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VOORDAT WE BEGINNEN 
 
Hartelijk dank voor de aanschaf van de AKAI ADI-19K 
De iPod® en iPhone® docking-stationtoren met DIGITALE TUNER, LIJNINGANG en 
SUBWOOFER 
Dit is uw belofte voor kwaliteit, prestatie en waarde. Onze technici hebben veel nuttige en handige 
functies in dit product opgenomen. Zorg ervoor deze handleiding volledig door te lezen om ervoor 
te zorgen dat u het maximale profijt van elke functie hebt. 
 
Dit product werd vervaardigd met behulp van de hoogste kwaliteit componenten en normen van 
vakmanschap. Het werd voor het verlaten onze fabriek door controleurs getest en in perfecte staat 
bevonden. Als u na het lezen van deze handleiding, problemen met de werking van dit product 
ondervindt, verwijzen wij u naar de instructies voor het verkrijgen van diensten aan het eind van 
deze handleiding. 
 
Voor toekomstige referentie, noteer het serienummer in de daarvoor bestemde ruimte. 
Modelnummer: AKAI ADI-19K 
Serienummer: _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Gemaakt voor iPod» en «Gemaakt voor iPhone» betekent dat een elektronisch 
accessoire is ontworpen voor aansluiting op een iPod® of iPhone® en door de ontwikkelaar 
gecertificeerd is om aan de prestatienormen van Apple te voldoen. Apple is niet 
verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en 
reglementerende normen. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met de 
iPod® of iPhone® de draadloze prestaties kan beïnvloeden. 
 
iPhone®, iPod®, iPod® classic, iPod® nano, en iPod® touch zijn handelsmerken van Apple 
Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. 
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
 

CAUTION
DO NOT OPEN  

 
De bliksemschicht met pijlpunt binnenin een gelijkzijdige driehoek is een waarschuwingsteken dat u 
attent maakt op de aanwezigheid van ongeïsoleerde “gevaarlijke voltage” binnen de behuizing van het 
product dat van voldoende omvang is om een risico op elektrische schokken te vormen. 
 
 
Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen op de 
aanwezigheid van belangrijke bediening- en onderhoudsinstructies in de documentatie die met het 
apparaat meekomen. 

 
1. LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING — Alle veiligheid- en bedieningsinstructies moeten worden gelezen voordat het 
apparaat wordt bediend. 
2. BEWAAR DE HANDLEIDING — Bewaar de veiligheid- en bedieningsinstructies voor latere naslag. 
3. BESTEED AANDACHT AAN WAARSCHUWINGEN — Alle waarschuwingen op het apparaat en in de 
bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd. 
4. VOLG DE INSTRUCTIES OP — Alle bediening- en gebruiksinstructies moeten worden opgevolgd. 
5. SCHOONMAKEN — Trek de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het schoon gaat maken. Gebruik 
geen vloeibare schoonmaakmiddelen of sprays. Gebruik een vochtige doek om het toestel schoon te maken. 
6. AANSLUITSTUKKEN — Gebruik geen aansluitstukken die niet expliciet door de fabrikant van het product worden 
aanbevolen daar ze gevaar kunnen opleveren. 
7. WATER EN VOCHT — Gebruik dit product niet nabij water - bijvoorbeeld, nabij een badkuip, waskom, aanrecht, of 
dergelijk; in een vochtige kelder; of in de buurt van een zwembad; en dergelijke. 
8. ACCESSOIRES — Plaats dit product niet op een instabiel wagentje, standaard, statief, beugel, of 
tafel. Het product zou anders kunnen vallen met ernstig persoonlijk letsel tot gevolg voor kind of 
volwassene, of met als gevolg mogelijk ernstige beschadiging van het product. 
Gebruik uitsluitend een wagentje, standaard, statief, beugel of tafel die door de fabrikant wordt 
aanbevolen of bij het product wordt verkocht. Bij het monteren van het product moeten de instructies 
van de fabrikant worden opgevolgd en moet een montageaccessoire worden gebruikt die door de 
fabrikant is aanbevolen. Een product en wagentje moeten met zorg worden verplaatst – Abrupt 
stoppen, buitensporige krachten en oneffen oppervlakken kunnen ervoor zorgen dat het product en de 
wagen omvallen. 
9. VENTILATIE — De sleuven en openingen in de behuizing zorgen ervoor dat het product niet oververhit raakt en 
naar behoren blijft werken, de openingen mogen niet geblokkeerd of afgedekt worden. Blokkeer nooit de openingen 
door het product op een bed, sofa, tapijt of ander soortgelijk oppervlak te plaatsen. Dit product mag niet worden 
geplaatst in een ingebouwde installatie, zoals een boekenkast of rek, tenzij voor een goede ventilatie wordt gezorgd of 
de instructies van de fabrikant* zijn opgevolgd. 
10. ENERGIEVOORZIENING — Dit product mag uitsluitend worden gevoed met de energievoorziening die op de 
label is aangegeven. Indien u onzeker bent van het soort energievoorziening in uw huis, raadpleeg uw verkoper van het 
product of de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij. Voor producten die bestemd zijn om op batterijen of andere 
bronnen te werken, raadpleeg de gebruiksaanwijzing. 
11. AARDING OF POLARISATIE — Dit product kan uitgerust zijn met een gepolariseerde stekker voor 
wisselspanning (een stekker dat één blad heeft dat breder dan de ander is). De stekker past slechts op één manier in het 
stopcontact. Dit is een veiligheidsmaatregel: Als u de stekker niet in het stopcontact kunt steken, draai hem dan om. Als 
de stekker nog steeds niet past, neem contact op met uw elektricien om uw verouderde stopcontact te vervangen. 
Omzeil nooit de veiligheidsvoorziening van de gepolariseerde stekker. 
12. BESCHERMING VAN HET NETSNOER — Leid netsnoeren zodanig dat er niet over wordt gelopen of dat de 
snoeren niet worden afgekneld door voorwerpen die er tegen of op drukken. Let vooral goed op bij de stekkers van de 
snoeren, eventuele verlengsnoeren of contactdozen en het punt waar het snoer uit het product komt. 
13. ONGEBRUIKTE PERIODES — De stekker van het product moet uit het stopcontact worden verwijderd wanneer 
het voor langere tijd niet wordt gebruikt. 
14. AARDING VAN BUITENANTENNE — Als een buitenantenne op het product is aangesloten, zorg ervoor dat het 
antenne- of kabelsysteem zodanig is geaard om een zekere bescherming tegen spanningspieken en opgebouwde 
statische ladingen te bieden. 
Artikel 810 van de National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 verstrekt informatie met betrekking tot de juiste aarding van 
de mast en de draagconstructie, de aarding van de invoerkabel aan een ontladingseenheid van de antenne, de grootte 

 



 3

van aardgeleiders, locatie van de ontladingseenheid van de antenne, aansluiting op de aardelektroden en de vereisten 
voor de aardelektrode. 
15. BLIKSEM — Als extra bescherming voor dit product tijdens onweer, of wanneer het apparaat langere tijd buiten 
gebruik is, haal de stekker uit het stopcontact en koppel de antenne- of kabelaansluiting los. U voorkomt zo dat het 
product mogelijk door bliksem of spanningfluctuaties wordt beschadigd. 
16. HOOGSPANNINGSKABELS — Een buitenantenne mag niet in de buurt van bovengrondse hoogspanningskabels 
of andere elektrische licht- of stroomkringen worden geplaatst, of waar het op dergelijke hoogspanningskabels of 
andere elektrische licht- of stroomkringen kan vallen. Ga bij het installeren van een buitenantenne met uiterste zorg te 
werk om contact met dergelijke hoogspanningskabels of elektrische circuits te vermijden, aangezien het contact 
hiermee vrijwel zeker dodelijk is. 
17. OVERBELASTING — Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren, of stekkerdozen niet boven hun nominale 
capaciteit, aangezien dit tot een risico op brand of een elektrische schok kan leiden. 
18. VOORWERPEN EN VLOEISTOFFEN — Druk in geen geval voorwerpen via de openingen in het toestel. De 
voorwerpen zouden anders punten waarop hoogspanning staat kunnen raken of interne onderdelen van het toestel kort 
kunnen sluiten met brand of een elektrische schok tot gevolg. Mors nooit vloeistoffen van welke aard dan ook op het 
product. 
19. ONDERHOUD — Probeer niet dit product zelf te onderhouden, daar het openen of verwijderen van de behuizing u 
kan blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren. Laat al het onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd 
onderhoudspersoneel. 
20. SCHADE DIE REPARATIE VEREIST — Trek de stekker van dit product uit het stopcontact en laat het onder de 
volgende omstandigheden door bevoegd onderhoudspersoneel repareren. 
a) Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is. 
c) Indien het toestel blootgesteld werd aan water of regen. 
b) Wanneer in het product vloeistof gemorst is of voorwerpen zijn terechtgekomen. 
d) Indien het product na het opvolgen van de bedieningsinstructies niet normaal functioneert. Stel alleen de 

bedieningselementen bij die in de gebruiksaanwijzing worden behandeld, omdat verkeerd instellen van andere 
bedieningselementen tot schade kan leiden en vaak veel werk van een gekwalificeerde technicus vereisen om het 
product weer normaal te laten functioneren. 

e) Wanneer het product een duidelijke verandering in prestatie vertoont, duidt dit op de noodzaak tot onderhoud. 
21. VERVANGENDE ONDERDELEN — Als vervangende onderdelen nodig zijn, zorg ervoor dat de 
onderhoudsmonteur door de fabrikant gespecificeerde vervangende onderdelen heeft gebruikt of dezelfde 
eigenschappen als het originele onderdeel hebben. Ongeoorloofde vervangingen kunnen tot brand, elektrische 
schokken of andere gevaren leiden. 
22- HITTE Het product moet uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of 
andere warmte producerende producten worden geplaatst. 
 

Een veilig geluidsniveau 
 
Na verloop van tijd zal uw gehoor zich aan de voortdurend harde geluiden aanpassen en zal de indruk geven 
dat het volume in feite verlaagd is. Wat voor u normaal lijkt kan in feite schadelijk zijn. Om hiertegen te 
beschermen voordat uw gehoor zich aanpast, stel het volume op een laag niveau in. 

Verhoog langzaam het niveau tot u comfortabel, duidelijk en zonder vervorming kunt luisteren. Schade aan 
uw gehoor is cumulatief en is onherroepelijk. Gerinkel of ongemak in de oren geeft aan dat het volume te 
hard is. 

Als u eenmaal een comfortabel luisterniveau hebt vastgesteld, verhoog het geluidsniveau niet. 

 
ONDERHOUD 

 
De eenheid reinigen 
• Om brand of elektrische schokken te voorkomen, ontkoppel het apparaat bij het schoonmaken van het 

stopcontact. 
 
• Als de behuizing stoffig wordt, veeg het af met een zachte en droge doek. Gebruik geen was, glanssprays, 

of schuurmiddelen op de behuizing. 
 
• Als de behuizing vuil of vlekkerig door vingerafdrukken geworden is, kan het met een licht bevochtigde 

zachte doek met een milde zeep en wateroplossing worden gereinigd. Gebruik nooit schuurdoekjes of 
polijstmiddelen, omdat deze de afwerking van uw apparaat zullen beschadigen. 

 
Voorzichtig: Laat nooit water of andere vloeistoffen tijdens het schoonmaken in het apparaat 
terechtkomen. 
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VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK 
 

UITPAKKEN EN INSTALLEREN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Verwijder voorzichtig alle onderdelen uit de doos en verwijder alle verpakkingsmateriaal van 
de componenten. Zorg ervoor dat niets per ongeluk met het verpakkingsmateriaal wordt 
weggegooid. 

 
• Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal, in het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat 

ooit voor service moet worden teruggestuurd. De originele doos en verpakkingsmateriaal 
gebruiken, is de enige juiste manier om het apparaat te beschermen tegen transportschade. 

 
• Rol het netsnoer op de achterkant van het apparaat uit en strek het tot de volle lengte uit. 

 
 
 

STROOMVOORZIENING 
 

Wisselspanning gebruiken 
1. Controleer of de netspanning, zoals aangegeven op het typeplaatje aan de achterkant van de set, 

overeenkomt met de plaatselijke energievoorziening. Als dat niet het geval is, raadpleeg dan uw 
dealer of servicecenter. 

2. Sluit het netsnoer aan op het stopcontact. De energievoorziening is nu aangesloten en klaar voor 
gebruik.  

 

 
Netsnoer  

3. Om volledig uit te schakelen, schakel de aan/uit-knop uit en haal de stekker uit het stopcontact. 
• Trek de stekker uit het stopcontact om uw set tijdens hevig onweer te beschermen. 
• Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of door gekwalificeerde personen 

worden vervangen, om gevaar te vermijden. 
• De stekker wordt als onderbrekingsmechanisme gebruikt, het onderbrekingsmechanisme dient 

eenvoudig bedienbaar te blijven. 
 
 
 
 
 

                            
De toren   Afstands-bediening   AV-kabel   5 x docking-beugels      Gebruikers- 

handleiding

Stopcontact
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BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT EN BEDIENINGSELEMENTEN 
 

Bovenaanzicht 
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BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT EN BEDIENINGSELEMENTEN 

 
Voor- en achteraanzicht 
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HOOFDEENHEID 
 
1. “VOLUME -”- KNOP 
2. “VOLUME +”- KNOP 
3. VOEDING- KNOP 
4. AFSPELEN/PAUSE- 

KNOP 
5. iPod/iPhone-DOCK 
6. TUNING - KNOP 
7. TUNING - KNOP 
8. SOURCE - KNOP 
9. LCD-DISPLAY 

10. AFSTAND-SENSOR 
11. A/V-INGANGAANSLUITINGEN 
12. COMPONENT 

VIDEO-UITGANGAANSLUITINGEN 
13. LINE IN-AANSLUITING 
14. SUB-UITGANG-AANSLUITING 
15. COMPOSITE VIDEO 

-UITGANGAANSLUITING 
16. RESET-KNOP 
17. AC-NETSNOER 
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BESCHRIJVING VAN DE AFSTANDSBEDIENING 
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DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN 
 
De batterij plaatsen 
1. Open de batterijklep om het te verwijderen. 
2. Plaats 2 X 1,5V - AAA/UM-4/LR-03-batterijen (niet inbegrepen) correct, zodat de + en - polen met de 

polariteitschema’s in het batterijvak overeenkomen. 
3. Sluit het batterijvak met de batterijklep af. 
Voor het gebruik van de afstandsbediening, richt de zender van de afstandsbediening op het voorpaneel van 
het hoofdtoestel en druk op de gewenste knop. Houdt u er rekening mee dat fel zonlicht of kunstlicht de 
goede werking van de afstandsbediening kan storen. 
 
Vervangen van de batterij 
Als de afstandsbediening zwak wordt of hortend werkt, is het tijd om de batterij van de afstandsbediening te 
vervangen. Verwijder de batterijklep, verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe AAA-batterijen in het 
batterijvak. Breng de batterijklep op de afstandsbediening aan. 
OPMERKING: Als de batterijen verkeerd geplaatst worden, zal de afstandsbediening niet werken. 
 
 
 

 
AFSTANDSBEDIENING 
 
1. GELUID UIT-KNOP 
2. POWER- KNOP 
3. NUMERIEKE KNOPPEN 
4. VIDEO/NUMERIEKE 0- KNOP 
5. KLOK SYNC/NUMERIEKE 9- KNOP
6. PLAY LIST / -KNOPPEN 
7. ALBUM / -KNOPPEN 
8. SLAAP- KNOP 
9. “iPod-/TUN-”- KNOP 
10. NAVIGATION OMLAAG- KNOP 
11. “HOOFDSTUK +/-”- KNOP 
12. SOURCE- KNOP 
13. DIMMER- KNOP 
14. HERHALEN/ST- KNOP 
15. MENU- KNOP 
16. “TREBLE / ”- KNOP 
17. “BAS / ”- KNOP 
18. KLOK BEKIJKEN/  

WILLEKEURIG- KNOP 
19. NAVIGATION OMHOOG- KNOP 
20. SELECTIE- KNOP 
21. “iPod+/TUN+”- KNOP 
22. “VOLUME +/-”- KNOP 
23. AFSPELEN/PAUZE&TIJD 

SET/MEM BUTTON 
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BESCHRIJVING VAN DE LCD-DISPLAY & INDICATOREN 
 
 

 
 
 

 

INSTELLEN & BASISBEDIENING 
 
WACHTSTAND 

1. Om de luidspreker in te schakelen, druk op de -knop op het bovenpaneel van het apparaat of 
op de afstandsbediening. 

2. Om de luidspreker uit te schakelen, druk nogmaals op de -knop. 
 
MUTE-KNOP (alleen op de afstandsbediening) 
1. U kunt ook op de MUTE-knop op de afstandsbediening drukken om tijdelijk het geluid uit te 

schakelen, bijvoorbeeld bij het beantwoorden van de telefoon. 

Druk nogmaals op de MUTE-knop om de “geluid uit”-functie te annuleren en het geluid te 
herstellen. 

2. De “geluid uit”-functie zal ook automatisch worden geannuleerd door op de “VOLUME 
+/-”-knoppen te drukken. 

 
SOURCE-KNOP 
Druk herhaaldelijk op de SOURCE-knop om tussen de AV/Line in/iPod/Tuner-modi te schakelen. 
 
DIMMER FUNCTIE 
Druk tijdens het afspelen op de DIMMER-knop om het LCD-scherm tussen lichter of normaal 
lichtmodus te schakelen. 
 
VOLUME NIVEAU 
Druk op de “VOLUME +/-”-knop op de afstandsbediening of op het bovenpaneel van het apparaat 
om het volume aan te passen. 
 
HOGE TONENREGELING 
Druk op de “TREBLE / ”-knop op de afstandsbediening om de hoge tonen aan te passen.  
 

HERHALINGSFUNCT
IE-INDICATOR

FM STEREO-INDICATOR

SLAAPTIMER “AAN”-INDICATOR 

WILLEKEURIG “AAN”-INDICATOR 

KHz 
MHz 

INFORMATIEDISPLAY 
(INCLUSIEF GETALLEN EN WOORDEN) 
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BASREGELING 
Druk op de “BASS / "-knop op de afstandsbediening om het baseffect aan te passen. 
 
RESET-KNOP 
Bij gebruik van het apparaat, zult u tegen een aantal problemen aanlopen waardoor het apparaat 
niet werkt of per ongeluk stopt; U kunt een fijne naald gebruiken om de “RESET”-knop in de 
achterkant van de speler in te drukken, het apparaat zal automatisch uitschakelen en start u 
vervolgens het apparaat opnieuw op, het apparaat zal de normale modus herstellen. 
 
KLOK INSTELLEN 
 
Hoe de tijd instellen? 
 
1. De tijd kan alleen in de standby-modus worden ingesteld. 

A. In de Standby-modus, druk op en houd de “PLAY/PAUSE”-knop op het apparaat of de 
“TIME SET/MEM”-knop op de afstandsbediening ingedrukt totdat het uur op het scherm 
knippert. Op het scherm wordt “CLK” weergegeven, gebruik de “TUNING / ”-knop op 
het apparaat of de “TUN+/-”-knop op de afstandsbediening om het uur in te stellen en 
bevestig uw aanpassingen door op de “PLAY/PAUS”-knop op het apparaat of de “TIME 
SET/MEM”-knop op de afstandsbediening te drukken; 

B. De minuten beginnen op het scherm te knipperen, druk op de “TUNING / ”-knop op het 
apparaat of “TUN+/-”-knop op de afstandsbediening om de minuten overeenkomstig in te 
stellen, druk opnieuw op de “PLAY/PAUSE”-knop op het toestel of de “TIME 
SET/MEM”-knop op de afstandsbediening om uw instelling te bevestigen. 

 
2. Zodra u een iPhone® of een iPod® op de docking-station aansluit, zal na het aansluiten van het 

apparaat op het lichtnet (in de standby-modus) de tijd automatisch worden ingesteld als de tijd 
op de aangesloten iPhone®/iPod®; 

 In de standby-modus, als u de iPhone®/iPod® ontkoppelt en vervolgens weer op het apparaat 
koppelt, is het noodzakelijk om op de “CLOCK SYNC”-knop te drukken en ingedrukt te houden 
om de “klok-sync”-functie te bereiken. 

 Tijdens het afspelen, wanneer u de iPhone/iPod op het apparaat aansluit, naar de iPod-modus 
schakelt en vervolgens op de “CLOCK SYNC”-knop drukt en ingedrukt houdt, wordt de tijd 
automatisch synchroon met de aangesloten iPhone aangepast. 

 
3. Druk tijdens het afspelen op de “CLOCK VIEW”-knop om de huidige tijd te controleren, druk 

nogmaals op de knop om het vorige scherm te hervatten. 
Opmerking: De tijd kan alleen in de standby-modus worden ingesteld. 
 
SLAAPTIMER INSTELLEN 
 
U kunt de slaaptimer in de ingeschakelde en uitgeschakelde stand volgens de volgende instructies 
instellen: 
Druk in de standby-modus op de “SLEEP”-knop en wacht een moment, het apparaat zal worden 
ingeschakeld met “WELCOME” op het LCD-scherm weergegeven. Druk vervolgens herhaaldelijk op 
“SLEEP”-knop om door de slaaptijdopties te circuleren: 
 

90 ➨ 80 ➨ 70 ➨ 60 ➨ 50 ➨ 40 ➨ 30 ➨ 20 ➨ 10 ➨ OFF 
 
Na het instellen van de slaaptijd kunt u met het apparaat muziek afspelen. Zodra de slaaptijd is 
verlopen, zal het apparaat worden uitgeschakeld. 
Of, druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op de “SLEEP”-knop om de slaaptijdopties te doorlopen, 
zodra de gewenste opties op het scherm wordt weergegeven, laat de “slaap”-knop los. 
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BEDIENING VAN DE FM-RADIO 
 
DE FM-RADIO AFSTEMMEN 
  
1. Schakel het apparaat aan, schakel naar de TUNER-modus (RADIO) door op “SOURCE” te drukken. 
2. Druk op de “TUNING / ”-knop op het apparaat of de “TUN+/-”-knop op de afstandsbediening om 

de radiozender fijn af te stemmen. 
 Druk op en houd de “TUNING / ”-knop op het apparaat of de “TUN+/-”-knop op de 

afstandsbediening ingedrukt om automatisch een radiozender vooruit of achteruit te zoeken (wanneer 
een beschikbaar station wordt gevonden, zal het apparaat het gevonden station onmiddellijk afspelen en 
het zoeken stoppen). 

3. Tijdens het afspelen van radio, kunt u via de numerieke knoppen de bekende frequentie in het apparaat 
invoeren. Als u de frequentie 89,8 MHz wilt invoeren, drukt u op de numerieke knoppen 8, 9, 8 en 0; Als u 
een verkeerde frequentie invoert, zal “ERROR” op het scherm worden weergegeven. 

4. Druk tijdens het afspelen van de radio op de “REPEAT/ST”-knop op de afstandsbediening om tussen “FM 
STEREO” of “FM MONO” te schakelen. 

 
UW FAVORIETE RADIOZENDER OPSLAAN 
 
1. Druk tijdens het afspelen op de “PLAY/PAUSE”-knop op het apparaat of de “TIME SET/MEM”-knop op 

de afstandsbediening en houd deze ingedrukt totdat de geheugenlocatie “P01” op het scherm knippert om 
de huidige zender op te slaan. 

2. Gebruik de “TUNING / ”-knop op het apparaat of de “TUN +/-”-knop op de afstandsbediening om 
de corresponderende geheugenlocatie tussen P01-P20 te selecteren voor het opslaan van het station. 

3. Bevestig uw keuze door op de “PLAY/PAUSE”-knop op het apparaat of de “TIME SET/MEM”-knop op 
de afstandsbediening te drukken. 

4. Druk tijdens het afspelen van de radio herhaaldelijk op de “PLAY/PAUSE”-knop op het apparaat of de 
“TIME SET/MEM”-knop op de afstandsbediening om de opgeslagen zenders op te roepen. 

 
 

BEDIENING VAN DE iPod/iPhone 
 
Elke iPod®/iPhone® kan op de ADI-19K worden aangesloten om al uw muziek via de toren af te 
spelen. Raadpleeg de compatibiliteitstabel voor iPod® en iPhone® op pagina 11-12. 

 
Beschrijving van de iPod® en iPhone® docking-station 
Het systeem wordt met 5 verschillende adapters geleverd bedoeld om te verzekeren dat de iPod®- 
en iPhone®-modellen goed in het docking-slot passen. 
Elke adapter wordt geïdentificeerd door een genummerde beugel. Selecteer de adapter met de 
genummerde beugel die met uw iPod®- of iPhone®-model overeenkomt. 
Plaats de adapter in het docking-slot zoals aangegeven en zorg ervoor dat het op zijn plaats 
“vastklikt”, plaats vervolgens uw iPod® en iPhone® in de adapter en zorg ervoor dat de aansluiting 
op dit systeem volledig in het slot aan de onderkant van uw iPod is geplaatst. 
 

 
Opmerking: 
PROBEER NIET OM UW IPOD “RECHTOP TE ZETTEN”. DIT KAN TOT SCHADE AAN DE 
DOCKINGCONNECTOR OF AAN UW IPOD LEIDEN. 
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Voor het plaatsen van een dock-adapter: 
                

 
 
1. Raadpleeg de compatibiliteitstabel (op pagina 12) en selecteer de juiste dock-adapter voor de 

iPod/iPhone. 
2. Plaats de juiste adapter in de dock en druk het in positie. De adapter past slechts op één manier. 

De dock-connector van de iPod moet door de opening aan de onderkant van de adapter passen. 
3. Lijn zorgvuldig uit en steek vervolgens de iPod/iPhone zachtjes in de dock. (De iPod®/iPhone® 

moet uit de doos of “ETUI” worden gehaald) 
4. Om een dock-adapter te verwijderen/vervangen, verwijder eerst de iPod/iPhone, en grijp 

vervolgens de adapter vast en trek zachtjes omhoog. 
 
Opmerking: Zodra de iPod®/iPhone® op het apparaat is gekoppeld (nadat het apparaat op het 
lichtnet is aangesloten), wordt deze automatisch opgeladen. 
 
 
Het afspelen van een iPod® of iPhone® 
 
1. Dock de iPod® of iPhone® op het apparaat. Schakel het apparaat in, druk dan herhaaldelijk op de 

“SOURCE”-knop om naar de iPod-modus te schakelen, en het afspelen zal vervolgens 
automatisch starten. 

2. Druk op de “PLAY/PAUSE”-knop om het afspelen te starten of te pauzeren. 
3. Druk op de “TUNING ”-knop op het apparaat of op de “iPod+/TUN+”-knop op de 

afstandsbediening om naar de volgende track te springen; indrukken en ingedrukt houden om 
snel vooruit de tracks te doorzoeken. 

4. Druk op de “TUNING ”-knop op het apparaat of op de “iPod-/TUN-”-knop op de 
afstandsbediening om naar de vorige track te springen; indrukken en ingedrukt houden om snel 
achteruit de tracks te doorzoeken. 

5. Druk op de “MENU”-knop op de afstandsbediening om naar het iPod-menu terug te keren, druk 
op de “ / ”-navigatieknoppen om uw gewenste track voor afspelen te kiezen. 

6. Druk op de “PLAYLIST / ”-knop om de afspeellijsten op de aangesloten iPod®/iPhone® te 
doorlopen. 

7. Druk op “ALBUM / ” om uw gewenste album voor afspelen op de aangesloten 
iPod®/iPhone® te selecteren. 

8. Druk op “CHAPTER +/-”-knop om een corresponderend hoofdstuk voor het afspelen te 
selecteren. 

9. Druk op en houd de “CLOCK VIEW/  SHUFFLE”-knop ingedrukt om de “willekeurig”-functie 
in of uit te schakelen. 

10. Druk op de “HERHALEN/ST”-knop om de beschikbare herhalingsopties (repeat 1, repeat 
album en repeat off) te doorlopen. 
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COMPATIBEL MET DE VOLGENDE iPod® EN iPhone® 
 

 
Gemaakt voor iPod 
1ste +2de generatie 
5GB 10GB 20GB 

 
Gemaakt voor iPod 
4de generatie 
20GB 

 
Gemaakt voor iPod 
4de generatie 
40GB 

 
Gemaakt voor iPod 
4de generatie 
(kleurenscherm) 
20GB 30GB 

 
Gemaakt voor iPod 
classic 
80GB 160GB (2007) 

 
Gemaakt voor iPod 
classic 
160GB (2009) 

 
Gemaakt voor iPod nano 
1ste generatie 
1GB 2GB 4GB 

 
Gemaakt voor iPod 
nano 
2de generatie 
(aluminium) 
2GB 4GB 8GB

 
Gemaakt voor iPod 
touch 
1ste generatie 
8GB 16GB 32GB 

 
Gemaakt voor iPod 
touch 
2de generatie 
8GB 16GB 32GB 

 
Gemaakt voor iPod 
touch 
3de generatie 
32GB 64GB 

 
Gemaakt voor iPod 
touch 
4de generatie 
8GB 32GB 64GB 

 
Gemaakt voor iPod 
4de generatie 
(kleurenscherm) 
40GB 60GB 

 
Gemaakt voor iPod 
5de generatie 
(video) 
30GB 

 
Gemaakt voor iPod 
5de generatie 
(video) 
60GB 80GB 

 
Gemaakt voor iPod 
mini 
4GB 6GB 

 

 

Gemaakt voor iPod 
nano 
3de generatie 
(video) 
4GB 8GB 

 
Gemaakt voor iPod nano
4de generatie 
(video) 
8GB 16GB 

 
Gemaakt voor iPod nano 
5de generatie 
(videocamera) 
8GB 16GB 

 

Gemaakt voor iPod 
nano 
6de generatie 
8GB 16GB 

 
Gemaakt voor iPhone 
4GB 8GB 16GB 

 
Gemaakt voor iPhone 3G
8GB 16GB 

 
Gemaakt voor 
iPhone 3GS 
8GB 16GB 32GB

 
Gemaakt voor iPhone 4
16GB 32GB 
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DOCK-ADAPTOR COMPATIBILITEIT 
 

MODEL CAPACITEIT 
AFSPELEN & 

OPLADEN VIDEO-UITGANG BEUGEL 

iPad 

iPad 8GB 16GB 32GB    

iPhone 

iPhone 4 16GB 32GB    

iPhone 3GS 8GB 16GB 32GB   12 

iPhone 3G 8GB 16GB   12 

iPhone 4GB 8GB 16GB   12 

iPod touch 

iPod touch 4de generatie 8GB 32GB 64GB    

iPod touch 3de generatie 32GB 64GB   14 

iPod touch 2de generatie 8GB 16GB 32GB 64GB   14 

iPod touch 1ste generatie 8GB 16GB 32GB   14 

iPod nano 

iPod nano 6de generatie 8GB 16GB    

iPod nano 5de generatie (videocamera) 8GB 16GB   8 

iPod nano 4de generatie (video) 8GB 16GB   8 

iPod nano 3de generatie (videocamera) 4GB 8GB   13 

iPod nano 2de generatie (aluminium) 2GB 4GB 8GB   8 

iPod nano 1ste generatie 1GB 2GB 4GB   8 

iPod en iPod mini 
iPod classic (2009) 120GB 160GB   10 

iPod classic (2007) 160GB   10 

iPod classic 80GB   10 

iPod 5de generatie (video) 60GB 80GB   10 

iPod 5de generatie (video) 30GB   10 

iPod 4de generatie (kleurenscherm) 40GB 60GB    

iPod 4de generatie (kleurenscherm) 20GB 30GB   10 

iPod 4de generatie 40GB   10 

iPod 4de generatie 20GB   10 

iPod mini 4GB 6GB    
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AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN 
 

 
 

 
 
 

LINE-IN 
Neem de volgende stappen om het apparaat op een ander audioapparaat aan te sluiten: 
1. Sluit het apparaat met de “LINE OUT”-kabels op de “LINE IN”-aansluiting van de speler aan. 
2. Druk op de “POWER”-knop om het apparaat in te schakelen. 
3. Druk herhaaldelijk op de “SOURCE”-knop om het apparaat in de “LINE IN”-modus te schakelen. 
4. Schakel het apparaat in en begin met afspelen. 
Op dat moment kunt u het geluid uit het aangesloten apparaat horen. 
 
A/V-INGANG 
1. Sluit een RCA-kabel aan op de A/V-aansluitingen op het apparaat en de audio- &videobron, 

bijvoorbeeld, DVD-speler en dergelijke. 
2. Druk op de “POWER”-knop om het toestel uit te schakelen. 
3. Druk herhaaldelijk op de “SOURCE”-knop om naar de AV-modus te schakelen. 
4. Gebruik de bedieningselementen op de aangesloten audio- & videoapparaat om met het afspelen 

van muziek via de aangesloten het apparaat te beginnen. 
5. U kunt ook de audiobron via de rechter en linker audioaansluitingen van de A/V-aansluitingen op 

het apparaat invoeren en de bovenstaande instructies volgend. 
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COMPOSIET VIDEO-UITGANG 
1. Sluit een RCA-kabel aan op de composiet video-uitgang en een televisie. 
2. Schakel de TV-set en het apparaat in. 
3. Stel de aangesloten televisie in op de juiste ingangsinstelling. 
4. Druk herhaaldelijk op de “VIDEO”-knop om tussen composiet en component video-uitgangsmodi 

te schakelen. 
5. Video van een gekoppelde iPhone/iPod of aangesloten DVD-speler of dergelijke kan nu worden 

afgespeeld via het apparaat naar de aangesloten televisie. 
 
COMPONENT VIDEO-UITGANG 
De component video-uitgangsaansluitingen voeren alleen video van een gekoppelde iPod/iPhone uit. 
Het kan geen video uitvoeren van de A/V-ingang. 
1. Sluit een component videokabel aan op de component video-uitgangsaansluitingen op het 

apparaat en een televisie. 
2. Stel de aangesloten televisie in op de juiste ingangsinstelling. 
3. Druk op de “VIDEO”-knop om naar de component video-uitgangsmodus te schakelen. 
4. Video vanaf een gekoppelde iPhone/iPod kan nu via de luidsprekerbalk naar de aangesloten 

televisie worden afgespeeld. 
 
SUBWOOFER-UITGANG 
De AKAI ADI-19K wordt geleverd met een ingebouwde subwoofer en stelt u in staat om via de “SUB 
UITGANG”-aansluiting aan de achterkant van de AKAI ADI-19K, het subwoofersignaal uit te voeren 
naar een externe versterker (zoals een 2,1-kanaals versterker of 5,1/6,1/7,1-kanaals versterker of 
een 2,1-kanaals microsysteem). Volg de onderstaande stappen om de externe versterker aan te 
sluiten: 
1. Gebruik een RCA-kabel om de externe versterker met een “SUB INGANG”-aansluiting aan te 

sluiten op de sub-uitgangaansluiting van de AKAI ADI-19K. 
2. Schakel de AKAI ADI-19K en de externe versterker in. 
3. Wanneer audio via een bron wordt afgespeeld, zal het geluid vanaf de AKAI ADI-19K en de 

aangesloten externe versterker synchroon worden geproduceerd voor het verbeteren van het 
geluidseffect. 
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PROBLEEMOPLOSSINGSGIDS 
 
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing 

Het geluid van de radio 
wordt vervormd. 

1. Het station is niet afgestemd.

2. Er is een slecht signaal in het 
gebied. 

1. Stem het station fijn af. 

2. Verplaats de luidspreker. 

Geen radiogeluid. 1. Het apparaat is niet in de 
tunermodus geschakeld. 

2. Het volume is uitgeschakeld 
of staat op de laagste stand. 

1. Druk op de “SOURCE”-knop 
tot de tuner is geselecteerd. 

2. Pas het volumeniveau aan. 

De iPod wordt niet 
afgespeeld. 

1. De luidspreker is niet in de 
iPod-modus geschakeld. 

2. De iPod is niet correct 
aangesloten. 

1. Druk op de “SOURCE”-knop 
tot de iPod is geselecteerd. 

2. Sluit de iPod opnieuw aan. 

Geen geluid van de iPod 1. De luidspreker is niet in de 
iPod-modus geschakeld. 

2. Het volume is uitgeschakeld 
of staat op de laagste stand. 

1. Druk op de “SOURCE”-knop 
tot de iPod is geselecteerd. 

2. Pas het volumeniveau aan. 

Als geen van de bovenstaande oplossingen uw problemen kunnen oplossen, voer een 
reset uit zoals beschreven op pagina 8. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 
Modelnummer • ADI-19K 

Voeding • AC 100  240V 

Energieverbruik • 60W 

Standby-energieverbruik: • < 2 W 

Dekking radiofrequentie • FM: 87,5 -108 MHz 

Luidsprekerafmeting • HOGE TONEN 2,5 INCH SUBWOOFER 3,5 INCH 

Uitgangen 
 
 
 
Ingangen  

• YUV (RCA) 
• SUB (RCA) 
• VIDEO (RCA) 
 
• LINE IN 
• AV 

Uitgangsvermogen RMS • 8W x 2+24W 

Max. uitgangsvermogen • 2 x 32W+96W 

Netto gewicht • ongeveer 4,3kg  

Afmetingen • 199(L) x 172(B) x 828(H) mm 

 
BELANGRIJK: Vanwege de voortdurende herziening en verbetering van onze 

productontwerpen, zijn specificaties onderhevig aan verandering zonder 
voorafgaande kennisgeving. 
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EINDE VAN DE LEVENSDUUR 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijn 2006 / 95 CE (Elektromagnetische 
compatibiliteit & Laagspanningsrichtlijnen)  

 
Waarschuwing! Dit logo op het product betekent dat recycling van dit apparaat 
binnen het kader valt van de richtlijn 2002/96/CE van 27 januari, 2003 betreffende de 
afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). 
Dit symbool betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet mogen 
worden gemengd met het algemene huishoudelijke afval. Er is een apart 
inzamelsysteem voor deze producten. 

 
 
 Als u deze apparatuur wilt wegwerpen, gebruik niet de gewone vuilnisbak! 
 

- De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de elektrische en elektronische apparatuur kunnen in 
de cyclus van hergebruik van dit product, potentiele gevolgen voor het milieu en de 
volksgezondheid hebben. 

 
- Daarom mag dit product aan het eind van zijn levensduur, niet met andere niet-gerecycleerde afval 

worden weggegooid. Gebruikte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden 
behandeld worden en in overeenstemming met wetgeving die juiste behandeling, terugwinning en 
recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur vereist. 

 
- Lokale overheden en wederverkopers hebben speciale procedures met het doel van het 

verzamelen en recyclen van dit product (neem contact op met uw gemeente voor meer details). U 
hebt de verplichting om de selectieve inzameling van afvalsystemen die door uw gemeente 
beschikbaar zijn gesteld te gebruiken. 

 
- Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accu's bevatten, dan moet u deze 

conform de plaatselijke voorschriften afzonderlijk wegwerpen. 
 

- Door dit product juist weg te werpen, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking, 
terugwinning en recycling ondergaat en worden potentiële negatieve effecten op het milieu en de 
gezondheid van de mens voorkomen die anders kunnen ontstaan door het verkeerd verwerken van 
het afval. 




