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Obj. č.: 136 12 92  
 

 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního DAB+ a FM rádia ALBRECHT DR 70. 
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+ a FM rádio Albrecht DR 70 
• Napájecí adaptér 
• Návod k obsluze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovládací prvky a funkce 
 
1. Zap. / Vyp. (On/Off) 
2. Tlačítko UP 
3. Tlačítko DOWN 
4. Menu 
5. Select 
6. Režim DAB/FM 
7. Předvolby 
8. LED svítilna 
9. Přímá předvolba 1 
10. Přímá předvolba 2 
11. Přímá předvolba 3 
12. Přímá předvolba 4 
13. Přímá předvolba 5 
14. Teleskopická anténa 
15. Schránka baterií 
16. Ovladač hlasitosti 
17. Zdířka pro připojení sluchátek 
18. Zdířka pro připojení napájecího 

adaptéru DC 1,5 V 
 
 
 
 
Reproduktor 
Rádio DR 70 je vybaveno vysoce kvalitním reproduktorem 4 Ω, 1,5 W (RMS). 
 
Sluchátka 
Zdířka 3,5 mm pro připojení sluchátek je umístěna na pravé straně rádia.  
Slouží jak pro použití sluchátek, tak i náhlavní soupravy. 
 

Příliš vysoká hlasitost ze sluchátek nebo z náhlavní soupravy může způsobit poškození sluchu. 
 
Anténa rádia 
1. Pro příjem DAB+ a FM slouží vestavěná teleskopická anténa na zadní straně přístroje. 
2. Vytáhněte anténu a pohybujte s ní kolem, abyste získali co nejlepší příjem. 
3. Pokud příjem není stále uspokojivý, natáhněte anténu, co nejvíc to jde. 
 
LED svítilna 
1. K osvětlení slouží silná vestavěná LED svítilna. Pro zapnutí LED světla stiskněte jedenkrát tlačítko 

„LIGHT“. Když chcete světlo vypnout, stiskněte tlačítko „LIGHT“ ještě jednou.  
 

Začínáme 
 

Napájení rádia 
Rádio DR 70 se napájí buď 3 bateriemi AA, nebo napájecím adaptérem DC 5 V. 
 
Obsluha rádia 
1. Ubezpečte se, že jste vložili do rádia baterie, nebo jste k rádiu připojili napájecí adaptér DC 5 V. 

2. Stiskněte a podržte tlačítko „ “, aby se rádio zapnulo. 
3. Na displeji bude blikat „Starting DAB“ a rádio přejde do režimu DAB (nebo do režimu FM,  

pokud jste před vypnutím poslouchali FM). 
4. Pokud se rádio poprvé zapne, začne automaticky vyhledávat DAB stanice. 
5. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň. 
 
Výběr pásma DAB+ nebo FM 
1. Stiskněte tlačítko „DAB/FM“ a vyberte DAB+ nebo FM. 
2. Pokud se rádio vypne, zůstane uloženo naposled poslouchané pásmo. 



Režim DAB 
 

Ladění a výb ěr kanál ů 
1. Ubezpečte se, že rádio je v režimu DAB+. 
2. Stiskněte jedenkrát tlačítko „MENU“, aby se otevřela nabídka menu. 
3. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ a vyberte položku „DAB Autoscan“. Výběr potvrďte 

stisknutím tlačítka „SELECT“ a aktivuje se prohledávání všech kanálů v pásmu DAB+.  
Všechny nalezené kanály se uloží v seznamu kanálů. 

4. Požadovaný kanál si ze seznamu vyberte stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“. 
 
 

Tlačítka p římých p ředvoleb 1 - 5 
1. Tlačítkem „UP“ nebo „DOWN“ si nalaďte svůj oblíbený kanál DAB+ a poté stiskněte dlouze  

tlačítko „1“, aby se aktuální DAB+ stanice uložila na předvolbu č. 1. Opakujte stejný postup  
pro další přímé předvolby 1 – 5. Když se stanice úspěšně uloží na předvolbu, objeví se na  
displeji zpráva „Preset Stored“.  
Poznámka: V případě, že na dané předvolbě už je uložena nějaká stanice, dojde k jejímu  
přepsání nově uloženou stanicí. 

2. Pro poslech své oblíbené stanice na přímé předvolbě stiskněte jedenkrát krátce tlačítko 
požadované předvolby „1“ až „5“. 

3. V režimu DAB+ je dostupných 5 přímých předvoleb pro uložení oblíbených stanic. 
 
 

Předvolby 
1. Tlačítkem „UP“ nebo „DOWN“ si nalaďte svůj oblíbený kanál DAB+, stiskněte dlouze tlačítko 

„PRESET“ a pokud je daná pozice neobsazena, ukáže se na displeji „Null Memory 01“.  
V případě, že je pozice už obsazena, objeví se název uloženého kanálu. Stisknutím tlačítka  
„UP“ nebo „DOWN“ vyberte pozici pro uložení a poté stiskněte pro potvrzení tlačítko „SELECT“. 
Pokud se stanice úspěšně uloží na předvolbu, objeví se na displeji zpráva „Preset Stored“. 

2. Pokud chcete vyvolat stanici na předvolbě, stiskněte krátce tlačítko „PRESET“ a stisknutím 
tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ si vyberte požadovanou předvolbu (název kanálu se zobrazuje  
na displeji). Nakonec stiskněte pro potvrzení tlačítko „SELECT“. 

3. V režimu DAB+ máte k dispozici 20 předvoleb kanálů. 
 
Servisní informace 
Zobrazování servisních informací poskytuje technické informace o stavu poslouchané stanice.  
Za předpokladu, že je příslušný servis dostupný, se při poslechu některé ze stanic DAB+ budou  
na displeji zobrazovat následující informace: 
 

1. Informace DLS 
2. Kmitočet multiplexu 
3. Čas a datum 
4. Název kanálu 
5. Počet kanálů 
6. Síla signálu 
7. Stav baterií 

 
 
 

Režim FM 
 

Ladění a výb ěr kanál ů 
1. Stiskněte a podržte tlačítko „ “, aby se rádio zapnulo. 
2. Ubezpečte se, že rádio je v režimu FM. 
3. Stiskněte a podržte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ pro automatické vyhledání nejbližšího FM kanálu. 

 
 

Manuální lad ění 
Stiskněte krátce tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ pro postupné ladění kmitočtu krok za krokem. 
 
 
 
 
 
 
 

Servisní informace 
Za předpokladu, že je příslušný servis dostupný, se při poslechu některé ze stanic FM budou  
na displeji zobrazovat následující informace: 
1. Typ programu 
2. Kmitočet kanálu 
3. Název kanálu 
4. Síla signálu 
5. Stav baterií 

 
Tlačítka p římých p ředvoleb 1 - 5 
1. Tlačítkem „UP“ nebo „DOWN“ si nalaďte svůj oblíbený kanál FM a poté stiskněte dlouze tlačítko 

„1“, aby se aktuální FM stanice uložila na předvolbu č. 1. Opakujte stejný postup pro další přímé 
předvolby 1 – 5. Když se stanice úspěšně uloží na předvolbu, objeví se na displeji zpráva „Preset 
Stored“.  

Poznámka: V případě, že na dané předvolbě už je uložena nějaká stanice, dojde k jejímu přepsání 
nově uloženou stanicí. 

2. Pro poslech své oblíbené stanice na přímé předvolbě stiskněte jedenkrát krátce tlačítko  
požadované předvolby „1“ až „5“. 

3. V režimu FM je dostupných 5 přímých předvoleb pro uložení oblíbených stanic. 
 
Předvolby 
1. Tlačítkem „UP“ nebo „DOWN“ si nalaďte svůj oblíbený kanál FM, stiskněte dlouze tlačítko 

„PRESET“ a pokud je daná pozice neobsazena, ukáže se na displeji „Null Memory 01“. 
V případě, že je pozice už obsazena, objeví se název uloženého kanálu. Stisknutím tlačítka  
„UP“ nebo „DOWN“ vyberte pozici pro uložení a poté stiskněte pro potvrzení tlačítko „SELECT“. 
Pokud se stanice úspěšně uloží na předvolbu, objeví se na LC displeji zpráva „Preset Stored“. 

2. Pokud chcete vyvolat stanici na předvolbě, stiskněte krátce tlačítko „PRESET“ a stisknutím 
tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ si vyberte požadovanou předvolbu (název kanálu se zobrazuje  
na displeji). Nakonec stiskněte pro potvrzení tlačítko „SELECT“. 

3. V režimu FM máte k dispozici 20 předvoleb kanálů. 
 

Menu 
 

Režim spánku 
1. V režimu DAB+ nebo FM stiskněte 1x tlačítko „MENU“, aby se otevřela nabídka menu,  

stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ pro výběr „SLEEP“ a výběr potvrďte tlačítkem „SELECT“, 
aby se aktivovala funkce přechodu do režimu spánku. V horní části LC displeje se ukáže blikající 
nastavení časového úseku pro přechod do režimu spánku. Stiskněte tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ 
a vyberte požadovaný interval. Každým stisknutím tlačítka se interval posune o 5 minut  
(v rozsahu od 0 do 90 minut). Poté nastavení potvrďte tlačítkem „SELECT“ a časovač přestane 
blikat. 

2. Pokud uplyne nastavený čas, rádio se automaticky vypne. 
3. Pro zrušení funkce přechodu do režimu spánku otevřete znovu menu „SLEEP“ a nastavte čas  

na hodnotu „0“ minut. Výběr potvrďte tlačítkem „SELECT“. 
 
Nastavení jazyka 
1. Stiskněte tlačítko „MENU“, aby se otevřelo menu na displeji, použijte tlačítko „UP“  

nebo „DOWN“ pro výběr položky „LANGUAGE“ a pro potvrzení stiskněte tlačítko „SELECT“.  
Poté se na displeji ukáže menu pro výběr jazyka. Tlačítkem „UP“ nebo „DOWN“ vyberte 
požadovaný jazyk. 

2. Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte tlačítko „SELECT“. Pro zavření nabídky stiskněte 
tlačítko „MENU“. 

 
Podsvícení displeje 
1. Zde nastavíte, jak dlouho má zůstat zapnuto podsvícení LC displeje. 
2. Stiskněte tlačítko „MENU“, aby se otevřelo menu na LC displeji, použijte tlačítko „UP“  

nebo „DOWN“ pro výběr položky „Backlight“ a pro potvrzení stiskněte tlačítko „SELECT“.  



Poté se na displeji ukáže menu pro nastavení podsvícení. Tlačítkem „UP“ nebo „DOWN“  
nastavte načasování podsvícení v rozsahu od 20 s, 40 s, 60 s až po „Always On“ (stále zapnuto). 

3. Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte tlačítko „SELECT“. Pro zavření nabídky stiskněte 
tlačítko „MENU“. 

 
Výběr barvy LCD 
1. Nastavte barvu na pozadí displeje. 
2. Stiskněte tlačítko „MENU“, aby se otevřelo menu na LC displeji, použijte tlačítko „UP“  

nebo „DOWN“ pro výběr položky „Color Select“ a pro potvrzení stiskněte tlačítko „SELECT“.  
Poté se na LC displeji ukáže menu pro nastavení barvy displeje. Tlačítkem „UP“ nebo „DOWN“ 
nastavte požadovanou barvu na pozadí displeje. 

3. Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte tlačítko „SELECT“. Pro zavření nabídky stiskněte 
tlačítko „MENU“. 

 
Obnovení továrního nastavení 
1. Stiskněte tlačítko „MENU“, aby se otevřelo menu na LC displeji, použijte tlačítko „UP“  

nebo „DOWN“ pro výběr položky „Factory Reset“ a pro potvrzení stiskněte tlačítko „SELECT“. 
Poté se na displeji ukáže menu „Factory Reset“. Tlačítkem „UP“ nebo „DOWN“ vyberte „YES“ 
nebo „NO“. Použitím funkce resetování na tovární nastavení (když vyberete „YES“) se vymažou 
všechny kanály na předvolbách. 

2. Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte tlačítko „SELECT“. Pro zavření nabídky stiskněte 
tlačítko „MENU“. 

 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do DAB 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 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! 

 

 

 
 

 

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.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 
 

Technické údaje 
 

Model: DR 70 
Rádio: Digitální DAB+ a FM 
Pásmo DAB+: Pásmo III (174,0 – 240,0 MHz) 
Pásmo FM: 87,5 – 108 MHz s RDS 
Počet předvoleb: 20 pro pásmo DAB+ a 20 pro pásmo FM 
Výstup reproduktoru: 1,5 W (RMS), 4 Ω 
Výstupní výkon: 32 Ω, 0,1 W (sluchátka) 
Zdroj napájení: Napájecí adaptér DC 5 V, 0,5 A 

3 x baterie AA 
Životnost baterií: Asi 10 hodin (režim reproduktoru) 

20 hodin (režim sluchátek) 
Rozměry (Š x H x V): 120 x 28 x 80 mm 
Hmotnost: 274 g (včetně baterií) 

 
 
 

Záruka 
 

Na digitální DAB+ a FM rádio ALBRECHT DR 70 poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného 
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.                                         VAL/4/2016 

 


