
   
 
 
 

Internetové rádio UE Smart                                     
 
Obj. č.: 35 22 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup internetového rádia Logitech UE Smart. 
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! 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Popis výrobku 
 

 
 
 
1. Displej 11. Vzad 
2. Tlačítka předvoleb 12. Play 
3. Budík 13. Přepínač zapnutí a vypnutí 
4. Home 14. Schránka pro baterii 
5. More 15. Vstup pro sluchátka 
6. Back 16. Port Ethernetového připojení 
7. Ovládací stiskací knoflík  17. 3,5 mm audio konektor 
8. Hlasitost (stiskem se zvuk ztlumí) 18. Připojení napájení 
9. Pauza/Stop 19. Napájecí adaptér s odnímatelnou zástrčkou 
10. Vpřed 20. Audio kabel s 3,5 mm konektory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příprava k uvedení do provozu 
 
 

Předtím než začnete rádio používat, budete 
potřebovat: 
 
• Širokopásmové připojení k internetu 
• Název a heslo bezdrátové sítě (pokud 

použijete bezdrátové připojení), nebo 
kabelové připojení k síti (Ethernet). 

 
1. Otevřete schránku baterie. 
2. Síť: 
Pokud používáte bezdrátovou síť, dejte pozor,  
aby bylo rádio v dosahu vaší bezdrátové sítě. 

• Jestliže používáte ethernetové připojení, 
připojte k portu (16) ethernetový kabel. 

3. Počkejte, dokud se neobjeví logo Logitech UE 
a obrazovka s nastavením jazyka a postupujte 
podle instrukcí: 
• Otáčením ovládacího knoflíku (7)  

se pohybujete v menu. 
• Pro výběr položky menu ovládací knoflík 

stiskněte. 
 
Jestliže je displej prázdný, bude zřejmě vybitý 
nabíjecí akumulátor. Přejděte níže na část 
„Nabíjení akumulátoru“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nabíjení akumulátoru 
 

Akumulátor se nabíjí, když je rádio připojeno k elektrickému proudu. Úplné nabití akumulátoru trvá 
přibližně 6 hodin a postačuje až k 6 hodinám provozu. V průběhu nabíjení můžete rádio používat. 
Pozn.: Životnost akumulátoru se během provozu mění.  
 

 
 
 

Navštivte webové stránky výrobku 
 

Víc informací a podporu k výrobku najdete na webových stránkách výrobku.  
Přejděte na www.logitech.com/support/UEsmartradio kde se dovíte více o svém novém rádiu.  
Můžete zde procházet články, které se týkají nastavení, užitečné rady nebo informace o dalších 
funkcích rádia. Na komunitním fóru se můžete rovněž spojit s jinými uživateli a pokládat otázky,  
získat užitečné rady a sdílet zkušenosti. 
 
Na webových stránkách si můžete vybrat z rozsáhlého obsahu některou ze sekcí: 
• Tutoriály 
• Řešení problémů 
• Komunitní podpora 
• Stahování softwaru 
• Online dokumentace 
• Informace k záruce 
• Náhradní díly (jestliže jsou pro výrobek dostupné) 
 
 

Obsluha rádia 
 

 
iOS / Android ® 
 

Ovládejte rádio ze svého mobilního zařízení: 
1. Z App Store, nebo z Google Play™ si stáhněte  

a nainstalujte aplikaci UE Smart Radio Controller.  
2. Ze svého chytrého telefonu nebo z tabletu získáte 

pomocí této aplikace dálkový přístup k ovládání 
rádia. 

 
Hudební služby 
Přejděte na www.UEsmartradio.com nebo pomocí 
mobilní aplikace prozkoumejte další hudební služby, 
které jsou dostupné pro vaše rádio. 
 
Osobní hudební knihovna  
Pro přehrávání hudby z počítače si stáhněte  
a nainstalujte software UE Music Library,  
který najdete na www.UEsmartradio.com.  
Poté na rádio zvolte My Music pro procházení  
a přehrávání skladeb. 
 
 
 
 
 
 

 
Aplikace UE Smart Radio Controller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Řešení problémů 
 

Rádio se nem ůže připojit k mé bezdrátové síti 
• Pro připojení budete potřebovat název (SSID) bezdrátové sítě a přístupové heslo.  

Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na svého poskytovatele internetu, nebo na výrobce 
směrovače signálu (routeru), resp. můžete potřebné podklady získat v dokumentaci k směrovači. 

• Ubezpečte se, že rádio je v dosahu bezdrátové sítě. 
• Vyzkoušejte jiné zařízení, které je už připojeno k vaší bezdrátové síti, abyste se ubezpečili,  

že síť a internet pracují správně. 
• Restartujte svůj směrovač: Odpojte směrovač od napájení, 30 sekund počkejte a poté  

směrovač znovu připojte k napájení. Další pomoc můžete získat v dokumentaci k směrovači,  
nebo se obraťte na jeho výrobce. 

Další pomoc v otázkách bezdrátové sítě najdete na www.logitech.com/support/UEsmartradio . 
 
Na rádiu nehraje hudba 
• Zkontrolujte nastavení hlasitosti. 
• Zkuste přehrát jinou skladbu nebo jinou internetovou stanici. 
• Pokud přehráváte soubory iTunes®, které jsou kódovány metodou DRM (Digital Rights 

Management), převeďte je na formát DRM-free. Bližší informace najdete na 
www.apple.com/itunes. Pro informace o jiných typech DRM přejděte na 
www.logitech.com/support/UEsmartradio . 

• Jestliže se přehrávaná hudba seká, nebo neočekávaně zastavuje, zkontrolujte  
připojení k internetu. 

• Při přehrávání hudby z počítače zkontrolujte upozornění, která zobrazuje na obrazovce počítače 
firewall. Může se stát, že bude potřebné změnit nastavení firewallu. Další pomoc můžete získat  
na www.logitech.com/support/UEsmartradio . 

 

Restart rádia 
 

Stiskněte a podržte přepínač vypnutí, aby se rádio vypnulo.  
Poté stiskněte přepínač ještě jednou, aby se rádio znovu zapnulo.  
 

Obnovení p ůvodního nastavení 
 

Pokud se potýkáte s problémy s nastavením, zkuste jako poslední možnost obnovit původní  
nastavení rádia. Nepoužívejte tuto metodu, jestliže bylo nastavení úspěšné. 
• Vypněte rádio. Znovu jej zapněte a rychle stiskněte a podržte tlačítko „More“,  

až dokud se na displeji neobjeví zpráva o obnovení továrního nastavení („factory reset“). 
• Jako alternativu můžete použít ovládací knoflík (7) a přejít na Home > Settings > Advanced > 

Factory Reset > Continue. Následně se na displeji objeví logo Logitech UE a poté zpráva  
o obnovení továrního nastavení. 

 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 
 

 

 

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 
 

 

 
 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 

Šetřete životní prost ředí! 

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! 
 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do internetového 
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. 

 
 
 
 
 
 

Internetové rádio nevyžaduje žádnou 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.  
 

 
Záruka 

 

Na internetové rádio Logitech UE Smart poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

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!  
 

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.                                   VAL/8/2014 

 


