AKAI
MANUAL DE UTILIZARE
SISTEM AUDIO/CD SI SATIE PENTRU IPOD

ATENTIE
Atentie ! Pentru a reduce riscul electrocutarii, nu
indepartati carcasa, nu umblati in interiorul aparatului,
adresati-va personalului calificat.
Acest simbol avertizeaza in privinta existentei unor tensiuni periculoase in interiorul
aparatului care sunt suficient de puternice pentru a provoca electrocutarea.
Acest semn indica utilizatorului existenta unor operatiuni si instructioni deosebite
legate de intretinere.
ATENTIE: Pentru reducerea riscului de electrocutare nu expuneti acest aparat la ploaie sau
umezeala.
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FUNCTII SI BUTOANE

1. DIFUZOR
11. BUTON PROG/REGLAJ CEAS
2. AFISAJ LCD
12. BUTON FUNCTII
3. USITA CD
13. BUTON SNOOZE(SONERIE)
4. BUTON STANDBY
14. JACK CASCA STEREO
5. BUTON ALARM 1
15. SENZOR TELECOMANDA
6. BUTON ALARM 2
16. VOLUM +/7. BUTON FOLDER - /MEMORY17. COMPARTIMENT BATERII
8. SUPORT iPod
SIGURANTA
9. BUTON FOLDER+/MEMORY+
18. CABLU RETEA
10. BUTON MOD PLAY(REDARE)
19. ANTENA FM
ATENTIE
Folosirea butoanelor ,reglajelor sau folosirea aparatului in alte scopuri decat cele specificate pot
conduce la expunerea la radiatii.Aparatul nu trebuie deschis ,reglat sau reparat decat de personal
calificat.
IMPORTANT.
Deorece miscarea mecansimulul redare CD si circuitele sensibile ale aparatului pot produce
interferente radio asezati-l cat mai departe se acestea sau opriti-l cand folositi alte aparate
INSTALARE
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Despachetati toate partile si scoateti materialul de protectie.
Nu conectati aparatul la retea inainte de a verifica tensiunea mai intai si dup ace ati facut toate
celelalte conectari.Nu acoperiti gaurile de ventilatie si asigurati spatiu suficient in jurul
aparatului.
CONECTARE
1. Conectati cablul de retea la cea mai apropiata priza.
2. Dupa ce ati conectat prima data ,aparatul trece in standby si afisajul ceasului arata
“-- : --“
3. Porniti aparatul si alegeti functia CD ,daca LCD este pornit ,alimentarea este normala si
sitemul este pregatit pentru redare.
BATERIA DE SIGURANTA(nu este inclusa)
In eventualitatea ca reteua se paote intrerupe ,aparatul comuta automat pe baterie sau in standby
daca nu ati introdus baterii in aparat.
Deschideti compartimentul baterii de dedesuptul aparatului si introduceti 3 baterii “AAA” .Este
recomandat sa folositi baterii alkaline sis a le schimbati la fiecare 3 ani sau dupa mai mult de 12
ore de folosire.
TELECOMANDA

1.MUTE
2. STANDBY
3. FUNCTION
4. CD
5. PROG/ADJ
6. FOLDER-/PRE7. FOLDER+/

Apasati pentru a active/dezactiva functia MUT
Apasati pentru a porni/opri aparatul
Apasati pentru a selecta dintre functiile CD/TUNER/iPod
Apasati pentru a comuta in modul CD
In modul CD sau TNER ,apasati pentru a selecta memorare CD sau
TUNER.In modul standby apasati pentru a selecta ceasul
In modul MP3 ,apasati pentru a trece la albumul anterior.In modul TUNER
apasati pentru a merge la postul programat anteriror.In modul iPod apasati
pentru a allege parametrii din menu.
In modul MP3 ,apasati pentru a trece la albumul urmator.In modul TUNER
3

PRE+
8. /MENU
9. /ENTER
10.▼/-10
11.▲/+10
12. DBBS
13.
14. TUNER
15. iPod
16.ALARM 2
17.ALARM 1
18. PALY MODE
19 ST./MONO
20. ID3
21. SLEEP
22. SNOOZE
23. ■/BAND
24. ►/II
25.►►I
26. I◄◄
27.EQ

28.

apasati pentru a merge la postul urmator programat .In modul iPod apasati
pentru a allege parametrii din menu.
Apasati tasta MENU pentru menu iPod
In modul MENU iPod ,apasati butonul ENTER pentru a allege menu
Selecteaza skiparea melodiilor MP 3 din -10 in -10
Selecteaza skiparea melodiilor MP 3 din +10 in +10
Apasati butonul DBBS pentru a schimba bass
Apasati pentru a reduce volumul
Apasati pentru a trece la modul TUNER
Apasati pentru atrece in modul iPod
Apasati pentru a activa functia ALARM 2
Apasati pentru a activa functia ALARM 1
In modul CD apasati pentru a comuta intre Repeat 1,Repeat All,RANDOM
si modul INTRO
In modul TUNER ,apasati pentru a comuta intre FM MONO si FM
STEREO
Apasati pentru a arata Tag ID3(daca exista)
Apasati pentru a active functia sleep folosind oprirea pe CD/RADIO/iPod
Apasati pentru a active functia SNOOZE cand este activate ALARM 1 sau
ALARM 2.Acestea se vor active din nou dupa 6 minute.Pentru anulare
apasati ALARM 1 sau ALRM 2 corespunzator.
In modul CD ,apasati pentru a opri redarea CD.
In modul TUNER apasati pentru a comuta intre AM sau FM
In modul CD apasat o data porneste redare,apasat inca o data opreste
temporar redarea.
In modul TUNER ,apasati pentru a creste frecventa ,sau apasati si tineti
apasat pentru cautare inainte.
In modul CD ,apasati-l o data pentru a trece la melodia anterioara ,apasati
si mentineti apasat pentru cautare inapoi.In modul TUNER apasati pentru a
scade frecventa
Apasati pentru a alege modurile EQ preprogamate.Aparatul are 4 moduri
memorate .Se poate selecta efectele dorite apasand repetat butonul EQ in
urmatoarea secventa:
FLAT→ CLASSIC→ ROCK→POP → JAZZ
Apasati pentru a creste volumul

OBSERVATIE: introduceti doua baterii “AAA” (nelivrate ) inainte de utilizare.
Corodarea ,oxidarea ,curgerea bateriilor sau oricare alt defect datorat acestora anuleaza garantia.
PROGRAMAREA CEASULUI
Programarea Ceasului se poate face numai cu aparatul in standby.
1. Apasati butonul “PROG/CLOCK ADJ” .Se va afisa “12H” sau “24H”.
2. Alegeti 12/24HRS apasand butonul .►►I ,apoi apasati butonul “PROG/CLOCK ADJ”
3. Apasati butonul .►►I pentru programare ORE,apoi apasati “PROG/CLOCK ADJ”
4. apasati butonul .►►I pentru programare MINUTE ,apoi apasati “PROG/CLOCK ADJ”
5.
Programarea ALARM 1 (trezire pe redare CD,Tuner , iPod)
1. Apasati butonul “ALARM 1” si semnul ALARM 1 apare pe afisaj.
2. Apasati butonul “FUNCTION” pentru a allege sursa dorita CD,iPod sau Tuner,apoi
apasati VOL – sau VOL + pentru a regal nivelul volumului.
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3. Apasati butoanele ►►I sau I◄◄ pentru a programa ora. Apasati butonul ALARM 1
pentru memorare.
4. Apasati butoanele ►►I sau I◄◄ pentru a programa minutele.Apasati butonul
ALARM 1 pentru memorare.
5. Comutati sistemul in Standby.La timpul programat aparatul va porni redarea pe sursa
aleasa.Apasati ALARM 1 pentru anulare.Semnul ALARM 1 este in continuare afisat
pentru a functiona in ziua urmatoare.
6. Pentru a opri total functia ALARM 1 ,apasati o data butonul ALARM 1 pana ce semnul
“ALARM 1” va dispare de pe afisaj.
NOTA: Daca sursa selectata CD nu este posibila ,la atingerea timpului ,va fi selectat automat
BUZZER.
Programarea ALARM 2 (Buzzer)
1. Apasati butonul “ALARM 2” si semnul ALARM 2 apare pe afisaj.
2. Apasati butoanele ►►I sau I◄◄ pentru a programa ora. Apasati butonul ALARM 2
pentru memorare.
3. Apasati butoanele ►►I sau I◄◄ pentru a programa minutele.Apasati butonul
ALARM 2 pentru memorare.
4. Comutati sistemul in Standby.La timpul programat aparatul va porni BUZZER-ul Apasati
ALARM 2 pentru anulare.Semnul ALARM 2 este in continuare afisat pentru a functiona
in ziua urmatoare.
5. Pentru a opri total functia ALARM 2 ,apasati o data butonul ALARM 2 pana ce semnul
“ALARM 2” va dispare de pe afisaj.
Functia SLEEP
Functia SLEEP poate fi programata numai cu aparatul pornit pe RADIO,CD sau iPod .Pentru a o
active apasati butonul “SLEEP” de pe telecomanda.Daca continuati sa apasati butonul se poate
programa timpul fie 90,60,30 15 minute sau oprit.
ASCULTAND LA RDIO
Cautarea Manuala
1. In modul Tuner ,apasati butonul “ ■/BAND “ pentru a allege Band radio (FM sau AM) .
2. Cautati postul dorit apasand butaoanele ►►I sau I◄◄ .
3. Reglati volumul cu butonul de volum.
Cautarea automata.
1. In modul Tuner ,apasati butonul “ ■/BAND “ pentru a allege Band radio (FM sau AM) .
2. Apasati si mentineti apasate 1-2 secunde butoanele ►►I sau I◄◄ apoi eliberati-le.
3. Aparatul va porni automat cautarea posturilor si se va opri la primul post receptionat.
4. Repetati pasii 2 si 3 pana cand se ajunje la postul dorit.
5. Reglati volumul cu butonul de volum.
Memorarea Posturilor folosind Telecomanda.
Se pot memora pana la 20 de posturi in memoria aparatului ( 10 in AM si 10 in FM)
1. Fixati aparatul pe TUNER
2. Cautati MANUAL sau AUTOMAT postul dorit
3. Apasati butonul “PROG/ADJ” pentru a intra in modul programare.
4. Apasati butoanele PRE- sau PRE+ pentru a selecta locatia din memorie pentru memorare.
5. Apasati din nou butonul “PROG/ADJ” pentru confirmare.
6. Repetati pasii 2 la 5 pentru memorarea altor posturi.
7. Apasati butonul PRE- sau PRE+ pentru a reincarca posturile in ordine.
8. Aparatul revine la modul normal TUNER daca nu apasati nici un buton.
FM si Receptia FM Stereo
Apasati butonul ST./MONO de pe telecomanda pentru a selecta modul de receptie MONO sau
STEREO.
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Sfaturi pentru Receptie Buna
- AM: aparatul are antenna intena Daca receptia este slaba ,rotit aparatul usor pentru a
imbunatatire.
- FM: aparatul are atasat o antena fir.Aceasta trebui extinsa complet pentru receptie buna.
FOLOSIREA iPod
Folosirea STATIEI cu iPod

1. Scoateti capacul compartimentului iPod de la aparat.
2. Instalati Adaptorul iPod in Statie ,apoi introduceti iPodul in Statia aparatului(Adaptorul
de Statie este un accesoriu iPod ce se poate cumpara separat si adapta la iPod)
Nota:
a. Dup ace ati asezat iPodul in Statie ,toate functiile iPodului pot fi accesate cu telecomanda
nu incercati sa folositi comenzile iPod ,poate d\fi defectat conectorul iPodului.
b. Acest aparat poate conecta urmatoarele modele de iPod:
A. iPod mini (4G&6G)
B. iPod foto (40G&60G)
C. iPod nano(2G&4G)
D. iPod 5G si iPod U2 cu video(30G)
E. iPod cu video 5G
F. iPod nano (2G&4G&8G)
G. iPd nano(4G&8G)
H. iPod Touch
3. Redarea muzicii prin difuzoarele aparatului
Folosind Statia iPod se poate reda muzica de pe iPod prin difuzoarele aparatului folosind
telecomanda.
a. Asezati iPodul in Statie
b. Folsiti telecomanda pentru redarea iPod cu urmatoruu pasi.
Intrati in menu principal
Apasati butonul MENU de pe telecomanda
Alegere sus si jos
Apasati butoanele PRE-/PRE+ de pe telecomanda sau de pe aparat
Alegeti un parametru
Apasati butonul ENTER de pe telecomanda
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Redati sau Pauza pe
melodie
Modifcati volumul
Sariti la melodia urmtoare
Porniti o melodie de la
inceput sau redati melodia
anetrioara
Pentru intoarcere la menu
anterior

Apasati butonul Play/Pause (►/II) de pe telecomanda sau aparat.
Apasati VOL+ sau VOL- de pe telecomanda sau aparat
Apasati butonul de cautare inainte (►►I) de pe telecomanda sau
aparat
Apasati butonul de cautare inapoi (I◄◄) o data pentru a porni o
melodie de la inceput ,si de doua ori pentru redarea unei melodii
anterioare ,de pe telecomanda sau aparat.
Apasati butonul MENU de pe telecomanda.

Incarcarea bateriei.
Cand iPodul este conectatla aparat ,bateria incepe sa se incarce.
Fig. 1 : semnul arata cand incepe bateria sa se incarce
Fig. 2 : semnul arata cand bateria este complet incarcat.

REDAREA CD
Pornirea
1. Apasati butonul CD pentru a alege modul CD
2. Apasati
din coltul dreapta al CD playerului pentru a deschide usita CD
3. Asezati disucl cu muzica cu eticheta in sus,in locasul CD apoi inchideti usita
4. Dupa cateva secunde afisajul arata numarul total al melodiilor & timpul de redare.
Modul Redare/Pauza
1. Apasati butonul PLAY/PAUSE pentru a pori redarea.Prima melodie va fi redata si
indicatorul “►” va palpaii pe afisaj.
2. Pentru pauza apasati butonul PLAY/PAUSE o data .Indicatorul “►” va palpaii pe afisaj.
Apasati-l din nou pentru reluarea redarii.
Modul Stop
1. Daca butonul “■ “ este apasat in timpul redarii playerul CD se opreste
Salt /Cautare (Salt in sus ►►I/Salt in jos I◄◄ )
1. In timpul redarii ,apasati ►►I sau I◄◄ pentru salt inainte sau inapoi. Melodia este
redata automat.
2. In modul pauza ,apasati butoanele ►►I sau I◄◄ pentru salt inainte sau inapoi apoi
apasati butonul play(redare)
Nota:Apasati si mentineti apasate butoanele pentru a cauta o anumita melodie.
Pentru Discurile MP3
1. Apasati butonul “FOLDER-/PRE- sau FOLDER+/PRE+ pentru a allege numarul
albumului.
2. Apasati butoanele ►►I sau I◄◄ pentru selectarea numarului melodiei.
3. La selectarea melodiei dorite ,apasati butonul PLAY pentru a porni redarea.
Pentru ID3 Tag(numai la CD MP3)
1. Apasati butonul ID3 de pe telecomanda
2. Simbolul “ID3” apare pe afisaj.
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3. Informatiile despre TITLU, ARTIST si ALBUM vor apare pe afisaj (daca sunt
inregistrate pe disc)
Programarea CD
Pana la 20 melodii pot fi programate sa fie redate intr-o anumita ordine .Inainte de folosire
verificati ca ati apasat butonul STOP.
1. Alegeti modul CD
2. Apasati butonul PROGR/ADJ , MEMORY va palpaii pe afisajul LCD.Acesta indica
numarul programului si cifrele melodiilor ce vor fi programate.
3. Alegeti melodia dorita apasand butoanele ►►I sau I◄◄.
4. Apasati butonul PROG/ADJ pentru a memora melodia in memorie.
5. Repetati pasii 3 si 4 pentru a introduce in memorie si alte melodii dorite.
6. Cand toate melodiile dorite au fost programate ,apasati butonul PLAY/PAUSE pentru
redarea discului in ordinea programata.
7. Apasati butonul STOP de doua ori pentru finalizarea redarii programate. Semnul
PROGRAM dispare de pe afisaj.
Observatie:
- Afsiajul LCD nu afiseaza decat caractere din limba Engleza
- Poate reda MP3: cu bit rate: 32kbps -320 kbps ,Sampling 32kHz ,44,1 kHz si 48 kHz.
- Calitatea redarii discurilor MP3 depinde de calitatea inregistrarii si metoda de
inregistrare.Timpul de cautare la CD-MP3 este mai mare decat la un disc normal datorita
formatului diferit.
Modul Redare
Apasati butonul PLAY MODE inainte de redare sau in timpul redarii si o singura melodie,un
singur format (la MP3) ,toate melodiile pot fi redate RANDM sau INTRO
La fiecare apasare se modifica modul de redare astfel:
Pentru CD
(1) REPEAT 1
(2) REPEAT ALL
(3) RANDOM
(4) INTRO
↑_______________________________________________________I
Pentru MP3
(1) REPEAT 1 (2) REPEAT ALBUM (3) REPEAT ALL (4) RANDOM
(5) INTRO
↑________________________________________________________________I
Intretinerea aparatului
Curatarea carcasei
Important : deconectati de la priza aparatul inainte de a-l curata. Folositi o carpa uscata. Daca
carcasa este foarte murdara, imbibati carpa cu o solutie slaba de detergent neutru sau apa si
curatati.
Curatarea lentilelor
O lentila murdara poate cauza distorsionarea sunetului si daca aceasta
este foarte murdara, playerul CD nu va functiona. Deschideti usita CD
si curatati cu grija lentila.
Curatarea particulelor de praf
Folositi o pensula pentru a curata lentila
de praf si un betisor cu vata pentru a o
curata de amprentele digitale.
Curatarea discului
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Cand curatati discul nu atingeti partea colorata in curcubeu.
Folositi o carpa uscata. Nu folositi benzina sau alta substanta care va deteriora discul. Acesta
trebuie curatat in linie dreapta de la centru catre margini. Nu trebuie curatat intr-un mod circular.
Nu amplasati discul pe alte echipamente sau in apropierea unei surse de caldura. Evitati sa
expuneti discul la razele solare pentru

CARACTERISTICI TEHNICE
Generale
Tensiune Alimentare
Putere Consumata
Putere Consumata in Standby
Domeniu Frecventa Radio
Putere Audio
Impedanta difuzoare

AC 230V ~ 50Hz
16 W
3W
AM 522 – 1620 kHz
FM 87,5 – 108,5 Mhz
2 x 1,5 W R.M.S
8 Ohmi

Reciclarea ecipamentelor electrice si electronice uzate
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifica faptul ca produsul
respectiv nu trebuie tratat ca un deseu menajer obisnuit .Nu aruncati aparatul la
gunoiul menajer la sfarsitul duratei de functionare ,ci duceti-l la un centru de
colectare autorizat pentru reciclare .In acest fel veti ajuta la protejarea mediului
inconjurator si veti putea impidica eventualele consecinte negative pe care le-ar avea
asupra mediului si sanatatii umane.
Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :
- Contactati autoritatile locale ;
- Accesati pagina de internet :www.mmediu.ro
- Solicitati informatii suplimentare de la magazinul de unde ati achizitionat
produsul
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