
                           

 

Kuchyňské DAB+ rádio, závěsné 
UR040SI, Bluetooth® 
 

 

Obj. č. 140 39 96  

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kuchyňského, digitálního rádia SoundMaster.   

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí tohoto 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.  
 
 

Vlastnosti 
 

• DAB+ / FM Digital Tuning System. 
• Funkce AMS (Automatic Memory System) 
• RDS (Radio Data System) podpora zobrazení názvu stanice a aktuálního času během poslechu.  
• Systémové procesy řízené velmi přesným krystalem.  
• Zobrazení přesného času s označením dne v týdnu.  
• 12 nebo 24. hodinový formát zobrazení času.   
• Kalendář zahrnujícím přestupné roky (2000 – 2099). 
• 4 režimy budíku, nastavení 2. nezávislých časy buzení.  
• Akustický výstup budíku v režimech: DAB, FM nebo Buzzer. 
• Funkce automatického nebo manuálního vyhledávání stanic. 
• Elektronická regulace hlasitosti (celkem 32 úrovní). 
• Funkce Sleep pro automatické vypnutí rádia po uplynutí předem nastaveném intervalu.  
• 10 upomínek v režimu SDA (Special Date Alarm).  
• Automatický přechod do pohotovostního režimu po uplynutí 15. minut nečinnosti.  
• Pracovní LED osvětlení. 
• Plná podpora funkce Bluetooth®.  
• Frekvenční rozsah: FM 87,5 -108 MHz, DAB 174 – 239,2 MHz (BAND III).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis a ovládací prvky  
 
 

 
1. Power On / Standby  – zapnutí a vypnutí rádia (přechod do pohotovostního režimu).  
2. Mode  – výběr provozního režimu (DAB, FM, BT).  
3. Volume-  útlum hlasitosti.  
4. Volume+  zesílení hlasitosti.  
5. Timer / Sleep  – funkce časovače „Kuchyňská minutka“ / Funkce automatického vypnutí.  
6. MEM – ukládání a výběr oblíbených stanic (předvoleb).  
7. Light On / Off, AMS – aktivace / deaktivace pracovního osvětlení / Auto Memory Storage.  
8. Preset - / I◄◄ - výběr předvolby a listování v seznamu směrem dolů / Návrat na předchozí 

stanici.  
9. Preset+ / ►►I – výběr předvolby a listování v seznamu směrem nahoru / Přechod na následující 

stanici.  
10. Menu / Info – vstup do hlavní nabídky rádia / Zobrazení podrobných informací o stanici.  
11. ►II / Enter – spuštění a pozastavení přehrávání / Potvrzení zadání / Příjem telefonického hovoru. 
 
Dálkový ovlada č  
 

 - zapnutí a vypnutí rádia.  
VOL+ zesílení hlasitosti. 
VOL- útlum hlasitosti. 
Mode  – výběr provozního režimu (DAB, FM, BT). 
I◄◄ - vyhledávání stanic, návrat k předchozí stanici.  
►II / Enter – spuštění a pozastavení přehrávání, potvrzení zadání. 
►►I – vyhledávání stanic, přechod na následující stanici.  
Menu / Info  – vstup do hlavního menu rádia / Podrobné informace.  
AMS – funkce automatického ukládání stanic (Auto Memory Storage). 
Pre- / Pre+ výběr předvoleb.  
AL1  – budík 1.  
AL2  – budík 2. 
Sleep  – funkce automatického vypnutí rádia.  
Timer  – funkce časovače „Kuchyňská minutka“. 
Dimmer  – nastavení podsvícení displeje.  
Light On / Off  – aktivace / deaktivace pracovního osvětlení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montáž rádia do podhledu 
 

 
 

1. Vyberte vhodné místo pro připevnění rádia. V žádném případě rádio neinstalujte do prostoru 
s přílišnou vlhkostí, extrémními teplotami nebo stříkající vodou (nad sporáky nebo mycí linky). 
Montážní šablonu přiložte k podhledu a označte si otvory pro vrtání.   

2. Použijte vymezovací podložky. Montážní desku připevněte k podhledu pomocí delších šroubů  
a vymezovacích podložek.  

3. Rádio nasaďte na montážní desku v naznačeném směru.  
 

Poznámka:  Rádio neinstalujte do bezprostřední blízkosti ostatních kuchyňských spotřebičů jako  
jsou mikrovlnné trouby a lednice. V opačném případě může docházet k nežádoucím interferencím 
v důsledku provozu těchto elektronických zařízení.  
 

Uvedení do provozu 
 

Připojte rádio ke zdroji napájení a zapněte jej. Stiskněte proto tlačítko Power On  na rádiu  
nebo na dálkovém ovladači. Systém rádia následně automaticky přejde do režimu aktualizace času. 
Na displeji se přitom zobrazuje indikace „UPDATE“. V závislosti na kvalitě přijímaného signálu  
může tento proces trvat i několik minut. Po úspěšném přijetí signálu se na displeji zobrazí přesný čas. 
Proces aktualizace času můžete kdykoliv přerušit stiskem libovolného tlačítka.  
Systém má pak nastaveny následující tovární hodnoty: čas 0:00, 01.01.2015, oba budíky jsou 
seřízeny na 0:00, rádio je konfigurováno v režimu automatického zobrazení času, úspornější 
podsvícení displeje v době od 23:00 do 05:59 (do další konfigurace této funkce).  
 

Manuální nastavení aktuálního času a data 
 

Vstupte do hlavního menu rádia. Stiskněte proto tlačítko Menu . Pomocí tlačítek I◄◄ nebo ►►I 
přejděte do nabídky nastavení času Set Clock . Jako první nastavte hodiny a poté minuty.  
V hlavním menu vyberte nabídku Calendar . Aktuální datum nastavíte pomocí tlačítek I◄◄ nebo 
►►I. Zadávané hodnoty vždy potvrďte stiskem tlačítka Enter .  
 
SDA (Special Date Alarm) 
 

Tato funkce slouží jako plánovací kalendář pro nastavení upomínky pro určitou událost  
(například schůzky). V hlavním menu rádia vyberte nabídku SDA. Nastavit můžete nejvýše  
10 připomínek. Tlačítky I◄◄ nebo ►►I zvolte pořadové číslo upomínky a potvrďte stiskem  
tlačítka Enter . Vyberte přesný datum a poté rok. Nastavené hodnoty potvrďte tlačítkem Enter . 
Upomínku funkce SDA v určeném dni bude systém signalizovat akustickým výstupem každým  
10 minut v době od 8:00 do 23:00 do stisku libovolného tlačítka. Pakliže chcete funkci SDA 
deaktivovat nebo vypnout, konfigurujte korespondující slot se starším datem (například s datem 
předchozího dne).  
 

Rádio umožňuje výběr 12. nebo 24. hodinového zobrazení času.  
V hlavní nabídce proto vyberte Set 12 / 24 a zvolte požadovaný formát.  

Nastavení budíku  
 

Vstupte do hlavní nabídky rádia a přejděte do menu nastavení budíku Set Alarm .  
Pomocí tlačítek I◄◄ nebo ►►I pak vyberte buď Alarm 1  nebo Alarm 2  a výběr potvrďte  
tlačítkem Enter . Následně zadejte hodinu a minutu pro aktivaci budíku. Poté vyberte zdroj buzení.  
Na výběr jsou následující možnosti.  
 

Zdroj budíku  Interval buzení  (v minutách)  
OFF (budík je deaktivovaný)  0 
DAB – buzení digitální rozhlasovou stanicí  10 
FM – buzení analogovou rozhlasovou stanicí 10 
Buzzer Sound – budík s výchozí (tovární) melodií 10 

 
Jako další vyberte frekvenci buzení: Daily (každý den), Weekday (pondělí až pátek), Weekend  
(sobota a neděle) nebo výběr konkrétního dne.  
 

Podsvícení displeje  
 

V hlavní nabídce vyberte menu Auto Dim . Prostřednictvím tlačítek I◄◄ nebo ►►I pak vyberte 
aktivaci (On) nebo deaktivaci (Off) podsvícení displeje. Při výběru možnosti „On“ (výchozí nastavení) 
dojde k použití úspornějšího módu podsvícení displeje v době od 23:00 do 05:59 hod.  
Pakliže vyberte možnost „Off“ nebude displej rádia podsvícený.   
 

Nastavení funkce aktualizace času 
 

Systém rádia umožňuje konfiguraci aktualizace času. V hlavní nabídce rádia proto přejděte  
do menu Update  time . Výběrem možnosti „On“ dojde k automatické aktualizaci času každý den 
v době 02:00 hodin. Při výběru „Off“ (výchozí nastavení) systém nebude provádět aktualizaci 
přesného času.  
 

Uvedení do továrního nastavení 
 

V hlavní nabídce rádia přejděte do menu Reset . Potvrdíte-li tuto funkci stiskem tlačítka Enter  systém 
rádia se uvede do továrního nastavení. Uvedením do továrního nastavení zároveň dojde k odstranění 
veškerého uživatelského nastavení (předvolby stanic, budík, SDA).  
 

Režim digitálního příjmu DAB 
 

Zapněte rádio a pomocí tlačítka Mode  přejděte do režimu DAB. Při prvním uvedení rádia do provozu  
a přechodu do režimu digitálního příjmu rádio spustí automatické vyhledávání dostupných digitálních 
stanic.  
 
 
 
 
 
Poté, co systém dokončí vyhledávání digitálních stanic, můžete pomocí tlačítek I◄◄ nebo ►►I  
přejít k poslechu vybrané stanice. Potvrzení výběru pak provedete stiskem tlačítka Enter .  
 
Uložení a výb ěr oblíbených stanic (P ředvolby stanic) 
 

Přejděte k poslechu své oblíbené stanice a během toho stiskněte tlačítko MEM.  
Rádio v té chvíli nabídne možnost uložení této stanice do interní paměti a konkrétního  
paměťového slotu. Pozici, na kterou chcete svou oblíbenou stanici uložit vyberete pomocí  
tlačítek I◄◄ nebo ►►I.  
 
Na svou oblíbenou stanici pak přejdete po stisku tlačítka MEM a výběru příslušné paměťové pozice. 
Potvrzení výběru pak provedete stiskem tlačítka Enter . Rádio poté přeladí svůj interní obvod a spustí 
přehrávání vybrané stanice.  
 
Během poslechu digitálních rozhlasových stanic stiskněte a přidržte tlačítko Info . Rádio v té chvíli 
nabídne možnost vyhledávání regionálních stanic (Local Scan), automatické vyhledávání (Auto Scan) 
a manuální vyhledávání stanic (Manual Scan) nebo výběr funkce uvedení do továrního nastavení 
(Reset), zobrazení aktuálně používané verze firmware (Version) a funkci odstranění již neaktivních 
stanic (Prune).  



Krátkým stiskem tlačítka Info  získáte podrobnější informace o aktuální digitální stanici  
jako je frekvence příjmu, přenos dat (bitrate), úroveň přijímaného signálu (indikace bar grafem), 
chybovost signálu (Signal error rate), DLS (běžící interaktivní text), typ programu a název stanice.  

Režim FM příjmu  
Zapněte rádio a pomocí tlačítka Mode  přejděte do režimu příjmu analogového (FM) vysílání.  

 

 

 

Vyhledávání stanic 
Během poslechu stanic můžete pomocí krátkého stisku tlačítek I◄◄ nebo ►►I přeladit  
na jinou stanici v jednotlivých krocích po 50 kHz. Delším stiskem tlačítka I◄◄ nebo ►►I  
pak přejdete přímo další / předchozí stanici.  

Ukládání a výb ěr oblíbených stanic (P ředvolby stanic) 
Během poslechu stiskněte tlačítko MEM. Systém rádia tak nabídne možnost uložení aktuální stanice 
do interní paměti rádia. Pomocí tlačítek I◄◄ nebo ►►I vyberte požadovanou paměťovou pozici  
pro uložení této stanice. Uložení stanice do příslušného slotu provedete stiskem tlačítka Enter .  

Na svou oblíbenou stanici pak přejdete po stisku tlačítka MEM a výběru příslušné paměťové pozice. 
Potvrzení výběru pak provedete stiskem tlačítka Enter . Rádio poté přeladí svůj interní obvod a spustí 
přehrávání vybrané stanice.  
  
Delším stiskem tlačítka Info  během poslechu systém nabídne možnost použití příjmu analogových 
stanic v režimu mono nebo stereo (audio). Mimoto je k dispozici použití funkce uvedení do továrního 
nastavení (Reset) nebo zobrazení aktuálně používané verze firmware (Version). 
 
Krátkým stiskem tlačítka Info  pak můžete na displeji rádia zobrazit další podrobnější informace  
o aktuálně přehrávané stanici jako jsou běžící informační text, název programu a stanice a úroveň 
přijímaného signálu (bar graf).  
 
Funkce AMS   
Stiskněte a přidržte tlačítko AMS po dobu 2. sekund. Systém tím přejde do režimu AMS a spustí 
automatické vyhledávání digitálních / analogových rozhlasových stanic. Vyhledané stanice pak 
automaticky uloží do své interní paměti. Při vyhledávání stanic bude systém procházet celé digitální 
pásmo BAND III (v režimu DAB) nebo analogové pásmo v režimu FM. Mezi jednotlivými stanicemi pak 
můžete procházet pomocí tlačítek I◄◄ nebo ►►I. K poslechu vybrané stanice pak přejdete po stisku 
tlačítka Enter .  

Režim Bluetooth® 
Pomocí tlačítka Mode  přejděte do režimu BT.  
V době, kdy bude symbol Bluetooth blikat na displeji,  
stiskněte a přidržte tlačítko Enter  po dobu 2. sekund.  
Aktivujte zároveň funkci bluetooth na svém mobilním zařízení 
(například smartphone nebo tablet). Poté, co dojde ke vzájemnému spárování obou zařízení  
(rádia a smartphone) symbol bluetooth přestane blikat. Od té chvíle můžete na rádiu přehrávat  
hudbu uloženou na smartphone. Stiskem tlačítka Enter  v režimu Bluetooth můžete rádio použít  
pro příjem telefonického hovoru.  

Během poslechu hudby můžete standardním způsobem používat běžná tlačítka pro navigaci  
mezi jednotlivými skladbami I◄◄ (návrat k předchozí skladbě) nebo ►►I (přechod na následující 
skladbu). V případě příchozího telefonického hovoru stiskněte tlačítko Enter  na rádiu.  
Tím dojde k přijetí hovoru a komunikaci prostřednictvím reproduktorů a mikrofonu rádia.  
 

Proto však musí být obě zařízení (smartphone i rádio) spárované v režimu bezdrátového přenosu 
Bluetooth. Obdobně tak můžete i telefonický hovor sami uskutečnit. Na svém smartphone vyberte  
a spusťte vytáčení požadovaného telefonického kontaktu. Během telefonického spojení komunikujte 
v blízkosti přední části rádia.  

Poznámka:  Systém rádia si do své interní paměti ukládá všechna dříve spárovaná zařízení.  
Při dalším použití režimu bluetooth se proto automaticky pokusí připojit k naposledy používanému 
smartphone.   

Funkce časova če Timer / „Kuchy ňská minutka“ 
Pro vstup do režimu časovače stiskněte tlačítko Timer . Pomocí tlačítek I◄◄ nebo ►►I vyberte 
některý z předvolených časových intervalů (00:10, 00:15, 00:30, 00:40 minut nebo 01:00 hodina). 
Stiskem tlačítka Timer  pak časovač spustíte. Nastavit však můžete i vlastní interval.  
Stiskněte proto tlačítko Timer  a poté tlačítko Info . Pro nastavení požadovaného časového intervalu 
pak použijte tlačítka I◄◄ nebo ►►I. Nejprve nastavte minuty a potvrďte stiskem tlačítka Enter . 
Obdobně nastavte i hodiny a znovu potvrďte. Spuštění odpočtu pak zahájíte stiskem tlačítka Timer . 
Probíhající odpočet můžete kdykoliv přerušit (pozastavit) stiskem tlačítka Timer . Opětovným stiskem 
tohoto tlačítka bude odpočet pokračovat. Delším stiskem tlačítka Timer  (2 sekundy) aktivní časovač 
ukončíte. Po vypršení nastaveného intervalu dojde k akustickému výstupu do reproduktorů rádia 
v maximální délce 10 minut. Stiskem libovolného tlačítka akustickou signalizaci časovače vypnete.  

Použití pracovního LED osv ětlení  
Rádio je vybavené pomocným pracovním osvětlením. Pro jeho zapnutí nebo vypnutí stiskněte tlačítko 
Light On/Off . Systém je navíc v tomto režimu vybaven funkcí úspory energie. V případě, že nedojde  
k manuálnímu vypnutí pracovního osvětlení po dobu 120. minut, systém zajistí jeho automatické 
vypnutí.  

Funkce automatického vypnutí rádia (Sleep) 
Tato funkce slouží pro automatické vypnutí rádia a jeho přepnutí do pohotovostního režimu  
(StandBy). Stiskněte a přidržte tlačítko Sleep  po dobu 2. sekund. Každým dalším stiskem tohoto 
tlačítka pak nastavíte interval pro automatické vypnutí rádia v jednotlivých krocích po 5. minutách. 
Maximální interval, který můžete nastavit je 90 minut. Dalším stiskem libovolného tlačítka dojde  
k aktivaci funkce automatického vypnutí. Aktivaci funkce automatického vypnutí rádia indikuje symbol 
postele na displeji. Po opětovném stisku a přidržení tlačítka Sleep  se na displeji zobrazí zbývající čas 
do vypnutí rádia. Opakovaným stiskem tlačítka Sleep  můžete tuto funkci kdykoliv deaktivovat.  
Vyberte proto volbu Off.  

Ovládání hlasitosti (Elektronická regulace) 
Krátkým stiskem tlačítka Volume+  / Volume-  zesílíte nebo snížíte výstupní hlasitost. Delší přidržením 
vybraného tlačítka pak dojde k postupnému zvyšování / útlumu úrovně hlasitosti.  

Upozorn ění!  Poslech za příliš vysoké hlasitosti může způsobit nevratné poškození sluchu!  

 
 
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! 

 
 



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

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

Technické údaje  
Napájení   5,5 V DC, 2 A    

Spotřeba / Výkon  12 W 

Frekvenční pásmo  FM 87,5 – 108 MHz (ladění v krocích po 50 kHz) 

    DAB (BAND III) 174,928 – 239,2 MHz 

Podmínky provozu  vnitřní a suché prostory  

    teplota okolního prostředí za provozu 0 až +35 °C 

    teplota pro uskladnění od -10 do +65 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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