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Veiligheid1. 
Beoogd gebruik1.1 

De bedieningshandleiding beschrijft het gebruik van de zakradio.  
Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

Pictogrammen in deze handleiding1.2 

!
 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.

i
  

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

Algemene veiligheidsvoorschriften1.3 

!
 WAARSCHUWING 

Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en 
ernstig letsel veroorzaken.

!
 VOORZICHTIG 

Mors geen vloeistoffen op het apparaat.

!
 WAARSCHUWING 

Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.

!
 VOORZICHTIG 

Blokkeer de ventilatiegaten niet.



11

APR25

Installatie2. 
Zakradio2.1 

● Pak het apparaat voorzichtig uit.
● Berg de verpakking op een geschikte plaats op.
● Verwijder voorzichtig de stickers van het voorpaneel.

!
 VOORZICHTIG 

Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Dit kan 
het apparaat beschadigen.

i
● Batterijen worden niet bij het apparaat meegeleverd.

Plaatsen van de batterijen
● Verwijder het batterijdeksel.
● Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) 

polariteitsmarkeringen.
● Plaats het batterijdeksel.

!
 VOORZICHTIG  

Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming 
op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen.  
In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere 
soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur gevormd wordt, komt 
de garantie te vervallen.

i
 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.
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Onderdelen3. 
1 Toets POWER
2 AM-frequentietoets
3 FM-frequentietoets
4 Toets AL SET
5 Toets ALARM ON/OFF
6 Luidspreker
7 Toets TIME
8 Toets HOUR
9 Toets MINUTE
10 Display
11 Draaiknop TUNING
12 Antenne
13 Koptelefoonaansluiting (uitgangskanaal)
14 Draaiknop VOLUME
15 Batterijdeksel

Bediening4. 
Algemene functies4.1 

● Druk op de toets POWER (1) om het apparaat in te schakelen.  
Druk nogmaals op de toets POWER (1) om naar de standby-modus te 
schakelen.

● Druk op de AM-frequentietoets (2) om de AM-frequentie te selecteren.
● Druk op de FM-frequentietoets (3) om de FM-frequentie te selecteren.
● Draai voor het selecteren van een specifieke frequentie of een specifiek 

radiostation de draaiknop TUNING (11) tot de gewenste frequentie is 
ingesteld. De display (10) toont de geselecteerde frequentie.

● Draai voor het wijzigen van het volumeniveau de draaiknop VOLUME (14) 
tot het gewenste niveau is ingesteld.

● Steek voor het aansluiten van een koptelefoon (niet meegeleverd) de 
stekker van de koptelefoon in de koptelefoonaansluiting (13).

● Lees 'De tijd instellen' om de tijd in te stellen.
● Lees 'Alarmfunctie' om het alarm in te schakelen.
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● Bij het inschakelen ontvangt het apparaat automatisch de FM-frequentie.
● Leg de etherantenne uit (12) voor een betere ontvangst van de  

FM-frequentie. Draai het apparaat voor een betere ontvangst van de 
AM-frequentie.

● Bij gebruik van de koptelefoon hoeft de etherantenne niet te worden 
uitgelegd.

De tijd instellen
● Schakel het apparaat uit.
● Houd de toets TIME (7) ingedrukt.
● Houd de toets HOUR (8) ingedrukt en druk op de toets TIME (7) totdat het 

gewenste uur is ingesteld.
● Houd de toets MINUTE (9) ingedrukt en druk op de toets TIME (7) totdat 

de gewenste minuten zijn ingesteld.

Alarmfunctie
● Schakel het apparaat uit.
● Druk op de toets ALARM ON/OFF (5) om het alarm in te schakelen.
● Houd de toets AL SET (4) ingedrukt om het alarm in te stellen.
● Houd de toets HOUR (8) ingedrukt en druk op de toets AL SET (4) totdat 

het gewenste uur is ingesteld.
● Houd de toets MINUTE (9) ingedrukt en druk op de toets AL SET (4) 

totdat de gewenste minuten zijn ingesteld.

i
 

● Na instelling van het alarm gaat de indicatie ALARM op de display 
branden.

● Het apparaat schakelt een uur na de vooraf ingestelde tijd automatisch 
uit.

Reiniging en onderhoud5. 
● Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak bij een 

zeer vuil apparaat de doek ietwat vochtig met water en een neutraal 
reinigingsmiddel.
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Problemen oplossen6. 

i
 Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen?  

Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via: 0900-3555333

Probleem Handeling
Geen display Schakel het apparaat in.
  Kies de juiste frequentie met de AM- of FM-

frequentietoetsen (2 & 3).
Geen geluid Controleer de batterij.
 Stel het volume af.
 Zorg voor een betere afstemming op het station.

Technische gegevens7. 
Parameter Waarde
Spanning 2 x 1,5 VDC
Energieverbruik 12 W
Geluidgevoeligheid Beperkt
Selectie van enkel signaal > 20 dB(A)
Radiobandbreedtes AM/FM
Frequentiebereik
 AM-radio 540 kHz - 1.610 kHz
 FM-radio 88 mHz - 108 mHz
Afmetingen (B x H x D) 54 x 96 x 19 mm
Gewicht (excl. batterijen) 83 g
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 Afvoer van gebruikte 8. 
elektrische en elektronische 
apparatuur

Z
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

h
 Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren als 

klein chemisch afval.



For more information, please visit

www.akai.eu




