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Sikkerhed 
Anvendelsesområde 

Enheden fungerer som docking-station til afspilning af musik fra en iPod/iPhone. Enheden afspiller 

også musik fra radio/CD. Urfunktionen har et alarm- og et soveprogram. 

Læs håndbogen grundigt inden første brug. 

 

Piktogrammer i denne håndbog 

 

ADVARSEL En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke 

følges. 

 

 

 

FORSIGTIG Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret. 

 

 

 

En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden. 

 

http://creater.manualise.com/index.php/export/html/36/3/1
http://creater.manualise.com/index.php/export/html/36/3/1/1
http://creater.manualise.com/index.php/export/html/36/3/1/2
http://creater.manualise.com/index.php/export/html/36/3/1/3
http://creater.manualise.com/index.php/export/html/36/3/2
http://creater.manualise.com/index.php/export/html/36/3/3
http://creater.manualise.com/index.php/export/html/36/3/4
http://creater.manualise.com/index.php/export/html/36/3/5
http://creater.manualise.com/index.php/export/html/36/3/6
http://creater.manualise.com/index.php/export/html/36/3/7
http://creater.manualise.com/index.php/export/html/36/3/8


Almindelige sikkerhedsanvisninger 

 

 

 

ADVARSEL Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig 

skade. 

 

 

 

 

FORSIGTIG Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet. 

 

 

 

 

ADVARSEL Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne. 

 

 

 

 

FORSIGTIG Man må ikke blokere ventilationshullerne. 

 

 

 

 

Apparatet er dobbeltisoleret. Der kræves derfor ingen jordforbindelse. Tjek altid at netspændingen 

svarer til den spænding der står på specifikationspladen. 

 

Klargøring til brug 
Udpakning 

 Pak enheden forsigtigt ud. 

 Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt 

forhandleren. 

 Fjern forsigtigt mærkerne fra forpanelet, hvis der er nogen. 

 

 

 

Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver 

nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte 

produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så 

husk at genbruge miljøvenligt. 

 



Pakkens indhold 

 

 

 

 

 

Følgende er inkluderet i den modtagede pakke: 

 

 

1 iPod musik-system 

1 Fjernbetjening 

2 Batterier (AAA) 

1 quick start håndbog 

1 Elektrisk ledning 

 

 

 

Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren. 

 

Installation 

 Sæt enheden på en vandret flad overflade. 

 Tilslut apparatet til lysnettet. 

 

 

 

FORSIGTIG Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde. Denne kan beskadige apparatet. 

Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys. 

 

 

 

  



 

Apparatet et udstyret med gummifødder for at forhindere det i at bevæge sig. Fødderne er fremstillet 

af ikke-migrerende materiale, specielt formuleret så det ikke efterlader mærker eller pletter på 

møblerne. Dog kan visse typer møbelpolish, træimprægnering eller møbelspray forårsage at gummiet 

bliver blødt, så det efterlader mærker eller rester på møblet og dermed skaber en risiko for at 

overfladen beskadiges. For at forhindere beskadigelse af træoverflader anbefaler vi, at man sætter 

selvklæbende underlag under gummifødderne inden monteringen. 

 

Slut til el-nettet 

 

 

 

 

 Tilslut hunstikket på den elektriske ledning til AC MAINS-forbindelsen. 

 Sæt stikket i stikkontakten for el-nettet. 

 

  



Sæt batterierne i 

 

 

 

Fjernbetjening 

 

Batterierne sættes i 

 

 Fjern dækslet på batteriholderen. 

 Placér batterierne i overenstemmelse med (+) og (-) polaritetsmarkeringerne. 

 Sæt batterilåget på igen. 

 

 

 

FORSIGTIG Forkert installering kan forårsage utæthed i batterierne og korrosion, som kan skade 

apparatet. Korrosion, oxidering, batterilækage og andre gradvise syredefekter af den slags, gør 

garantien ugyldig. 

 

 

 

APRC51I 

 

Apparatet kan også bruges med batteristrøm. Til dette formål bruger apparatet 8 batterier (C). 



 

 

 

 

 Bemærk: disse batterier følger ikke med. 

 Det er ikke nødvendigt med batterier til normal brug. 

 

 

Batterierne sættes i 

 

 Fjern dækslet på batteriholderen. 

 Sæt batterierne i så de passer med (+) og (-) polaritetsmarkeringerne. 

 Sæt batterilåget på igen. 

 

 

 

FORSIGTIG Forkert installering kan forårsage utæthed i batterierne og korrosion, som kan skade 

apparatet. Korrosion, oxidering, batterilækage og andre gradvise syredefekter af den slags, gør 

garantien ugyldig. 

 

Funktioner 
Fjernbetjening 

 

 

  

1. ON/ STANBY-knap 

2. SY./MONO/ID3/ESP DISPLAY-knap 

3. FUNCTION-knap 

4. SOUND-knap 

5. PREV-knap 

6. PLAY/PAUSE-knap 

7. MEMORY/ CLOCK-knap 

8. VOL FOLDER/ PRE. UP, DN--knap 

9. REPEAT-knap 

10. SLEEP(+/-)-knap 

11. AUX IN-knap 

12. MUTE-knap 

13. BASS-knap 

14. MENU-knap 

15. ENTER-knap 

16. NEXT-knap 

17. STOP-knap 

18. VOLUME +/ --knap 

19. RANDOM+-knap 

20. Ciffertaster 

21. TIMER-knap 



 

APRC51I Docking Station 

 

 

 

 

1. VOLUME --knap 

2. AUX IN 

3. FUNCTION-knap 

4. POWER-knap 

5. FM-antenne 

6. iPod-holder 

7. CD-station 

8. PREV-knap 

9. USB-port 

10. CLOCK ADJ./ MEMORY/ ENTER-knap 

11. NEXT-knap 

12. STOP/ MENU-knap 

13. PLAY/ PAUSE-knap 

14. Display 

15. Sensor til fjernbetjening 

16. VOLUME +-knap 

17. FOLDER +/ PRESET +-knap 

 

  



Betjening 

Alle funktioner på enheden kan betjenes ved hjælp af fjernbetjeningen. Alle instruktionerne henviser til 

betjening med brug af fjernbetjeningen, medmindre andet er angivet. 

 

Quick start-vejledning 

 

 

 

 

 

Generelle funktioner 

 

 Tænd for apparatet ved hjælp af knappen STANDBY (1). Ved igen at trykke på knappen 

STANDBY (1), sættes apparatet i standby-modus. 

Tryk på knappen FUNCTION (3) for at vælge kildemodussen (iPod-AUX-TUNER-CD-USB....). 

 

 Tryk på knapperne VOLUME - eller på knapperne VOLUME + (18) for at ændre lydstyrken. 

Tryk på knappen BASS (13) for at få ekstra bas. Tryk endnu en gang på knappen for at slukke for den 

ekstra bas. 

 

 Tryk på knappen MUTE (12) for at dæmpe eller skrue op for lyden. 

Med knappen SOUND (4) kan der vælges musiktype. 

Der kan vælges ud fra: FLAT, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ,  

 

 



iPod-/iPhone-funktioner 

 

 Placér iPad/ iPhone i docking-stationen. 

 

 

Tryk på knappen FUNCTION (3) for at vælge kildemodussen iPod. 

 

 Tryk én gang på knappen PLAY/PAUSE (6) for at starte afspilningen. 

 Læs for supplerende instruktioner kapitlet "iPod-funktioner" senere i denne vejledning. 

 

 

Radiofunktioner 

 

 Slut enheden til. Vælg tuner-modus. 

Brug knappen FUNCTION (3) til dette. 

 

 Læs for supplerende instruktioner kapitlet "Radiofunktioner" senere i denne vejledning. 

 

 

CD-funktioner 

 

 Tryk på knappen FUNCTION (3) for at vælge kildemodussen CD. 

 

 

For at sætte en cd i: 

 

 Tryk på cd-rummet for at åbne apparatet 

 Sæt cd'en i med mærkesiden opad 

 Luk cd-rummet 

For at begynde afspilningen trykker man én gang på PLAY/PAUSE -knappen (6). 

Læs for supplerende instruktioner kapitlet "CD-funktioner" senere i denne vejledning. 

 

 

USB-funktioner 

Tryk på knappen FUNCTION (3) for at vælge kildemodussen USB. 

Tilslut USB-enheden til tilslutningen . Enheden kan kun tilsluttes på én måde. 

USB-indgangen befinder sig på oversiden af enheden. 

For at begynde afspilningen trykker man én gang på PLAY/PAUSE -knappen (6). 

Læs for supplerende instruktioner kapitlet "USB-funktioner" senere i denne vejledning. 

 

  



iPod-funktioner 

 

 

 

Placér iPod/iPhone i docking-stationen. 

 

 

Lydafspilning 

 

 Tryk på knappen MENU (14) for at åbne menuen. 

 Tryk på knappen FOLDER + eller på knappen FOLDER - (8) for at åbne en mappe eller en fil. 

 Tryk for at vælge et spor på knappen PREV (5) eller på knappen NEXT (16), indtil det ønskede 

spor er indstillet. 

 Hold knappen PREV (5) eller knappen (16) NEXT trykket inde for at spole frem eller tilbage. 

 For at sætte afspilningen på pause skal man trykke én gang på PLAY/PAUSE-knappen (6), og for 

at genoptage afspilningen trykkes knappen igen. 

 

  



Radiofunktioner 

 

 

 

 

 Slut enheden til. Vælg tuner-modus. 

Brug knappen FUNCTION (3) til dette. 

 

 Hold knappen PREV (5) eller knappen NEXT (16) trykket inde 2 sekunder for automatisk at søge. 

Enheden søger efter den næste, tilgængelige station. 

 Tryk for at søge efter en specifik frekvens gentagne gange på knappen PREV (5) eller på 

knappen NEXT (16) indtil den ønskede frekvens er indstillet. 

 Tryk på knappen FOLDER UP eller på knappen FOLDER DOWN (8) for at vælge næste, 

forindstillede station. 

 

 

Foretrukken station indstilles 

 

 Søg den ønskede frekvens med knappen PREV (5) eller knappen NEXT (16). 

 Tryk på knappen MEMORY (7). 

 Brug knapperne FOLDER UP/DOWN (8) for at vælge din foretrukne kanal. 

 Tryk på knappen MEMORY (7), når den ønskede frekvens er fundet. 

 Gentag ovenstående trin for at tilføje flere foretrukne stationer. 

 

 

 

 
  



 Tryk på knapperne FOLDER UP/DOWN (8) for at vælge den næste forindstillede station. 

Hertil kan man også bruge det numeriske tastatur på fjernbetjeningen. 

 

Cd-funktioner 

 

 

 

 

 Tryk på knappen FUNCTION (3) for at vælge kildemodussen CD. 

Displayet viser det totale antal spor på cd'en. 

Tryk én gang på knappen PLAY/ PAUSE (6) for at starte afspilningen. 

 

 

Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige: 

 

 For at vælge et spor skal man trykke på PREV-knappen (5) eller NEXT-knappen (16), indtil det 

ønskede spor er sat. 

 For at finde et bestemt sted på disken skal man holde PREV-knappen (5) eller NEXT-knappen 

(16) nede, indtil man når det sted, og så slippe knappen. 

 For at sætte afspilningen på pause skal man trykke én gang på PLAY/PAUSE-knappen (6), og for 

at genoptage afspilningen trykkes knappen igen. 

 For at stoppe afspilningen trykker man på STOP-knappen (17). 

 

 

 
  



Brug af REPEAT-funktionen 

Funktionen findes i PLAY- og STOP-mode. 

 

 Tryk for en gentagelse af det aktuelle nummer én gang på knappen REPEAT (9). 

Gentageindikatoren lyser. 

 Tryk på knappen to gange for at gentage alle spor på cd'en. REPEAT ALL-indikatoren er ON. 

 - Tryk på knappen en gang til for at gå ud af REPEAT-funktionen. 

 

 

Brug af PROGRAM-funktionen 

For at kunne gøre brug af PROGRAM CD-funktionen, skal afspilningen være stoppet. 

 

 

Programmering af en CD: 

 

 Tryk på knappen MEMORY (7) for at afspille en liste over numre (maks. 64) i et program. 

- Vælg det ønskede nummer med knappen PREV (5) eller med knappen NEXT (16). 

- Bekræft valget ved at trykke på knappen MEMORY (7). Gentag de ovenstående trin for at vælge fra 

flere numre og bekræft hvert valg ved at trykke på knappen MEMORY (7). 

 

 Afspilning af programmet startes med knappen PLAY/PAUSE (6). 

 For at afspille programmet igen trykkes der på knappen MEMORY (7) efter programmet er slut. 

Start afspilning af programmet igen ved hjælp af knappen PLAY/PAUSE (6). 

 Tryk på knappen MEMORY (7) for at se programmet i stop-modus. 

 For at stoppe programmet under afspilningen, skal der trykkes på knappen STOP (17). 

 For at slette programmet under afspilningen, skal der trykkes to gange på knappen STOP (17). 

 

  



USB-funktioner 

 

 

 

Tilslut USB-enheden til tilslutningen . Enheden kan kun tilsluttes på én måde. 

USB-indgangen befinder sig på oversiden af enheden. 

 

 

Efter at enheden er blevet tilsluttet, indlæses indholdet. 

På displayet fremkommer READING. 

Efterfølgende fremkommer det samlede antal numre på displayet. 

 

 Tryk på knappen FOLDER UP eller på knappen FOLDEER DOWN (8) for at åbne en mappe eller 

en fil. 

 Vælg den ønskede fil med knappen PREV (5) eller med knappen NEXT (16). 

Tryk én gang på knappen PLAY/PAUSE (6) for at starte afspilningen. 

 

 Tryk på knappen STOP (17) for at stoppe afspilningen. 

 For at fjerne apparatet trækkes det forsigtigt ud af indgangen. 

 

 

 

 På grund af den store variation i produkter med USB-porte og ind imellem disses meget 

leverandør-specifikke funktioner, så kan vi ikke garantere, at alle apparater er kan genkendes 

eller at alle de teoretisk mulige betjeningselementer rent faktisk vil kunne fungere. 

 

 



Tilslut USB-enheden til tilslutningen . Enheden kan kun tilsluttes på én måde. 

 

 

Brug af PROGRAM-funktionen 

For at kunne gøre brug af PROGRAM USB/MP3 USB-funktionen, skal afspilningen være stoppet. 

 

 Tryk på knappen MEMORY (7) for at afspille en liste over numre (maks. 64) i et program. 

 Tryk på knappen PREV (5) eller på knappen NEXT (16) for at vælge den ønskede mappe. 

 Tryk på MEMORY (7) for at bekræfte. 

 Tryk på knappen PREV (5) eller på knappen NEXT (16) for at vælge den ønskede fil. 

 Tryk på MEMORY (7) for at bekræfte. 

Gentag de sidste 4 trin for at udvide programlisten. 

 

 Tryk én gang på knappen PLAY/PAUSE (6) for at starte afspilningen. 

 Tryk på knappen STOP (17) for at stoppe afspilningen. 

 

Urfunktioner 

 

 

 

Den aktuelle tid indstilles 

 

 Sluk for enheden. 

Brug knappen STANDBY (1) til dette. 

 
  



 Hold CLOCK-knappen (7) trykket inde i 3 sekunder 

Tiden gengives på displayet. 

 

 Vælg AM/PM 

Brug knapperne PREV (5) og NEXT (16) til det. 

 

 Bekræft AM/PM 

Brug knappen CLOCK (7) til dette. 

Timerne blinker på displayet. 

 

 Indstil timer 

Brug knapperne PREV (5) og NEXT (16) til det. 

 

 Bekræft timer 

 Tryk på knappen CLOCK (7) for dette. 

Minutterne blinker på displayet. 

 

 Indstil minutter 

Brug knapperne PREV (5) og NEXT (16) til det. 

 

 Bekræft minutter 

 Tryk på knappen CLOCK (7) for dette. 

 

 

Alarmtidspunktet indstilles 

Med alarmtid kan man indstille på hvilket tidspunkt, man vil vækkes og fra hvilken kilde (TUNER, iPod 

etc.). 

Man kan yderligere kontrollere varigheden af vækkelyden. 

Hold TIMER-knappen (21) trykket inde i 2 sekunder 

Alarmpiktogrammet fremkommer på displayet. 

Timerne blinker på displayet. 

På displayet fremkommer ON. 

 

 Indstil timer 

Brug knapperne PREV (5) og NEXT (16) til det. 

Bekræft timer 

Brug knappen TIMER (21) til dette. 

Minutterne blinker på displayet. 

 

 Indstil minutter 

 Brug knapperne PREV (5) og NEXT (16) til det. 

 Bekræft minutter 

Brug knappen TIMER (21) til dette. 

ALARM ON tidspunktet er indstillet. 

På displayet fremkommer OFF. 

Man kan nu indstille ALARM OFF tidspunktet. 

 

 

 



 Gentag her de sidste 4 trin. 

På displayet fremkommer CD. 

 

 Vælg den ønskede kilde (TUNER, iPod...). 

Brug knapperne PREV (5) og NEXT (16) til det. 

Tryk på TIMER (21) for at bekræfte. 

 

 Juster lydstyrken på alarmen. 

Brug knapperne PREV (5) og NEXT (16) til det. 

 

 Tryk på TIMER (21) for at bekræfte. 

 Sluk for enheden. 

Brug knappen STANDBY (1) til dette. 

 

 

 

Ved et strømsvigt eller en frakobling af enheden går tidsindstillingen tabt. 

 

 

Slumrealarm 

Standardslumretiden er: 9 minutter. 

 

 Tryk på en vilkårlig tast (undtagen tasten POWER/STANDBY (1)) for få alarmen til at slumre. 

Alarmen går i gang igen efter udløbet af slumretiden. 

 Tryk på knappen POWER/STANDBY (1) for at stoppe alarmen. Alarmen indstilles automatisk til 

næste dag. 

 

 

Brug af SLEEP-funktionen 

 

 Tryk på knappen SLEEP (10). 

Denne knap befinder sig på fjernbetjeningen. 

 

 Tryk flere gange på knappen, indtil den ønskede indstilling er fundet (00, 05, 10... 25, 20, 30, 40 

... 90,, OFF). Indikatoren SLEEP lyser. 

 Tryk på ENTER (15) for at bekræfte. 

Enheden stopper med afspilningen efter udløbet af det valgte tidsrum. 

 

 Tryk gentagne gange på knappen SLEEP for at slukke for funktionen SLEEP. 

SLEEP forsvinder fra displayet. 

 

  



Rengøring og vedligeholdelse 

 

ADVARSEL Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk 

stikket ud. 

Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let 

med vand og et neutralt middel. 

 

Behandling og pleje af diske 

 Hold disken med fingrene. Hold disken i yderkanten og/eller hullet i midten. Rør ikke ved diskens 

overflade. 

 Man må ikke bukke eller presse disken. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder. 

 Rens diskens overflade med en blød, tør renseklud. Tør forsigtigt diskoverfladen af, radialt, fra 

centrum til yderkanten. 

 Man må ikke anvende fortynder, alkohol, kemiske midler eller spray ved rensning. Den slags 

rensevæsker vil permanent ødelægge diskoverfladen. 

 

Tekniske data 

Spænding: 220VAC / 50 Hz 

Energiforbrug: 80W 

Energiforbrug på stand-by: < 1W 

Maks. udgangseffekt: 2 x 12W 

Frekvensrespons: L/R CH (60Hz-20KHz at +1 / -2dB) 

Dimensioner: 37 x 16,5 x 25,5 cm 

Vægt: 3,8 KG 

 

 

Frekvensområde 

FM-radio: 87,5 - 108 Mhz 

 

 

Frekvensområde: 20 Hz ~ 20 kHz 

Signal-/støjforhold: > 80 dB (1kHz) 

Dynamisk område: > 70 dB (1 kHz) 

Deformation: < -60 dB (1kHz) 

 

 

Fjernbetjening 

Energiforbrug: 2 x 1,5V 

Batterimål: Cr2025 

 

 

Arbejdsmiljø 

Driftstemperatur: - 10 ~ +40 C(elsius) 

Relativ fugtighed: 5% ~90%  

 



Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 

 

Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal 

behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og 

elektronisk udstyr. I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingssystemer for 

brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du 

med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en 

upassende behandling af produktet. Genbrug af materialer hjælper med til at bevare naturens 

ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med 

husholdningsaffaldet. 

 

 

For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, 

skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet. 

 

 

For mere information og garantiforhold, besøg: www.akai.eu 

 

 

 

Batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal afleveres som småt, kemisk 

affald. 

 


