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Digitální rádio DABMAN 20                                   
 

 
 

 

 

Obj. č.: 44 22 38 
 

 
 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního rádia DAMAN 20.  

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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Popis a ovládací prvky  
Přední strana     Zadní strana 

 
 

1. Připojení sluchátek 
2. Reproduktor 
3. Nabíjení akumulátoru 
4. LCD displej 
5. Tlačítko pro zapnutí / BAND 
6. Tlačítko SLP/DISP 
7. CH+ Tlačítko Kanál + 
8. CH– Tlačítko Kanál – 
9. VOL+ Tlačítko Hlasitost + 

10. VOL–  Tlačítko Hlasitost – 
11. TUNE +  Tlačítko Hledání + 
12. TUNE– Tlačítko Hledání – 
13. SCAN/ST  Tlačítko pro místo v paměti 
14. MEM/PRE Tlačítko pro vyhledávání, stereo 

  nebo mono 
15. Teleskopická anténa 
16. Nové nastavení / reset 
17. Přihrádka na akumulátor 

 

Obsluha 
 

Nabití  
Rádio IMPERIAL DABMAN 20 je vybaveno nabíjecím lithiovým akumulátorem 3,7 V, 2 000 mAh.  
Součástí dodávky je také USB kabel sloužící k nabíjení. Před prvním použitím rádia musí být  
akumulátor plně nabitý. 

1. Napájecí USB kabel zapojte do přístroje, potom ho připojte ke zdroji napětí,  
např. do počítače nebo do USB síťového adaptéru. 

2. Akumulátor v rádiu se nabíjí, doba nabíjení cca 7 hodin. 
3. Během nabíjení bliká symbol pro nabíjení. Ten zhasne, jakmile je akumulátor nabitý. 

Reproduktor  
Rádio IMPERIAL DABMAN 20 je vybaveno kvalitním reproduktorem (4 Ω, 2 W). 
 

Sluchátka  
Rádio IMPERIAL DABMAN 20 dodáváme včetně kvalitních sluchátek, která slouží současně  
jako anténa. 3,5 mm zdířka se nachází na levé straně přístroje, sem můžete zapojit stereo sluchátka,  
resp. sluchátka. 
 

Používání rádia  
Akumulátor musí být plně nabitý. 

1. Podržte tlačítko pro zapnutí / BAND stisknuté a rádio zapněte. 
2. Na displeji se objeví logo IMPERIAL a rádio přejde do režimu DAB+  

(nebo FM, pokud byl tento režim před vypnutím nastaven). 
3. Hlasitost si nastavte podle vlastního přání (hlasitost 0 až 32). 

Volba pásma DAB+/FM.  
1. Stiskněte tlačítko pro zapnutí / BAND a zvolte režim DAB+ nebo FM. 
2. Při vypnutí rádia je režim uložen. 
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Vyhledávání a nalad ění stanice:  
Režim DAB+ 

1. Nastavte režim DAB+. 
2. Stiskněte tlačítko „SCAN/ST“ a spusťte rychlé prohledávání. 
3. Podržte tlačítko „SCAN/ST“ stisknuté, spusťte skenování všech disponibilních  

rozhlasových stanic a nalezené stanice si uložte do seznamu stanic. 
4. Stiskněte tlačítko „CH+“ nebo „CH–“ pro nastavení požadované stanice ze seznamu. 

Ukládání  
Režim DAB+ 

1. Podržte tlačítko „MEM/PRE“ stisknuté a na displeji se objeví „Null Memory 01“, jestliže je paměť  
prázdná, jinak se zobrazí název stanice. Stiskněte tlačítko „CH+“ nebo „CH–“ pro výběr položky  
z paměti, poté znovu stiskněte tlačítko „MEM/PRE“. 

2. Pro naladění uložené stanice stiskněte tlačítko „MEM/PRE“, vyberte uloženou stanici stisknutím  
tlačítka „CH+“ nebo „CH–“ (název stanice se zobrazí) a pro potvrzení znovu stiskněte tlačítko „MEM/PRE“. 

3. Pro režim DAB+ je k dispozici max. 99 míst v paměti. 

Informace o stanici  
Režim DAB+ 
Na displeji se objeví informace o aktuálním stavu naladěné stanice.  
Na displeji se v režimu DAB+ zobrazují následující údaje, jsou-li k dispozici: 

1. Typ programu 
2. Název multiplexu 
3. Čas 
4. Název stanice 

5. Frekvence 
6. Hlasitost 
7. Síla signálu 

 

 
Vyhledávání a nalad ění stanice  
Režim UKW (automaticky uložený) 

1. Nastavte si režim FM. 
2. Podržte stisknutá tlačítka „TUNE+“ a „TUNE–“ pro spuštění automatického vyhledávání nejbližší stanice. 

Změna režimu audio  

1. Stiskněte tlačítko „SCAN/ST“ pro přepínání mezi režimem mono a stereo. 
2. Jestliže jste zvolili režim stereo, zobrazuje se „ST“. 

Aktuální nastavení  
Režim FM 

1. Nastavte si režim FM. 
2. Jednou stiskněte tlačítko „TUNE+“ nebo „TUNE–“ pro ruční vyhledávání stanice. 

Informace o stanici  
Režim FM 
Na displeji se v režimu FM zobrazují následující údaje, jsou-li k dispozici: 

1. Typ programu 
2. Frekvence 
3. Název stanice 

4. Hlasitost 
5. Síla signálu 
6. Stereo/mono 

Místa v pam ěti  
Režim FM 

1. Stiskněte tlačítko „MEM/PRE“ a podržte je stisknuté. Na displeji se objeví „Null Memory 01“, stiskněte  
„CH+“ nebo „CH–“ a zvolte položku v paměti, pro potvrzení ještě jednou stiskněte tlačítko „MEM/PRE“. 

2. Chcete-li si poslechnout uloženou stanici, stiskněte tlačítko „MEM/PRE“ a zvolte stanici pomocí „CH+“  
nebo „CH–“, pro potvrzení ještě jednou stiskněte tlačítko „MEM/PRE“. 

3. V režimu FM je k dispozici maximálně 30 míst v paměti. 
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Anténa rádia  

1. Pro příjem DAB+ a FM je přístroj vybaven teleskopickou anténou. 
2. Anténu vytáhněte a nastavte ji tak, abyste měli co nejlepší příjem. 
3. Je-li příjem neuspokojivý, anténu zcela vysuňte. 

Režim usínání:  

1. V režimu DAB+ nebo FM si můžete aktivovat funkci usínání pomocí tlačítka „SLP/DISP“. První interval  
je 5 minut, po každém dalším stisknutí se o 5 minut prodlouží (od 5 minut až do vypnutí), čas do usnutí  
se zobrazuje nahoře na displeji. 

2. Stiskněte tlačítko „SLP/DISP“. Když červeně svítící čas do usnutí zhasne, je funkce usínání vypnutá. 
3. Rádio se vypne, když je časovač na 0 minut. 

Výběr jazyka  

1. Nastavení jazyka displeje. 
2. Stiskněte současně tlačítka „MEM/PRE“ a „VOL+“ a podržte je stisknutá.  

Na displeji se objeví menu „Jazyk“. Jazyk zvolte tlačítky „CH+“ nebo „CH–“. 
3. Pro uložení stiskněte jednou tlačítko „SLP/DISP“. 

Osvětlení  

1. Nastavení délky osvětlení. 
2. Podržte tlačítko „SLP/DISP“ stisknuté. Na displeji se objeví menu „BACKLIGHT“.  

Pomocí tlačítek „CH+“ nebo „CH–“ nastavte délku osvětlení. 
3. Pro uložení stiskněte jednou tlačítko „SLP/DISP“. 

Měkké op ětovné spušt ění 

1. Jestliže rádio nereaguje nebo reaguje jen pomalu, můžete pomocí nějakého tenkého izolovaného  
předmětu (např. zubního párátka) stisknout tlačítko „RESET“ vzadu na rádiu, a tím rádio restartovat. 

Obnovení výchozího nastavení  

1. Současně stiskněte tlačítka „SLP/DISP“ a „SCAN/ST“ a obnovte výchozí nastavení. 
2. Touto funkcí můžete vymazat všechny uložené stanice. 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

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

 

 
 
 

 

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! 

 

 

 
 

 

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. 
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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! 

 
Technické údaje 
 

Přijímač    DAB+/FM  
Rozměry   113 × 69 × 25 mm 
Hmotnost (netto)   cca 120 g (včetně akumulátoru) 
DAB+ kmitočtové pásmo  III, 174,0 až 239,0 mm 
Frekvence FM    87,5–108 MHz s RDS 
Místa v paměti    99 DAB+ / 30 FM 
Reproduktor    4 ohmy 1,5 W (RMS) 
Výstup     32 Ω, 0,1 W (sluchátka) 
Síťový adaptér    DC síťový adaptér (5 V, 0,5 A) 
Doba nabíjení    cca 7 hodin 
Doba provozu    cca 10 hodin (reproduktory), cca 18 hodin (sluchátka) 

 

Záruka 
 

Na digitální rádio 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. 

 

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.                                       MIH/11/2013 

 


