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VOORDAT WE BEGINNEN 
 
Dank U voor het kopen van de AKAI ASB-66 SOUND BAR met Bluetooth - USB-SD/MMC 
Dit is uw garantie voor kwaliteit, prestatie en waarde. Onze ontwerpers hebben vele nuttige en 
makkelijke functies ingevoegd in dit product. Leest u alstublieft deze gebruiksaanwijzing compleet 
door om er zeker van te zijn dat u het grootste voordeel van elke functie behaald. 
Dit product is ontworpen met gebruik van de hoogste kwalitatieve componenten en standaarden 
van vakmanschap. Het is getest door onze controleurs en in perfecte goede orde bevonden voordat 
het onze fabriek verliet. Voor toekomstige referentie, noteer het serienummer in de daarvoor 
voorzien ruimte. 
Model Nr: AKAI ASB-66: 
Serienummer: _______________                                               
 

WAARSCHUWINGEN 
 
OM VUUR OF ELEKTRISCHE SCHOKGEVAAR TE VOORKOMEN, STEL DIT APPARAAT NIET 
BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. 

 

 
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 
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. 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.  
7. 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.  
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ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
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. 
8. 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.  
9. 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.  
10. 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. 
11. ONGEBRUIKTE PERIODES — De stekker van het product moet uit het stopcontact worden verwijderd 
wanneer het voor langere tijd niet wordt gebruikt. 
12. 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 van aardgeleiders, 
locatie van de ontladingseenheid van de antenne, aansluiting op de aardelektroden en de vereisten voor de 
aardelektrode.  
13. 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.  
14. OVERBELASTING — Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren, of stekkerdozen niet boven hun 
nominale capaciteit, aangezien dit tot een risico op brand of een elektrische schok kan leiden. 
15. 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. 
16. 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. 
17. 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. 
18- HITTE Het product moet uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, 
kachels of andere warmte producerende producten worden geplaatst. 
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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. 
 

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK 
 
Uitpakken en opzetten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Verwijder voorzichtig alle componenten uit de doos en verwijder alle verpakking materialen 
van de componenten. Overtuigt u ervan dat niets per ongeluk weg gegooid wordt met het 
verpakking materiaal. 
 

• Bewaar de doos in het verpakking materiaal, wanneer mogelijk, voor de onwaarschijnlijke 
mogelijkheid dat het apparaat ooit teruggebracht moet worden voor onderhoud. Het 
gebruiken van de originele doos en verpakking materiaal is de enige juiste weg om het 
apparaat te beschermen tegen schade bij verzending. 

 
• Maak de AC stroom kabel los aan de achterkant van het apparaat en rol het uit tot zijn volle 

lengte. 
 
 
 
 
 
 
 

                           

ASB-66        Afstandbediening     audiokabel    Gebruiksaanwijzing 
  

 
Muurvaststelling toebehoren 
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VERBINDINGEN 
 
1. Controleer of het stroom voltage, zoals aangegeven op het type plaatje gelokaliseerd op de 

achterzijde van de set, overeenkomt met uw lokale AC stroomvoorziening. Als dit niet zo is, 
neem dan contact op met uw dealer of onderhoudsdienst. 

2. Doe de stekker in het stopcontact De stroomvoorziening is nu verbonden en klaar voor gebruik. 

 
Netsnoer 

3. Om compleet af te sluiten, zet de stroom uit met de aan/uit knop en doe de stekker van de 
stroom kabel uit het stopcontact. 

• De hoofdaansluiting wordt gebruikt als afgesloten apparaat, het afgesloten apparaat zal redelijk 
bedienbaar blijven. 
 

OPMERKING: Als er binnen 60 minuten geen audiosignaal wordt ontvangen, dan zal het 
apparaat automatisch naar de standbymodus schakelen (behalve in FM-modus). 
 

WANDMONTAGE 
 

AccessoriesDrill hole for screw

For nail For nail

Fig 1

Fig 2 Fig 3
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BOREN GAT VOOR SCHROEF 

NAIL NAIL 

ACCESSOIRES 

MUUR  

MONTAGE VAN 

MUURVASTSTELLING 

40 cm

Stopcontact 
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AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN 
    

 
 
 

AUDIO IN 
1. Sluit de AUX ingangen op de geluidsbalk aan op een audiobron, bijvoorbeeld een DVD-speler, 

met een RCA-kabel. 
2. Schakel het apparaat en de audiobron in. 
3. Druk herhaaldelijk op MODE om naar de AUX-modus te schakelen. 
4. Gebruik de bediening op de audiobron om het afspelen van muziek op de audiobron te starten. 
  
LINE IN 
Volg deze stappen om het apparaat aan te sluiten op een andere audiobron: 
1. Sluit de audiobron met behulp van een LINE OUT -kabel aan op de LINE INGANG van de 

geluidsbalk. 
2. Druk op STANDBY om de geluidsbalk in te schakelen. 
3. Druk herhaaldelijk op MODE om naar de Line-modus van de geluidsbalk te schakelen. 
4. Schakel de audiobron in en start het afspelen. 
 
OPTISCHE INGANG 
Sluit uw audiobron met behulp van een optische audiokabel aan op de OPTICAL INGANG op het 
apparaat. 
1. Druk om het toestel aan te zetten op de toets STANDBY. 
2. Druk herhaaldelijk op MODE om naar de OPT IN-modus te schakelen. 
3. Start het afspelen van uw audiobron. 
4. Stel het volume naar wens in. 
5. Verbreek de verbinding tussen de audiobron en dit apparaat om het afspelen te stoppen. 
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HET APPARAAT VERKENNEN 
  

1
2
3
4
5

6 7 8 9 10

11 12 13 11

14 15 16  
 
 

 
1. Volume - 
2. Volume + 
3. Standby 
4. Mode 
5. PAIR/PLAY/PAUSE 
6. SD/MMC-kaartsleuf 
7. USB-poort 
8. LCD-display 

9. Bluetooth-indicator 
10. Afstandsbedieningssensor 
11. Ophanggaten 
12. FM-antenne 
13. Aansluiting netsnoer 
14. Optische ingang 
15. AUX ingang 
16. Line ingang 

 
 

 
 
 
 



50 

BESCHRIJVING VAN AFSTANDBEDIENING 
 

1
2
3
4

5

6
7

8

9

10
11
12
13

14
15
16
17

18

19

 

1. Sleep 
2. Mode 
3. Clock 
4. Timer 
5. Numerieke toetsen 
6. Voice 
7. EQ 
8. Bass+/- 
9. Treble +/- 
10. Mute 
11. Standby 
12. TUNING/SKIP/SEARCH 

BACKWARD 
13. TUNING/SKIP/SEARCH 

FORWARD 
14. MEM 
15. PAIR/PLAY/PAUSE 
16. MUSIC 
17. MOVIE 
18. VOL +/- 
19. CH +/- 

 
IR AFSTAND SENSOR  
- Zelfs als de afstand bediening gebruikt wordt binnen het normale bereik, zal zijn werking 
onmogelijk zijn als er zich enige obstakels bevinden tussen het apparaat in de afstand bediening. 
- Als de afstand bediening bediend wordt naast andere apparaten die infrarode stralen genereren, of 
als andere afstand bediening apparaten infraroodstraling gebruiken en worden gebruikt nabij het 
apparaat, kan het slecht werken. 
 

BATTERIJ INSTALLATIE 
 
Invoegen CR-2025 type batterij (niet meegeleverd) in het batterijcompartiment. Zorg ervoor van 
dat de batterij goed geplaatst worden om schade aan de afstand bediening te voorkomen. Verwijder 
altijd de batterij wanneer de afstand bediening niet voor langere tijd gebruikt wordt, want dit zal 
lekkage aan de batterij veroorzaken en tevens schade de set. 
 
BATTERIJEN 
Schuif deksel en plaats een CR2025-batterij 
met polariteiten zoals weergegeven: 
 
 
Opmerking: 
- Indien de afstand vereist tussen de afstandsbediening op het apparaat afneemt, is de batterij leeg. 
In dit geval vervangt u de batterij door een nieuwe batterij. 
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KLOK INSTELLEN – TIMER OPTIES 
 
DE TIJD INSTELLEN 
Houd in de standbymodus CLOCK ingedrukt tot de uren knipperen op het display; gebruik de 
TUNING/SKIP/SEARCH-knoppen op de afstandsbediening om de uren in te stellen en bevestig 
de waarde door op CLOCK op de afstandsbediening te drukken; De minuten beginnen te knipperen 
op het display, druk op de TUNING/SKIP/SEARCH knoppen op de afstandsbediening om de 
minuten juist in te stellen en druk daarna nogmaals op CLOCK om uw instelling te bevestigen. 
Druk tijdens weergave op CLOCK knop op de afstandsbediening om de tijd weer te geven. 
Opmerking: De tijd kan alleen worden ingesteld in standbymodus. 
 
INSTELLEN TIMER 
1. Houd, in de standbymodus, TIMER op de afstandsbediening ingedrukt. De uren en het 

timer-icoon “T” beginnen te knipperen. 
2. Druk op de TUNING/SKIP/SEARCH-knoppen om de uren in te stellen. 
3. Druk ter bevestiging op TIMER. De minuten beginnen te knipperen. 
4. Druk op de TUNING/SKIP/SEARCH-knoppen op de afstandsbediening om de minuten in te 

stellen. 
5. Druk op TIMER op de afstandsbediening om uw instelling te bevestigen. 
6. Nadat de ingestelde tijd is bereikt, zal het apparaat automatisch inschakelen in de radiomodus. 
7. De timerfunctie kan worden geactiveerd of gedeactiveerd door kort op TIMER op de 

afstandsbediening te drukken. 
 
DE SLAAPTIMER INSTELLEN 
U kunt de slaaptimer volgens de volgende instructies instellen als het apparaat is ingeschakeld: 
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op SLEEP op de afstandsbediening om te bladeren door de 
slaaptijdopties. Laat SLEEP los als de gewenste slaaptijd wordt getoond op het scherm. Zodra de 
slaaptijd is verstreken, zal het apparaat worden uitgeschakeld. 
Druk tijdens het afspelen één keer op SLEEP om de resterende slaaptijd te bekijken. 
 

SOUND SETTINGS 
 
HET GELUID UITSCHAKELEN (MUTE) 
Druk tijdens het afspelen op MUTE op de afstandsbediening om het geluid uit te schakelen. Druk 
nogmaals op de knop om het geluid weer in te schakelen. 
 
INSTELLEN VOLUMENIVEAU /TREBLE/BASS 
Druk op VOLUME +/- of TREBLE +/- of BASS +/- op de afstandsbediening om het volume, 
treble-effect of bass-effect in te stellen. 
 
EQ-EFFECTEN 
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op EQ om door de EQ-opties te bladeren CLASSIC  
ROCK  POP  JAZZ  FLAT. (De standaardinstelling is FLAT) Laat de knop los als het 
gewenste EQ-effect wordt getoond op het scherm. 
 
PROFESSIONELE AUDIOMODI 
Druk tijdens het afspelen op VOICE, MUSIC of MOVIE op de afstandsbediening om te schakelen 
tussen de stem-, muziek- en filmaudio-modus voor de hoogste geluidskwaliteit. De audiomodi 
kunnen helpen om het karakter en de details van het geluid van de stem, muziek en film optimaal 
weer te geven. 
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INSTELLING & BASIS BEDIENING 
 
1. Om het microsysteem aan te zetten, druk op STANDBY  
2. Druk herhaaldelijk op de MODE knop om te wisselen tussen volgen modes: 

LINE  AUX  USB  CARD  OPT IN  BT  FM (De standaard bron is FM-radio) 
3. Drukt u op STANDBY knop om het apparaat uit. 
 
 

RADIO WERKWIJZE 
 
 
AFSTEMMEN FM-RADIO 
1. Schakel het apparaat in en schakel naar de FM (RADIO) modus door herhaaldelijk op MODE te 

drukken. 
2. Druk op TUNING/SKIP/SEARCH op de afstandsbediening om met behulp van fijnafstemmen 

op een radiozender af te stemmen. Houd TUNING/SKIP/SEARCH ingedrukt om automatisch 
naar een radiozender met een hogere of lagere frequentie te zoeken (als er een beschikbare 
zender wordt gevonden, dan zal het apparaat de zender automatisch afspelen en het zoeken zal 
worden gestopt). Druk tijdens het automatisch zoeken op TUNING/SKIP/SEARCH op de 
afstandsbediening om het zoeken te stoppen. 

3. Het is in de radiomodus mogelijk om de frequentie in te voeren met de numerieke toetsen op de 
afstandsbediening. Druk bijvoorbeeld op 8, 9 en 8 om naar de frequentie 89.8 MHz te gaan. 

 
UW FAVORIETE RADIOZENDER OPSLAAN 
1. Druk tijdens het afspelen op MEM op de afstandsbediening om de huidige zender op te slaan tot 

er een geheugencel op het scherm knippert. 
2. Gebruik CH+ of CH- op de afstandsbediening om de geheugencel waaronder u de zender wilt 

opslaan te selecteren. 
3. Bevestig uw selectie door op MEM op de afstandsbediening te drukken. 
4. Druk tijdens het afspelen van radio herhaaldelijk op CH+ of CH- op de afstandsbediening om 

opgeslagen zenders op te roepen. 
 
 

AFSPELEN VAN USB & SD/MMC-KAART 
 
1. Schakel het apparaat in, plaats een USB of SD/MMC-kaart in het apparaat. 
2. Druk herhaaldelijk op MODE om te schakelen naar de USB- of kaartmodus. Het afspelen start 

automatisch. 
3. Druk op TUNING SKIP/SEARCH FORWARD om naar de volgende track te gaan; houd de 

knop ingedrukt om vooruit te spoelen door de track. 
4. Druk op TUNING SKIP/SEARCH BACKWARD om naar de vorige track te gaan; houd de knop 

ingedrukt om terug te spoelen door de track. 
5. Gebruik de numerieke toetsen om een tracknummer dat u wilt afspelen te selecteren. 
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BLUETOOTH BEDIENING 
 
KOPPELEN 
Koppelen is de term die gebruikt wanneer twee Bluetooth-apparaten zijn draadloos aangesloten 
voor de eerste keer. Hierdoor kan de apparaten elkaar zien en stelt een op een communicatiekanaal 
tussen beide apparaten. 
 
Dit apparaat kan een stereo-audiosignaal ontvangen van een BLUETOOTH-stereo-audiobron. 
1. Schakel de geluidsbalk in en schakel naar de BLUETOOTH-modus door herhaaldelijk op MODE 

te drukken. 
2. De LED-indicator knippert snel tijdens het pairen. 
3. Schakel Bluetooth in op de Bluetooth audiobron. 
4. Pair en maak verbinding met de ASB-66 (het apparaat) op de audiobron. Als er naar een 

wachtwoord wordt gevraagd, voer dan “0000” in. 
5. Als het pairen succesvol is (LED-indicator wordt blauw), dan kan het streamen van muziek 

beginnen. 
6. Druk tijdens het afspelen op PLAY/PAUSE om het afspelen te pauzeren of hervatten. 
7. Druk tijdens het afspelen op TUNING/SKIP/SEARCH FORWARD om naar de volgende track 

te gaan; druk twee keer op TUNING/SKIP/SEARCH BACKWARD om naar de vorige track te 
gaan. 

8. Houd tijdens het afspelen de TUNING/SKIP/SEARCH-knoppen ingedrukt om vooruit of terug 
te spoelen door de huidige track. 

 
Opmerking: 

• De pair-modus wordt geannuleerd na ongeveer 1,5 minuten. 
• De bovenstaande stappen zijn algemene stappen om te pairen met een BLUETOOTH-apparaat. 

Voor specifieke instructies over BLUETOOTH-connectiviteit van uw apparaat, raadpleeg de 
handleiding van de fabrikant. 

• De AKAI ASB-66 heeft een automatische bluetooth functie, Bluetooth paring en verbinden ijn 
alleen bij eerste gebruik noodzakelijk met smartphones/Ipads/laptops of andere Bluetooth 
compatibel apparaten. Na de eerste verbinding, kan de “AKAI ASB-66  uw smartphone/Ipad/ 
laptop of andere Bluetooth compatibel apparaat direct automatisch herkennen zonder opnieuw 
te paren. 

 
OPNIEUW VERBINDEN MET DE BLUETOOTH-AUDIOBRON 
 
Als uw audiobron al eerder is gepaird met de ASB-66, maar de verbinding is verbroken, zelfs als 
beide Bluetooth-apparaten zijn ingeschakeld, dan kunt u opnieuw verbinding maken door de 
volgende stappen te volgen: 
1. Houd PAIR ingedrukt op het apparaat of op de afstandsbediening om opnieuw verbinding te 

maken met de audiobron. De Bluetooth-indicator knippert voor ongeveer 1,5 minuut tijdens het 
maken van de verbinding. 

2. Selecteer ASB-66 op de audiobron en maak verbinding. De Bluetooth-indicator zal blauw 
branden als de verbinding tussen de ASB-66 en de audiobron opnieuw tot stand is gebracht. 
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PROBLEEMGIDS  
 
Als er een storing optreedt, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het 
apparaat ter reparatie aanbiedt. Maak het apparaat niet open want er is een risico op een elektrische 
schok. Als u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw 
dealer of service center. 
 
WAARSCHUWING: onder geen enkele omstandigheid moet u proberen om de set zelf te 
repareren, want dit zal de garantie laten vervallen.  
 

Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing 
Radiogeluid vervormd. 1. Niet goed afgestemd op de 

zender. 
2. Slechte ontvangst in het 

gebied. 

1. Fijnafstemmen op de zender. 
2. Rol de draadantenne helemaal 

uit voor de beste ontvangst. 

Geen radiogeluid. 1. Het apparaat staat niet in de 
tuner-modus. 

2. Het volume is uitgeschakeld of 
is ingesteld op het minimum. 

1. Druk herhaaldelijk op MODE 
om naar de tuner-modus te 
schakelen. 

2. Stel het volume in of druk op 
MUTE om het geluid in te 
schakelen. 

Geen geluid in de 
Bluetooth-modus. 

1. Het apparaat is niet verbonden 
met de audiobron. 

2. Het apparaat is buiten bereik 
geplaatst. 

3. Het volume is gemute of is 
ingesteld op het minimum. 

1. Volg de handleiding om 
verbinding te maken tussen de 
audiobron en de geluidsbalk. 

2. Plaats het apparaat binnen 
Bluetooth-bereik. 

3. Stel het volume in of druk op 
MUTE om het geluid in te 
schakelen. 

Geluid is vervormd in de 
Bluetooth/AUX/ Line/OPT 
in-modus. 

Geluidsbron levert vervormd 
geluid. 

Als de originele geluidsbron of het 
externe apparaat van slechte 
kwaliteit is, dan kan er 
vervorming of ruis zijn. Deze 
vervorming of ruis zal bij het 
afspelen via luidsprekers met een 
hoog vermogen nog beter 
hoorbaar zijn. Gebruik een andere 
geluidsbron. 

Geen geluid in de AUX/Line/ 
OPT in-modus. 

1. De geluidsbalk is niet juist 
aangesloten op het externe 
apparaat. 

2. Het volume is gemute of is 
ingesteld op het minimum. 

1. Volg de handleiding om 
opnieuw verbinding te maken 
tussen het audioapparaat en de 
geluidsbalk. 

2. Stel het volume in of druk op 
MUTE om het geluid in te 
schakelen. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES  
ANDERE KARAKTERISTIEKEN 
MODEL          ASB-66 
Stroomvoorziening        AC 100 - 230 V, 50/60 Hz 
Stroomverbruik        50 W 
Standby mode verbruik      < 1 W 
Uitvoer vermogen       200W (2 x 40W + 120W) ; [50W (2 x 10W + 30W) RMS] 
RADIO GEDEELTE 
Frequentie bereiken       FM 87.5 ~ 108 MHz 
           10 PRESETS 
 
USB GEDEELTE        USB vergelijkbare poort 2.0 
GEHEUGENKAART       SD/MMC/SDHC 
 
INPUT           AUXILIARY RCA 
           AUDIO STEREO 3.5MM       
           AUDIO OPTICAL IN  
 
BLUETOOTH  VERSION 2.1 
 
ACCESSOIRES              Multifunctionele  afstandbiediening 
           (Batterij: CR2025) 
           Audiokabel 
           Muurvaststelling toebehoren 
           Gebruiksaanwijzing 
 
Netto gewicht        2.57 kg 
Afmetingen apparaat       941.8x60.5x110.5 mm 
    
 
 

BELANGRIJK: 
Door voortdurende revisie en verbetering van onze producten ontwerpen, zijn 
specificaties onderhevig aan veranderingen zonder enige verdere berichten 
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AFVOER EINDE LEVENSDUUR 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Dit apparaat voldoet aan de eisen volgen de Europese Raad Regels 2006 / 95 
CE (Elektromagnetische Overeenkomst & Laag Voltage Regels)  

Waarschuwing! Het waarmerk op dit product betekent dat het recyclen van dit 
apparaat gebeurt binnen de regels van de Directive 2002/96/CE van januari 27, 2003 
betreffende de afvoer van elektrische en elektronische apparaten (WEEE). 
Dit symbool betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet moeten 
worden vermengd met het algemene huishoudelijk afval. Er is een apart 
inzamelsysteem voor deze producten.  

 

 Als u zich wilt ontdoen van dit apparaat, gebruik dan niet de normale huisafvalbak! 
 

- De aanwezigheid van gevaarlijke substanties in de elektrische en elektronische apparaten kan 
potentiële consequenties op het milieu en de menselijke gezondheid hebben in de cyclus van 
hergebruik van dit product. 

 
- Daarom, aan het einde van zijn levensduur, moet dit product niet afgevoerd worden met andere 

niet-recyclebaar afval. Gebruikte elektrische en elektronische apparaten moeten apart behandeld 
worden volgens de toestemming die nodig is voor goede behandeling, verwerking en recycling van 
gebruikte elektrische en elektronische apparaten. 

 
- Lokale autoriteiten en verkopers hebben speciale procedures ingesteld met het doel om dit product 

te verzamelen en te recyclen (neem alstublieft contact op met uw lokale autoriteit voor verdere 
informatie). U heeft de plicht om deze speciale afval inzamelingsystemen te gebruiken die door uw 
lokale autoriteit zijn opgericht. 

 
- Als uw gebruikte elektrische of elektronische apparaten batterijen bevat of accu's, verwijder deze 

dan alstublieft apart daarvoor volgens de lokale regels. 
 

- Met het correct afvoeren van dit product zult u helpen verzekeren dat het afval de nodige 
behandeling, terugkeer en recycling ondergaat en zo voorkomt u hiermee potentiële negatieve 
effecten op het milieu en de menselijke gezondheid die anders zouden kunnen optreden door 
onjuiste afval verwerking. 


