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Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DAB+ rádia TechniSat.       

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 k obsluze.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!  

 

Rozsah dodávky 
DAB+ kapesní rádio 
Sluchátka (slouží zároveň jako anténa pro příjem) 
Nabíjecí USB kabel 
Návod k obsluze 
 
 

Vlastnosti 
 

Rádio disponuje funkcí příjmu rozhlasových stanic v digitálním formátu DAB  
(Digital Audio Broadcasting). Digitální příjem zaručuje vysoce kvalitní poslech  
rozhlasových stanic bez jakéhokoliv rušení. Na rádiu je možné naladit rozhlasové  
stanice v FM pásmu (analogový příjem) v rozsahu 87,5 – 108 MHz a v digitálním  
DAB pásmu v rozsahu 174 – 240 MHz. Pro oba režimy příjmu lze ukládat vlastní,  
oblíbené stanice (předvolby). Rádio umožňuje komfortní provoz po dobu až 8 hod  
(při plně nabitém akumulátoru).  
 
 

Popis a ovládací prvky  
 
1. Vstup pro připojení nabíjecího USB kabelu 
2. Konektor pro připojení sluchátek (jack 3,5 mm) 
3. OLED displej  
4. Tlačítko ON/OFF (zapnutí / vypnutí – v režimu StandBy   
    se zobrazuje aktuální čas)  
5. Režim DAB/FM rádia, manuální vyhledávání, vstup  
    do nabídky (stisknutí a přidržení tlačítka), výběr 
    a potvrzení 
6. – 7. ▌►► / . ▌◄◄ Vyhledávání DAB/FM stanic,  
    navigace v menu 
8. – 9. Ovládání hlasitosti / funkce Keylock  
    (uzamčení tlačítek proti náhodnému stisku) 
 

 

Uvedení do provozu  
Před prvním uvedením rádia do provozu nabijte vestavěný akumulátor. Rádio umožňuje provoz  
při teplotách 0 až 40 ºC. Nevystavujte rádio během nabíjení dopadům přímého slunečního záření. 
Vysoké teploty mohou poškodit citlivé komponenty uvnitř rádia. Navíc přitom může dojít k explozi 
akumulátoru! Nepoužívejte viditelně poškozené a deformované akumulátory. V prostředí s vysokou 
teplotou okolního vzduchu se navíc zhoršují vlastnosti akumulátorů (výrazné snižování kapacity). 
V případě, že po delší dobu nepoužíváte akumulátory, proveďte jejich pravidelné dobíjení (nabíjení  
po dobu 5. minut každých 6 měsíců). Akumulátory skladujte při teplotách od -10 až 30 ºC. 
Akumulátory nabíjejte a skladujte pouze v suchém prostředí. Integrovaný akumulátor uvnitř rádia  
není určený k výměně.  

Nabíjení akumulátoru 
Připojte rádio do PC prostřednictvím dodávaného USB kabelu. Tím dojde k automatickému zahájení 
nabíjení integrovaného vestavěného akumulátoru. Během nabíjení svítí červená LED kontrolka. 
Nabíjecí proces trvá přibližně 4 – 5 hodin. Při plném nabití akumulátoru LED kontrolka zhasne. 
V takovém případě odpojte nabíjecí kabel. Systém rádia zahrnuje ochranu proti přetečení kapacity 
akumulátoru a zajišťuje tak jeho optimální nabíjení. Teplota vhodná pro provoz rádia a integrovaného 
akumulátoru je v rozsahu 15 – 25 ºC.  

 
Nebezpečí poškození sluchu! P ři poslechu hudby p ři vysoké hlasitosti m ůže dojít 
k nevratnému poškození sluchu!  

 
Sluchátka slouží jako anténa pro příjem rozhlasových stanic. Použijte proto dodávaná sluchátka 
s konektorem 3,5 mm (jack). Sluchátka připojte do 3,5 mm vstupu (2) na rádiu. Počet stanic a kvalita 
jejich příjmu vždy závisí na konkrétním umístění rádia. Dodávaná sluchátka však zaručují dostatečně 
kvalitní příjem. Pro dosažení co nejlepšího příjmu roztáhněte kabel sluchátek do maximální délky.  

Obsluha rádia  
Zapnutí / vypnutí  
Připojte sluchátka do rádia. Pro zapnutí rádia stiskněte tlačítko ON/OFF (4).  
Dalším stisknutím stejného tlačítka rádio vypnete. Při vypínání se na displeji rádia  
zobrazí „BYE BYE “. V pohotovostním režimu Standby krátce stiskněte tlačítko ON/OFF (4).  
Na displeji se přitom zobrazí aktuální čas.  

Jazykové nastavení  
Při prvním uvedení rádia do provozu se na displeji zobrazí „Select Language “. Jazykové nastavení 
potvrďte stisknutím tlačítka DAB/FM  (5). Pomocí tlačítka ▌►► následně vyberte požadovaný jazyk 
menu a potvrďte znovu stisknutím tlačítka DAB/FM  (5). Roztáhněte kabel sluchátek do maximální 
délky. Při dalším spuštění rádia dojde k automatickému vyhledávání rozhlasových stanic. Na displeji 



se přitom zobrazuje „DAB Tuning “. Po ukončení vyhledávání se zobrazí celkový počet vyhledaných 
stanic a rádio spustí přehrávání. Pokud rádio nevyhledá žádnou DAB stanici, zobrazí se „No DAB “. 
V takovém případě změňte umístění rádia a proveďte nové vyhledání. Ověřte také to, zda-li je 
konektor sluchátek zcela zasunutý do vstupu na rádiu. Zjistěte dostupnost příjmu DAB stanic  
ve vašem okolí.  

Ovládání hlasitosti  
Pomocí tlačítek VOLUME + / - (8, 9) upravíte hlasitost přehrávání na požadovanou úroveň.  

Režim DAB / FM příjmu  
Pro výběr příjmu DAB / FM stanic  stiskněte tlačítko DAB/FM  (5). 

Funkce Keylock  
Díky této funkci je možné zabránit náhodnému stisku tlačítek na rádiu. Stiskněte tlačítko VOLUME – 
(8) a přidržte jej po dobu přibližně 2. sekund. Na displeji se přitom zobrazí „Locked “ (uzamčeno).  
Pro opětovné uvolnění tlačítek a deaktivaci této funkce znovu stiskněte tlačítko VOLUME – (8)  
cca 2. sekundy. Na displeji se následně zobrazí „Unlock “ (odemčeno).  

Nastavení aktuálního času  
Aktuální čas je možné nastavit prostřednictvím příjmu DAB signálu. Stiskněte a přidržte tlačítko 
DAB/FM  (5). Navigačními tlačítky ▌►► /  ▌◄◄ přejděte do nabídky „Time settings “ a výběr 
potvrďte stisknutím tlačítka DAB/FM  (5). Nastavení hodin, minut potvrďte znovu stisknutím tlačítka 
DAB/FM  (5).  

A – režim příjmu DAB+ / FM, symbol srdce představuje výběr 
oblíbené stanice (předvolby), symbol kvality přijímaného signálu 
a stav kapacity akumulátoru.  

B – Název rozhlasové stanice, frekvence, hlavní menu  
a informační časový ticker  

Dynamic Label Plus  
V případě, že rozhlasová stanice tuto funkci podporuje, zobrazí se na displeji rádia při přehrávání 
skladby její název a interpret.  

Režim DAB příjmu 
Vyhledávání stanice  
Stiskněte opakovaně tlačítka ▌►► /  ▌◄◄. Tím dojde k vyhledávání a přechodu na požadovanou 
rozhlasovou stanici. Rádio následně spustí její přehrávání. Delším stisknutím tlačítek bude rádio 
vyhledávat rozhlasové stanice postupně v rozsahu pásma DAB. Na displeji se přitom zobrazuje  
„DAB  Tuning “. Rádio bude následně přehrávat naposledy vyhledanou stanici.  

Předvolby (Presets)  

Uložení oblíbené stanice  
Přejděte k poslechu oblíbené stanice. Stiskněte a přidržte tlačítko DAB/FM  (5) dokud se na displeji 
nezobrazí „Presets Mode “. Pomocí navigačních tlačítek ▌►► /  ▌◄◄ vyberte požadovanou 
paměťovou pozici (F0…F4) pro uložení této stanice. Uložení potvrďte opětovným stisknutím tlačítka 
DAB/FM  (5). Zopakujte stejný postup při ukládání dalších stanic. Pro odstranění stanice z příslušné 
paměťové pozice proveďte uložení nové stanice.  

Výběr oblíbené stanice  
Stiskněte a přidržte tlačítko DAB/FM  (5) a přejděte do nabídky „Favorites / Presets “.  
Na displeji se přitom zobrazí symbol srdce. Navigačními tlačítky vyberte požadovanou  
paměťovou pozici. Pokud je paměťová pozice prázdná, na displeji se zobrazí například „F0 Empty “.  

Ukon čení režimu p ředvoleb 
Stiskněte a přidržte tlačítko DAB/FM  (5) dokud se na displeji nezobrazí „Normal Mode “  
a potvrďte stisknutím stejného tlačítka. Symbol srdce z displeje přitom zmizí.  

Odstran ění neaktivních rozhlasových stanic 
Rádio disponuje funkcí odstranění neaktivních stanic ze seznamu. Jedná se o stanice, jejichž  
provoz byl ukončen nebo mohou vysílat na nové frekvenci. Stiskněte a přidržte tlačítko DAB/FM  (5). 
Přejděte do nabídky „Inactive Station “. Navigačními tlačítky vyberte neaktivní stanici a potvrďte 
„Yes“.  

 

Režim FM příjmu 
Tlačítkem DAB/FM  (5) vyberte režim FM příjmu. Na displeji se přitom zobrazí „FM Starting “,  
volné paměťové pozice (M0…M8) a aktuální frekvence.  

Uložení oblíbené stanice  
Pomocí navigačních tlačítek přejděte k požadované paměťové pozici (M0…M8).  
Dalším stisknutím navigačních tlačítek spusťte vyhledávání stanic. Na displeji se zobrazí  
„FM Tuning “. V případě, že rádio nemá při vyhledávání dostatečně kvalitní příjem signálu,  
zastaví se probíhající proces vyhledávání a spustí se znovu. Nalezená rozhlasová stanice  
je následně uložena pod předem vybranou předvolbu.  

Poznámka:  V případě příjmu slabého signálu použijte raději manuální vyhledávání stanic.  

Manuální vyhledávání stanic  

Přejděte k poslechu požadované stanice. Stiskněte navigační tlačítko ▌►► nebo  ▌◄◄.  
Pomocí tlačítka DAB/FM  (5) následně přejděte do nabídky „Manual Tuning “. Displej rádia  
následně zobrazí „Tune “.  Navigačními tlačítky proveďte manuální ladění stanice (v krocích  
po 0,1 Mhz).  

Uvedení do továrního nastavení 
Stiskněte ve vypnutém stavu tlačítka DAB/FM  (5) a zároveň tlačítko ON/OFF (4) po dobu  
cca 10. sekund. Tím dojde k odstranění všech uložených stanic (funkce Reset).  

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kapesního 
rádiia. 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. 

 

 
 
 
 
 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

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. 



Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. 
Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných 
zákonných předpisů. 
 
Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte tak k jeho ochran ě! 

 

 

Technické údaje  
Napájení   integrovaný Li-Pol akumulátor 3,6 V 
Provozní teplota  +5 až +35 ºC, relativní vlhkost 5 – 90% (bez kondenzace)  
FM pásmo   87,5 – 108 MHz 
DAB pásmo   174 – 240 MHz 
Anténa    sluchátka, konektor 3,5 mm (jack) 
Rozměry    35 x 48 x 15 mm 
 
 

 

 

 

 

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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