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Beoogd gebruik 
 

 

Het apparaat fungeert als draagbare mediaspeler. Met dit apparaat is het 

mogelijk zowel muziek (MP3/ WMA3), video (MPEG4/ Xvid), foto (JPEG) 

en E-book (uitsluitend .txt) bestanden af te spelen. Deze bestanden 

kunnen zowel vanaf externe bronnen (onder andere USB en SD card) 

als vanaf de interne schijf (1,6 GB) van de AMP100 worden benaderd. 

Ook is het mogelijk bestanden op te slaan op het interne geheugen. 

 

 

Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig. 

 

  



Veiligheid 
Pictogrammen in deze handleiding 
 

 

 
WAARSCHUWING Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood 

mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd. 

 

 

 
VOORZICHTIG Voorzichtig betekent dat schade aan de apparatuur 

mogelijk is. 

 

 

 
Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure. 

 

Algemene veiligheidsvoorschriften 
 

 

 
 

VOORZICHTIG Mors geen vloeistoffen op het apparaat. 

 

  



Voorbereidingen voor gebruik 
Uitpakken 
 

 

 

 Pak het apparaat voorzichtig uit. 

 Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. 

Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt. 

 

 

 
Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren 

voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is 

de enige manier om het product veilig tegen transportschade te 

beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch 

afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het 

milieu. 

 

  



Inhoud van de verpakking 
 

 

 
 

 

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen: 

 

 

1 x APM100 

1 x Afstandsbediening 

1 x Knoopcel  

1 x Quick start guide 

1 x Koptelefoon 

1 x Netstroom adapter 

1 x 12V Auto adapter 

 

 

 
LET OP: de knoopcel is reeds aanwezig in uw afstandsbediening 

 

 

 
Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt. 

 

  



Installatie 
 

 

 

 Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond. 

 Sluit het apparaat aan op het lichtnet. 

Zie voor instructies paragraaf 3.1 

Sluit de randapparatuur aan op het apparaat. Lees het hoofdstuk 

"Externe apparatuur aansluiten". 

 

 

 
VOORZICHTIG Plaats het apparaat niet in de buurt van een 

warmtebron. Deze kan schade aanbrengen aan het apparaat. 

Plaats het apparaat niet in direct zonlicht. 

 

Aansluiten op het lichtnet 
 

 

 
 

 

Sluit de contrastekker van de netstroom adapter aan op de DC IN 

aansluiting 

 

 Sluit de netstekker aan op het stopcontact. 

 



Externe apparatuur aansluiten 
 

 
HDMI (1), USB (2) en SD-card (3) ingangen 

 

U kunt de aansluiten op een TV om de foto's of videobestanden op de 

TV weer te geven. 

Gebruik hiervoor een standaard HDMI kabel. 

Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "Bediening" verderop in 

deze handleiding. 

 

 
Verbind de koptelefoon 

Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "CD-functies" verderop 

in deze handleiding. 

 



Functies 
Afstandsbediening 
 

 

 
 

 

 

1. Toets MUTE 

2. Toets AUDIO 

3. Toets HOME 

4. Toets PHOTO 

5. Toets VOLUME - 

6. Toets VOLUME + 

7. Toets DISPLAYOUT 

8. Toets LEFT 

9. Toets SETUP 

10. Toets ROTATE 

11. Toets PLAY/ PAUSE 

12. Toets STOP 

13. Toets PREV 

14. Toets NEXT 

15. Toets LCD 

16. Toets SUBTITLE 



17. Toets VIDEO 

18. Toets MUSIC 

19. Toets BROWSER 

20. Toets UP 

21. Toets RIGHT 

22. Toets OK 

23. Toets RETURN 

24. Toets DOWN 

25. Toets ZOOM + 

26. Toets ZOOM - 

27. Toets FAST FORWARD 

28. Toets FAST BACKWARD 

 

APM100 Portable Mediaplayer 
 

 

 
Selecteer met de knoppen '1' , '2' , '4' , '5' en bevestig met '3' 

 

  



Bediening 
Het apparaat aan en uit zetten. 
 

 

 
Zet de schakelaar in de positie ON om het apparaat in te schakelen. 

Zet de schakelaar in de positie OFF om het apparaat uit te schakelen. 

 



HOME-pagina 

 

 

Nadat uw APM100 is opgestart. zal automatisch de HOME pagina 

worden geladen. 

Druk op de toets OK . 

Kies voor CARD, externe USB stick of (ingebouwde) harde schijf. 

 

 

DESKTOP wordt nu automatisch geladen 

 

 

 
 

  



Explorer 
 

 

 

 

 

 

 Selecteer EXPLORER (1) om door alle soorten bestanden op de 

lokale schijf of andere aangesloten bronnen te navigeren. 

U kunt alle willekeurige bestanden afspelen. 

 

 

 

 Selecteer de gewenste bron door middel van de toetsen UP (20) en 

DOWN (24). 

 Druk op OK (22) om te bevestigen. 

 Selecteer het gewenste bestand 

 Druk op OK (22) om te bevestigen. 

 

 

Indien het een video bestand is: zie paragraaf MOVIE 

Indien het een muziek bestand is: zie paragraaf MUSIC 

Indien het een foto bestand is: zie paragraaf PHOTOS 

Indien het een tekst bestand is: zie paragraaf E-BOOK 

 

  



Movie 
 

 

 

Selecteer MOVIE (2) om door uw video bestanden te navigeren 

 

 

Indien het geselecteerde video bestand speelt kunt u een keuze maken 

uit diverse opties. 

Gebruik hiervoor de toetsen SETUP (9) / OK (22). 

Gebruik de LEFT (8) en RIGHT (21) toetsen om binnen het menu te 

navigeren 

Het menu zal vanzelf verdwijnen maar wanneer u het eerder weg wilt 

hebben dan drukt u op RETURN (23). 

 

 

 

 PLAY/ PAUSE: speel of pauzeer het geselecteerde bestand 

 PREV: vorige bestand 

 NEXT: volgende bestand 

 TRACK: selecteer hiermee de TRACK van het spelende VIDEO 

bestand (indien beschikbaar) 

 SUBTITLE: selecteer hiermee de ondertitels van het spelende VIDEO 

bestand (indien beschikbaar) 

 SCALE: selecteer hiermee het VIDEO formaat (4:3. 16:9, full screen, 

max) 

 MODE: kies hier tussen diverse herhaal en programmeer opties 



 CHANNEL: selecteer hiermee de gewenste geluid weergave 

(STEREO, LEFT, RIGHT) 

 SUB SIZE/ COLOR: selecteer hiermee de gewenste grootte en kleur 

van de ondertitels 

 

 

 

 Druk op de toets SETUP (9) of op de toets LEFT (8). 

 

 

 

U kunt nu de volgende opties selecteren: 

 Sorteren: hiermee sorteert u files alfabetisch (A-Z, Z-A) 

 Kopiëren/ plakken: hiermee kopieert u geselecteerde bestanden en 

plakt u deze op een gewenste locatie 

 Verwijderen: hiermee verwijdert u geselecteerde bestanden 

 Annuleren: hiermee verlaat u het menu 

 

  



Music 
 

 

 

Selecteer MUSIC (3) om door uw muziek bestanden te navigeren 

 

 

Indien het geselecteerde muziek bestand speelt kunt u een keuze maken 

uit diverse opties. 

Gebruik hiervoor de toetsen SETUP (9) / OK (22). 

Gebruik de LEFT (8) en RIGHT (21) toetsen om binnen het menu te 

navigeren 

Het menu zal vanzelf verdwijnen maar wanneer u het eerder weg wilt 

hebben dan drukt u op RETURN (23). 

 

 

 

U kunt nu de volgende opties selecteren: 

 PLAY/ PAUSE: speel of pauzeer het geselecteerde bestand 

 PREV: vorige bestand 

 NEXT: volgende bestand 

 MODE: kies hier tussen diverse herhaal en programmeer opties 

 SOUND: hiermee kiest u tussen verschillende geluidseffecten 

 DISPLAY: hiermee kunt u een hoes afbeelding of songtekst 

selecteren (indien beschikbaar) 

 FAVOR: hiermee waardeert u uw muziek (1,2,3,4,5 sterren) 

 



 Druk op de toets SETUP (9) of op de toets LEFT (8). 

U kunt nu de volgende opties selecteren: 

 

 Sorteren: hiermee sorteert u files alfabetisch (A-Z, Z-A) 

 Kopiëren/ plakken: hiermee kopieert u geselecteerde bestanden en 

plakt u deze op een gewenste locatie 

 Verwijderen: hiermee verwijdert u geselecteerde bestanden 

 Annuleren: hiermee verlaat u het menu 

 

  



Photos 
 

 

 

Selecteer PHOTO (4) om door uw foto's en afbeeldingen te navigeren 

 

 

Indien uw afbeeldingen worden afgespeeld kunt u een keuze maken uit 

diverse opties. 

Gebruik hiervoor de toetsen SETUP (9) / OK (22). 

Gebruik de LEFT (8) en RIGHT (21) toetsen om binnen het menu te 

navigeren 

Het menu zal vanzelf verdwijnen maar wanneer u het eerder weg wilt 

hebben dan drukt u op RETURN (23). 

 

 

 

 PLAY/ PAUSE: speel of pauzeer de weergave van opeenvolgende 

afbeeldingen (diapresentatie) 

 THUMB: hiermee verkrijgt u een overzicht van meerdere 

afbeeldingen tegelijk op postzegelformaat 

 MUSIC: hiermee kunt u de diapresentatie van muziek voorzien 

 EFFECT: hiermee kunt u een overgangseffect tussen uw 

verschillende foto's/ afbeeldingen seleceteren 

 TIME SLOT: stel hiermee de weergave tijd van uw afbeeldingen/ 

foto's in 

 ORDER: hiermee stelt u de weergave volgorde van uw afbeeldingen/ 

foto's in 



 SET BG: hiermee kunt u de geselecteerde afbeelding/ foto als 

achtergrond instellen 

 

 

 

 Druk op de toets SETUP (9) of op de toets LEFT (8). 

 

 

 

U kunt nu de volgende opties selecteren: 

 Sorteren: hiermee sorteert u files alfabetisch (A-Z, Z-A) 

 Kopiëren/ plakken: hiermee kopieert u geselecteerde bestanden en 

plakt u deze op een gewenste locatie 

 Verwijderen: hiermee verwijdert u geselecteerde bestanden 

 Annuleren: hiermee verlaat u het menu 

 

  



E-book 
 

 

 

Selecteer E-BOOK (5) om door uw E-BOOK bestanden te navigeren 

 

 

Indien het geselecteerde E-BOOK bestand wordt weergegeven kunt u 

een keuze maken uit diverse opties. 

Gebruik hiervoor de toetsen SETUP (9) / OK (22). 

Gebruik de LEFT (8) en RIGHT (21) toetsen om binnen het menu te 

navigeren 

Het menu zal vanzelf verdwijnen maar wanneer u het eerder weg wilt 

hebben dan drukt u op RETURN (23). 

 

 

 

 PLAY/ PAUSE 

 ROTATE: hiermee kunt u het beeld draaien 

 SAVE: hiermee kunt u uw bookmarks opslaan 

 JUMP: hiermee kunt u een bookmark openen 

 FONT: hiermee stelt u de lettergrootte in 

 COLOR: hiermee stelt u de kleur van de letters in 

 BK GRAD: hiermee stelt u de achtergrond in 

 MUSIC: hiermee speelt en pauzeert u muziek 

 TIME: hiermee stelt u de weergave tijd voor een pagina in 

 Druk op de toets SETUP (9) of op de toets LEFT (8). 

 



U kunt nu de volgende opties selecteren: 

 Sorteren: hiermee sorteert u files alfabetisch (A-Z, Z-A) 

 Kopiëren/ plakken: hiermee kopieert u geselecteerde bestanden en 

plakt u deze op een gewenste locatie 

 Verwijderen: hiermee verwijdert u geselecteerde bestanden 

 Annuleren: hiermee verlaat u het menu 

 

  



Music(s) 
 

 

 

 

Selecteer MUSIC(S) (7) om direct het spelende muziek bestand op te 

roepen 

 

  



Kopiëren (algemeen) 
 

 

 
 

 

Een bestand kopiëren van een bron naar een andere bron 

 
LET OP: 

Het kopiëren dient u vanuit de Explorer te doen, vanuit de andere 

bronnen kan dit foutmeldingen opleveren. 

 

 

 

 Selecteer het gewenste bestand 

 Druk op de toets LEFT (8). 

Onder in het scherm verschijnen de keuzemogelijkheden 

 

 Druk op de toets RIGHT (21). 

 Selecteer "bestand" 

 Druk op OK (22) om te bevestigen. 

Rechts in het scherm verschijnt een menu 

 

 Kies "kopieer" 

Gebruik hiervoor de toets UP (20). 

 

 Druk op OK (22) om te bevestigen. 

 Druk op de toets RETURN (23). 



 Selecteer de gewenste locatie waar u het bestand naartoe wilt 

kopiëren 

 Druk op de toets LEFT (8). 

 Selecteer "bestand" 

Gebruik hiervoor de toets UP (20). 

 

 Selecteer "plakken" 

 Druk op OK (22) om te bevestigen. 

Het bestand is nu gekopieerd 

 

 

 
LET OP: 

De USB stick die u gebruikt moet geformatteerd zijn met FAT32 als 

bestandssysteem. Het apparaat speelt wel bestanden af vanaf een 

NTFS geformatteerde USB stick maar de APM100 kan daar geen 

bestanden naar toe kopiëren. U dient de bestanden dan met de 

computer op de USB stick te zetten. 

 

  



Setting 
 

 

 

Uitgang 

 

U kunt de APM100 aansluiten op een TV om de foto's of videobestanden 

op de TV weer te geven. 

 

 

 

 Sluit uw APM100 aan op uw TV 

Gebruik hiervoor een standaard HDMI kabel. 

 

 Selecteer "instellingen". 

Gebruik hiervoor de toets RIGHT (21). 

 

 Druk op OK (22) om te bevestigen. 

 Selecteer "uitgangen" 

Gebruik hiervoor de toets UP (20) of de toets DOWN (24). 

 

 Druk op OK (22) om te bevestigen. 

 Kies de gewenste uitvoermodus (LCD of beeldformaat). 

Gebruik hiervoor de toets UP (20) of de toets DOWN (24). 

 

 Druk op OK (22) om te bevestigen. 



 
LET OP: 

Indien u "LCD" selecteert kiest u ervoor het beeld op de APM100 te 

tonen. 

Indien u "beeldformaat" selecteert kiest u ervoor het beeld op de TV te 

tonen. 

 

 Raadpleeg voor het juiste beeldformaat de handleiding van uw TV. 

 

 

 

 Druk op de toets RETURN (23) om het menu te verlaten. 

Druk nogmaals op de knop RETURN (23) om terug te keren naar 

HOME. 

 

 

Taal 

 

 Selecteer "instellingen". 

Gebruik hiervoor de toets RIGHT (21). 

 

 Druk op OK (22) om te bevestigen. 

 Selecteer "taal" 

Gebruik hiervoor de toets UP (20) of de toets DOWN (24). 

 

 Druk op OK (22) om te bevestigen. 

 Selecteer de gewenste taal. 

Gebruik hiervoor de toets UP (20) of de toets DOWN (24). 

 

 Druk op OK (22) om te bevestigen. 

 

 

 

 Druk op de toets RETURN (23) om het menu te verlaten. 

 Druk nogmaals op de knop RETURN (23) om terug te keren naar 

HOME. 

 

 

 
  



Toetstoon 

 

 Selecteer "instellingen". 

Gebruik hiervoor de toets RIGHT (21). 

 

 Druk op OK (22) om te bevestigen. 

 Selecteer "toetstoon". 

Gebruik hiervoor de toets UP (20) of de toets DOWN (24). 

 

 Selecteer 'aan' of 'uit'. 

Gebruik hiervoor de toets UP (20) of de toets DOWN (24). 

 

 Druk op OK (22) om te bevestigen. 

 

 

 

 Druk op de toets RETURN (23) om het menu te verlaten. 

 Druk nogmaals op de knop RETURN (23) om terug te keren naar 

HOME. 

 

 

Systeeminformatie 

 

 Selecteer "instellingen". 

Gebruik hiervoor de toets RIGHT (21). 

 

 Druk op OK (22) om te bevestigen. 

 Selecteer "systeeminformatie". 

Gebruik hiervoor de toets UP (20) of de toets DOWN (24). 

 

 Druk op OK (22) om te bevestigen. 

U ziet een overzicht van: 

 

 De capaciteit van de interne schijf. 

 De beschikbare ruimte om de interne schijf. 

 De versie van de software. 

 

 

 Druk op de toets OK (22) om het menu te verlaten. 

 Druk op de toets RETURN (23) om terug te keren naar HOME. 



Standaard herstellen 

 

 Selecteer "instellingen". 

Gebruik hiervoor de toets RIGHT (21). 

 

 Druk op OK (22) om te bevestigen. 

 Selecteer "standaard". 

Gebruik hiervoor de toets UP (20) of de toets DOWN (24). 

 

 Druk op OK (22) om te bevestigen. 

 Kies "ja" of "nee" 

Gebruik hiervoor de toets LEFT (8) of de toets RIGHT (21). 

 

 

 

 Druk op OK (22) om te bevestigen. 

 Druk op de toets RETURN (23) om terug te keren naar HOME. 

 

  



Reiniging en onderhoud 
 

 

 
WAARSCHUWING Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of 

onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het 

stopcontact. 

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als 

het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een 

neutraal reinigingsmiddel. 

 

  



Technische gegevens 
 

 

Stroomvoeding:  

DC 9V Adapter 

16:9 beeldformaat met 17,8 cm beeldscherm (7") 

Stereo geluidsweergave: 2 x 1 Watt 

MPEG4 / Xvid weergave 

MP3 / WMA weergave 

USB 2.0 aansluiting 

Slot-in voor SD / MMC-kaart 

Digitaal uit: HDMI 

2G intern geheugen 

Koptelefoon aansluiting 

 

 

 
Een externe harddisk werkt niet op de APM100, u kunt enkel gebruik 

maken van USB memory sticks. 

 

 

Accessoires 

Afstandsbediening 

Koptelefoon 

AC/DC Adapter 

12V Auto adapter 

Quick start guide 

 

  



Afvoer van gebruikte elektrische en 
elektronische apparatuur 
 

 

 
Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan 

dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer 

het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte 

elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere 

Europese landen die aparte verzamelsystemen voor gebruikte 

elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op 

de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu 

en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde 

behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. 

Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke 

rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische 

apparatuur niet af via het huishoudelijke afval. 

 

 

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op 

met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel 

waar u het product heeft gekocht. 

 

 

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan: 

www.akai.eu 

 

 

 
Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren als klein 

chemisch afval. 

 


