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Veiligheid 
Beoogd gebruik 

Het apparaat fungeert als docking-station voor het afspelen van muziek van een iPod. Het apparaat 

speelt ook muziek af van radio. De klokfunctie heeft een wekker- en een slaapprogramma. 

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. 
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VOORZICHTIG �˜Voorzichtig betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is. 

 

 

 

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

 

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. 

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



 

 

 

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 Knoopcel (CR2025) 

1 x Quick start guide 

 

 

 

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 batterijen plaatsen 

 

 

 

De batterij plaatsen/ verwisselen. 

 

 Druk de pal in en trek gelijktijdig de batterijhouder uit. 

 Plaats 1 lithiumbatterij, type CR2025 3V, met de '+'-markering naar boven. 

 Plaats de batterijhouder in de afstandsbediening. 

 

  



Aansluitingen 

 

 

 

 

1. FM 75 OHM antenna input 

2. AM 300 OHM antenna input 

220V aansluiting 

Aan / Uit toets (POWER) 

 

1. AUX IN 

2. Composite video OUT 

3. S-Video 

4. Controle LED 

 

Het systeem aansluiten 

Audio-aansluitingen (ingang) 

Deze aansluitingen bieden de mogelijkheid een audiosignaal van een aangesloten CD/DVD-speler of 

versterker te ontvangen. 

 

 Sluit een geschikte kabel aan op de R/L-kanalen van de AUX IN-aansluiting. 

 

 

De video-aansluitingen bieden de mogelijkheid een videosignaal (afbeeldingen of videobeelden) naar 

een aangesloten TV te sturen. 

 

 

Het apparaat heeft de volgende video-uitgangen (gerangschikt op voorkeur): 

S-Video: Sluit een geschikte kabel aan op de S-VIDEO OUTPUT-aansluiting. 

Composite video: Sluit een geschikte kabel aan op de COMPOSITE aansluiting. 

 



 

 

Sluit niet alle kabels tegelijk aan. Dit kan de outputkwaliteit negatief beïnvloeden. 

 

 

Antenne-aansluiting (FM-radio) 

Sluit een FM-antenne of een geschikte kabel aan op de FM ANT-aansluiting. 

 

 

Antenne-aansluiting (AM-radio) 

Plaats de antenne op een horizontale, vlakke ondergrond. Plaats de antenne voldoende dicht bij het 

apparaat om de kabels te kunnen aansluiten. 

De antenne aansluiten op het apparaat: 

 

1. Druk op de vergrendelingen om de aansluitingen te openen. Houd de vergrendelingen ingedrukt. 

2. Sluit de uiteinden van de kabels aan op het apparaat. 

3. Laat de vergrendelingen los om de draadeinden vast te zetten. 

 

 

Functies 
Afstandsbediening 

 

 

 

1. Toets STANBY 

2. Toets TUNER 

3. Toets IPOD 

4. Toets MENU 

5. Toets IPOD MENU DOWN 

6. Toets PREV 

7. Toets ENTER 

8. Toets VOL - 

9. Toets CHANNEL DOWN 

10. Toets TREBLE (+/-) 

11. Toets MEM 

12. Toets DISP MODE 

13. Toets ATT/MUTE 

14. Toets AUX 

15. Toets IPOD MENU UP 

16. Toets NEXT 

17. Toets PLAY/ PAUSE 

18. Toets VOL + 

19. Toets CHANNEL + 

20. Toets SLEEP 

21. Toets BASS (+/-) 

22. Toets ALARM 



ASB90I Docking Station 

 

 

 

 

1. Indicator AUX 

2. Indicator iPod 

3. Toets VOL + 

4. Toets VOL - 

5. IR ontvanger 

6. Input selectie 

7. Toets SET 

8. Indicator ALARM 

9. Toets TUNER 

10. LED Display 

 

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. 

 

Hoofdvoedingsschakelaar 

Het apparaat is uitgerust met een hoofdvoedingsschakelaar op het achterpaneel. 

 

 Zet de schakelaar in de positie ON voordat u het apparaat in gebruik neemt. 

 Zet de schakelaar in de positie OFF voordat u het apparaat van het lichtnet ontkoppelt. 

 

 



 

Het apparaat is ontwikkeld om te worden bediend met behulp van de afstandsbediening. Voor 

regelmatig gebruik is het misschien gemakkelijker om het apparaat na gebruik in standby-modus te 

schakelen. Maar als u milieubewust bent en geen energie wilt verspillen door het apparaat in standby-

modus te laten staan, kunt u de het apparaat ook met de hoofdvoedingsschakelaar uitschakelen. 

 

 

Wanneer het apparaat voor langere periode niet in gebruik is, raden wij aan om het apparaat aan de 

hoofdvoedingsschakelaar uit te schakelen. 

 

Verkorte handleiding 

 

 

 

 

Algemene functies 

 

 Schakel het apparaat in met de toets STANDBY (1). Door nogmaals op de toets STANDBY (1) te 

drukken, zet u het apparaat in de standby-modus. 

 Druk op de overeenkomstige toets (iPod, TUNER, AUX) om de bronmodus (iPod/ TUNER/ AUX) 

te selecteren. 

 Druk op de toets VOLUME - of op de toets VOLUME + (8/ 18) om het volume te wijzigen. 

 Druk op de toets TREBLE - of de toets TREBLE + (10) om de treble (hoge tonen) te wijzigen. 

 Druk op de toets BASS + of de toets BASS - (21) om de bass (lage tonen) te wijzigen. 

 Druk op de toets ATT/ MUTE (13) om het geluid te dempen of te herstellen. 

 Druk op de toets MUTE om het geluid te dempen of te herstellen. 



iPod/iPhone/iPad functies 

 

 Selecteer uw type iPad/ iPhone/ iPad. 

 

 

 Plaats uw iPad/ iPhone/ iPad in het docking station. 

Druk op de toets IPOD (3). 

Deze toets bevindt zich op uw afstandsbediening. 

 

 Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (17) om het afspelen te starten. 

 Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "iPod-functies" verderop in deze handleiding. 

 

 

Radiofuncties 

 

 Schakel het apparaat in. Selecteer de tunermodus. 

Snel de lijst met stations installeren: Druk 3 seconden op de toets MEM (11) om het zoekprogramma 

te starten waarmee de beschikbare kanalen automatisch kunnen worden ingesteld. 

 

 Lees voor aanvullende instructies het hoofdstuk "Radiofuncties" verderop in deze handleiding. 

 

 

Klokfuncties 

 

 Lees het hoofdstuk "Klokfuncties" verderop in deze handleiding. 

 

  



iPod functies 

 

 

 

Audio afspelen 

Tijdens het afspelen zijn de volgende functies beschikbaar: 

 

 Druk voor het selecteren van een track op de toets PREV (6) of de toets NEXT (16) tot de 

gewenste track is ingesteld. 

 Houd de toets PREV (6) of de toets NEXT (16) ingedrukt om de track vooruit of terug te spoelen. 

 Druk eenmaal op de toets PLAY/PAUSE (17) om het afspelen tijdelijk te onderbreken. Druk 

nogmaals op de toets om het afspelen te hervatten. 

 

  



Radio-functies 

 

 

 

Druk op de toets TUNER (2) om de radiobandbreedte te selecteren door tussen AM/FM te schakelen. 

Druk op de toets CH- (9) of op de toets CH+ (19) om het volgende vooraf ingestelde station te kiezen. 

Druk voor het zoeken naar een specifieke frequentie herhaaldelijk op de toets IPOD MENU UP (15) of 

de toets IPOD MENU DOWN (5) tot de gewenste frequentie is ingesteld. 

Houd de toets IPOD MENU UP (15) of de toets IPOD MENU DOWN (5) 3 seconden ingedrukt om 

automatisch te zoeken. Het apparaat zoekt naar het volgende beschikbare station. 

 

 

Voorkeurstation instellen 

Zoek met de toets IPOD MENU UP (15) of de toets IPOD MENU DOWN (5). de gewenste frequentie. 

 

 Druk op de toets MEMORY (11) wanneer de gewenste frequentie is gevonden. 

In het display verschijnt CH00. 

 

 



 Gebruik de toetsen CH-/CH+ (9/ 19) om het kanaal van uw voorkeur te selecteren. 

Druk op ENTER (7) om te bevestigen. 

 

 

Snel de lijst met stations installeren: Druk 3 seconden op de toets MEM (11) om het zoekprogramma 

te starten waarmee de beschikbare kanalen automatisch kunnen worden ingesteld. 

 

Klokfuncties 

 

 

 

De huidige tijd instellen 

 

 Houd de toets ALARM SET (22) ingedrukt. 

In het display verschijnt TIME. 

 

 Druk op de toets ENTER (7). 

In het display knipperen de uren. 

 

 



 Stel de uren in 

Gebruik hiervoor de toetsen NEXT (16) en PREV (6). 

 

 Bevestig de uren 

 Druk hiervoor op de ENTER toets (7). 

In het display knipperen de minuten. 

 

 Stel de minuten in 

Gebruik hiervoor de toetsen NEXT (16) en PREV (6). 

 

 Bevestig de minuten 

 Druk hiervoor op de ENTER toets (7). 

 

 

De alarmtijd instellen 

 

 Druk tweemaal op de toets ALARM SET, 

Het alarmpictogram verschijnt op de display. 

 

 Druk op ENTER (7) om te bevestigen. 

In het display verschijnt ON. 

 

 Druk op ENTER (7) om te bevestigen. 

In het display knipperen de uren. 

 

 Stel de uren in 

Gebruik hiervoor de toetsen PREV (6) en NEXT (16). 

 

 Druk op ENTER (7) om te bevestigen. 

In het display knipperen de minuten. 

 

 Stel de minuten in 

 Gebruik hiervoor de toetsen PREV (6) en NEXT (16). 

 Druk op ENTER (7) om te bevestigen. 

De alarmmodus knippert op de display. 

 

 Druk op de toets PREV (6) om de gewenste alarmmodus in te stellen (BUZZER/RADIO/iPOD). 

 Druk op ENTER (7) om te bevestigen. 

Het ALARM icoon, verdwijnt uit het display. 

 

 

alarm uitschakelen 

Druk tweemaal op de toets ALARMSET, 

Druk op de TOETS PREV (6) of op de toets NEXT (16). 

Druk op de toets ENTER (7). 

 

 

 
  



 

Tijdens een stroomuitval of bij ontkoppeling van het apparaat gaan de tijdsinstellingen verloren. 

 

 

Sluimeralarm 

De standaard sluimertijd is: 9 minuten. 

 

 Druk op een willekeurige toets (behalve de toets POWER/STANDBY (1)) om het alarm te 

sluimeren. Het alarm gaat nogmaals af na het verstrijken van de sluimertijd. 

 Druk op de toets POWER/STANDBY (1) om het alarm te stoppen. Het alarm wordt automatisch 

ingesteld voor de volgende dag. 

 

 

De functie SLEEP 

 

 Druk op de toets SLEEP (20). 

Deze toets bevindt zich op uw afstandsbediening. 

 

 Druk herhaaldelijk op de toets tot de gewenste instelling is gevonden (00, 05, 10... 25, 20, 30, 40 

... 90,, OFF). De indicator SLEEP brandt. 

 Druk op ENTER (7) om te bevestigen. 

Het apparaat stopt met afspelen na het verstrijken van de gekozen tijd. 

 

 Druk op de toets SLEEP (22) om de functie SLEEP te annuleren. 

 

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: 80W 

Energieverbruik in stand-by: < 1W 

Max uitgangsvermogen: 2 x 12W 

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

Afmetingen: 63,8 x 35 x 23,5 cm 

Gewicht: 11,3 kg 

 

 

 

  



Frequentiegebied 

FM-radio: 87,5 - 108 Mhz 

 

 

Frequentiebereik: 20 Hz ~ 20 kHz 

Signaal/ruis-verhouding: > 80 dB (1kHz) 

Dynamisch bereik: > 70 dB (1 kHz) 

Vervorming: < -60 dB (1kHz) 

 

 

Afstandsbediening 

Energieverbruik: 2 x 1,5V 

Batterijmaat: Cr2025 

 

 

Werkomgeving 

Bedrijfstemperatuur: - 10 ~ +40 C(elsius) 

Relatieve vochtigheid: 5% ~90%  

 

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. 

 


