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DAB&DAB+/FM rádio SA-255                             
 

 
 

 

Obj. č.: 35 21 74 

 

 

 

 

 

Obj. č.: 35 21 75 
 

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DAB rádia SA-255 SAILOR Plus.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho 
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
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První obrazovka po zapnutí 

 

Používejte pouze síťový adaptér, který je součástí dodávky. 

 

Jiné síťové adaptéry by rádio mohly poškodit. Z bezpečnostních důvodů nesmí být konektor nikdy nalomený. 
Jestliže rádio ladíte ručně, objeví se následující obrazovka: 

Ruční nalad ění 

 

Popis a ovládací prvky 
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Krátké stisknutí znamená, že musíte tlačítko stisknout a uvolnit, chcete-li funkci aktivovat. 
Dlouhé stisknutí znamená, že musíte tlačítko podržet stisknuté tak dlouho, dokud se funkce neaktivuje. 

Další funkce 

 

 

Pro nastavení hlasitosti stiskněte tlačítko „NAHORU/DOLŮ“. Budík č. 2 se nastavuje stejně jako budík č. 1. 

 

Zobrazení informací. Viz příklad níže:  
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Displej 

 

Vymazání systémových nastavení (reset systému) 

Pomocí této funkce lze jednotlivá systémová nastavení vrátit do výchozího standardního nastavení.  
Rádio pak musí znovu vyhledat DAB stanice. Stiskněte tlačítko „ENTER“. Poté se objeví tento nápis: 

 

Automatické vyhledávání stanic 

A. Automatické vyhledávání stanic (Autoscan) 

 

B. Kompletní vyhledávání stanic (Full Scan) 

 

Provoz rádia v režimu FM 

 

SW Version: Zobrazení verze softwaru 
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Odstraňování poruch 
Přístroj nefunguje 

a) Zkontrolujte, zda je přístroj připojený k napájení ze sítě, resp. zda nejsou vybité baterie. 
b) Zkontrolujte, zda jste pro připojení k elektrické síti použili správný síťový adaptér.   

Používejte pouze síťový adaptér, který je součástí dodávky (5 V/DC, 1 000 mA). 

Není slyšet zvuk. 

a) Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavená na minimum. 
b) Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk. 

Špatný p říjem rádia 

a) Upravte polohu antény tak, aby se příjem signálu zlepšil. 
b) Nalaďte jinou frekvenci. 

Rušení p říjmu 

Jestliže nepomáhá žádné z výše uvedených řešení, přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.  
Počkejte 2 minuty, poté zástrčku znovu zapojte a přístroj zapněte. 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do DAB rádia. Případné opravy 
svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej 
vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky  
a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké 
nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 
 

Přístroj nevyžaduje žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by  
tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro rádia.  

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Technické údaje 
Pásmo III     Pásmo III DAB (174,928 až 239,200 MHz) 
FM   87,5 až 108 MHz 
Paměť pro stanice   20 rozhlasových stanic (10 pro DAB a 10 pro FM) 
Výstupní výkon    1,5 W 
Připojení     5 V/DC, 1 000 mA 
Rozměry (š × v × hl)  156 × 95,5 × 108 mm 
Hmotnost     400 g 
Síťový adaptér    100 až 240 V, 50 až 60 Hz 
Výstupní výkon    5,0 V/DC, 1 000 mA  

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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