRE LES RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET 
APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE. 

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 

Cet appareil contient un émetteur laser de faible puissance. 

PRECAUTIONS D'UTILISATION 
 
Pour garantir une parfaite sécurité d'utilisation de l'appareil, veuillez 
suivre les conseils ci-dessous : 
Positionnement 
• Ne pas se servir de l'appareil dans un environnement 

extrêmement chaud, froid, poussiéreux ou humide. 
• Disposer l'appareil sur une surface plane et lisse. 
• Veiller à ne pas empêcher la libre circulation d'air à travers 

l'appareil. Placez-le dans un endroit ventilé, ne le couvrez pas 
d'un linge et ne le posez pas sur un tapis/une moquette. 

Alimentation électrique 
• Avant toute utilisation, vérifiez que la tension d'alimentation 

nominale de l'appareil correspond à celle délivrée par votre 
installation électrique. 

Consignes de sécurité 
• Lors du branchement ou du débranchement de l'appareil, ne tirez 

pas sur le cordon d'alimentation : utilisez la fiche. Tirer sur le 
cordon risque de l'endommager et de créer un risque 
d'électrocution. 

• Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation secteur lors d'une 
inutilisation prolongée. 

•   L'interrupteur Marche/Arrêt n'isole pas l’appareil de l’alimentation 
électrique. Pour couper l’appareil du secteur, débranchez le 
cordon d’alimentation. 

• Cet appareil doit être utilisé exclusivement en position horizontale. 
Condensation 
• Des gouttelettes d'eau ou de la condensation peuvent se former à 

l'intérieur de l'appareil lorsque celui-ci est introduit dans une 
atmosphère chaude et humide. 

• La condensation peut entraîner un mauvais fonctionnement de 
l'appareil. 

• Pour permettre à la condensation de s'évaporer, laissez reposer 
l'appareil dans une pièce chauffée pendant 1 à 2 heures. 

 

 
En cas de problème, débranchez le cordon d'alimentation électrique et 
prenez contact avec un technicien réparateur qualifié. 
Mise en garde relative à la ventilation 
Cet appareil est pourvu d'orifices destinés à la ventilation qui ne doivent 
jamais être obstrués. 

Mise en garde relative aux liquides 
N'exposez pas l'appareil à des éclaboussures ou à des écoulements de 
liquide et ne posez aucun objet rempli de liquides (vases, pots, etc.) sur le 
dessus du produit. 
 
Précautions  
• L’appareil ne doit pas être exposé aux égouttements et projections de 

liquide et aucun objet rempli de liquide ne doit être placé sur l’appareil. 
• La fiche secteur constitue le principal dispositif de sectionnement et, en 

tant que telle, elle doit demeurer immédiatement accessible. Pour 
isoler complètement l'appareil de la tension secteur, la fiche de son 
cordon d'alimentation électrique doit être entièrement sortie de la prise 
de courant. 

• Cet appareil doit être utilisé dans un espace non confiné  
• La ventilation de l'appareil n'est pas perturbée par des éléments tels 

que des journaux, nappes, rideaux, etc… venant obturer les ouïes de 
ventilation. 

• Ne placez jamais de sources de flamme nue, comme des bougies 
allumées, sur l’appareil. 

• Pensez à respecter les consignes en matière de protection de 
l’environnement lorsque vous mettez au rebut les piles usagées. 

• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des environnements à climat 
modéré. 

• La fiche du cordon d’alimentation ne doit pas se trouver derrière un 
obstacle OU doit être facilement accessible en cours d’utilisation. 

• L'écoute au moyen d'un casque ou d'écouteurs à niveau sonore trop 
élevé peut provoquer une perte de l'ouïe. 

• Les accumulateurs ne doivent pas être exposés à une chaleur 
excessive telle celle issue du rayonnement solaire, d’un feu ou de toute 
autre source 

ATTENTION
PRESENCE D'UN RAYON LASER INVISIBLE 
LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT ET QUE 
LES SECURITES SONT DESACTIVEES. 
EVITER TOUTE EXPOSITION AU RAYON. 
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 WARNINGS 

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose 
This appliance to rain or moisture. 

EXPLANATION OF GRAPHIC SYMBOLS 

      CAUTION 
RISK OF ELECTRIC SHOCK 

DO NOT OPEN 

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. 
DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE 
PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED 
SERVICE PERSONNEL. 

The exclamation point within an equilateral 
triangle is intended to alert the user to the 
presence of important operating and 
vaintenance ( servicing) instruction in the 
lliterature accompanying the appliance. 

The lightning flash with arrowhead symbol, with in 
an equilateral triangle, is intended to alert user to 
the presence of uninsulated “ dangerous voltage” 
within the product enclosure that may be of 
sufficient magnitude to constitute a risk of electric 
shock to persons. 

 
HAZARD WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE 
THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.  

CLASS 1 LASER PRODUCT 

 
This product contains a low-power laser emitter. 

PRECAUTIONS FOR USE 
 
To ensure safe, appropriate use of your personal CD 
player, please follow the advice below: 
 
Location 
 Do not use the product in extremely hot, cold, dusty or 

damp conditions. 
 Place the product on a smooth, flast surface. 
 Ensure that air is free to circulate through the product. 

Do not use it in a poorly ventilated place, cover it with a 
cloth or place it on carpet. 

 
Power supply voltage 
 Before using the product, check that its rated 

voltage is suitable for your mains supply. 
 
Safety precautions 
 When you plug in or unplug the power cord, always 

hold the plug rather than the cable. Pulling the cord 
could damage it and create a hazard. 

 Always unplug the product from the mains if you do 
not intend to use it for an extended period. 

 The OFF position does not disconnect the product 
from the mains power supply. To disconnect the 
product from the power supply, you must unplug the 
power cord. 

 This product should only be used in a horizontal 
position. 
 

Condensation 
 Water droplets or condensation may form inside the 

CD player if it is left in a warm, damp atmosphere. 
 The product may not operate correctly if  

condensation forms inside it. 
 Leave the product in a warm, dry room for 1 to 2 

hours to allow the condensation to evaporate. 
 

 
In the event of a problem, unplug the power cord and 
Contact a qualified repair technician. 
 
Warning: Ventilation 
Your personal CD player has ventilation holes, which 
should never be obstructed. 
 
Liquid warning: 
 Never allow liquids to splash or drip onto the 

product. 
 Never place a liquid-filled container ( e.g. vase, jar, 

etc.) above it. 
 

Precautions :  
 The apparatus shall not be exposed to dripping or 

splashing and that no objects filled with liquids, such as 
vases, shall be placed on apparatus 

 The mains plug is used as the disconnect device and it 
shall remain readily operable. To be completely 
disconnect the power input, the mains plug of apparatus 
shall be disconnected from the mains. 

 The apparatus will be use in open area  
 The ventilation should not be impedde by covering the 

ventilation openings with items such as newspaper, 
table-cloths, curtains etc 

 No naked flame sources such as lighted candles should 
be placed on the apparatus; 

 Attention should be drawn to the environmental aspects 
of battory disposal; 

 The use of apparatus in moderate climates. 
 The mains plug of apparatus should not be obstructed 

OR should be easily accessed during intended use. 
 Excessive sound pressure from earphones and 

headphones can cause hearing loss. 
 Battery shall not be exposed to excessive heat such as 

sunshine, fire or the like 
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 CAUTION 
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN 
OPEN AND INTERLOCK FAILED OR 

DEFEATED。AVOID DIRECT IXPOSURE TO 

LASER BEAM 
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English                        CONTROLS                 POWER SUPPLY 
Top and front panels (See 1 )                                       
 
                                                                           
                                                             
1. FUNCTION SELECTOR 
- Select source of sound USB/CD, OFF, AM or FM, 
   
2. REMOTE CONTROL SENSORE 
- Receive the signal from the remote control. 
3. CD DOOR 
- Press here to open / close the CD door. 
4. DISPLAY 
- Show the CD functions. 
5. DIAL POINTER WINDOW 
- Show the AM/FM dial frequency. 
6. CD/USB 
Switch between USB and CD mode
7. FM STEREO INDICATOR 
- Show the FM stereo indication. 
8. PALY MODE
- Repeat, Repeat Album, Repeat All, Random
9. STEREO HEADPHONE JACK 
- 3.5mm stereo headphone jack. 

10. SKIP       ,        
CD/MP3: - skips track backwards or forward. 
11. STOP/FOLDER
-  Stop CD/MP3/USB playback / Folder + 

12. PRESS TO PLAY/PAUSE 
- Start or pause CD/USB play. 
13. TUNING CONTROL 
- Select FM/ AM stations. 
14. VOLUME 
- Adjusts volume level. 
15. USB INTERFACE 
- USB input host. 

 

Back Panel  (See  1   ) 
 
16. SPEAKER TERMINAL 
- to connect the speaker wire. 
17. .AC MAINS  
- Connect the AC power cord to the wall outlet. 
18. FM ANTENNA 
- To improve FM reception. 
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Power Supply Using AC Power 
1 . Check if the power voltage, as shown on the 
type plate located on the back of the set, 
corresponds to your local AC power supply. If it 
does not, consult your dealer or service centre 
2 . Connect the power cord to the wall outlet. The 
power supply is now connected and ready for use. 
3 . To switch off completely, unplug the power cord 
from the wall outlet. 
 
•Unplug the power cord from the wall outlet to 
protect your set during heavy thunderstorms. 
•If electric cable is damaged, it must be replaced 
by the manufacturer, or by the qualification 
persons, in order to avoid a danger.  

-  Delete program playback. 

Remote Control Handset ( See 1 ) 

19. CD/USB
Switch either CD or USB mode
20. SKIP     /      ,       /
CD:- skips track backwards or forward.
21.  
- Folder up ( MP3 mode)
22.
- Folder down ( MP3 mode) 
23. PRESS TO PLAY/PAUSE
- starts or pauses CD play.
24. STOP
- stops CD playbacd; erases a CD program.
25. +10
- selects the CD tracks (+10).
26. PLAY/MODE 
- Repeat, Repeat 1, Random
27. -10
- selects the CD tracks (-10).
28. PROG
CD: - programs and reviews programmed
       track numbers.
 



 
 

BASIC FUNCTIONS                                              RADIO 
Switching power on/off: Save energy                                            –  For FM, pull out the wired antenna. Incline and 

                                                                                                      turn the antenna. Reduce its length if the signal is 
To avoid unnecessary energy consumption always adjust               too strong (very close to a transmitter). 
the source selector to off position.                                                 –  For AM the set is provided with a built-in antenna 
                                                                                                          so the telescopic antenna is not needed. Direct the 

                                                                                                          antenna by turning the whole set. 

General operation 
1 . To select your sound source adjust the source 

selector to USB.CD/OFF/AM/FM. 
2 . Adjust the sound with the VOLUME controls. 
3.  To switch off the set, adjust the source selector to 
     OFF position. 
 
 
 
RADIO 
Radio reception 
1. Slide the FUNCTION selector to a desired  

setting  - FM or AM. 
 
2. Rotate the TUNING control to find the desired 
    stations. 
 
    NOTE: If you have tuned to an FM 
    stereo station, the FM stereo LED indicator 
    will light. 
 
3. When you have finished listening, slide the 
    FUNCTION selector to the OFF position to shut 
    the power off. 

 
USB PLAYBACK 
1. Slide the function selector to USB.CD position. 

2. Press the CD/USB  button to switch USB mode (indicated in the LC dis-play).  
3. Insert a USB memory stick into the USB port.  
4. Display will show total track number  
5. Press PLAY/PAUSE to start music playing  
6. Press         or         to select tracks  
7. Repeat function can be selected identical to CD/MP3 playback  
8. Press STOP/FOLDER to end playback  
9. Press STOP/FOLDER to select desired Album

Note: Due to fast changing IT technology, this unit may not be compatible with some  
USB storage device.  

* USB support Specification: USB V1.1/V2.0 
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CD/MP3 Player                                                                                          
 
Playing a CD 
This CD-player can play Audio Discs, MP3, CD-R and CD- 
Rewritables. Do not try to play CD-ROM, CDi, VCD,  
DVD or computer CD. 
1. Adjust the source selector to USB.CD.  

Display: shows - - -  Briefly. 
2. To open the CD door, press the CD door at the edge  

marked OPEN/CLOSE. 
3. Insert a CD, CD-R or CD-RW with the printed side 

Facing up and press the CD door gently close. 
4. Press  on the device or remote control to  
    start playback. 

5. To pause playback press   

- To resume, press  again. 
6 To stop CD playback, press  button. 
 
Note: CD play will also stop when: 
– you open the CD compartment; 
– you select the function switch to OFF ; 
– the CD has reached to the end. 
Selecting a different track 
During playback you can use      
or            to select a particular track. 
 
•If you have selected a track number in the stop or 

pause position, press           or         to start playback. 
•Press once briefly for the next track, or press 

repeatedly until the desired track number appears 
in the display. 

•Press          once briefly to return to the beginning of 
a current track. 

•Press             more than once briefly for a previous 
track.  

 

CD play mode : 
–REPEAT 1 > REPEAT ALL > RANDOM > NORMAL 
MP3 play mode :                                     
–REPEAT 1 > REPEAT ALBUM > REPEAT ALL > RANDOM > NORMAL
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Programming track numbers 
You may store up to 20 tracks in the desired 
sequence. If you like, store any track more than once. 
1. In the PROG mode, press          or         for your 

desired track. 
2. When your chosen track number appears, press 

PROG once to store the track. 
The display shows prog and prog briefly 
followed by your selected track number.   

3. Repeat steps 1 to 2 to select and store all desired 
tracks in this way. 

4. To play your program, press  PLAY/PAUSE   . 
 
Reviewing  your set program 
•  After playing at least one programmed track, press          

or          , display will show your stored track numbers 
.   
Erasing a program 
You can erase the contents of the memory by: 
–  opening the CD door; 
–  slide the function selector to OFF source; 

 
Notice for CDR/CDRW/MP3  users: 
Depending on the type of CD burner, on the disc brand,  
MP3 compression level and the burning speed, some 
reading problems may occur. 
 
 



MAINTENANCE & SAFETY 
 
Precautions & General Maintenance  
•Place the set on a hard and flat surface so that the 

system does not tilt. 
•Do not expose the set, batteries or CDs to 

humidity, rain, sand or excessive heat caused by 
heating equipment or direct sunlight.  

•Do not cover the set. Adequate ventilation with a 
minimum gap of 6 inches between the ventilation 
holes and surrounding surfaces is necessary to 
prevent heat build-up. 

•The mechanical parts of the set contain self- 
lubricating bearings and must not be oiled or 
lubricated. 

•To clean the set, use a soft dry cloth. Do not use 
any cleaning agents containing alcohol, ammonia, 
benzene or abrasives as these may harm the 
housing. 

 
CD player and CD handling   
 
•The lens of the CD player should never be touched! 
•Sudden changes in the surrounding temperature can cause condensation to form and the lens of your CD player to 

cloud over. Playing a CD is then not possible. Do not attempt to clean the lens but leave the set in a warm environment 
until the moisture evaporates. 

•Always close the CD door to keep the CD compartment dust-free. To clean, dust the compartment with a soft dry cloth. 
•To clean the CD, wipe in a straight line from the centre towards the edge using a soft, lint-free cloth. Do not use cleaning 

agents as they may damage the disc. 
•Never write on a CD or attach any stickers to it. 
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TROUBLESHOOTING  
 
Troubleshooting 
If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair. 
Do not open the set as there is a risk of electric shock. 
If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service center. 
 
WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set yourself,  
                        as this will invalidate the warranty. 
 
– Problem 
• Solution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Environmental information 
 
We have done our best to reduce the packaging and make it easy to separate into 3 
Materials: cardboard, paper pulp and expandable polyethylene. 
Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized 
compacts. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging, 
dead batteries and old equipment. 
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No sound /power 
 
–Volume not adjusted 
•Adjust the VOLUME 
–power cord not securely connected 
•Connect the AC power cord properly  
–Batteries dead/ incorrectly inserted 
•Insert (fresh) batteries correctly 
 
Display does not function properly / 
No reaction to operation of any of  
the controls 
 
–Electrostatic discharge  
•Switch off and unplug the set. Reconnect after 

a few seconds 
 
USB no read 
–No file  
•To ensure your USB drive stored music file in 

Mp3 or wma format. 
•Reset the device 

no disc indication 
–No CD inserted 
•Insert a CD, CD-R or CD-RW 
–CD  badly scratched or dirty 
•Replace/ clean CD, see Maintenance 
–Laser lens steamed up 
•Wait until lens has cleared 
–CD-R is blank or the disc is not finalized 
•Use a finalized CD-R 
 
CD playback does not work 
–CD badly scratched/ dirty 
•Replace/ clean CD (see maintenance) 
–Laser lens steamed up 
•Wait until lens has adjusted to room temperature 
 
The CD skips tracks 
–CD damaged or dirty 
•Replace or clean CD 
–Program is active 
•Quit Program mode(s) 
 



 
 
 
Specifications : 
 
Power supply                                                :  AC 230 V~ 50 Hz   
 
Power consumption                                     :  17  Watts  
 
Dimensions of unit                                       :  458(W) X 275 (H) X 153 (D) mm. 
Weight (Main Unit & Speaker Box )            :  3.10 Kgs 
 
     
 
Frequency range                                           :  AM  540  - 1600 KHz.  
                                                                        :  FM    88 - 108 MHz. 
  
 
AUDIO SECTION                                            :    1.5 W X 2 
Output Power (RMS)                                      :    4 Ohms 5W 
Speaker 
 
     
 
 

SPECIFICATION 
Specification subjects to be changed without notice. 
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Corrosion, oxidation, battery-leakage and any other gradually acidic defect of this nature will 

invalidate the guarantee. 

 

For more information and warranty conditions, please visit : www.akai.eu 




