Popis a ovládací prvky

Kapesní DAB+ rádio DPR-35
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Zdířka pro připojení sluchátek
Přepínač zámku tlačítek (Pozn.: Když se aktivuje zámek, rádio se nezapne.)
Teleskopická anténa
Tlačítko zap./vyp.
Ovladač hlasitosti
LCD displej
Reproduktor
Ovládací kolečko ladění a navigace v menu
Zdířko pro připojení napájecího adaptéru

Nabíjení rádia
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kapesního DAB+ rádia Sangean DPR-26 BT.
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!

Rádio DPR 35 má vestavěný lithiový akumulátor (1850 mAh). Před prvním uvedením rádia do provozu
se musí akumulátor plně nabít.
Zapojte konektor napájecího adaptéru do zdířky DC na pravé straně rádia. Zástrčku napájecího
adaptéru poté zapojte do standardní síťové zásuvky a akumulátor v rádiu se začne nabíjet.
Když je rádio vypnuté, bude nabíjení akumulátoru trvat asi 4 hodiny. Pokud se během nabíjení rádio
používá, nabití akumulátoru potrvá cca 10 hodin. V průběhu nabíjení bude na displeji blikat symbol
baterie, a když se akumulátor plně nabije, blikání se zastaví.
Provozní čas akumulátoru je přibližně 20 hodin poslechu přes reproduktor a přibližně 28 hodin při
poslechu přes sluchátka. Slabší výkon, zkreslený nebo koktavý zvuk, to všechno jsou příznaky
slabého akumulátoru, který se musí nabít.
Pozn.: Pokud je rádio během nabíjení vypnuté, symbol baterie se na displeji nezobrazuje.

Sluchátka
Stero zdířka 3,5 mm v horní části rádia slouží pro připojení stereo sluchátek.
Po připojení sluchátek se automaticky vypne vestavěný reproduktor.
Důležité:
Nadměrná úroveň hlasitosti ze sluchátek může způsobit poškození sluchu.

Nastavení hodin
Čas hodiny v rádiu DPR-35 se automaticky aktualizuje vždy, když rádio zapnete a naladíte nějakou
DAB+ stanici nebo FM stanici, která vysílá časový signál přes RDS. Na displeji bude několik sekund
blikat 0:00, a když rádio přijme časový signál DAB+ nebo FM, zobrazí se přesný čas.

Uvedení do provozu – DAB+ (Digitální rádio)
Tento postup je nutný jen při prvním uvedení rádia do provozu:
1. Ujistěte se, že akumulátor je plně nabitý.
2. Úplně vytáhněte teleskopickou anténu.
3. Stiskněte tlačítko zap./vyp. na levé straně rádia.
4. Na displeji se zobrazí uvítání „Welcome to Digital Radio“ a začne se prohledávat celé pásmo
DAB+. Ladění se zastaví, když rádio zachytí první stanici. Pokud se rádio už používalo, naladí se
naposled poslouchaná stanice. Stiskněte kolečko ladění/menu, aby se stanice začala přehrávat.
5. Otáčejte kolečkem ladění nahoru nebo dolů, aby se zobrazil seznam stanic a najděte
požadovanou stanici. Stisknutím kolečka ladění se stanice začne přehrávat. Rádio se naladí na
stanici a její název se ukáže na displeji.
6. Nastavte si hlasitost na požadovanou úroveň.

Servisní informace DAB+
Tato služba podává technické informace o aktuálním stavu vysílající stanice.
Při poslechu DAB+ mačkejte kolečko ladění a postupně tak procházejte jednotlivé druhy informací:
a. Typ programu (PTY)
b. Název multiplexu
c. Čas
d. Datum
e. Kanál a kmitočet
f. Přenosová rychlost a kodek
g. Síla signálu

Funkce v menu
Stiskněte a dvě sekundy podržte kolečko ladění, aby se otevřelo menu funkcí. Na displeji se nejdříve
ukáže DAB a výzva k hledání služeb <Find Services>. Otáčejte kolečko ladění nahoru nebo dolů
a vyberte jednu z následujících možnosti: „Find Services“, „Back“, „FM mode“, „Settings“ a „Favorites“.
A) Find Services –
Stiskněte kolečko ladění/menu a otáčením nahoru nebo dolů vyberte:
Scan
Stiskněte kolečko ladění/menu prohledejte celé pásmo DAB+ ve vašem regionu.
Rádio po dokončení prohledání celého pásma naladí první stanici.
Back
Stiskněte kolečko ladění a vrátíte se k zobrazení předchozího menu.
Manual Tune
Stiskem a otáčením kolečka ladění můžete procházet celý seznam stanic.
Požadovanou stanici vyberete stiskem kolečka ladění.
B) Back
Stiskněte kolečko ladění a vrátíte se do režimu poslechu.
C) FM mode
Stiskněte kolečko ladění pro výběr pásma FM.

D) Settings
Stiskem kolečka ladění vyberte některou z následujících možností:
Auto select
Stiskněte kolečko ladění a jeho a otáčením vyberte YES nebo NO. Výchozí nastavení je NO.
Pokud zvolíte YES, rádio automaticky během několika sekund vybere a naladí stanici, která se
zobrazuje na displeji.
Back
Stiskněte kolečko ladění a vrátíte se k menu nastavení
Software upgrade
Z času na čas mohou být v budoucnu k dispozici nové funkce softwaru pro vaše rádio.
Rádio umožňuje, aby se jeho interní software aktualizoval z USB portu. Neměli byste se
pokoušet o aktualizaci rádia, pokud vás k tomu nevyzve oddělení služeb zákazníkům
Sangean. Při aktualizaci softwaru může dojít ke ztrátě nastavení sítě a stanic uložených na
předvolbách.
V době, kdy bude k dispozici aktualizace softwaru, najdete podrobné informace k způsobu,
jak při aktualizaci postupovat na adrese:
http://sg.sangean.com.tw/first.asp
http://www.sangean.eu
www.sangean.com.au
SW version
Verze softwaru nainstalovaného v rádiu se zobrazí, když stisknete kolečko ladění.
Dalším stiskem kolečka se vrátíte k menu nastavení.
Factory reset
Stiskněte kolečko ladění a jeho a otáčením vyberte YES nebo NO. Výběrem YES vymažete
všechna uložená nastavení, seznam stanic a oblíbených. Všechna nastavení se vrátí na
původní nastavení z výroby.
Language
Pod touto položkou můžete vybrat jazyk, v kterém se budou zobrazovat informace v menu
rádia. Stiskněte kolečko ladění a jeho a otáčením vyberte požadovaný jazyk. Právě zvolený
jazyk je v seznamu označen hvězdičkou.
Set contrast
Stiskněte kolečko ladění a jeho a otáčením zvolte požadovaný kontrast displeje.
Set backlight
Stiskem kolečka ladění vyberete „Backlight Auto“. Pokud zde zvolíte YES, podsvícení displeje
se bude automaticky vypínat 12 sekund po provedení poslední operace. Pokud zvolíte NO,
podsvícení displeje zůstane trvale zapnuto.
DRC
Funkce Dynamic Range Control (DRC) - kontrola dynamického rozsahu umožňuje snadnější
poslech tichého zvuku DAB vysílání v hlučném prostředí. Tuto funkci lze používat jen v pásmu
DAB.
Stiskněte kolečko ladění a jeho a otáčením vyberte jednu z níže uvedených možností.
Požadovanou možnost aktivujete stiskem kolečka ladění.
DRC off - Funkce je vypnuta.
DRC low – Úroveň DRC je nastavena na 50% vysílané hodnoty.
DRC high - Uplatňuje se plná úroveň dynamického rozsahu, jak je vysílaná vysílačem.
Service Information
Opakovaným stiskem kolečka ladění zde procházíte textové informace vysílané stanicí.
Dostupné možnosti: zpět, síla signálu, přenosová rychlost, kmitočet, datum, čas, název
multiplexu a typ programu.
Sleep
Pod touto položkou menu můžete nastavit čas, po jehož uplynutí přejde rádio do režimu
spánku. Opakovaným stiskem kolečka ladění můžete procházet dostupné možnosti nastavení:
Sleep off (funkce je vypnuta), 90 – 60 – 45 – 30 – 15 minut. Po uplynutí zvoleného času se
rádio vypne.

E) Favourites
Toto menu slouží pro uložení a vyvolání vašich oblíbených stanic. V pásmu DAB+ můžete mezi
oblíbené uložit maximálně 10 stanic.
Uložení stanice
Nalaďte požadovanou DAB stanici a stiskněte kolečko ladění, aby se otevřelo menu
Favourites. Dalším stiskem kolečka ladění vyberte „Preset Store“ (předvolby).

Otáčením kolečka ladění přejděte na místo v paměti, které chcete použít (1 – 10).
Stiskněte kolečko ladění a na displeji se objeví informace, že poslouchaná stanice se uložila
na určené číslo předvolby „Preset x stored“. Opakujte tento postup pro obsazení dalších
předvoleb. Stanice, které jste uložili do seznamu oblíbených, můžete výše uvedeným
postupem přepsat.
Recall a station
Stiskem kolečka ladění vyberte „Preset Recall“ pro vyvolání uložené stanice.
Otáčením kolečka najděte stanici na předvolbě, kterou chcete použít a výběr potvrďte stiskem
kolečka ladění.

Obsluha rádia - FM
1. Zapněte rádio stiskem tlačítka zap./vyp. Stiskněte a 2 sekundy podržte kolečko ladění,
aby se otevřela nabídka menu. Otáčením kolečka přejděte na režim FM a dalším stiskem kolečka
vyberte pásmo FM.

Ladění FM stanic
1. Otáčejte kolečko ladění nahoru nebo dolů, dokud se na displeji neukáže „Scanning“.
2. Rádio začne prohledávat pásmo určeným směrem, dokud nenajde stanici s dostatečně silným
signálem.

Manuální ladění FM stanic
Otáčením a uvolněním kolečka ladění nahoru nebo dolů můžete procházet pásmo v krocích
po 50 kHz, až dokud nenajdete požadovanou stanici.

Servisní informace
Při poslechu stanice, která vysílá RDS, můžete opakovaným stiskem kolečka ladění procházet různé
informace, jako je typ programu, informace k rádiu, typ audia, čas, datum a kmitočet.

Menu
Stiskněte a 2 sekundy podržte kolečko ladění, aby se otevřela nabídka menu. Otáčením kolečka
vyberte některou z následujících možností: „Distant/Local“, „Back“, „DASB mode“, Settings“
a „Favourites“.
A) Distant/Local
Pokud se používá režim FM, můžete rádio nastavit buď na vyhledávání všech stanic včetně
vzdálených stanic se slabším signálem, nebo jen místních stanic. Stiskněte kolečko ladění a jeho
a otáčením vyberte jedno z nastavení.
„Distant“ – během prohledávání pásma se naladí všechny dostupné stanice.
„Local“ – naladí se jen stanice s nejsilnějším signálem.
B) Back
Stiskněte kolečko ladění pro návrat k poslechu FM stanic.
C) DAB mode
Stiskněte kolečko ladění pro přechod k režimu DAB.
D) Settings
Stiskem kolečka ladění vyberte některou z následujících možností:
Audio setting
Otáčením kolečka ladění vyberte „Stereo Allowed“, nebo „Forced mono“.
Stereo Allowed – Rádio bude přijímat signály FM stereo vysílání.
Forced mono – Rádio bude mít zlepšený příjem slabého FM signálu.
Back
Stiskněte kolečko ladění pro návrat k menu nastavení.

Software upgrade
Software upgrade
Z času na čas mohou být v budoucnu k dispozici nové funkce softwaru pro vaše rádio.
Rádio umožňuje, aby se jeho interní software aktualizoval z USB portu. Neměli byste se
pokoušet o aktualizaci rádia, pokud vás k tomu nevyzve oddělení služeb zákazníkům
Sangean. Při aktualizaci softwaru může dojít ke ztrátě nastavení sítě a stanic uložených na
předvolbách.
V době, kdy bude k dispozici aktualizace softwaru, najdete podrobné informace k způsobu,
jak při aktualizaci postupovat na adrese:
http://sg.sangean.com.tw/first.asp
http://www.sangean.eu
www.sangean.com.au
Pokud potřebujete zjistit více, kontaktujte prosím naše ústředí na emailové adrese:
info:@sangean.com.
SW version
Pokud stisknete kolečko ladění, zobrazí se verze softwaru nainstalovaného v rádiu.
Dalším stiskem kolečka se vrátíte k menu nastavení.
Factory reset
Stiskněte kolečko ladění a jeho a otáčením vyberte YES nebo NO. Výběrem YES vymažete
všechna uložená nastavení, seznam stanic a oblíbených. Všechna nastavení se vrátí na
původní nastavení z výroby.
Language
Pod touto položkou můžete vybrat jazyk, v kterém se budou zobrazovat informace v menu
rádia. Stiskněte kolečko ladění a jeho a otáčením vyberte požadovaný jazyk.
Právě zvolený jazyk je v seznamu označen hvězdičkou.
Set contrast
Stiskněte kolečko ladění a jeho a otáčením zvolte požadovaný kontrast displeje.
Set backlight
Stiskem kolečka ladění vyberete „Backlight Auto“. Pokud zde zvolíte YES, podsvícení displeje
se bude automaticky vypínat 12 sekund po provedení poslední operace. Pokud zvolíte NO,
podsvícení displeje zůstane trvale zapnuto.
Service Information
Opakovaným stiskem kolečka ladění zde procházíte textové informace vysílané stanicí.
Dostupné možnosti: zpět, datum, čas, typ audia, typ programu, informace k rádiu.
Sleep
Pod touto položkou menu můžete nastavit čas, po jehož uplynutí přejde rádio do režimu
spánku. Opakovaným stiskem kolečka ladění můžete procházet dostupné možnosti nastavení:
Sleep off (funkce je vypnuta), 90 – 60 – 45 – 30 – 15 minut. Po uplynutí zvoleného času se
rádio vypne.
F) Favourites
Toto menu slouží pro uložení a vyvolání vašich oblíbených stanic. V pásmu FM můžete mezi
oblíbené uložit maximálně 10 stanic.
Uložení stanice
Nalaďte požadovanou FM stanici a stiskněte kolečko ladění, aby se otevřelo menu Favourites.
Dalším stiskem kolečka ladění vyberte „Preset Store“ (předvolby). Otáčením kolečka ladění
přejděte na místo v paměti, které chcete použít (1 – 10). Stiskněte kolečko ladění a na displeji
se objeví informace, že poslouchaná stanice se uložila na určené číslo předvolby „Preset x
stored“. Opakujte tento postup pro obsazení dalších předvoleb. Stanice, které jste uložili do
seznamu oblíbených, můžete výše uvedeným postupem později přepsat.
Recall a station
Stiskem kolečka ladění vyberte „Preset Recall“ pro vyvolání uložené stanice.
Otáčením kolečka najděte stanici na předvolbě, kterou chcete použít a výběr potvrďte stiskem
kolečka ladění.

Funkce zámku tlačítek
Účelem funkce zámku tlačítek je zabránit nechtěnému provozu rádia.
1. Přepínač funkce je umístěn na horním panelu rádia vedle zdířky pro připojení sluchátek. Když se
tento přepínač nastaví do polohy LOCK, deaktivují se ovladače hlasitosti a zap./vyp. a na displeji
se na několik sekund objeví „Key Locked“.
2. Pro vypnutí funkce zámku přepněte přepínač zámku do polohy OFF.

Bezpečnostní pokyny k používanému akumulátoru Li-Ion

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.

Vestavěný akumulátor Li-Ion používaný v tomto rádiu dokáže napájet rádio po dlouhou dobu.
Nicméně i LI-Ion akumulátory dosáhnou jednou bod, kde už nebude možné je nabíjet. Pokud nelze
akumulátor ani po opakovaných pokusech nabít, může být na příčině, že už nemá dostatečnou
kapacitu.
Pokyny k manipulaci s akumulátorem
Před nabíjením akumulátoru zkontrolujte, zda se pokojová teplota pohybuje v rozsahu od 0 °C
do 45 °C (32 °F až 113 °F).
Nerozebírejte plastový kryt nebo jiné části akumulátoru, protože jeho obsah může být toxický
a může způsobit poleptání pokožky nebo poškození oděvu.
Akumulátor v rádiu se nesmí vystavovat nárazům, přepichovat, nebo upravovat, protože v případě
nesprávného zacházení by mohl představovat nebezpečí vzniku požáru, exploze nebo poleptání.
Nenechávejte, nenabíjejte a nepoužívejte akumulátor v autě pod přímým slunečním světlem,
v blízkosti ohně nebo jiného zdroje tepla.
Akumulátory se nesmí ponořit do vody nebo jinak namočit.
Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátor, pokud se vám zdá mimořádně horký, nebo když došlo
k změně jeho barvy, nafouknutí, deformaci, nebo když během používání, nabíjení nebo skladování
zpozorujete jiné abnormální stavy.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje
Napájení:
Ze sítě:
Akumulátor:
Životnost akumulátoru:

Rozsah kmitočtů:
Sluchátka:
Výstupní výkon:
Reproduktor:

Přiložený napájecí adaptér 100 ~ 240 V/AC, 50/60 Hz;
DC 5 V, 500 mA
Li-Ion 3,7 V, 1850 mAh
Přibližně 20 hodin (při poslechu přes reproduktory zhruba
4 hodiny denně a při normální hlasitosti)
cca 28 hodin (při poslechu přes sluchátka zhruba 4 hodiny
denně a při normální hlasitosti)
DAB+ Pásmo DAB III 5A – 13F
FM 87,5 – 108 MHz
32 Ω
5 mW (sluchátka; 150 mW (reproduktor)
Ø 36 mm, 32 Ω

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.
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.

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!

Záruka
Na kapesní DAB+ rádio Sangean DPR-35 poskytujeme záruku 24 měsíců.
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 společnost 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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