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Veiligheid 
Beoogd gebruik 
Het apparaat fungeert als docking-station voor een iPod/ iPhone/ iPad. Door het downloaden van de UniDOCK 
software in de iTunes App store kunt u de functionaliteit van uw apparaat vergroten (LET OP: de App is alleen 
beschikbaar voor iPad/ iPhone/ iPod touch only). 
 
 
Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig. 

 
Pictogrammen in deze handleiding 

 
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. 
 
 

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

 
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. 

 
 

 
 
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. 

 

Voorbereidingen voor gebruik 
Uitpakken 

 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. 

 
 

 
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 verpakking 
 
 

 
 
 
De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen: 
 
 
1 iPod Music System 
1Afstandsbediening 
1 x Quick start guide 
1 Knoopcel (CR2025) 
 
 

 
LET OP: de knoopcel is reeds aanwezig in uw afstandsbediening 
 
 

 
Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt. 
 

Installatie 

 Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond. 

 Sluit de randapparatuur aan op het apparaat. Lees het hoofdstuk "Randapparatuur aansluiten". 

 Sluit het apparaat aan op het lichtnet. 

 Activeer de batterij 
Lees het hoofdstuk "Afstandsbediening". 
 
 

 
VOORZICHTIG Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Deze kan schade aanbrengen aan het 
apparaat. 
Plaats het apparaat niet in direct zonlicht. 
 
 

 
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. 
 

  



De batterij activeren 
 
 

 
 
 
 

 Trek de folie voorzichtig uit de batterijhouder, zonder de houder te openen. 
De batterij is nu geactiveerd. 

 
de batterij vervangen 
 
 

 
 
 
Trek de batterijhouder eruit 
Plaats 1 lithiumbatterij, type CR2025 3V 
Let bij het plaatsen van de batterij op de (+) en (-) polariteitsmarkeringen. 
Plaats de batterijhouder in de afstandsbediening. 
 

Aansluiten op het lichtnet 
 
 

 
 
 
 

 Sluit de contrastekker van de netvoedingskabel aan op de AC MAINS-aansluiting. 

 Sluit de netstekker aan op het stopcontact. 



Externe apparatuur aansluiten 
Aux aansluiting 

 
 
 
Video-aansluiting 

 
De iPad/ iPhone/ iPod adapters kiezen en plaatsen 
 
 

 
 

 Kies de juiste dock adapter. 
Raadpleeg hiervoor bovenstaande tabel. 
 

 Schuif de dock adapter in de houder. 
Plaats uw iPad/ iPhone/ iPod 
 
 

 
Let op: 
Gebruik de juiste dock adapter. Foutieve plaatsing kan leiden tot schade aan uw iPod/iPhone. 
 



Roteer uw Apple apparaat voor landscape view 
 
 

 
 

 Roteer voor landscape view 

 Gebruik hiervoor de toets ROTATE (9). 
Deze toets bevindt zich op uw afstandsbediening. 

 

Functies 
Afstandsbediening 
 
 

 
 
 
 
1. Toets POWER 
2. Toets iPod MENU + 
3. Toets SKIP PREV 
4. Toets ENTER 
5. Toets iPod MENU - 
6. Toets PLAY/ PAUSE 
7. Toets VIDEO OUT 
8. Toets VOLUME - 
9. Toets ROTATE 
10. Toets SKIP NEXT 
11. Toets MENU 
12. Toets 3D SOUND 
13. Toets VOLUME + 

  



ASB12I docking-station 
 
 

 
 
 
 
1. iPad/ iPhone/ iPod houder 
2. Indicator POWER 
3. Toets VOLUME + 
4. Toets VOLUME - 
5. Toets POWER ON/OFF/PLAY/PAUSE 
6. Toets ROTATE 
7. FM-antenne 
8. COMPONENT VIDEO OUT Y Jack 
9. COMPONENT VIDEO OUT Pb Jack 
10. COMPONENT VIDEO OUT Pr Jack 
11. AUX IN Jack 
12. DC IN Jack 

  



Bediening 
Alle functies op het apparaat kunnen worden bediend met behulp van de afstandsbediening. Alle instructies 
hebben betrekking op bediening met de afstandsbediening, tenzij anders vermeld. 
 

Het apparaat aan en uit zetten. 
 
 

 
 
 
 

 Zet de ASB12I aan (uit) 

 Gebruik hiervoor de toets POWER (1). 
Deze toets bevindt zich op uw afstandsbediening. 

 
De CLOCK RADIO app 
Door het downloaden van de UniDOCK software in de iTunes App store kunt u de functionaliteit van uw apparaat 
vergroten (LET OP: de app is alleen beschikbaar voor iPad/ iPhone/ iPod touch only). 
Als u uw iPad/ iPhone/ iPod voor het eerst in uw ASB21I docking-station plaats, wordt u automatisch gevraagd de 
UniDOCK app te downloaden uit de App Store. 
Nadat u UniDOCK gedownload en de installatie heeft uitgevoerd, kunt u eenvoudig UniDOCK gebruiken. 
Selecteer hiervoor de app op uw iPad/ iPhone/ iPod. 
Nadat u UniDOCK gedownload en de installatie heeft uitgevoerd, kunt u eenvoudig UniDOCK gebruiken. 
Selecteer hiervoor de app op uw iPad/ iPhone/ iPod. 
 
 
 

  



Overzicht UniDOCK functies 
 

 
1 Afspeelfuncties 
2 Alarm 
3 SLEEP 
4 iPod 
5 FM TUNER 
6 EQ 
7 Instellingen 
 
 
 

Alarm 

 
8 Terug (naar vorige scherm) 
9 Alarm aanpassen 
10 Alarm toevoegen 
 
 



 
11 Terug (naar vorige scherm) 
12 Alarm instellingen 
13 Sla instellingen op en keer terug naar het vorige scherm 
14 Pas de alarm tijd aan 
 
 
 

Instellingen 

 
15 Sla instellingen op en keer terug naar het vorige scherm 
16 Wijzig de achtergrond instelling 
17 Verander de klok instellingen 
 
 
 

  



FM-tuner 
 
 
FM-antenne 

Rol de FM-antenne zo ver mogelijk uit 
 
 
De radio bedienen 

 
1. Terwijl UniDOCK actief is, druk op FM TUNER of druk herhaaldelijk op MENU op de afstandsbediening om 

het radiomenu te openen 
2. Zoek met de toets PREV of de toets NEXT . de gewenste frequentie. 

Deze toetsen bevinden zich op uw afstandsbediening 
 
1. Het zoeken stopt automatisch, indien de volgende radiozender gedetecteerd wordt 

 
Gebruik (18) om de huidige zender op te slaan in uw favorieten. 
Met de volume slider (19) kunt u het volume aanpassen. 
Gebuik (20) om uw favorieten te openen 
Gebruik (21) in uw regio in te stellen en om te wisselen tussen stereo on/ off. 

  



iPad/ iPhone/ iPod functies 
 
 

 
 
Audio afspelen 
Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar: 
Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (6) om het afspelen te starten. 
Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (6) om het afspelen tijdelijk te onderbreken. Druk nogmaals op de toets 
om het afspelen te hervatten. 
Druk op de toets VOL + (13) of de toets VOL - (8) om het volume aan te passen. 
Druk voor het selecteren van een track op de toets PREV (3) of de toets NEXT (10) tot de gewenste track is 
ingesteld. 
Houd de toets PREV (3) of de toets NEXT (10) ingedrukt om de track vooruit of terug te spoelen. 
Met de toets 3D SOUND (12) kunt u surround aan- en uitzetten 
Druk op de toets MENU (11) om het menu van uw iPad/ iPhone/ iPod te openen. Deze toets werkt hetzelfde als 
de MENU toets van uw iPad/ iPhone/ Ipod. 
Gebruik de + en - toetsen om binnen het menu te navigeren 
Open het gekozen menu-item met de toets ENTER (4). 
 
 
Gebruik de toets ROTATION (9) om het beeld te wisselen tussen staand (portret) en liggend (landscape) 

 
LET OP: door het menu navigeren werkt niet voor TOUCH SCREEN producten, zoals de iPad en de iPod nano 
zesde generatie. 

  



Bediening met BLUETOOTH 
 
 

 
 
U kunt uw luidsprekers draadloos verbinden met apparaten die beschikken over Bluetooth A2DP. 
 
 
Voorbereiding 

Houd de toets POWER ingedrukt tot het apparaat inschakelt met een pieptoon 
U ziet de blauwe LED knipperen. 
Uw ASB21I is nu klaar om een draadloze verbinding te maken met uw Bluetooth apparaat. 
Schakel de Bluetooth functie van uw apparaat in 
 
 
Een Bluetooth connectie tot stand brengen (PAIREN) 

Ga naar het Bluetooth menu van uw Bluetooth apparaat 
Zoek Bluetooth apparaten en selecteer AKAI ASB12 om de verbinding tot stand te brengen 
Voer "0000"in, Indien uw speler vraagt naar een PIN code 
De blauwe LED zal langzaam knipperen, zodra de verbinding tot stand is gebracht 
 
 

 
LET OP: uw Bluetooth verbinding heeft een bereik tot ongeveer 9 meter 
 
 
Een Bluetooth verbinding herstellen 

Indien u buiten het Bluetooth bereik komt, zal de connectie automatisch worden afgebroken. 
Breng de connectie opnieuw tot stand door de hierboven omschreven stappen te volgen. 
Als u met hetzelfde apparaat al eerder verbinding heeft gemaakt, hoeft u geen PIN code meer in te voeren. 
 
 
Verbinding met een ander Bluetooth apparaat maken 

Maak de verbinding met het huidige apparaat ongedaan. 
Ga hiervoor naar het Bluetooth menu van uw Bluetooth apparaat 
Volg de hierboven omschreven stappen om de nieuwe verbinding tot stand te brengen 

  



Video bediening 
 
 

 
 
 
Het is mogelijk beelden van uw iPad/ iPhone/ iPod via uw ASB12I te bekijken op uw TV 
Sluit uw ASB12I aan op uw TV 
Zie voor instructies paragraaf 3.4 
 
 
Video afspelen op uw TV 

Selecteer het video icoon in uw iPad/ iPhone/ iPad menu 
Selecteer een video bestand en start met afspelen 
Druk op de toets VIDEO OUT . 
Deze toets bevindt zich op uw afstandsbediening. 
 
 

 
LET OP: deze funcionaliteit is geschikt voor de volgende APPLE apparaten: 
 
 
iPod nano (3rd, 4th & 5th generation), iPod touch (2nd generation), iPod classic at 480p or 576p resolution; iPod 
touch (1st generation), iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad at 480p / 576p resolution 

 

Reiniging en onderhoud 

 
WAARSCHUWING Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en 
neem de stekker uit het stopcontact. 
Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje 
vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel. 
 

  



Technische gegevens 
Spanning: 220VAC / 50 Hz 
Energieverbruik: 30W 
Energieverbruik in stand-by: < 1W 
Max uitgangsvermogen: 2 x 10W RMS 
Frequentierespons: L/R CH (60Hz-20KHz at +1 / -2dB) 
Afmetingen: 400 x 164 x 199 mm 
Gewicht: 2,2 KG 
 
 
Afstandsbediening 

Energieverbruik: 2 x 1,5V 
Batterijmaat: Cr2032 
 
 
Werkomgeving 

Bedrijfstemperatuur: - 10 ~ +40 C(elsius) 
Relatieve vochtigheid: 5% ~90%  
 
 
Geschikt voor de volgende Apple apparaten 

 

Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur 

 
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 
 
 

 
Batterijen niet bij huishoudelijk afval weggooien maar inleveren als klein chemisch afval. 

 


