Připojení DR 460 C ke stávajícímu Hi-Fi systému

Internetové rádio DR 460 C

Vlastnosti
•
•
•
•
•
•

Obj. č.: 119 35 29

Samostatně fungující zařízení
Bezdrátové připojení
Aktualizovaný seznam více než 10 000 online stanic
250 oblíbených stanic
Buzení rádiem¨
Předpověď počasí

Čelní panel

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup internetového rádia ALBRECHT DR 460 C.
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!

Design přístroje DR 460 C je velmi jednoduchý a uživatelsky příjemný. Nejsou na něm žádná tlačítka
ani ovládací prvky a všechny funkce se ovládají výhradně pomocí dálkového ovládání.

Rozsah dodávky
1.
2.
3.
4.
5.

Zadní panel

Adaptér DR 460 C
Dálkové ovládání
Napájecí adaptér
Návod k obsluze
Připojovací kabel RCA

Stávající model má na zadním panelu následující konektory: 2 x stereo RCA a konektor napájecího
adaptéru. USB konektor slouží jen pro účely aktualizace firmwaru. RCA kabel (phono) připojte
k existujícímu audio systému.

Dálkové ovládání

Tlačítko Power

Stiskněte pro zapnutí z pohotovostního režimu.

Tlačítko Menu

Stiskněte pro návrat do hlavního menu.

-

Tlačítko Volume -

Stiskněte pro snížení úrovně hlasitosti.

Tlačítko Mute

Stiskněte pro ztlumení zvuku.

+

Tlačítko Volume +

Stiskněte pro zvýšení úrovně hlasitosti.

MODE

OK

Poté zvolte, zda chcete nebo nechcete povolit, aby DR 460 C po zapnutí zkontroloval síť „Check
network when power on“. Navigačními tlačítky vyberte „YES“, nebo „NO“ a stiskněte OK. Pokud tuto
možnost povolíte, rádio po zapnutí zkontroluje dostupnost sítí, které už zná. Pokud známé sítě
nenajde, zobrazí seznam všech dostupných sítí.

Režim

Přepíná provozní režimy. Funkce se mění v menu „Key“.

Tlačítko Sleep

Stiskněte pro výběr časového intervalu, po jehož uplynutí
se přístroj vypne.

Tlačítko Alarm

Stiskněte pro zapnutí a vypnutí budíku.

Tlačítko Light

Stiskněte pro výběr režimu podsvícení.

Tlačítko Enter
Tlačítko navigace nahoru
Tlačítko navigace dolů

Vyberte si, jak chcete konfigurovat svoji síť.

Stiskněte pro potvrzení výběru položky menu.
Stiskněte pro pohyb položkami menu nahoru a pro vkládání
textu.
Stiskněte pro pohyb položkami menu dolů a pro vkládání
textu.

Tlačítko navigace doleva

Stiskněte pro návrat k předchozí položce.

Tlačítko navigace doprava

Stiskněte pro
k podnabídce.

Tlačítka předvoleb 0 – 9

Stiskněte pro vyvolání rozhlasové stanice na předvolbě.

Tlačítko Favorite

Stiskněte pro zobrazení seznamu oblíbených stanic.

potvrzení

výběru

položky

a

přechod

Pokud jste zvolili YES, najděte v zobrazovaném seznamu svoji síť a stiskněte OK.
Je-li Vaše síť chráněná přístupovým heslem, vložte heslo.

Zapnutí rádia DR 460 C
Při prvním uvedení do provozu zapnete DR 460 C následujícím způsobem:
1. Zapojte přiložený napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
2. Konektor napájecího adaptéru připojte ke zdířce napájení na zadním panelu.
3. Připojte RCA kabely ke stávajícímu Hi-Fi stereo systému.

První nastavení
Při prvním uvedení do provozu si nejdříve budete muset vybrat jazyk:
Navigačními tlačítky pro pohyb v menu nahoru a dolů na dálkovém ovládači si vyberte preferovaný
jazyk a stiskněte OK.

Pokud Váš router podporuje WPS a zvolili jste možnost „Yes (WPS)“, jednoduše stiskněte v průběhu
120 sekund tlačítko WPS na svém směrovači.

Vkládání textu
Pokud přidáváte adresu online rozhlasové stanice nebo když používáte WEP heslo pro přístup
k chráněné bezdrátové síti, musíte vložit text. Postupuje se přitom stejným způsobem, jako při
nastavení data, času nebo buzení s tím rozdílem, že nevkládáte pouze číslice.
Při vkládání malých a velkých písmen, symbolů nebo číslic postupujte následovně:
1. Tlačítky navigace pro pohyb nahoru a dolů vyberte některý ze znaků: A a B b ... Z z $ # _ ^ ~ ` “ ‘, .
: ; ? ! * - + @ < = > { ¦ } [ \ ] ( / ) 0 1…9
2. Pro přechod na další znak stiskněte pravé tlačítko navigace a pro vložení znaku stiskněte Enter.
POZNÁMKA: Pro vkládání číslic můžete použít také numerická tlačítka na dálkovém ovladači.
Blahopřejeme! Právě jste připojili své rádio k síti. Symbol stavu sítě by se měl změnit a bude vypadat,
jak ukazuje níže uvedený obrázek.

Vytvoření bezdrátového připojení
POZOR! Vytvoření bezdrátového připojení je potřebné pouze za předpokladu, že se už nenavázalo
při prvním zapnutí DR 460 C, nebo chcete-li přístroj připojit k jiné síti.
1. Nastavte svůj přístupový bod pro příjem bezdrátového signálu.
2. V hlavním menu vyberte Configure > Network > WiFi Configure. Názvy dostupných přístupových
bodů jsou seřazeny v seznamu. Pokud zvýrazníte zabezpečenou síť, ukáže se před názvem
chráněné bezdrátové sítě symbol hesla.

Stav sítě

Čas

Možnosti menu
Stiskněte pravé navigační
tlačítko
pro
otevření
zvolené možnosti menu
Menu obsahuje 5 možností a je vybrána první z nich

Výběr jazyka
DR 460 C podporuje až 8 jazyků pro zobrazení možností menu.
Při změně jazyka postupujte následujícím způsobem:
1. V hlavním menu vyberte Configure > Language.
2. Jednotlivými jazyky procházejte stisknutím tlačítek navigace nahoru a dolů a zvolený jazyk vyberte
tlačítkem Enter.
3. Nebo stiskněte jednoduše tlačítko LANG na dálkovém ovladači a procházejte dostupné jazyky.

3. Vyberte síť, ke které se chcete připojit. Jestliže síť není zabezpečena, stiskněte pro navázání
připojení tlačítko Enter. Pokud je síť chráněná heslem, budete vyzváni, abyste zadali přístupové
heslo.

POZNÁMKA: Vybraný jazyk se používá jen pro zobrazení systémových zpráv a v menu DR 460 C.
Zobrazované názvy stanic se budou lišit podle různých lokací, kde se nachází.

4. Vložte příslušné heslo a pro vytvoření připojení stiskněte Enter (viz výše „Vkládání textu“).
5. V levém horním rohu displeje se zobrazí následující symboly, které signalizují stav sítě:

Vyhledávání stanice podle země/lokace

Připojuje se
Úspěšné bezdrátové připojení
Nepřipojeno

1. V hlavním menu vyberte položku Station/Music > Country/Location a zobrazí se seznam
geografických oblastí v abecedním pořadí.

POZNÁMKA: Jestliže bylo připojení úspěšně vytvořeno, přístroj si zapamatuje heslo a pokud nedojde
ke změně nastavení sítě, při dalším zapnutí se k ní automaticky připojí.

Poslech rádia
Pokud v hlavním menu vyberte položku „Internet radio“, máte možnost otevřít některou z následujících
podnabídek:
My Favorite: Zde se zobrazí všechny přidané oblíbené stanice.
Radio Station/Music: Zde můžete vyhledávat rozhlasové stanice.
History: Zde vidíte naposled poslouchané stanice a můžete se k nim rychle připojit.
Service: Zde můžete stanice vyhledávat a přidávat manuálně.
Seznam obsahuje následující oblasti: Afrika, Asie, Evropa, Latinská Amerika, Střední Východ, Severní
Amerika, Oceánie/Pacifik a Internet Only (jen stanice vysílající přes internet).

Vyhledání rozhlasové stanice
DR 460 C vytváří aktualizovaný a perfektně tříděný seznam rozhlasových online stanic z celého světa.
Určitou stanici můžete vyhledat podle hudebního žánru nebo podle geografické lokace.
Můžete také procházet stanice seřazené abecedně nebo adresu stanice zadat manuálně.

Vyhledávání podle hudebního žánru
1. V hlavním menu vyberte položku Station/Music > Genre a zobrazí se seznam hudebních žánrů
v abecedním pořadí.

2. Vyberte geografický region a poté zvolte zemi v regionu. Zobrazí se seznam stanic vysílajících
v dané zemi.
3. Zvýrazněte stanici a stiskněte Enter, abyste se k stanici připojili.
POZNÁMKA: Pokud vyberete jiný jazyk než angličtinu, uvidíte v menu Station/Music název stanice
v místním jazyku. Pokud chcete zobrazit seznam stanic vysílajících v dané zemi přímo, aniž byste
nejdříve vybrali region, zvýrazněte název země a stiskněte Enter.

Vyhledávání podle názvu stanice
1. V hlavním menu vyberte Service > Search Radio Station.

2. Stiskněte tlačítko navigace pro pohyb nahoru nebo dolů a vyberte žánr. Pokud například chcete
poslouchat jazzovou hudbu:
2. Stanice jsou seřazeny do 10 kategorií podle prvního písmene jejich názvu: 0-9, A-C, D-F, G-I, J-L,
M-O, P-R, S-U, V-Z. Vyberte kategorii a zobrazí se seznam stanic.

Pro
návrat
k předchozí
nabídce
stiskněte
levé
navigační tlačítko

Pro zobrazení všech stanic
s jazzovou hudbou stiskněte
pravé navigační tlačítko.

Jazz je označen jako patnáctý ze všech 43 žánrů
3. Pro zobrazení všech dostupných stanic s jazzovou hudbou stiskněte pravé navigační tlačítko.
Požadovanou stanici zvýrazněte a pro připojení k stanici stiskněte tlačítko Enter.

POZNÁMKA: Stanice, jejichž názvy jsou v japonštině, korejštině, tradiční čínštině a v zjednodušené
čínštině, jsou součásti skupiny označené jako „Other“.
3. Zvolte znovu některou ze stanic pro zobrazení dalších stanic. Stanice jsou seřazeny podle prvních
dvou písmen jejich názvů.
4. Zvýrazněte stanici a stiskněte Enter, abyste se k ní připojili.

Vyhledávání podle adresy stanice

Přidání právě přehrávané stanice

1. V hlavním menu vyberte Service > Add New Radio Station.

1. Stiskněte tlačítko Fav+ na dálkovém ovladači.
2. Vedle symbolu, který představuje stav sítě, se ukáže ikona signalizující stav oblíbených stanic:
Stanice se právě přidává k oblíbeným.
Stanice už je v seznamu oblíbených stanic.
Počet oblíbených stanic překročil maximum 250.

1.1.1. Přidání stanice ze seznamu
1. Jedním z prvních 3 způsobů uvedených v části „Vyhledání rozhlasové stanice“ vyhledejte stanici.
2. Požadovanou stanici zvýrazněte a stiskněte pravé tlačítko navigace, aby se zobrazilo níže
uvedené menu:
2. Vložte adresu stanice. Informace k vkládání textu najdete výše v části „Vkládání textu“.

3. Po vložení adresy stiskněte Enter a připojíte se k stanici.

Připojení k stanici
Pokud se DR 460 C úspěšně připojí k stanici, na displeji se zobrazí následující informace:
Stav sítě
Název stanice
Datové informace
Stav připojení

Sloupce ukazují sílu signálu
stanice

Add to My Favorite: Zvolte tuto možnost, pro přidání stanice k oblíbeným.
Auto Scan (Down) / (Up): Zvolte tuto možnost pro postupné připojení všech stanic v seznamu
počínaje zvýrazněnou stanicí. Každá stanice se připojí a bude se přehrávat 30 sekund a během této
doby ji můžete přidat k oblíbeným, když zmáčkněte tlačítko Fav+.
Play: Zvolte tuto možnost pro připojení stanice.
Use As Alarm Sound: Zvolte tuto možnost, když chcete použít stanici při buzení.
Stav oblíbených stanic vidíte na symbolu (viz výše).

Správa oblíbených stanic
Na rádiu DR 460 C můžete uložit až 250 oblíbených stanic, k nimž získáte rychlý přístup.
Pří správě oblíbených stanic:
1. Stiskněte tlačítko Favorite na dálkovém ovladači nebo zvolte My Favorite v hlavním menu
a ukáže se seznam přednastavených oblíbených stanic.

Stav vyrovnávací paměti

POZNÁMKA:
Stav připojení se může měnit v rozsahu následujících fází „Connecting“ (připojuje se) – „Buffering“
(ukládání do vyrovnávací paměti) – „Playing“ (přehrávání).
Podrobnější informace k nastavení vyrovnávací paměti uvádíme níže v části „Buffer“.
Pokud v průběhu připojovaní k stanici přejdete do jiného menu, objeví se v pravém spodním rohu
displeje odpočet času. Pokud se během 10 sekund nezadá další příkaz, menu se automaticky zavře
a systém se přepne zpět na připojenou stanici.

Přidání stanice k oblíbeným
Právě přehrávanou stanici můžete přidat ke svým oblíbeným stanicím (My Favorite).
Stanici můžete nastavit jako oblíbenou také okamžitě poté, když ji najdete v seznamu stanic. DR 460
C má paměť pro 250 oblíbených stanic.

2. Zvýrazněte některou stanici v seznamu a stiskněte pravé tlačítko navigace pro zobrazení níže
uvedené podnabídky:

3. Funkci UPnP můžete aktivovat na přehrávači Windows Media Player (verze 10 a novější).
Funkci najdete v menu Datový proud > Povolit přehrávání mediálních datových proudů.
Pokud je streamování povoleno, můžete přehrávat hudbu z počítače na DR 460 C.
Kromě Windows Media Player jsou i další přehrávače, které lze použít jako mediální server.

3. Delete: Vymazání stanice
Shift UP / Down: Změna pořadí oblíbených stanic v seznamu. Stanice, které posloucháte
nejčastěji, posuňte na pozici mezi prvních 5 nebo 10 stanic, abyste se k nim mohli připojit
zmáčknutím numerického tlačítka předvolby.
Rename: Přejmenování stanice
Play: Zvolte tuto možnost pro připojení stanice.
Use as Alarm Sound: Zvolte tuto možnost, když chcete použít stanici při buzení.
K oblíbené stanici se můžete připojit jedním z následujících způsobů:
• Ze seznamu oblíbených stanic, když stanici zvýrazníte a stisknete Enter.
• Z libovolného menu když stisknete numerické tlačítko na dálkovém ovladači, abyste se připojili
k stanici uložené na příslušné předvolbě.

Povolte sdílení svých mediálních souborů na DR 460 C.

My MediaU
Výběrem položky My Media v hlavním menu se můžete dostat k stanicím, které jste přidali na portál
MediaU. Z webové stránky http://www.mediayou.net můžete snadno přidávat stanice, oblíbené
stanice, atd. Vytvořte si účet a zaregistrujte přístroj DR 460 C, který bude spojený s tímto účtem.
Během registrace budete muset zadat sériové číslo rádia. Jedná se o MAC adresu rádia, kterou
najdete, když přejdete na Information Center > System Information > Wireless Info.
Po vytvoření účtu a registraci rádia získáte přístup k přidaným stanicím přímo ze svého účtu DR 460 C
My MediaU.

Přidejte do knihovny audio soubory a složky, které chcete sdílet s DR 460 C.
Pokud je mediální server správně nastavený, můžete po výběru níže uvedených možností v menu
přehrávat hudbu:

Media Center
UPnP
Pod položkou Media Center > UPnP můžete přehrávat hudbu v rámci sdílené sítě.

Aby bylo možné streamovat hudbu z PC, bude potřebné provést na PC následující nastavení:
1. Připojte svůj počítač k síti.
2. Přesvědčte se, že přístroj DR 460 C je zapnutý a připojený ke stejné síti.

Bluetooth (jen na příslušném modelu rádia)
Stiskněte tlačítko MODE, nebo MENU, vyberte Bluetooth a pro potvrzení stiskněte OK.
Aktivujte funkci Bluetooth na svém mobilním telefonu nebo jiném Bluetooth zařízení, které pak
automaticky vyhledá rádio, označené v seznamu jako „DR460“. Po úspěšném připojení můžete
přehrávat hudbu ze svého mobilního zařízení na rádiu DR 460 C. Na displeji se zobrazí:

Set Date and Time: Nastavte čas a datum. Informace pro vkládání textu jsou uvedeny výše
(viz „Vkládání textu“).
Set Time Format: Vyberte si 12 hodinový nebo 24 hodinový časový formát.
Set Date Format: Vyberte si některý z formátů pro zobrazení data YY/MM/DD, DD/MM/YY,
nebo MM/DD/YY.

Information Center
Výběrem položky Information Center v hlavním menu se dostanete k nabídce informací.
Navigačními tlačítky pro pohyb nahoru a dolů si můžete vybrat:
Weather information: Pro nastavení informací o počasí vyberte Region > Country > City.
Financial information: Zvolte tuto možnost pro informace ze světa financí.
System information: Zobrazí se systémové informace: verze softwaru, MAC adresa
(používá se také jako sériové číslo pro vytvoření účtu na stránce Mediayou) a IP adresa.

Configuration
Po výběru položky Configuration v hlavním menu můžete přistoupit k nastavení DR 460 C. Dostupné
jsou následující podnabídky nastavení: síť, hodiny, budík, jazyk, stmívač, časovač vypnutí,
vyrovnávací paměť, počasí, aktualizace softwaru a resetování.

Alarm
Tato položka Vám umožňuje zapnout nebo vypnout budík a nastavit buzení. K nabídce se dostanete,
jakmile stisknete tlačítko alarm na dálkovém ovladači.
Pro nastavení buzení:
1. Přejděte na Configuration > Alarm > Turn On.

Network
Wireless Network Configuration: Zvolte tuto možnost pro automatické vyhledání bezdrátových sítí
(doporučeno).
Wireless Network (WPS PBC): Zvolte tuto možnost, pokud Váš router podporuje chráněný přístup
k sítu (WPS).
Manual Configuration: Zvolte tuto možnost, pokud chcete nastavit síť manuálně.
Check Network when Power On: Povolte nebo zakažte kontrolu sítě po zapnutí přístroje.
POZNÁMKA: Informace k nastavení sítě viz výše v části „Vytvoření bezdrátového připojení“.

Date & Time
Pod položkou Configuration > Date & Time můžete nastavit čas a datum a zobrazovaný časový
formát. Při prvním zapnutí přístroje nastavte čas a DR 460 C bude poté čas aktualizovat automaticky,
jakmile se připojí k síti.

2. Vyberte Set Alarm
„Vkládání textu“).

Time

a

vložte

hodnoty

(podrobněji

k vkládání

číslic

viz

výše

3. Zvolte položku Set Alarm Sound a jako zvuk buzení vyberte jednu z možností Beep, Melody
a Radio (pokud zvolíte Radio, použije se jako zvuk buzení naposled poslouchaná stanice
nebo stanice, kterou jste zvolili pod položkou „Use as Alarm Sound).
4. Aktivní funkce buzení je signalizována v pravém horním rohu displeje symbolem
5. Zvukovou signalizaci buzení zastavíte zmáčknutím libovolného tlačítka.

.

Nastavení druhého buzení:
1. Přejděte na Configuration > Alarm 2 > Turn On.
2. Opakujte výše uvedené kroky pro nastavení buzení.

Načasování NAP:
1. Přejděte na Configuration > NAP Alarm.
2. NAP Alarm zapne rádio po uplynutí nastaveného času.
3. Časové možnosti funkce můžete nastavit na Off (vypnuto), 5 minut, 10 minut, 20 minut, 30 minut,
60 minut, 90 minut a 120 minut.

Display color
Pod položkou nastavení Configuration > Display můžete vybrat, zda se má používat černobílý,
nebo barevný displej.

Sleep Timer
Pod položkou Configuration > Sleep Timer máte možnost nastavení času, po jehož uplynutí se přístroj
vypne. K stejnému nastavení se dostanete, když na dálkovém ovladači stisknete tlačítko Sleep.
Pokud je funkce časovaného vypnutí aktivní, zobrazí se v pravém horním rohu displeje symbol
.
Vlevo od symbolu uvidíte čas zbývající do vypnutí. Dostupných je šest možností nastavení: Turn Off
(vypnuto), 15 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut, 150 minut a 180 minut.

Nastavení hlasitosti buzení
1. Přejděte na Configuration > Alarm Volume.
2. Pravým nebo levým navigačním tlačítkem nastavte
hlasitost buzení.

Dimmer
Pod položkou Configuration > Dimmer můžete nastavit jas podsvícení displeje.
K tomuto nastavení se dostanete také zmáčknutím tlačítka Light na dálkovém ovladači.
Dostupné jsou 2 režimy:
• Power Saving: Při tomto nastavení displej automaticky ztmavne po 15 sekundách.
Pokud přístroj dostane příkaz z dálkového ovladače, podsvícení se znovu automaticky rozsvítí.
Můžete nastavit úroveň ztlumení displeje.
• Turn On: Pokud zvolíte tuto možnost, podsvícení displeje bude nepřetržitě zapnuto.

Buffer
Pod položkou Configuration > Buffer můžete nastavit určitou dobu, po kterou
se mají přijímaná data uchovat ve vyrovnávací paměti. Pokud se připojujete
k stanici, objeví se symbol znázorňující nastavený čas, resp. stav vyrovnávací
paměti (viz výše „Připojení k stanici“):

2 sekundy
4 sekundy
8 sekund

Weather

Reset to Default

Tato možnost Vám umožňuje rozhodnout se, zda se mají nebo nemají na displeji zobrazovat
informace o počasí. Můžete si také zvolit zobrazované jednotky teploty Celsia nebo Fahrenheita.

Pod položkou Configuration > Reset to Default máte možnost resetovat přístroj na výchozí tovární
nastavení.
POZNÁMKA: Při resetování se vymaže seznam oblíbených stanic.

DLNA / aplikace AirMusic Control

Key
Pod touto položkou menu můžete vybrat funkci tlačítka MODE:
Alarm, Dimmer, Equaliser, Local radio, Mode (výchozí nastavení), Preset, Sleep Timer, SMS, Timer.

SMS
V tomto menu můžete uložit až tři telefonní čísla pro automatické odesílání SMS. Aby bylo možné
odesílat SMS, musí se funkce Mode v menu „Key“ nastavit na SMS (viz výše) a tlačítko se musí
podržet, dokud se přenos nepotvrdí symbolem v levém horním rohu displeje.
Pokud se na displeji zobrazí symbol křížku „X“, znamená to, že SMS nelze odeslat, protože buď
nemáte připojení k síti, nebo máte nesprávné telefonní číslo. U telefonního čísla se povinně musí
zadat také volací předčíslí země, např. pro telefonní číslo v Německu to je +49176********.

Textová SMS
Standardní textovou SMS můžete měnit v aplikaci AirMusic Control – viz níže „Aplikace DLNA /
AirMusic Control“.

Software Update
Tato možnost Vám dovoluje stáhnout si poslední verzi firmwaru rádia. Při aktualizaci firmwaru
postupujte následujícím způsobem:
Přejděte na Configuration > Software Update a vyberte položku, která je dostupná pro stažení.

Výběrem YES se začne stahování. Počkejte několik sekund, dokud se přístroj nerestartuje.
POZNÁMKA: V průběhu stahování aktualizace přístroj nevypínejte. Jestliže žádná aktualizace není
dostupná, na displeji se zobrazí „No update available“.

Rádio DR 460 C můžete ovládat pomocí mobilního telefonu přes WiFi připojení. Doporučujeme k tomu
používat aplikaci AirMusic Control. Kromě ovládání rádia můžete v této aplikaci přehrávat na rádiu DR
460 C hudební soubory z chytrého telefonu. Vzhledem k častým aktualizacím této aplikace, je návod
k používání aplikace dostupný jen online. Navštivte prosím webovou stránku www.alan-electronics
a do pole vyhledávání vložte číslo výrobku 27462. Otevře se produktová stránka rádia DR 460 C
a pod záložkou Bedienungsanleitungen najdete návod k obsluze aplikace AirMusic Control.
Samotná aplikace je dostupná v obchodu Play Store (Android) nebo App Store (iOS).
Android:

Apple iOS:

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Technické údaje

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.

Připojení
Rychlost přenosu dat
Zabezpečení bezdrátové sítě LAN
Audio dekodér
Poměr signál / šum
Displej
Vstupní a výstupní porty

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.
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.

Jazyky
Napájecí adaptér
Dálkový ovladač
Rozměry (Š x V x D):

Bezdrátový přístupový bod
54 Mbit/s (WLAN)
WPA a WPA2-AES; 64/128 bit WEP
Real/MP3/WMA/Flac/Ogg; 32Kbps – 320 Kbps
>90 dB
Grafický displej FSTN 128 x 64
Line Out (RCA konektor)
DC přípojka napájení
USB (jen pro účely aktualizace firmwaru)
Angličtina, němčina, francouzština, holandština,
ruština, švédština, norština, dánština
Vstup: 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Výstup DC: 5 V, 500 mA
27 tlačítek
73 x 45 x 190 mm

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 prostředí!

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 prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
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