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Veiligheid1. 
Beoogd gebruik1.1 

De Wi-Fi Internetradio speelt muziek af van internetradiostations, gedeelde 
mappen op PC of Mac en FM-radio. De klokfunctie heeft een alarm- en 
slaapprogramma. Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

Pictogrammen in deze handleiding1.2 

!
 WAARSCHUWING  

en 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.

i
 Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden 

geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt 
met de spanning aangegeven op het typeplaatje.
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Voorbereidingen voor gebruik2. 
Uitpakken2.1 

● 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.
● Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.

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.

Inhoud van de verpakking2.2 

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:
1 Wi-Fi Internetradio
1 Afstandsbediening
2 Batterijen (AAA)
1 AC/DC-adapter + kabel
1 Bedieningshandleiding

i
  

Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

Installatie3. 
● Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
● Leg de FM-antenne uit.
● Sluit het apparaat aan op het lichtnet.  

Lees het hoofdstuk "Aansluiten op het lichtnet".
● Plaats de batterijen in de afstandsbediening.  

Lees het hoofdstuk "Afstandsbediening".
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!
  

VOORZICHTIG

● Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
● Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.

i
 Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te 

voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend 
materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken 
op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish, 
houtbeschermingsmiddelen of reinigingsspray kunnen echter een 
reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en 
sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak 
mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te 
voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes 
op de rubberen voetjes plaatst.

Afstandsbediening3.1 

Batterijen plaatsen
● Verwijder de deksel van de batterijhouder.
● Plaats de batterijen in overeenstemming 

met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.
● Plaats de deksel weer terug.

!
 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 
wordt gevormd, komt de garantie  
te vervallen.
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Aansluiten op het lichtnet3.2 

43 44

● Sluit de contrastekker van de 
netvoedingskabel aan op de  
DC IN 9 V-aansluiting.

● Sluit de netstekker aan op het  
stopcontact.

Verbinden met het internet3.3 

Een draadloos toegangspunt (bijv. een draadloze router) wordt gebruikt voor 
het verbinden met het internet. Het draadloze netwerk wordt geïdentificeerd 
met een SSID, de naam van het netwerk. Indien het apparaat voor de eerste 
keer wordt gebruikt, stel dan de netwerknaam in om toegang te krijgen tot 
het internet.

Automatisch verbinden met het internet
● Schakel het apparaat in.
● Druk op de toets MENU (18). Roteer of druk op de draaiknop VOLUME(11) 

of druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28).
● Navigeer naar CONFIGURE en druk op de toets SELECT (27).
● Navigeer naar NETWORK CONFIG en druk op de toets SELECT (27).
● Navigeer naar SCAN FOR NETWORKS en druk op de toets SELECT (27).
● Navigeer naar de gewenste netwerknaam en druk op de toets SELECT (27).
● Voer indien nodig een wachtwoord in. Lees het hoofdstuk "Algemene functies".

Handmatig verbinden met het internet
● Schakel het apparaat in.
● Druk op de toets MENU (18). Roteer of druk op de draaiknop VOLUME(11) 

of druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28).
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● Navigeer naar CONFIGURE en druk op de toets SELECT (27).
● Navigeer naar NETWORK CONFIG en druk op de toets SELECT (27).
● Navigeer naar ENTER NETWORK NAME en druk op de toets SELECT (27).
● Voer de netwerknaam in. Lees het hoofdstuk "Algemene functies".
● Voer indien nodig een wachtwoord in. Lees het hoofdstuk "Algemene functies".

Verbinden met een PC (Windows XP)3.4 

Het apparaat kan mediabestanden gebruiken die op een PC zijn 
opgeslagen. Zorg er bij Windows Vista voor dat het gastaccount wordt 
geactiveerd en toegang krijgt tot de gedeelde map.

Verbinden met een PC met behulp van een gedeelde folder 
met 'simple file sharing' (eenvoudig bestanden delen)
● Open Windows Explorer op de PC.
● Klik op FOLDER OPTIONS... vanuit het menu TOOLS.
● Klik op de tab VIEW.
● Activeer de optie USE SIMPLE FILE SHARING (RECOMMENDED).
● Klik op OK.
● Open de map SHARED DOCUMENTS.
● Maak een nieuwe map aan.
● Kopieer alle audiobestanden naar de map.
● Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe map en klik op SHARING  

AND SECURITY.
● Klik op de tab SHARING.
● Activeer de optie SHARE THIS FOLDER ON THE NETWORK.
● Activeer de optie ALLOW NETWORK USERS TO CHANGE MY FILES.
● Klik op OK.

Verbinden met een PC met behulp van een gedeelde folder 
bij accounts met wachtwoord
● Maak op de PC een account met een wachwoord aan.
● Open Windows Explorer op de PC.
● Klik op FOLDER OPTIONS... vanuit het menu TOOLS.
● Klik op de tab VIEW.
● Deactiveer de optie USE SIMPLE FILE SHARING (RECOMMENDED).
● Klik op OK.
● Open de map SHARED DOCUMENTS.
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● Maak een nieuwe map aan.
● Kopieer alle audiobestanden naar de map.
● Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe map en klik op SHARING  

AND SECURITY.
● Klik op de tab SHARING.
● Activeer de optie SHARE THIS FOLDER.
● Klik op PERMISSIONS.
● Selecteer EVERYONE en klik op REMOVE.
● Klik op ADD.
● Klik op ADVANCED... en FIND NOW.
● Selecteer het gebruikersaccount.
● Stel de permissies in en klik op OK.

Verbinden met een PC met behulp van een gedeelde folder 
bij accounts zonder wachtwoord
● Open CONTROL PANEL op de PC.
● Klik op ADMINISTRATIVE TOOLS.
● Klik op LOCAL SECURITY POLICY, LOCAL POLICIES en SECURITY 

OPTIONS.
● Klik op ACCOUNT: LIMIT LOCAL ACCOUNT USE OF BLANK 

PASSWORDS TO CONSOLE LOGON ONLY.
● Selecteer DISABLED en klik op OK.
● Stel een gedeelde map in zoals beschreven in het vorige gedeelte.  

Laat het wachtwoord leeg.

Verbinden met een PC met behulp van 'media sharing' 
(media delen) (UpnP)
'Media sharing' maakt als mediaserver gebruik van Windows Media Player 11 
of hoger. The PC moet worden geconfigureerd om het apparaat toegang  
te geven tot de audiobestanden.
● Schakel het apparaat in.
● Open Windows Media Player op de PC.
● Voeg de audiobestanden toe aan de bibliotheek.
● Klik met de rechtermuisknop op LIBRARY en klik op MEDIA SHARING....
● Selecteer UNKNOWN DEVICE en klik op ALLOW.
● Klik op OK.
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Verbinden met een Mac3.5 

Het apparaat kan mediabestanden gebruiken die op een Mac zijn opgeslagen. 
Voor toegang tot bestanden op een Mac moet Windows File Sharing worden 
geactiveerd.

Instellen van Windows File Sharing
● Open SYSTEM PREFERENCES op de Mac.
● Klik op INTERNET & NETWORK.
● Klik op SHARING.
● Activeer de optie PERSONAL FILE SHARING en WINDOWS SHARING 

in het gedeelte SERVICES.
● Klik op START voor beide diensten.
● Deactiveer FIREWALL in het gedeelte FIREWALL.
● Deactiveer INTERNET SHARING in het gedeelte INTERNET.
● Open FINDER en klik op APPLICATIONS en UTILITIES.
● Houd CTRL ingedrukt en klik op DIRECTORY ACCESS.
● Klik op GET INFO en zorg ervoor dat READ/WRITE is geactiveerd.
● Klik op DIRECTORY ACCESS en activeer APPLETALK, LDAPv3, SLP  

en SMB/CIFS.
● Klik op SMB/CIFS om de werkgroep te configureren.
● Kopieer de audiobestanden naar DOCUMENTS in FINDER.
● Zorg ervoor dat de Mac is verbonden met het draadloze netwerk.

Registreren van het apparaat3.6 

U moet online registreren om internetradiostations toe te voegen aan de lijst 
met radiostations op het apparaat.
● Haal de registratiesleutel en het serienummer van het configuratiemenu. 

Lees het hoofdstuk "Werking van het configuratiemenu" verderop in deze 
handleiding.

● Ga naar www.reciva.com en klik op REGISTER vanuit de homepage.
● Volg de instructies om te registreren. Er zal een bevestigingse-mail worden 

gestuurd.
● Log in.
● Klik op MY RADIOS.
● Voer de registratiesleutel en het serienummer in.
● Klik op ADD RADIO.
.
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Functies4. 
Wi-Fi Internetradio4.1 

4

2
1

3

5

6 7 9 10 11 128

1 Toets ON/OFF
2 Toets STOP / P1
3 Toets ALARM
4 Toets SELECT
5 Toets BACK
6 Toets PREV

7 Toets NEXT
8 Toets PLAY/PAUSE / P2
9 Display
10 Afstandsbedieningssensor
11 Draaiknop VOLUME
12 Koptelefoonaansluiting
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Display

34 35 36 37 38 39 40 41 42

34 SHIFT-modusindicator:
35 Indicator INTERNET
36 Indicator MEDIA PLAYER
37 Indicator INTERNET RADIO
38 Indicator REPEAT
39 Indicator SHUFFLE
40 Wi-Fi-sterkte-indicator
41 Indicator ALARM
42 Indicator SLEEP

Afstandsbediening

14

16

18

22
23

26

25

20

13

15

32

17

21

19

24

33

31

29
30

28
27

13 Toets SNOOZE
14 Toets SOURCE
15 Toets BROWSE/QUEUE
16 Toets STOP
17 Toets NEXT
18 Toets MENU
19 Toets PREV
20 Toets PLAY/PAUSE
21 Toets EQ
22 Toets REPEAT
23 Toets PLAY MODE
24 Toets BACK
25 Cijfertoetsen (0-10+)
26 Toets SHIFT
27 Toets SELECT
28 Toets DN
29 Toets UP
30 Toets SLEEP
31 Toets ALARM
32 Toets MUTE
33 Toets ON/OFF
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Bediening5. 
Alle functies van het apparaat zijn toegankelijk met behulp van de 
afstandsbediening. Alle instructies hebben, tenzij anders vermeld, betrekking 
op bediening met de afstandsbediening.

i
● Het apparaat is ontwikkeld voor bediening met behulp van de 

afstandsbediening. Voor regelmatig gebruik is het wellicht gemakkelijker 
om het apparaat na gebruik in de standby-modus te schakelen.

Verkorte handleiding5.1 

Algemene functies
● Druk op de toets ON/OFF (33) om het apparaat in te schakelen.  

Druk nogmaals op de toets ON/OFF (33) om terug te schakelen naar de 
standby-modus.

● Druk op de toets DN (28) of op de toets UP (29) of roteer de draaiknop 
VOLUME (11) om karakters in te voeren. Druk op de toets SELECT (27) 
om te bevestigen of druk op de toets BACK (24) om te wissen.

● Druk op de toets SOURCE (14) om de bronmodus te selecteren.
● Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om het volume te wijzigen.
● Druk op de toets EQ (21) om de geluidsmodus (FLAT, BASS, 

CLASSICAL, JAZZ, POP, ROCK) te selecteren.
● Druk op de toets MUTE (32) om het geluid te dempen of te herstellen.

Internetradiofuncties
● Schakel het apparaat in.
● Selecteer de internetradiomodus.
● Selecteer LOCATION of GENRE om een internetradiostation te kiezen.
● Selecteer MY STUFF om internetradiostations te kiezen die handmatig 

zijn toegevoegd via www.reciva.com.
● Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "Internetradiofuncties" 

verderop in deze handleiding.
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FM-radiofuncties
● Schakel het apparaat in.
● Selecteer de tunermodus.
● Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "Radiofuncties" verderop 

in deze handleiding.

Mediaplayerfuncties
● Schakel het apparaat in.
● Selecteer de mediaplayermodus.
● Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "Mediaplayerfuncties" 

verderop in deze handleiding.

Klokfuncties
● Lees het hoofdstuk "Klokfuncties" verderop in deze handleiding.

Internetradiofuncties5.2 

Audio afspelen
Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:
● Druk voor het selecteren van een track op de toets PREV (19) of de toets 

NEXT (17) tot de gewenste track is ingesteld.
● Houd de toets PREV (19) of de toets NEXT (17) ingedrukt om de track 

vooruit of terug te spoelen.
● Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (20) om het afspelen te pauzeren. 

Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.
● Druk op de cijfertoetsen om een vooraf ingesteld station (1-10) te selecteren.
● Druk op de toets SHIFT (26) en op de cijfertoetsen om een vooraf ingesteld 

station (11-20) te selecteren.

Toevoegen van internetradiostations
● Log in op www.reciva.com.
● Browse naar een station vanuit de tab LISTEN.
● Klik op ADD STATION NAME TO MY STATIONS.
● Log uit.
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Radiofuncties5.3 

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:
● Druk op de cijfertoetsen om een vooraf ingesteld station (1-10) te selecteren.
● Druk op de toets SHIFT (26) en op de cijfertoetsen om een vooraf ingesteld 

station (11-20) te selecteren.
● Druk op de toets P1 (2) of op de toets P2 (8) op het apparaat om vooraf 

ingesteld station 1 of 2 te selecteren.
● Druk voor het zoeken naar een specifieke frequentie herhaaldelijk op de 

toets PREV (19) of op de toets NEXT (17) tot de gewenste frequentie is 
ingesteld.

● Houd de toets PREV (19) of de toets NEXT (17) ingedrukt om automatisch 
te zoeken. Het apparaat zoekt naar het volgende beschikbare station.

Opslaan van vooraf ingestelde radiostations
● Zoek naar een specifieke frequentie of selecteer een station.
● Houd voor het als vooraf ingesteld station 1 opslaan van de frequentie of 

het station cijfertoets 1 ingedrukt tot het bevestigingsbericht in de display 
verschijnt.

● Druk voor het opslaan van vooraf ingesteld station 11 op de toets SHIFT 
(26) en houd cijfertoets 1 ingedrukt tot het bevestigingsbericht in de display 
verschijnt.

Mediaplayerfuncties5.4 

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar:
● Druk op de toets PREV (19) of op de toets NEXT (17) om de vorige of 

volgende track te selecteren.
● Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (20) om het afspelen te pauzeren. 

Druk nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten.
● Druk eenmaal op de toets STOP (16) om het afspelen tijdelijk te stoppen. 

Druk nogmaals op de toets om het afspelen volledig te stoppen. Druk op 
de toets PLAY/PAUSE (20) om het afspelen te hervatten.
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Radio afspelen vanuit gedeelde folders
● Druk op de toets SOURCE (14) op het apparaat.
● Selecteer de mediaplayermodus.
● Selecteer WINDOWS SHARES.
● Selecteer SCAN FOR PCS om alle beschikbare PC's op het netwerk te 

laten zien.
● Selecteer de PC.
● Selecteer de map.
● Voer indien nodig het account en het wachtwoord in.
● Browse indien nodig in de gedeelde map door BY ALBUM of BY ARTIST 

te selecteren.

Radio afspelen vanuit gedeelde media
● Druk op de toets SOURCE (14) op het apparaat.
● Selecteer de mediaplayermodus.
● Selecteer WINDOWS SHARES.
● Selecteer UPNP SERVERS.
● Selecteer de map.
● Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen en het afspelen te starten.

Audio herhalen en willekeurig afspelen
● Druk op de toets SOURCE (14) op het apparaat.
● Selecteer de mediaplayermodus.
● Selecteer PLAYBACK MODE.
● Selecteer REPEAT of SHUFFLE.
● Druk op de toets SELECT (27).
● Selecteer YES om SHUFFLE te activeren.
● Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.

Een track aan een rij toevoegen
● Navigeer naar een gewenste track en druk op de toets SELECT (27).
● Navigeer naar een gewenst album en druk op de toets SELECT (27).
● Navigeer naar ADD TO QUEUE en druk op de toets SELECT (27).

Door tracks in een rij browsen
● Druk op de toets BROWSE/QUEUE (15) en druk op de toets UP (29)  

of op de toets DN (28) om door de lijst te browsen.
● Druk op de toets SELECT (27) om het afspelen te starten.
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Tracks uit een rij verwijderen
● Druk op de toets BROWSE/QUEUE (15) en druk op de toets UP (29)  

of op de toets DN (28) om door de lijst te browsen.
● Druk op de toets STOP (16) om een ongewenste track in de rij te selecteren.
● Selecteer YES om de track te verwijderen.
● Selecteer CLEAR QUEUE in de mediaplayermodus om alle tracks uit de 

lijst te verwijderen.

Klokfuncties5.5 

De volgende parameters kunnen worden ingesteld voor de klokfunctie:
 - huidige tijd en datum
 - alarmtijd (incl. alarmmodus, sluimertijd)

Instellen van de huidige tijd en datum
● Druk op de toets MENU (18).
● Selecteer CONFIGURE.
● Selecteer SET TIME/DATE.
● Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om het gewenste uur in 

te stellen.
● Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.
● Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om de gewenste minuten 

in te stellen.
● Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.
● Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om de gewenste dag in  

te stellen.
● Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.
● Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om de gewenste maand 

in te stellen.
● Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.
● Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om het gewenste jaar in 

te stellen.
● Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.

Instellen van de alarmtijd
● Druk op de toets MENU (18).
● Selecteer ALARM CLOCK.
● Selecteer SET ALARM.
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● Selecteer het alarm.
● Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om het gewenste uur in 

te stellen.
● Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.
● Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om de gewenste minuten 

in te stellen.
● Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.
● Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om de gewenste 

frequentie in te stellen: ONCE, EVERY DAY, WEEKLY.
● Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.
● Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om het gewenste 

alarmgeluid in te stellen: BUZZER, FM TUNER of vooraf ingesteld station.
● Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.

i
● Tijdens een stroomuitval of bij ontkoppeling van het apparaat gaan de 

tijdsinstellingen verloren.

Deactiveren het alarm5.6 

● Druk op de toets MENU (18).
● Selecteer ALARM CLOCK.
● Selecteer SET ALARM.
● Selecteer het alarm.
● Druk voor het deactiveren van het alarm op de toets UP (29) of op de 

toets DN (28) om NO te selecteren.
● Selecteer DISABLE ALL na het selecteren van SET ALARM om alle 

alarms te deactiveren.

De functie SLEEP instellen5.7 

● Druk op de toets SLEEP (30).
● Selecteer SLEEP TIMER.
● Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om de gewenste 

instelling (15 min - 3 hr) te selecteren.
● Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.
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Sluimeralarm
De standaard sluimertijd is: 5 minuten.
● Druk op de toets SNOOZE (13) om het alarm te sluimeren.
● Druk op de toets ON/OFF (33) of op de toets SELECT (27) om het alarm 

te stoppen.

Werking van het configuratiemenu5.8 

● Druk op de toets MENU (18).
● Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om naar CONFIGURE  

te navigeren.
● Druk op de toets SELECT (27) om te bevestigen.
● Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) om een instelling te 

selecteren. Indien de selectie een volgend submenu oproept, herhaal dan 
de vorige stappen om een instelling te selecteren.

● Druk op de toets SELECT (27) om de instelling op te slaan.
● Druk op de toets MENU (18) om het menu te verlaten.

Algemene instellingenpagina
● Druk op de toets UP (29) of op de toets DN (28) of roteer de draaiknop 

VOLUME (11) om door het menu te navigeren.
De volgende menuonderdelen kunnen worden ingesteld:

 - NETWORK CONFIG: om het netwerk te configureren.
 - VERSION: om de versie-informatie van het apparaat weer te geven.
 - UPGRADE FIRMWARE: om automatisch te controleren of nieuwe 

firmware beschikbaar is.
 - LANGUAGE: om de taal te wijzigen.
 - FACTORY RESET: om het apparaat terug te zetten op de 

standaardinstellingen.
 - REGISTER: om de registratiesleutel te verkrijgen voor de 

onlineregistratie op de Reciva Customer Portal. Lees het hoofdstuk 
"Registreren van het apparaat" in deze handleiding.

 - CLOCK SETUP: om de klokfuncties in te stellen. Lees het hoofdstuk 
"Klokfuncties" in deze handleiding.

 - WIFI STRENGTH: om de signaalsterkte van de huidige verbinding te 
controleren.
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Reiniging en onderhoud6. 

!
 WAARSCHUWING  

Schakel voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat 
uit en neem de stekker uit het stopcontact.

● Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak in geval 
van een uiterst vuil apparaat de doek een beetje vochtig met water en een 
neutraal reinigingsmiddel.

Problemen oplossen7. 

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 geluid of Controleer of de juiste bron is geselecteerd. 
onvolledige audio Controleer het volume of de dempinstelling.
 Controleer of de randapparatuur is ingeschakeld en op  
 de juiste wijze is ingesteld.
 Controleer of de kabels op de juiste wijze zijn aangesloten.
Geen stroom Controleer of de stekker van de voedingskabel zich op  
 de juiste wijze in het stopcontact bevindt.
De bedieningstoetsen  Interne fout.  
werken niet Reset het apparaat.

Internetradio
Probleem Handeling
Kan niet verbinden Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld. 
met het internet Controleer of een firewall geen uitgaande poorten blokkeert.
 Controleer of het juiste wachtwoord is gebruikt.
 Controleer of het apparaat zich binnen het draadloze  
 bereik van het toegangspunt bevindt.
 Controleer de netwerkinstellingen van het apparaat.
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Kan geen station afspelen Controleer of het station nog steeds uitzendt.
 Controleer of het station het maximum aantal luisteraars  
 heeft bereikt.
 Controleer of de link van het radiostation nog steeds actief is.
 Controleer of de internetverbinding snel genoeg is.
Haperende audio Controleer de bandbreedte van het draadloze netwerk.
 Plaats het apparaat dichter bij het toegangspunt.

Radio
Probleem Handeling
Ruis of geluidsvervorming Er is niet nauwkeurig op het station afgestemd.   
op FM-zenders  Zorg voor een betere afstemming op het station.
 De antenne is niet op de juiste wijze geplaatst.  
 Leg de antenne uit.

Mediaplayer
Probleem Handeling
Kan de PC niet vinden Activeer Global File Sharing.
 Controleer of de PC zich in hetzelfde netwerk bevindt.
 Controleer of de PC dezelfde werkgroep heeft als de  
 server die het netwerk beheert.
 Controleer of het draadloze netwerk op de juist wijze werkt.
 Controleer of een firewall geen uitgaande poorten blokkeert.
Kan geen gedeelde  Controleer of de map wordt gedeeld. 
mappen vinden Controleer of de map toegankelijk is.
 Controleer of het juiste wachtwoord voor het   
 gebruikersaccount is gebruikt.
 Controleer of een firewall geen uitgaande poorten blokkeert.

AUX
Probleem Handeling
Geen geluid op Volume van de bron is te laag. Verhoog het volume van 
het apparaat  de audiobron.
Geen beeld Controleer of de TV is ingeschakeld en stel de juiste   
 A/V-ingang in.
 Controleer of de kabels goed zijn aangesloten.
 Controleer de kabels op beschadiging.
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Technische gegevens8. 
Parameter Waarde
Spanning 9 VDC
Ingangsspanning 100 ~ 240 VAC / 50 ~ 60 Hz 
Energieverbruik 12 W
Max. uitgangsvermogen 2 x 2 W (RMS)
Radiobandbreedtes FM
Afmetingen (B x H x D) 242 x 140 x 120 mm
Gewicht 1 kg

Frequentiebereik
Parameter Waarde
FM-radio 87,5 MHz - 108 MHz

Afstandsbediening
Parameter Waarde
Energieverbruik 3 V
Batterijmaat AAA
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Afvoer van gebruikte  9. 
 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.




