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Sikkerhed1.
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Klargøring til brug2.
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Installation3.
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Slut til el-nettet3.1
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Sæt batterierne i
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Funktioner4.

1

16

12

13 14 15

1
2 REPEAT-knap
3 STOP-knap
4 PROGRAM-knap
5 Cd-rum
6 Display
7 SKIP- -knap
8 PLAY/PAUSE-knap
9 SKIP+ -knap

10 Bærehåndtag
11 FM-antenne
12
13 TUNING-drejeknap

Dæksel til batterirum

14 FUNCTION-kontakt
15 VOLUME-drejeknap
16 AUX IN-stik

Hovedafbryder



41

Betjening5.
Hovedafbryder5.1

Apparatet er udstyret med en hovedafbryder  placeret på siden.
Sæt kontakten på ON-stillingen inden apparatet tages i brug.
Sæt kontakten på OFF-stillingen inden stikket trækkes ud af stikkontakten.

Hvis apparatet ikke bruges i længere perioder, anbefaler vi at slukke for 
apparatet med hovedafbryderen.
Hovedafbryderen slukker ikke for strømmen, hvis der er sat batterier i. 
Man bør altid sætte FUNCTION-kontakten  i AUX-positionen efter endt 
brug for at formindske strømforbruget.

Generelle funktioner5.2

For at vælge kildemode (AM/FM/AUX IN/CD) skubbes FUNCTION-kontakten
til den ønskede stilling. For at slukke for apparatet skal man skubbe 
kontakten til AUX-stillingen.
For at justere lydstyrkeniveauet drejes VOLUME-drejeknappen  til det 
ønskede niveau er sat.
For at forbinde en ekstern audioanordning, skal man sætte
kabelstikproppen ind i AUX IN-stikkontakten .

Radiofunktioner5.3

For at vælge radiobånd skal man skubbe FUNCTION-kontakten  til 
AM- eller FM-positionen.
For at vælge en frekvens eller radiostation skal man dreje TUNING-
drejeknappen til den ønskede frekvens er sat.

For at forbedre modtagelsen på FM-frekvensen skal man trække 
antennen ud. For at forbedre modtagelsen på AM-frekvensen skal 
man dreje apparatet.

i

i
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Cd-funktioner5.4

For at vælge cd-funktionen skal man skubbe FUNCTION-kontakten 
til cd-stillingen.
For at sætte en cd i:

 Tryk på cd-rummet for at åbne apparatet.
 Sæt cd'en i med mærkesiden opad.
 Luk cd-rummet .

Displayet viser det totale antal spor på cd'en.
For at begynde afspilningen trykker man én gang på PLAY/PAUSE-
knappen.

Under afspilningen er følgende funktioner tilgængelige:
For at vælge et spor skal man trykke på SKIP- -knappen eller SKIP+
-knappen, indtil det ønskede spor er sat.

SKIP- -knappen
eller SKIP+ -knappen 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, og for at genoptage afspilningen trykkes knappen igen.
For at stoppe afspilningen trykker man på STOP-knappen .

Brug af REPEAT-funktionen
AY- og STOP-mode.

Tryk på REPEAT-knappen én gang for at gentage det nuværende spor.
REPEAT-indikatoren  er ON.
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 man kan bruge PROGRAM-funktionen for cd, så skal afspilning være 
i STOP-mode.

For at spille en række spor (maks. 20) i et program skal man trykke på 
PROGRAM-knappen .
For at programmere en cd i:

Tryk på SKIP- -knappen eller SKIP+ -knappen for at vælge det 
ønskede spor.
Tryk på PROGRAM-knappen for at bekræfte valget. Gentag den 

PROGRAM-knappen.
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Rengøring og vedligeholdelse6.

!
ADVARSEL

Behandling og omsorg af disk6.1
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Fejlsøgning7.
Besvær Afhjælpning

Tekniske data8.
Parameter Værdi

Frekvensområde
Parameter Værdi

Batteristrøm
Parameter Værdi
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Kassering af brugt elektrisk  9.
og elektronisk udstyr 
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www.akai.eu


