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Vážený zákazníku, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup internetového rádia do kuchyně HAMA IR300. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k účelu použití, bezpečnosti, 
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! 
 
 
 

 Rozsah dodávky 
 

• Internetové rádio  
• Napájecí kabel 
• Montážní deska 
• 4 x šrouby M6 x 13 
• 4 x šrouby do dřeva  
• Návod k obsluze  
 

 
 
 
 

Popis a ovládací prvky (obr. A) 
 
1. LCD Displej  
2. Tlačítko POWER  

Zmáčknutím tlačítka se rádio zapíná 
nebo vypíná (do pohotovostního 
režimu). 

3. Tlačítko INFO 
Zmáčknutím tlačítka se zobrazí 
informace o stanici nebo programu 

4. Tlačítko MODE 
Zmáčknutím tlačítka se přepíná režim 
internetového rádia, přehrávače  
a AUX. 

5. Tlačítko PRESET (v režimu 
internetového rádia. Zmáčknutím  
a přidržením tlačítka se zvolená 
stanice uloží. Zmáčknutím tlačítka se 
naladí uložen stanice. 

6. Tlačítko MENU  
Zmáčknutím tlačítka se otevře menu. 

7. Tlačítko VOL 
Zmáčknutím tlačítka se aktivuje ovládání hlasitosti během 
přehrávání pomocí SCROLL/SELECT.  

8. Tlačítko BACK 
Zmáčknutím tlačítka se vrátíte k předchozímu výběru 

9. Tlačítko TIMER 
Zmáčknutím tlačítka se aktivuje časovač vaření, který lze nastavit 
pomocí SCROLL/SELECT 

10. Otočný ovladač s tlačítkem SCROLL/SELECT 
Nastavení a potvrzení výběru 

11. Montážní deska 
12. Zdířka pro připojení sluchátek 
13. Vstupní zdířka AUX 
14. Připojení napájení 9 V DC 
 

Instalace 
 
• Přiloženou montážní desku připevněte pomocí 4 šroubů do dřeva na spodní část příborníku  

(obr. B). 
• K upevnění si vyberte vhodnou polohu, protože rádio se nesmí vystavovat páře a zdrojům tepla 

(neinstalujte jej nad nebo do blízkosti sporáku, myčky nádobí a dřezu). 
• 4 šrouby M6 x 13 zašroubujte do příslušných otvorů na horní straně rádia (obr. C).  

Šrouby musí vyčnívat asi 3,5 mm a nesmí se zcela zašroubovat.  
• Rádio namontujte na montážní desku, aby 4 šrouby pevně zaklaply na místa ve všech  

4 montážních drážkách (obr. D a E). 
 

    
 



Před uvedením do provozu 
 

Zkontrolujte dostupnost sít ě pro p řipojení k internetu. 
• Přesvědčte se, že směrovač je zapnutý a pracuje správně a že máte připojení k internetu. 
• Aktivujte na směrovači funkci WLAN. 
• Ohledně správného fungování WLAN postupujte podle návodu k obsluze přístupového bodu 

(směrovače). 
• Poté postupujte podle pokynů uvedených níže v části „Začínáme“. 
 

Uvedení do provozu 
 
Zapnutí p řístroje 
• Připojovací kabel přiloženého napájecího adaptéru zapojte do zdířky 9 V/DC pro napájení rádia. 
• Napájecí adaptér zastrčte do správně instalované zásuvky elektrického proudu. 
 

 VAROVÁNÍ  
• Výrobek připojujte pouze do zásuvky, která vyhovuje požadavkům. Elektrická zásuvka musí být 

za každých okolností snadno dostupná. 
• Výrobek odpojujte od napájení přepínačem Power, a pokud rádio není tímto přepínačem 

vybaveno, odpojte napájecí kabel od zásuvky. 
 
• Počkejte, dokud rádio nenaběhne. 
• Zmáčknutím tlačítka Power ( ) zapněte rádio. 
 

 POZOR – První zapnutí rádia  
1. Po zapnutí rádia se jako první musí nastavit jazyk. 
2. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte požadovaný jazyk a výběr potvrďte zmáčknutím 

SCROLL/SELECT. 
3. Po nastavení jazyka se na rádiu zobrazí průvodce nastavením. 
4. Zmáčknutím ovladače SCROLL/SELECT spusťte průvodce. 
5. Pokud nechcete otevřít průvodce nastavením, přejděte otáčením ovladače SCROLL/SELECT 

na jiný výběr a potvrďte jej zmáčknutím SCROLL/SELECT.  
 
Nastavení pomocí pr ůvodce nastavením 
Průvodce nastavením je jedna z možností menu systémového nastavení. Tuto možnost můžete použít 
pro nastavení času a data, jakož i pro nastavení příjmu internetového rádia přes WLAN. 
1. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte buď 12, nebo 24 hodinový časový formát a výběr 

potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
2. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte aktualizaci ze sítě nebo žádnou aktualizaci 

(Update from Network nebo No update) a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
 
Výběr aktualizace ze sít ě (čas a datum) 
1. Když jste zvolili možnost Update from Network, otáčením ovladače SCROLL/SELECT nastavte 

své časové pásmo a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
2. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte, zda chcete použít letní čas (možnosti on/off)  

a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
 
Výběr možnosti „No update“ ( čas a datum) 
Pokud zvolíte možnost „neaktualizovat“, můžete datum zadat manuálně ve formátu DD-MM-RRRR. 
 
1. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte čísla pro nastavení data a času každé číslo 

potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
2. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte region WLAN a výběr potvrďte zmáčknutím 

SCROLL/SELECT. 
3. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte název sítě (SSID) a výběr potvrďte zmáčknutím 

SCROLL/SELECT. 
 

Vložení hesla pro p řístup k síti 
Tento krok není nutný v případě nezabezpečených sítí. Pokud je však Vaše síť zabezpečena heslem, 
budete vyzváni k jeho zadání. Heslo vložíte následujícím způsobem: 
1. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte čísla, písmena, nebo speciální znaky a výběr 

potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
2. Pro opravu špatně vloženého znaku otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere 

tlačítko BKSP  a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
3. Po zadání správného hesla otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere tlačítko 

OK a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
 

 POZOR – První zapnutí rádia  
• Když správně zadáte heslo, rádio si jej zapamatuje a uloží, takže jej nemusíte vkládat znova. 
 
4. Pro návrat k výběru názvu (SSID) sítě WLAN otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud  

se nezobrazí tlačítko CANCEL . Výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
5. Po dokončení připojení se na displeji objeví informace „Setup wizard completed “. Zmáčknutím 

SCROLL/SELECT zavřete průvodce nastavením a na displeji se objeví Media menu . 

 
Uvedení do provozu bez pomocí pr ůvodce nastavení 
Pokud se při prvním zapnutí rádia rozhodnete nepoužít průvodce nastavením, máte stále možnost  
jej automaticky použít při dalším zapnutí rádia. 
1. Když chcete při dalším zapnutí rádia spustit automatického průvodce nastavením, otáčejte 

ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere příslušné tlačítko a výběr potvrďte zmáčknutím 
SCROLL/SELECT. 

2. Na displeji se objeví hlavní menu (Main menu ). 
 

 
3. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT v hlavním menu, dokud se nevybere možnost System 

settings . Výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
4. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT v nabídce System settings , dokud se nevybere možnost 

Setup wizard . Výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT a spustí se průvodce nastavením. 
 

Obsluha rádia 
 

 

 
1. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT v hlavním menu, dokud se nevybere možnost Internet 

radio . Výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
2. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere možnost Station list  (seznam stanic) 

a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
 
Místní stanice 
Seznam místních stanic závisí na místě používání rádia a automaticky se mění. Programy místních 
stanic se zobrazují v seznamu Local  „Název země“. 
1. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere možnost Local  „Název země“ a výběr 

potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
Funkce „místních stanic“ Vám umožňuje poslouchat předvolené stanice nebo jiné žánry jako pop, 
rock, atd. 

POZOR – Návrat k hlavní nabídce  
• Z kterékoliv podnabídky nebo režimu se můžete vrátit k hlavnímu menu zmáčknutím MENU. 

POZOR – Průvodce nastavením  
• Průvodce nastavením můžete spustit kdykoliv a kolikrát chcete.  

POZOR – Pohotovostní režim (jen v režimu AUX)  
• Rádio přejde automaticky do pohotovostního režimu po 15 minutách nečinnosti. 

POZOR – Návrat k p ředchozí nabídce  
• Pro návrat k předešlé nabídce stiskněte BACK . 



2. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere možnost preferred station  (oblíbená 
stanice) nebo genre  (žánr) a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
Objeví se seznam zvolených dostupných rozhlasových stanic. 

3. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte požadovanou stanici a výběr potvrďte zmáčknutím 
SCROLL/SELECT. Příslušná stanice se začne přehrávat. 

 

 
Stanice 
Podnabídka stanic zahrnuje různé stanice řazené podle krajin, žánru, oblíbenosti a nových stanic. 
• Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT pro výběr možnosti a stanice a výběr potvrďte zmáčknutím 

SCROLL/SELECT. Příslušná stanice se začne přehrávat.  
 
Určitou stanici můžete vyhledat i manuálně když použijete možnost vyhledávání (search ). Postupujte 
následujícím způsobem: 
1. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere možnost Search stations  a výběr 

potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.   
2. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte patřičnou číslici nebo písmeno a vložení každého 

z nich potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT.  
3. Pro opravu špatně vloženého znaku otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere 

tlačítko BKSP  a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
4. Pro návrat do podnabídky Stations  otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere 

tlačítko CANCEL  a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. Můžete rovněž použít tlačítko 
BACK . 

5. Po zadání pojmu, který chcete vyhledat, otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se 
nevybere tlačítko OK a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. Objeví se seznam všech 
stanic, v nichž se vyskytuje vyhledávaný pojem. 

6. Pro výběr stanice ze seznamu použijte ovladač SCROLL/SELECT a výběr potvrďte zmáčknutím 
SCROLL/SELECT. Příslušná stanice se začne přehrávat. 

 

 
Přidání stanic 
K široké nabídce z automatického seznamu rozhlasových stanic, můžete přidat další stanice. Stanice 
můžete přidávat přes stránku www.wifiradio-frontier.com. Postup je podobný jako když přidáváte 
oblíbené stanice (viz níže). 
 

 
Oblíbené stanice 
Pro výběr ze seznamu svých oblíbených stanic můžete použít podnabídku My favourites. Stanice si 
však nejdříve musíte do seznamu uložit následujícím způsobem: 
1. V internetovém prohlížeči si na vhodném zařízení (notebook, chytrý telefon, PC, atd.) otevřete 

internetovou adresu www.wifiradio-frontier.com. 
2. Nejdřív se zaregistrujte zadáním své emailové adresy a hesla.  Přístupový kód pro registraci 

můžete získat za předpokladu, že je internetové rádio zapnuto a připojeno k místní síti, přes 
MENU > Station list > Help > Get access code.  

3. Přidejte stanice podle vlastního výběru. 
4. Rádio se na několik minut vypněte, aby se nové nastavení mohlo použít. 
  

POZOR - Podcasty  
• Některé stanice Vám nabízí možnost poslouchat podcasty. Pro výběr otáčejte ovladačem 

SCROLL/SELECT a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
• Vyhledávání konkrétního podcastu probíhá stejně jako vyhledávání stanic (viz níže). 

POZOR – Dostupnost stanic  
• Pamatujte, že ne všechny stanice vysílají 24 hodin denně. Proto nemusí být některé stance 

dostupné online. 

POZOR  
• Po obnovení továrního nastavení rádia se vymažou všechna nastavení a také stanice,  

které jste přidali. 

 
Ukládání stanic 
Pomocí funkce PRESET máte možnost uložit až 10 stanic na předvolby. Umožní Vám to rychlý přístup 
k požadované stanici.  
1. Stiskněte a asi 3 sekundy podržte PRESET, aby se právě přehrávaná stanice uložila na 

předvolbu. Objeví „Save to“ (uložit na) se seznamem 10 míst předvoleb. 
2. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte místo v seznamu a výběr potvrďte zmáčknutím 

SCROLL/SELECT. Příslušná stanice se uloží na zvolenou předvolbu. 
 

 
Hudební p řehrávač 
Menu Music player  Vám dovoluje přehrávat na rádiu hudební soubory z počítače.  
 

 
1. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT v hlavním menu, dokud se nevybere možnost Music 

Player  a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
2. Pro přehrávání připojených audio souborů otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se 

neobjeví možnost My Playlist  a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
3. Ovladačem SCROLL/SELECT zvolte požadované soubory, které se pak začnou přehrávat. 
 
Seznam skladeb - Playlist 
Pomocí funkce Playlist si můžete ze sdílených audio souborů vytvořit vlastní seznam skladeb. 
1. Pro přidání skladby do seznamu skladeb stiskněte a několik sekund podržte SCROLL/SELECT 

během přehrávání skladby. 
2. Pro přehrávání seznamu skladeb použijte SCROLL/SELECT a v podnabídce Music Player  

vyberte My Playist . Dále ovladačem SCROLL/SELECT zvolte pravou stopu a seznam skladeb se 
začne přehrávat v této stopě. 

3. Ovladačem SCROLL/SELECT zvolte v podnabídce Music Player  zapnutí nebo vypnutí 
opakovaného přehrávání – Shuffle play: on , resp. Shuffle play: off . 

4. Pro vymazání seznamu skladeb použijte v podnabídce Music Player  ovladač SCROLL/SELECT 
a zvolte Clear My playlist . Výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT na možnosti YES. 
Z rádia se tím vymaže seznam skladeb a všechny jeho stopy. 

 
Režim AUX 
Režim AUX Vám umožňuje připojit do vstupu AUX (13) audio kabel 3,5 mm externího MP3 
přehrávače nebo jiného audio zařízení. 
1. Pro přehrávání hudby z připojeného zařízení na rádiu otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT 

v hlavním menu, dokud se nevybere možnost Auxiliary Mode . 

 

POZOR – Informace o stanici  
• Informace uváděné pod názvem stanice můžete během přehrávání stanice měnit. Zmáčknutím 

tlačítko INFO přepínáte zobrazení názvu skladby, informace o stanici, žánru, spolehlivosti, 
informace o signálu, vyrovnávací paměti a datu. 

POZOR – Přehrávání stanic na p ředvolbách  
• Uloženou stanici můžete kdykoliv poslouchat, když zmáčknete PRESET a tlačítkem  

SCROLL/SELECT vyberete požadovanou předvolbu. 

POZOR – Hudební p řehráva č 
• Použitý počítač musí být schopen sdílet soubory nebo média (audio soubory) přes UpnP. Můžete 

k tomu použít software, jako např. Windows Media Player verze 10 nebo novější. 
• Můžete rovněž použít jiné platformy UPnP. 
• V případě potřeby se řiďte údaji, které udává výrobce softwaru, online nápovědou nebo podporou 

na stránkách výrobce. 
• Ubezpečte se, že Váš počítač a rádio jsou zapojeny ve stejné síti. 

POZOR – Hlasitost v režimu AUX   
• Pro nastavení optimální hlasitosti v režimu AUX budete muset upravit úroveň hlasitosti na 

externím zdrojovém zařízení. 



Funkce budíku a odloženého buzení 

 
Nastavení buzení 
1. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT v hlavním menu, dokud se neobjeví možnost Alarm   

a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
2. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte Alarm 1 , nebo Alarm 2  a výběr potvrďte 

zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
3. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte periodicitu buzení [Enable – off (vypnuto, daily – 

denn ě, once – jedenkrát, weekends – sobota a ned ěle, Weekdays (pond ělí až pátek)] a výběr 
potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 

4. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT nastavte datum a čas a výběr potvrďte zmáčknutím 
SCROLL/SELECT. 

5. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte režim buzení [mode – buzzer  (bzučák), nebo 
internet radio ] a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 

6. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT zvolte hlasitost buzení a výběr potvrďte zmáčknutím 
SCROLL/SELECT. 

7. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT, dokud se nevybere možnost Save a výběr potvrďte 
zmáčknutím SCROLL/SELECT. Budík je tím aktivován a na displeji se objeví symbol zvonku 
s číslem 1 a/nebo 2 spolu s nastaveným časem buzení (v pohotovostním režimu). 

8. Čas buzení je nastaven. 

 
Funkce p řerušení buzení (Snooze) 

 
1. Pro přerušení buzení, aniž byste jej zcela vypnuli, Stiskněte SCROLL/SELECT. Podle toho, 

kolikrát SCROLL/SELECT stisknete, se buzení přeruší na 5, 10, 15, nebo 30 minut. Na displeji se 
objeví nastavená doba přerušení. 

2. Pro úplné vypnutí funkce budíku nastavte periodicitu buzení 1 nebo 2 na možnost off  (vypnuto).   
 
 
Funkce automatického vypnutí  

 
1. Otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT v hlavním menu, dokud se nevybere možnost Sleep   

a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
2. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT zvolte čas do vypnutí, resp. vypnutí funkce (off, 15, 30, 45, 

60) a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
3. Po uplynutí zvoleného času se rádio automaticky vypne. 
 

POZOR – Vlastnosti funkce buzení 
• Rádio Vám umožňuje nastavit dva časy buzení. 
• Jako zvuk buzení si můžete zvolit buď bzučák budíku, nebo přehrávání předem nastavené 

stanice. 

POZOR – Vlastnosti funkce buzení 
• V případě potřeby opakujte celý postup pro nastavení druhého času buzení. 
• V závislosti na nastavené periodicitě buzení se buzení buď vypne, nebo se ozve každý den, jen 

o víkendech, nebo jen v pracovní dny. 
• Když se v nastavený čas ozve budík, můžete ho vypnout zmáčknutím tlačítka POWER . 
• Pro úplné vypnutí funkce budíku nastavte periodicitu buzení 1 nebo 2 na možnost off  (vypnuto).   

POZOR 
• Funkci odkladu buzení je možné použít jen na buzení, které je právě aktivováno. Pokud 

mezitím zazní i druhé buzení, musí se přerušit pomocí této funkce odděleně. 

POZOR 

• Aktivovaná funkce automatického vypnutí je signalizována na displeji symbolem  a číslicí. 
Číslo označuje nastavený čas do vypnutí (např. 30 = rádio se vypne za 30 minut). 

• Po uplynutí nastaveného času se rádio automaticky vypne. 

Další funkce 
 

Pro přístup k podnabídce systémových nastavení otáčejte ovladačem SCROLL/SELECT v hlavním 
menu, dokud se nezvýrazní možnost System settings . Výběr potvrďte zmáčknutím 
SCROLL/SELECT. 
 
Ekvalizér 
V podnabídce Equaliser si můžete vybrat z různých režimů přednastavení a kromě přednastavených 
režimů máte také možnost nastavit si svůj vlastní režim. 
1. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte v podnabídce System settings  možnost 

Equaliser . 
2. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte požadovaný režim a výběr potvrďte zmáčknutím 

SCROLL/SELECT. 
3. Ovladačem SCROLL/SELECT zvolte My EQ profile setup  a nastavte se jednotlivé hodnoty 

výšek, basů a hlasitosti. 
 
Nastavení internetu 
Pomocí nastavení internetu můžete volit různé možnosti, jako průvodce, konfigurace stiskem tlačítka, 
nastavení náhledu, WLAN region, manuální nastavení a profil sítě. 
Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte v podnabídce System settings  možnost Networks 
settings . Pomocí ovladače SCROLL/SELECT můžete jednotlivé možnosti vybrat, nastavit a nastavení 
potvrdit. 
 
Funkce jednotlivých možností   
• Internet Wizard 
Rádio automaticky zjišťuje dostupné WLAN sítě v okolí poté se Vám ukáže seznam dostupných sítí, 
resp. možnost manuálního nastavení připojení k internetu. 
 
• Konfigurace sít ě stiskem tla čítka (PBC WLAN) 
Zařízení, která podporují připojení pomocí WPS (chráněné nastavení sítě) jsou v seznamu označena 
jako [WPS]. Pokud chcete navázat připojení přes WPS, vyberte požadovaný název sítě (SSID) a 
stiskněte SCROLL/SELECT. Rádio Vám nabídne možnost připojení zmáčknutím tlačítka nebo 
zadáním PIN kódu. Pokud zvolíte možnost PBC, musíte zmáčknout tlačítko na bezdrátovém 
připojovacím zařízení (např. na směrovači). Informace k postupu najdete v návodu k obsluze 
směrovače, nebo přístupového bodu (AP). Poté stiskněte SCROLL/SELECT na rádiu a obě zařízení 
navážou spojení. 
Pokud zvolíte metodu PIN, rádio vygeneruje osmimístní číslo, které pak musíte zadat na přístupovém 
zařízení. Po vložení PIN stiskněte SCROLL/SELECT na rádiu, aby se obě zařízení propojily. 
 
Alternativní metoda přístupu 
[MENU] > System settings > Network settings > PBC Wlan setup  
 
PBC = Push Button Configuration (Konfigurace sítě stiskem tlačítka) 
 
• Zobrazení nastavení (Display settings)  
Zde najdete náhled všech existujících nastavení sítě, která rádio používá.  
 
 
• WLAN region 
Téměř všechny země v Evropě a v Americe se nachází pod možnostmi „Most od Europe“ nebo „USA“. 
Pokud je země, ve které působíte, uvedena zvlášť (např. Španělsko nebo Francie), vyberte  
ji otáčením SCROLL/SELECT a výběr potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
 
• Manual settings 
Pokud se Vám nedaří připojit se k síti, nebo když se během připojování objevují problémy, můžete 
nastavit připojení k síti manuálně. Manuální připojení je nutné i v případě, že Váš směrovač 
(přístupový bod) nepodporuje automatické přiřazení IP adres (DHCP není aktivní). Po dokončení 
vyhledání dostupných sítí zvolte položku menu manuální nastavení [Manual Config] a otevře se 
manuální konfigurace (stiskněte SCROLL/SELECT). 
 



Možnost 3: 
Wireless > tlačítko [SCROLL/SELECT] 
DHCP enable > tlačítko [SCROLL/SELECT] 
SSID > Vložte SSID 
Pokud Vaši bezdrátovou síť nelze najít, nebo je skryta, musíte otáčením [SCROLL/SELECT] zadat 
identifikátor (název) sítě (SSID) a zadání potvrdit zmáčknutím „OK“. 
 
Po zadání názvu sítě budete vyzváni k výběru metody šifrování (zabezpečení).  
V závislosti na nastavení své sítě vyberte jednu z následujících možností: 
Open > tlačítko [SCROLL/SELECT] > (otevřená síť) 
PSK > tlačítko [SCROLL/SELECT] > (bez aktivace/WEP) 
WPA > tlačítko [SCROLL/SELECT] > (TKIP/AES) 
WPA2 > tlačítko [SCROLL/SELECT] > (TKIP/AES) 

 
Možnost 4: 
Wireless > tlačítko [SCROLL/SELECT]  
DHCP disable > tlačítko [SCROLL/SELECT] 

 
SSID > Vložte název sítě 

 
• Profil sít ě 
Použitý profil sítě si rádio uloží a po změně lokace jej můžete znova použít. Při opětovném připojení 
k uložené síti rádio automaticky zkontroluje uložené profily a použije uložená data. Když chcete 
uložené profily vymazat, otáčením a zmáčknutím ovladače SCROLL/SELECT vyberte daný profil  
a výzvu k potvrzení vymazání potvrďte zmáčknutím „Yes“. Profil, který je právě aktivní, nelze vymazat. 
 
Nastavení data a času (Time/date) 
Zde můžete vybrat a nastavit možnosti jako čas, datum, automatická aktualizace, časový formát, 
časové pásmo a zimní/letní čas. 
Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte v podnabídce System settings  možnost Time/Date . 
Otáčením a zmáčknutím ovladače SCROLL/SELECT můžete volit, nastavit a potvrdit nastavení 
jednotlivých možností. 
 
 
 
 

POZOR 
Na následujících stránkách musíte nastavit celou konfiguraci sítě (IP adresu, masku podsítě, 
adresu brány, primární DNS, sekundární DNS). 
Otáčením ovladače SCROLL/SELECT a jeho zmáčknutím volíte jednotlivé položky. Potřebné 
informace k síti můžete získat z nastavení vlastní sítě, nebo u svého správce bezdrátové sítě. Po 
zadání všech potřebných dat se rádio pokusí připojit k síti. 

POZOR 
V případě metod PSK, WPA a WPA2 je potřebné zadat do příslušného políčka otáčením ovladače 
SCROLL/SELECT a jeho zmáčknutím požadované přístupové heslo a poté zadání potvrdit pomocí 
„OK“. Rádio se pak pokusí o připojení. (SSID, šifrování a přístupové heslo závisí na Vašem 
přístupovém bodu.) 

POZOR 
Na následujících obrazovkách musíte zadat celou konfiguraci sítě (IP adresu, masku podsítě, 
adresu brány, primární DNS, sekundární DNS). 
Jednotlivé možnosti volíte otáčením a zmáčknutím ovladače SCROLL/SELECT.  
Potřebné informace k síti můžete získat z nastavení vlastní sítě, nebo u svého správce bezdrátové 
sítě. Po zadání všech potřebných dat se rádio pokusí připojit k síti. 

POZOR 
Pokud Vaši bezdrátovou síť nelze najít, nebo je skryta, musíte otáčením [SCROLL/SELECT] zadat 
identifikátor (název) sítě (SSID) a zadání potvrdit zmáčknutím „OK“. 

Nastavení jazyka 
Výchozím jazykem je němčina. 
Pro změnu jazyka vyberte otáčením ovladače SCROLL/SELECT v podnabídce System settings  
možnost Language . Pomocí ovladače SCROLL/SELECT můžete zvolit a potvrdit požadovaný jazyk. 
 
Tovární nastavení 
1. Pro obnovení továrního nastavení rádia vyberte otáčením ovladače SCROLL/SELECT 

v podnabídce System settings  možnost Factory settings . 
2. Resetování potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 
 

 
Aktualizace softwaru 
Z důvodu řešení softwarových problémů a/nebo přidání nových funkcí jsou z času na čas dostupné 
aktualizace softwaru rádia. 
1. Když chcete zkontrolovat dostupnost aktualizace, vyberte otáčením ovladače SCROLL/SELECT 

v podnabídce System settings  možnost Software update . 
2. Otáčením SCROLL/SELECT vyberte automatickou kontrolu aktualizací (Auto – check) a výběr 

potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. Rádio bude nyní automaticky a pravidelně vyhledávat 
nové verze softwaru. Jakmile bude dostupná nová verze softwaru, rádio Vás bude informovat. 

3. Otáčením SCROLL/SELECT vyberte možnost okamžité kontroly Check now  a výběr potvrďte 
zmáčknutím SCROLL/SELECT. Rádio okamžitě zjistí dostupnost aktualizace softwaru a poté se 
automaticky zahájí instalace nové verze.  

 
Informace 
Informaci o verzi softwaru rádia najdete, když použijete SCROLL/SELECT a v podnabídce System 
settings  vyberete Info . 
 
Intenzita podsvícení displeje 
Intenzitu podsvícení displeje můžete nastavit na jednu z 3 úrovní (vysoká, střední a nízká). 
1. Pro nastavení intenzity podsvícení vyberte otáčením SCROLL/SELECT v podnabídce System 

settings  možnost Display Lighting . 
2. Otáčením ovladače SCROLL/SELECT vyberte, zda chcete aktivovat podsvícení, když je rádio 

zapnuto, nebo v pohotovostním režimu (On nebo in Standby ) a výběr potvrďte zmáčknutím 
SCROLL/SELECT. 

3. Otáčením SCROLL/SELECT nastavte intenzitu podsvícení na high , medium  nebo low   
a nastavení potvrďte zmáčknutím SCROLL/SELECT. 

 
Připojení sluchátek 
Na boční straně rádia je zdířka pro připojení sluchátek (12) s 3,5 mm stereo konektorem. Pokud 
použijete sluchátka, vestavěné reproduktory se automaticky vypnou. 
 
 

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! 

POZOR  
• Po obnovení továrního nastavení rádia se vymažou všechna uložena přednastavení, nastavení 

času, data, buzení a také hesla. 

 VAROVÁNÍ   
• Dříve než začnete s aktualizací softwaru, se přesvědčte, že rádio je připojeno ke stabilnímu 

zdroji napájení. Výpadek napájení během aktualizace softwaru může způsobit trvalé poškození 
rádia. 



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.  
 
 

Technické údaje 
 

Napájení: AC: 100 - 240 V~; 50/60 Hz 
Výstupní výkon: 2 x 5 W 
Rozměry (D x Š x V): 345 x 215 x 155 mm 
Hmotnost: 2,2 kg 
 

 
 
 
Záruka 
Na internetové rádio do kuchyně HAMA IR320 poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení a z nesprávné instalace, 
běžného 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!  
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