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Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup internetového rádia.  

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 
Internetové rádio 
Dálkový ovladač 
FM anténa 
AV kabel (cinch) 
Síťový adaptér 6 V DC 500 mA 
Návod k obsluze 

Zvláštní funkce rádia  
 

• Připojení k bezdrátové síti 
• Příjem více než 10000 rozhlasových stanic z celého světa 
• Přístup k mediálním knihovnám síťového počítače (UPnP) 
• Automatická aktualizace seznamu stanic 
• Připojení většiny audio systémů 
• Poslech Podcasts 
• Příjem internetových, DAB a FM stanic 
• 10 předvoleb pro oblíbené stanice 
• Nastavitelné podsvícení displeje 
• Audio výstup pro připojení jiného zdroje přehrávání nebo aktivních reproduktorů 
 
K připojení rádia do sítě internetu použijte kompatibilní router / Wi-Fi a dbejte všech pokynů 
uvedených v návodu těchto zařízení.  

 
Popis a ovládací prvky 
 
Rádio 
 
 

 

 

 

 

 

1 Displej 
2 IR přijímač  
3 LINE OUT – konektor pro připojení jiných audio zařízení (3,5 mm) 
4 DC IN – konektor pro připojení síťového adaptéru 
5 Anténní konektor 
6 POWER – hlavní vypínač 
 
Dálkový ovlada č 
 
7 STANDBY  – zapnutí / vypnutí rádia 
8 OK – potvrzení výběru 
9 ◄►▲▼ – navigační tlačítka / pohyb v menu / ladění 
10 – VOL + - ovládání hlasitosti 
11 MENU – vstup do hlavní nabídky  
12 MODE – výběr zdroje přehrávání / provozního režimu 
13 ▌◄◄ - návrat k předchozí skladbě 
14 SCAN – automatické ladění v režimu FM 
15 Numerická tlačítka (1 – 10) přímý přístup k předvolbám 
16 SLEEP – funkce automatického vypnutí 
17 SNOOZE – funkce odloženého budíku 
18 ►►▌ - přechod k následující skladbě  
19 ►▌▌- PLAY / PAUSE 
20 MUTE – vypnutí zvuku 
21 INFO – zobrazení dalších informací o aktuální stanici, skladbě 
 

 
 



Uvedení do provozu 
 

Ostatní zařízení připojujte k rádiu zásadně ve vypnutém stavu.  
V opačném případě může dojít k jejich poškození.  
 
Připojení audio za řízení / aktivních reproduktor ů  
 
Audio zařízení k rádiu připojujte prostřednictvím konektoru LINE OUT (3,5 mm) například  
do vstupu AUDIO IN. Použijte proto dodávaný audio kabel. Připojte síťový adaptér do elektrické 
zásuvky. Předtím ověřte, zda parametry sítě odpovídají údajů uvedeným na výrobním štítku rádia. 
Poté připojte kabel síťového adaptéru do rádia.  
 
Kvalita příjmu a počet rozhlasových FM stanic závisí vždy na konkrétních místních podmínkách. 
Umístěte proto rádio vždy nejlépe do blízkosti oken. Vytáhněte anténu do její plné délky, popřípadě 
změňte polohu antény. Při vkládání baterií do dálkového ovladače dbejte vždy symbolů uvedených 
v přihrádce pro baterie. Vložte 2 ks baterií AAA 1,5 V. V případě, že nebudete ovladač po delší dobu 
používat, vyjměte z něj baterie.  
 
Připojení síti WLAN  
 

Při prvním uvedení rádia do provozu se automaticky spustí průvodce připojením k síti. Zvolte jazyk 
menu, časové pásmo, formát času (12 / 24 h) a funkci změny letního času. Aktuální čas je možné 
automaticky synchronizovat s časovými údaji převzatými z internetu. Čas můžete nastavit také 
manuálně. Rádio poté spustí vyhledávání dostupných, bezdrátových sítí. Zvolte vhodnou metodu 
šifrování pro vaší bezdrátovou síť WEP/WPA/WPA2 a připojte rádio do sítě.  
 
Rádio zapnete i vypnete po stisknutí tlačítka POWER (6). Systém přejde automaticky k naposledy 
použitému režimu. Při použití dálkového ovladače dbejte na to, aby dálkový ovladač (vysílač) i rádio 
(přijímač) byly oba v přímé viditelnosti. Opakovaným stisknutím tlačítka MODE (12) přejdete do jiného 
provozního režimu.  
 

Internetové/DAB/FM rádio 
Přejděte do požadovaného režimu poslechu stanic. Zřízením vlastního uživatelského účtu na 
internetovém portále www.wifiradio-frontier.com získáte možnost správy vlastního seznamu 
internetových rozhlasových stanic, který je možné použít v rádiu. Vyhledávání stanic je možné v rámci 
země, odkud stanice vysílá, názvu stanice nebo žánru a dalších parametrů. V současné době většina 
rozhlasových stanic vysílá RDS informace. Jedná se o zvláštní službu, kterou jsou posluchačům 
poskytovány zvláštní informace prostřednictvím textu na displeji rádia (například formát rozhlasové 
stanice, datum, frekvence, dopravní zpravodajství a informace o počasí.  

Uložení oblíbených stanic (PRESET) 

Během poslechu oblíbené stanice stiskněte a přidržte tlačítko na numerické klávesnici dálkového 
ovladače. Tím dojde k uložení aktuální stanice do paměti rádia. Opětovným a krátkým stiskem 
vybraného numerického tlačítka rádio spustí přehrávaní stanice uložené pod příslušnou číselnou 
volbou.  

Podcasts 

Jedná se o službu, která umožňuje přehrávání rozhlasových pořadů z archivu nebo poslech audio 
příspěvků umístěných do sítě internetu posluchači z celého světa.  

Media Player 

Aplikace Media Player nabízí možnost přehrávání audio souborů uložených na počítači, připojeném 
do stejné bezdrátové sítě. Pro tuto funkci je zapotřebí aplikace Window Media Player verze 11 a UPnP 
serveru. Obě aplikace jsou součástí operačního systému MS Windows. V aplikaci Media Player poté 
umožněte přístup k vybraným mediálním knihovnám, které obsahují audio soubory.  

 

Datum a čas  
Systém rádia umožňuje nastavení aktuálního času po připojení k síti internetu (WLAN) popřípadě 
manuální nastavení času.  

Budík  

V hlavní nabídce přejděte k položce Alarm a potvrďte tlačítkem OK. Rádio disponuje nastavením  
dvou nezávislých časů buzení. Frekvenci buzení je možné nastavit na: Off (vypnutý budík), Daily 
(denně), Once (pouze jednou), Weekend nebo Working day (v pracovní dny). Při výběru Once  
(pouze jednou) zadejte konkrétní datum, kdy má být budík aktivován. Jako zdroj buzení můžete  
vybrat internetové, DAB nebo FM rádio popřípadě standartní bzučák. Vybrat můžete z oblíbených 
stanic, naposledy přehrávané stanice nebo konkrétní stanice. Nastavte požadovanou hlasitost.  
Budík uložíte potvrzením OK. Na displeji se přitom zobrazí „Alarm Saved“ a symbol budíku. 
Aktivovaný budík vypnete stisknutím tlačítka STANDBY (7). Budík je možné zapnout, aktivovat  
(On) nebo vypnout (Off) v nabídce Alarm.  

Funkce Snooze 

Při použití této funkce dojde k opakovanému buzení (odložený alarm) po aktivaci nastaveného budíku. 
Opakovaným stiskem tlačítka SNOOZE (17) alarm odložíte. Budík se následně aktivuje po uplynutí 
nastaveného intervalu.  

Funkce Sleep 

Použitím této funkce se rádio vypne po uplynutí vybraného časového intervalu (0 – 60 minut). 
Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP (16) a vyberte požadovaný čas pro vypnutí.  

Reset 

Uvedení do továrního nastavení. Použitím této funkce dojde k resetu veškerého uživatelského 
nastavení (konfigurace internetového připojení, odstranění předvoleb a další).  

Řešení problémů  
Problém  Možná p říčina / Řešení  

Rádio nedisponuje příjmem rozhlasových stanic Přejděte do požadovaného režimu. Použijte proto 
tlačítko MODE. 

Příjem je rušený a velmi nízké kvality Příjem ruší jiná elektronická zařízení (například mobilní 
telefon, TV). Umístěte rádio do dostatečné vzdálenosti 
od těchto elektronických zařízení. Vytáhněte anténu  
do plné délky.  

Rádio nelze ovládat pomocí dálkového ovladače Vyměňte staré baterie za nové. Ověřte správnou 
polohu baterií. Mezi rádiem a ovladačem nesmí být 
žádné překážky. Maximální vzdálenosti pro použití 
ovladače je 5 m. 

Rádio nelze zapnout Rádio připojte ke zdroji. Nabijte akumulátory.  

Žádný zvuk Upravte (zvyšte) hlasitost. Ujistěte se o výběru 
vhodného režimu (FM/Media Player/internet).  
Ověřte správné zapojení kabelu ke zdroji přehrávání. 

„Zamrzlý“ displej Přetížení elektronických komponent rádia.  
Odpojte rádio od zdroje napájení a znovu jej zapněte 
po uplynutí 10 sekund.  

 

 



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. 

 

 
 
 
 

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.  
 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Technické údaje 
Provozní napětí    230 V AC 50/60 Hz, 0,2 A 
Provozní napětí    6 V DC 500 mA 
Dálkový ovladač   2x baterie AAA 1,5 
Spotřeba v režimu Standby  max. 1 W 
WLAN      IEEE 802.11a/b/g/h 
WLAN šifrování    WEP, WPA, WPA2 
LINE OUT    konektor 3,5 mm 
Presets     10 předvoleb 
Podporované audio formáty  AAC+, MP3, WMA, WAV, FLAC 
Provozní podmínky   +5 až +35 °C, až 90 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) 
Rozsah FM pásma   87,5 – 108 MHz 
Anténa     drátová 
Rozměry     130 x 100 x 45 mm 
Hmotnost     cca 250 g 
 
 

 
 
 
 

 
Záruka 
 

Na internetové 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!  
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