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MEGJEGYZÉSEK A 
KÖRNYEZETVÉDELEMHEZ   
Ezt a készüléket normál élettartama végén nem szabad  

háztartási szemétbe dobni, hanem le kell adni az elektromos 
és elektronikus készülékek újrahasznosítására szolgáló 

gyűjtőhelyek egyikén. Ezt jelzi a készüléken, a használati 
útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum.  

Az anyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók.  Az elhasznált 
készülék vagy anyagainak újrahasznosításával, vagy más módon történő 

hasznosításával tevékenyen hozzájárul környezetünk védelméhez.  
Tájékozódjon lakóhelye önkormányzatánál az illetékes 

hulladékgyűjtő helyekről.  
 

FIGYELMEZTETÉS!  
 

Áramütések veszélye  
Ne nyissa fel a készüléket!  

Az áramütések elkerülése érdekében nem szabad felnyitni a készüléket. 
Nem tartalmaz olyan alkotórészeket, amelyeket a felhasználó tud 

karbantartani vagy javítani; a karbantartási és javítási munkákat csak 
szakemberek végezhetik.  

Ez a szimbólum azt mutatja, hogy a készülék 
belsejében veszélyes feszültség van, amely 
áramütést  okozhat.    
Ez a szimbólum fontos kezelési és karbantartási 
tudnivalókra hívja fel a figyelmet.   

 
A használt elemek veszélyes hulladéknak számítanak 

és NEM valók a háztartási hulladék közé! Mint 
végfelhasználó, törvényileg kötelezett minden elemet 

és akkumulátort - függetlenül attól, hogy ezek 
károsanyagot*) tartalmaznak vagy sem - 

környezetkímélő eltávolítás céljából visszaszolgáltatni.    
Az összes használt elemet és akkumulátort ingyen adhatja le a 
lakhelye szerint illetékes kommunális gyűjtőhelyen, vagy bárhol, 
ahol az adott típusú elemeket és akkumulátorokat forgalmazzák.  
Az elemeket és akkumulátorokat csak kisütött állapotban adja le. *) 

elemek jelölése: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom  
 Csak olyan elemet alkalmazzon, amely nem tartalmaz 

higanyt vagy kadmiumot.   
  Az elemek nem kerülhetnek gyermekek kezébe.  A 

gyermekek lenyelhetik őket. Egy elem lenyelése esetén 
azonnal orvoshoz kell fordulni.   

 Rendszeresen ellenőrizze az elemeket kifolyásuk 
megakadályozására.   

 Elemeket nem szabad erős hőhatásnak (pl.  
napsugárzásnak), vagy tűznek kitenni.   

 FIGYELEM: Helytelen elemkezelés esetén robbanásveszély 
áll fenn!  Az elemet csak azonos típusú vagy azonos 
felépítésű elemtípussal szabad pótolni.   

 

 FIGYELMEZTETÉS!  
AZ ELEMEK LENYELÉSE MARÁSI SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET 

A készülék egy gombelemet tartalmaz.   
Ennek az elemnek a lenyelése belső égési sérülést okozhat, és 
2 órán belül halálhoz vezethet.  

Az elemeknek nem szabad a gyerekek kezébe kerülniük.  A 
gyermekek lenyelhetik őket. Elem lenyelése esetén azonnal 

orvoshoz kell fordulni. Ha az elemtartó már nem záródik 
szabályszerűen, ne használja a készüléket tovább, és tartsa távol 
gyerekektől.  Ha azt gyanítja, hogy egy gyerek egy elemet lenyelt, 

vagy valamelyik testrészében található, okvetlenül forduljon 
orvoshoz.   

Biztonsági, környezetvédelmi, 
felszerelési tudnivalók 

 
 A készüléket kizárólag csak száraz belső helyiségben 

szabad használni.  
 Ne kerüljön érintkezésbe nedvességgel.   
 Védje a készüléket csepegő vagy freccsenő 

folyadékoktól, és ne állítson folyadékkal töltött edényt  (pl. 
vázát) a készülékre.   

 A készüléket csak mérsékelt éghajlaton használja.   
 A készüléket csak szabályos szerelésű és földelt hálózati 

dugaszaljhoz csatlakoztathatja.  A hálózati feszültségnek 
meg kell egyeznie a készülék típustábláján látható 
értékkel.   

 Figyeljen arra, hogy használat közben ne érje víz vagy 
nedvesség a hálózati kábelt.  A hálózati kábelt nem 
szabad becsípni, vagy más módon károsítani.   

 A hálózati csatlakozódugó leválasztási célra szolgál, és 
nehézségek nélkül hozzáférhetőnek kell lennie.  

 A hálózati kábelt úgy vezesse, hogy a készülék 
működése közben ne lehessen megbotlani benne.  

 A sérült hálózati csatlakozódugót vagy kábelt azonnal 
cseréltesse ki a vevőszolgálattal.  

 Vizsgálja meg a készüléket, a hálózati kábelt és hálózati 
dugót látható sérülések szempontjából.  Ne használja a 
készüléket semmi esetre sem, ha sérülést állapított meg 
rajtuk.    

 Ne használja a készüléket, ha sérülések láthatók rajta, ha 
leesett vagy nem működik kifogástalanul.  

 Nem szabad a házat kinyitni vagy javítani.  Ebben az 
esetben megszűnik a biztonság, a szavatosság/garancia 
pedig érvényét veszíti. Javításokat kizárólag szerviz vagy 
vevőszolgálat végezhet.   

 Vihar vagy hosszabb távollét (pl. szabadság) esetén 
húzza ki a hálózati dugót és - adott esetben - vegye ki az 
elemeket.   

 Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják 
a készüléket.   

 Ne hagyja a készüléket működés közben felügyelet 
nélkül.   

 A készüléket kizárólag csak száraz portörlő ruhával 
tisztítsa.   

 NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT vagy DURVA 
anyagból készült kendőt!!  

 Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak 
vagy más hőforrásnak.   

 Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne keletkezzen 
hőtorlódás, azaz legyen szabadon és jól szellőzzön.   

 Ügyeljen arra, hogy a készülék oldalaitól legalább 10 cm 
szabad hely maradjon annak érdekében, hogy biztosítva 
legyen a megfelelő légáramlás.  

 Ne takarja le a szellőzőnyílásokat!  
 Ne állítson nyílt tűzforrást, pl. égő gyertyát a készülékre.  
 A készüléket biztonságos, rázkódásmentes helyen 

helyezze el.   
 Ne használja a készüléket, ha sérülések láthatók rajta, ha 

leesett vagy nem működik kifogástalanul.  
 A készüléket számítógépektől és mikrohullámú 

készülékektől lehetőség szerint távol helyezze el, 
ellenkező esetben zavarok keletkezhetnek a 
rádióvételben.   

 Ha elektrosztatikus kisülés vagy rövid idejű hálózati 
túlfeszültség miatt hibásan működne, állítsa vissza a 
készüléket.  Húzza ki ehhez a hálózati dugót ill. hálózati 
tápegységet, és néhány másodperc múlva 
csatlakoztassa ismét.  
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IR1450 / Magyar használati útmutató   

KEZELŐELEMEK 
 

 

Elölnézet  
 

 

1  Selection (kiválasztás) | hangerő 
 

2  Standby (készenlét) | home gomb 
 

3  Preset (program) gomb 
 

4  Mode (üzemmód)  gomb 
 

5 jobbra (előre) > 
 

6 Timer (időzítő) gomb 
 

7  balra (vissza) < 
 

8 IR érzékelő 

 

HÁTULNÉZET  
 
 
 

 

9 hálózati bemenet 
 

10 Aux In (bemenet) 
 

11 elemtartó 
 

12 URH-antenna 
 
 
 
 

 

TÁVVEZÉRLŐ  
 
 
 
 
 

1 be/ki kapcsoló. 

2 EQ (szűrő) 

3 kedvenc / program 

4 némítás 

5 hangerő + 

6 navigálás / vezérlés 

7 hangerő – 

8 jobbra (előre) 

9 lejátszás/szünet 

10 balra (vissza) 

11 Mode (üzemmód) 

12 home 

13 riasztás 

14 számjegygombok 

15 elalvás  
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IR1450 / Magyar használati útmutató   

ELEMES ÜZEM 
 

Ehhez a készülékhez 4 db UM-3/AA/R6 típusú 1,5 V-os elemre van szükség (nem része a 
szállításnak). Rakja be az elemeket a „+“ és „-“ polaritásnak (lásd a jelöléseket az 
elemtartóban) megfelelően az elemtartóba. A helytelenül berakott elemek tönkretehetik a 
készüléket. 
 

Elemállapot-jelzések: Ha kimerültek az elemek, megjelenik a kimerült elemek szimbóluma 
a kijelzőn. Ajánlatos minél előbb kicserélni a kimerült elemeket.  
 
 

ÜZEMBE HELYEZÉS 
 

➢  Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati tápegység 
FESZÜLTSÉGADATAI megegyeznek a háztartási hálózat feszültségével.

 
 

➢  Dugja be a hálózati kábel megfelelő dugóját az IR1450 készülék hátoldalán lévő 
tápegység-hüvelybe, és csatlakoztassa a tápegységet egy hálózati dugaszaljba.

 
 

➢  Az első bekapcsolás során megjelenik a nyelvbeállítás választék-menüje, a 
számítógépes hálózat tesztje és a hálózati konfiguráció.

 

 
 

 

Hálózati konfiguráció 
 

1. Hálózati beállítás - normál 
 

➢  Válassza a „Ja“ (igen) opciót, és erősítse meg a hálózat normál beállítását a „Selection“ 
gombbal.

 
 

➢ Válassza ki a kívánt hálózatot, és megerősítésül nyomja meg a „Selection“ gombot.
  

➢  Szükség esetén adja be most a hálózati jelszót, és forgassa a
  

„Selection“ gombot jobbra vagy balra, amíg meg nem jelenik a kívánt betű, szám vagy 
különleges karakter.  

➢  Majd váltson át a  > “ gombbal jobbra a következő karakterhelyre, és folytassa 
  

a karakterek beadását a „Selection“ gombbal.  

➢  Adja így be az egész jelszót, és megerősítésül nyomja meg a „Selection“ gombot.
 

➢  Az alábbi karakterek állnak rendelkezésre a jelszó beadásához:
 

 

számjegyek: 0 - 9 
betűk: A - Z és a – z 
különleges karakterek (@,!,”,#,$,%,&,*,’,+ és (,) 

 

2. A hálózat beállítása - WPS 
 

➢ Válassza ki a (WPS) funkciót a „>“ gombbal, és erősítse meg ezt az opciót a 
„Selection“-gombbal, ha a hálózatot a router WPS-funkciója segítségével akarja 
beállítani. 

 
 

➢  Nyomja meg ehhez 120 másodpercen belül a router WPS-gombját, és a készülék 
automatikusan összeköttetésbe kerül a hálózattal.
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IR1450 / Magyar használati útmutató 

3. Nincs hálózati kapcsolat 

➢ Válassza ki a ,,Nein” (nem) opciót, ha nem akar pillanatnyilag hálózati kapcsolatot.
 

 Ha miután kikapcsolta a készüléket a “ ” vagy a „Standby|Home“ gombbal, a pontos időt és 
a dátumot látja a kijelzőn, helyesen van konfigurálva a hálózat.  

INTERNET RÁDIÓ 
➢ Kapcsolja be a készüléket a “ gombbal, és addig forgassa a “Selection” gombot, amíg a 

kijelzőn meg nem jelenik a kívánt opció. Nyomja meg a “Selection” gombot a választás 
megerősítésére.

  

➢  Nyomja meg a „ < ” gombot, hgy az előző menübe jusson. 
  

➢  Ha van kapcsolat egy rádióállomással, akkor a “> gomb segítségével a folyó adással 
kapcsolatos különféle információkat lehet megjeleníteni.

  

➢  Nyomja meg a „ < “ gombot, hogy visszatérjen az előző menüre. 
 

 

Meine Favoriten (kedvenceim) 

➢  A tárolt adók listája
  

➢  Egy rádióállomást a következő módon tárolhat: 
  

1. Válassza ki a kívánt rádióállomást az adók listájából.  
2. Nyissa meg a tároló-funkciót a „>“ gombbal.   
3. Válassza ki a „Selection“ gombbal a „Zu Favoriten hinzufügen“ (hozzáfűzés a 

kedvencekhez) menüpontot.  
4. Válassza ki a tárolóhely számát a „Selection“ gomb forgatása által.  
5. Erősítse meg a tárolóhely számát a  „Selection“ gomb megnyomása által.  
6. A már tárolt rádióállomásokat felülírhatja.  

➢  Ha a kiválasztott adó már tárolva van, nem lehet még egyszer tárolni.
  

➢  A tárolt adók megjelennek a „Meine Favoriten“ (kedvenceim) listában. 
  

➢ Válassza ki a kívánt tárolóhelyet, és erősítse meg a „Selection“ gombbal.
  

➢  Ha már az adólistában van, és megnyomja a ">“ gombot, törölheti, felfelé/lefelé 
eltolhatja, átnevezheti vagy meghallgathatja az adót. 

 
 

Rádióállomások/zene 
➢  Az állomások a “Global Top 20“ (első 20 a világon“, a „Genre“ (műfaj) és a Land/Region Ort 

(ország/régió helye) vagy  az Empfehlungen (ajánlások) kategóriába  

vannak besorolva. 
➢  Menjen tovább az almenübe a kívánt állomás kiválasztása céljából. 
➢  Nyomja meg a „Selection“ gombot az állomás hallgatása céljából. 
➢ Ha már az adólistában van, nyomja meg a ">" gombot az almenü lehívására. 
➢  Ha az „Auto Scannen“ (automatikus gyorskeresés) opciót választja, a készülék a listában 

szereplő minden egyes adót 30 másodpercre megszólaltatja, majd továbblép a következőre. 
Nyomja meg a „Selection“ gombot, ha az adót 30 másodpercnél tovább akarja hallgatni. 

➢  Nyomja meg a „ > „ gombot, hogy a folyó műsorról különféle információkat jelenítsen meg. 

Helyi rádióállomások 
➢  Az állomások a készülék működési országa/helye szerint vannak besorolva, illetve 

aszerint, hogy melyik országból/helyről tárolták a profilt. 

A legutóbb hallgatott rádióadók 
➢ A legutóbb hallgatott tíz állomás listája.  
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IR1450 / Magyar használati útmutató 
 

Szolgáltatások: 
 

➢  Adókeresés: - Adjon be egy rádióadó-keresési fogalmat  a „Selection“ gombbal. A 
készülék átvizsgálja az interneten tárolt adólistát, és megjeleníti az eredményt. Válassza ki 
a kívánt állomást.

 

➢  Új adók hozzáadása:  A listához hozzáfűzhetők ismeretlen rádióadók az IP-
  

címük beadása által, ezek aztán a „Meine Favoriten“ (kedvenceim) között kerülnek tárolásra.  

Ne felejtse el, hogy az állomásnevek maximális karakterszáma 250 lehet.  

 

MEDIA CENTER (médiaközpont) 
 

UPnP 
 

➢  Ha megosztott adathordozókat állított be a hálózaton, akkor látnia kell a hozzáférhető 
adathordozókat. 

 
 

➢  Ha egynél több médiaszervert állított be, ezek alternatívaként szerepelnek.
  

➢ Válassza ki a lejátszani kívánt hozzáférhető médiaszervert.
 

 

➢ Válassza ki a meghallgatni kívánt zeneszámot a „Selection“ gombbal.
 

 

➢  Nyomja meg a „>“ gombot, hogy további információkat jelenítsen meg.
 

 

➢  Nyomja meg a „<“ gombot, hogy visszatérjen az előző menüre.  
 

 

Megjegyzés:  A rádió legfeljebb csak 40 karaktert tud kiolvasni a fájlnevekben. A karakterek 
között nem lehetnek különleges karakterek. Adott esetben nevezze át a fájlt. Ha azonban a 
fájlt így se lehetne lejátszani, esetleg konvertálja át egy másik formátumba. 

 

Meine Wiedergabeliste (lejátszási listám) 

➢  Elkészítheti kedvenc zenéinek a lejátszási listáját az "UPnP” segítségével.
 

 

➢  Ha zenét játszik le, nyomja meg és tartsa megnyomva a "Selection“ gombot, hogy tárolja a 
lejátszási listában. 

  

➢  Majd később kiválaszthat egy számot a lejátszási listából, és lejátszhatja azt. 
 

 

A lejátszási lista törlése: 
 

➢ Válassza ki ezt az opciót a lejátszási lista törlése céljából . Erősítse meg a rákérdezést a „Ja“ 
(igen) választással.

 
 

My mediaU 
➢ ➢ Aktiválja a „My mediaU Management” menüpontot a beállításokban, ha több fiók van, 

kiválaszthatja a kívánt fiókot. 
  

➢ A "My mediaU" adólista megjelenítése és lejátszása a "My mediaU" szerveren.
 

 

➢  Saját adólista létrehozásához aktiválja először a fiókját, ehhez tegye a következőket: 
Válassza ki egy számítógép segítségével a http://www.Mediayou.net/ web-oldalt, és 
válassza ki a „Registrieren“ (regisztrálás) opciót.  

 

➢   Adja be a "My mediaU” web-oldalra a rádió vezeték nélküli MAC-címét. Ezek az 
információk az Információs központ> Rendszerinformációk / Vezeték nélküli hálózati 
információk (Informations Center> Systeminformationen / Funknetz-Info) részben 
találhatók.
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➢  A sikeres konfigurálás után tárolhatja és megjelenítheti saját "My mediaU" 
rádióállomás-lejátszási listáját (listáit). 

 
 

➢  Ha a rádióban különböző fiókok vannak tárolva, a „My mediaU Management” beállítási 
pontban, az aktiválásnál kiválaszthatja a kívánt fiókot.

 
 

➢ A web-oldalon tárolhatja kedvenc adóit, és összeállíthatja személyes adólistáját.
  

➢  Az állomásokat a „My MediaU“ üzemmódban lehet kilistázni, és abból ki lehet választani 
őket. 

 
 

URH (FM) ÜZEMMÓD 
Válassza ki a főmenüben az “FM” opciót, és erősítse meg a beadást a „Selection“ gomb 

megnyomása által. 
 

Kézi adókeresés 
 

 Nyomja meg a „<“ vagy a „>“ gombot a kívánt adó kézi kereséséhez. A hangolás 0,05 
MHz-s lépésekben megy végbe. 

 

Automatikus adókeresés 
 

 Nyomja meg és tartsa megnyomva a „<“ vagy a „>“ gombot az automatikus keresés 
elindítására. A keresés automatikusan leáll a következő vett adón. 
Adók tárolása 
➢  Keresse meg a kívánt adót.

  

➢ Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Preset“ gombot.
  

➢  Nyomja meg a „ < “ vagy a „ > “ gombot a tárolóhely kiválasztására, majd a  „Selection“ 
gombot a beadás megerősítéséül.

 

 

Tárolt adók lehívása 
➢ Nyomja meg a „Preset“ gombot.  

  

➢ Válassza ki a „<“ vagy a „>“ gombbal a kívánt tárolóhelyet, és megerősítésül nyomja meg a 
„Selection“ gombot. 

 
 
 

INFORMATIONS CENTER (információs központ)   
Tájékoztatás az időjárásról 

➢ 2000 városra vannak időjárási információk és előrejelzések.
  

➢ Válassza ki az országot, majd a várost az időjárási adatokért.
  

➢  Nyomja meg a  <  / >gombot, vagy forgassa a „Selection“ gombot az időjárás-előrejelzés megjelenítésére.
  

➢  A készülék készenléti üzemmódban  is képes megjeleníteni az időjárási információkat.
  

Nyomja meg ehhez a „Wetterinformationen“ (időjárási információk) oldalon a "Selection" 
gombot. 

 

Pénzügyi információk 

➢ Válassza ki ezt az opciót a részvényindex megjelenítésére.
  

Rendszerinformáció  

➢  Ez az opció a hálózati konfiguráció részleteit mutatja, pl. az IP- vagy a MAC-címet is.
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              BEÁLLÍTÁSOK  

 Kijelzési mód  Analóg vagy digitális időkijelzés a készenléti üzemmódban.  

 My mediaU A My MediaU funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása.  

 

             
 

 Management  Ha aktiválva van, a "My MediaU” a főmenüben van. Ha azonban  

              különböző "My MediaU" fiókok vannak rádióban, itt válassza ki az  

              alapértelmezett fiókot.  

 Hálózat Hálózat beállítása: Válassza ki a kívánt hálózatot, és adott esetben   

              adja be a WiFi-jelszót.  

              Hálózat (WPS PBC): Konfigurálja a hálózat beállítását a router WPS PBC funkciója 
segítségével. Erősítse meg ezt a funkciót, és válassza ki a routeren 120 másodpercen belül 
a WPS PBC – funkciót. 

 

               

               

              

Az összeköttetés konfigurálása és létrehozása ekkor automatikus. 
Kézi konfigurálás: A hálózat kézi konfigurálásához alapfeltétel a hálózati ismeretek. 

 

               

               

              Választhat, hogy a DHPC „An“ (be) (= az IP-cím hozzárendelése  automatikus) vagy a 
DHPC „Aus“ (ki) (az IP-címet be kell adni) opció legyen érvényes. 

 

               

              Az SSID-t (a hozzáférési pont neve), az IP-címet, az alhálózati maszkot, a standard átjárót, 
az előnyben részesített DNS-kiszolgálót és az alternatív DNS-kiszolgálót manuálisan kell 
beadni. 
 

 

               

               

              
Aktiválja a hálózat tesztjét bekapcsoláskor, hogy a hálózat állapota bekapcsoláskor 
automatikusan ellenőrizve legyen. Ha nincs hálózati összeköttetés, automatikusan 
megjelennek a hálózatbeállítási opciók. Inaktiválja a funkciót, hogy ne történjen meg a 
hálózat státuszának az ellenőrzése. 

 

               

               

               

 Dátum és pontos idő A dátum és a pontos idő beállítása  

              

Az időkijelzés formátumának a beállítása. A rendelkezésre álló  opciók: 12- vagy 24-órás 
időkijelzés.  

              A dátum formátumának a beállítása: ÉÉÉÉ/HH/NN - NN/HH/ÉÉÉÉ - HH/NN/ÉÉÉÉ)  

 Ébresztő Két ébresztő és egy rövid ébresztő áll rendelkezésre.  

              Az 1. és a 2. ébresztőhöz be lehet állítani az ébresztési időt, az ébresztés-ismétlést 
(naponta, egyszer vagy hétköznapokon), az ébresztés forrását (hang, dallam, internetrádió) 
és az ébresztés hangerejét. 

 

               

               

              Ha a készülék ébresztéskor nem tud kapcsolatot teremteni az internet-rádióállomással, 
dallammal ébreszt. 

 

               

              Állítsa le az ébresztőt a készenléti üzemmód gombjával. Ha másik gombot nyom meg, az 
ébresztés 5 perc múlva megismétlődik. 

 

               

              

A szundikálás ébresztővel 5/10/20/30/60/90/120 perces időközökben ébresztheti magát. Az 
idő eltelte után megszólal egy hangjelzés. 

 

               

               

 Timer (időzítő) Visszaszámláló időzítő 00:00 - 99:59 percig  

 Sprache (nyelv) English /Deutsch / Espanol / Francais / Portugese / Nederlands / Italiano /  

              Pусский / Svenska / Norske / Dansk / Magyar / Cesky / Slovensky / Polski /  

              Turkce / Suomi  

 

Dimmer 
(fényerősz
abályzó)  Állítsa be a kijelző fényerejét a normál- és az energiatakarékos üzemmódra.  

 Anzeige (kijelzés) A kijelzés átállítható a színes és a fekete-fehér (monokróm)   

              között.  

 
Energie-
Verwaltung  

Ha nem használja a készüléket, a beállított idő (5/15/30 perc)  eltelte után a készülék 
automatikusan a készenléti üzemmódba 

 

 
(energia-
gazdálkodás)  

              lép. A funkció inaktiválásához válassza az Ausschalten (kikapcsolás) opciót.  
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Schlaftimer 
(elaltatás-
időzítés) Válassza ki a kívánt elaltatási időt 15/30/60/90/120/150/180 perc közül, a 

készülék a beállított idő eltelte után kikapcsolódik.             

Zwischen
speicher  Állítsa be a köztes tárolás idejét (2/4 vagy 8 mp) a zene- 
(köztes 
tároló)  lejátszás számára. 
FM-
beállítás  Válasszon a „Mono“ és a „Stereo“ üzemmód között. 
Wetter 
(időjárás) Aktiválja/inaktiválja az időjárás-előrejelzés megjelenítését a készenléti 

üzemmódban. Válassza ki a kívánt hőmérsékleti egységet (℉ vagy ℃), és 
adja be a kívánt tartózkodási helyét. Aktiválás esetén a készenléti 
üzemmódban az időjárás-előrejelzés a pontos idővel váltakozva jelenik meg 
a kijelzőn (10-10 másodpercre). 

            

            

            

            

Lokale-Station 
(helyi rádióadó) Adja be itt a tartózkodási helyét a helyi internet-rádióállomások számára. 

Tartózkodási helyét akár kézzel is beadhatja, vagy hagyhatja, hogy a 
rendszer automatikusan meghatározza az aktuállis tartózkodási helyét az IP-
cím alapján. A beadott/meghatározott tartózkodási hely rádióállomásai a 
„Lokale Station“ (helyi rádióállomás) listában jelennek meg. 

Beállítások  

            

            

            

Lejátszás Válassza ki a Media Center lejátszási üzemmódját - ki (nincs ismétlődő- vagy 
véletlenszerű lejátszás), az összes szám megismétlése, az egyik szám 
megismétlése vagy véletlenszerű lejátszás közül. 

Beállítás 
            

A készülék A DLNA alapértelmezett készülékneve "AirMusic", de tetszése szerint 
átnevezheti. 
             

            Az "Air Music Control App" alkalmazással a kijelzőn megjelenik az kezelési 
alkalmazásból történő letöltéshez és telepítéshez szükséges QR-kód.             

Equalizer 
(szűrő) 

Kilenc lehetséges hangzás-beállítás: Normal / Mittig (szűretlen) / Jazz / Rock 
/ 

            Soundtracks (filmhang) / Klassik / Pop / Nachrichten (hírek)/ myEQ 

A lejátszás 
folytatása 

Ha bekapcsolja a készüléket, alapértelmezésben az utoljára hallgatott 
internetrádióadót szólaltatja meg (An = be). Ha ezt az opciót az „Aus“ (ki) 
beállításra váltja át, bekapcsolás után a főmenüben várakozik.             

 

Szoftver-frissítés  Ha rendelkezésre áll korszerűsített szoftververzió, a rendszer felszólítja  
Önt, hogy végezzen frissítést. Mielőtt elindítana egy szoftver-frissítést, 
győződjön meg arról, hogy a készülék stabilan a hálózatra van 
csatlakoztatva. Ha a frissítés közben megszakad a hálózati csatlakozás, a 
készülék tartósan károsodhat. 

 

A gyári beállítások visszaállítása 
 Ez a funkció visszaállítja a készüléket a szállításkori állapotába,  erősítse meg ehhez 
a felkérést. 
 

DLNA/UPNP 
A készülék alapértelmezett DLNA-nevét tetszése szerint megváltoztathatja. A következő 
információk az alapvető lépések a zene streameléséhez egy másik számítógépre vagy egy 
médiaszerverről. 
Alkalmazza ehhez a szoftver vagy a felhasznált alkalmazás utasításait. A streaming tárgyául 
szolgáló zenefájlok formátuma feltétlenül MP3, WMA, WAV vagy AAC kell legyen.  
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UPnP 

➢  Csatlakoztasson egy számítógépet a hálózatra. 
 

➢ Kapcsolja be a rádiót, és győződjön meg arról, hogy egyazon hálózaton vannak. 
 

➢ Nyissa meg a UPnP szoftvert, pélldául a Windows Media Playert (11-es vagy későbbi verzió), vagy 
egy másik, azonos funkciókat nyújtó szoftvert.

 

➢  Engedélyezze adott esetben a rádiót az UPnP szoftverben a streamelésre.
 

➢  Adja hozzá a médiakönyvtárhoz a zeneszámokat vagy albumokat, és indítsa el a streamelést. 
 

➢  A zenét más zene-szerverről, pl. egy okostelefonról (android) is streamelheti.
 

➢  Csatlakoztassa az okostelefont a hálózatra. 
 

➢  Telepítsen egy Media Sharing App alkalmazást a Google Play-ről.
 

➢  Adja hozzá a streamelni kívánt zeneszámokat az alkalmazáshoz. 
 

➢  A szerver beállítása után válassza ki a zenét és a lejátszást a rádión.
 

DLNA 
Az UPnP mellett a rádió a DLNA funkciót is támogatja. Ossza meg a zenefájlokat számítógépéről vagy 
androidos okostelefonjáról, és vezérelje a zenelejátszást számítógépéről, androidos okostelefonjáról 
vagy iPhone/iPad készülékéről. 
A számítógép rendszerfeltételei a DLNA-hoz legalább Windows 7 és Windows Media Player 12 
telepítés az alábbiak szerint: 

 Először engedélyezze a médiát a Windows Media Player alkalmazásban, és kapcsolja 
be a Medien Streaming (média streaming) opciót. 
 Nyissa meg a Windows Media Playert, és engedélyezze a lejátszó vezérlését. 
 A zeneszám kiválasztása után nyomja meg a jobb egérgombot, és válassza ki a 
„Wiedergeben auf“  

 (lejátszás...-on) opciót. 
  Megnyílik egy lejátszás-vezérlő ablak. 
  Megkereshet és letölthet egy tetszőleges  ingyenes vagy fizetős DLNA-alkalmazást is, 
ilyen pl. a Blase UPnP, Twonky Beam a Google-tól vagy az Apple-tól. 

 Még akkor is, ha a zenét más szerverek vezérelni tudják, egyes alkalmazások nem 
tudják maguk streamelni a zenét. 
 Vezérelje a zene lejátszását az alkalmazásban az alábbiak szerint: 
 Válassza ki a rádiót lejátszóként. Egyes alkalmazások lehetővé teszik a lejátszást 
egyszerre különböző lejátszókon is. 
 Válassza ki a kívánt szervert és zenét. Némelyik alkalmazásban létrehozható egy 
lejátszási lista (Playlist) is. 

 Ha az IR6000 Link DLNA-funkcióját használja, akkor csak a hangerőszabályzót 
használhatja, és a rádiót készenléti üzemmódba kell kapcsolnia.  

AIR MUSIC APP 
A menüben: Az Einstellungen (beállítások) / Gerät (eszköz) / AirMusic Control App megjelenít egy QR-
kódot, olvassa be azt, és végigvezeti Önt az AirMuisc Control alkalmazás telepítésén a Google Play 
Store-ban vagy az Apple Store-ban. Ezzel az alkalmazással a készüléket okostelefonjával vagy 
táblagépével kezelheti.  
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AUX IN 
 

Az Aux In-üzemmódban a készülék lejátssza egy külső forrás audiojeleit, mint pédául egy 
MP3-lejátszó. 

➢  Állítsa alacsonyra a rádió és az audio-forráskészülék hangerejét.
  

➢  Csatlakoztassa a külső audioforrást az AUX IN 3,5 mm-es sztereohüvelyre. 
  

➢  Nyomja meg vagy a "MODE” gombot addig, amíg meg nem jelenik a kijelzőn az "AUX IN" 
kiírás, vagy válassza ki az "AUX" opciót a főmenüben.í

  

➢  Állítsa most be a rádió hangerejét (és ha kell, az audioforrásét is) a kívánt értékre.
 

 

 

  MŰSZAKI ADATOK 

Tápfeszültség :  Csak az együttszállított hálózati tápegységet használja. 
  Típusszám: HKP12-0701500dV 

  Hung Key Industrial Co., Ltd. 

Bemeneti feszültség : 100-240V~, 50/60Hz 

Kimeneti feszültség : 7 V= 1,5 A 

Telepes üzem :  4 db AA R6/LR6 6 V 
URH 
frekvenciatartomány  :  87,5 – 108,0 MHz 
Wi-Fi kapcsolat 
lehetősége : IEEE802.11b/g/n 

Biztonsági protokol :  WEP / WPA / WPA2 / WPS 

Csatlakozások : AUX-IN 3,5 mm-es hüvely  
Audio 
kimenőteljesítmény : 1 x 5 Weff 

Teljesítményfelvétel : <1 W 
készenléti üzemmódban    

 

   IMPORTÁLJA 

Wörlein GmbH Tel.: 
 
+49 9103 71 67 0   

Gewerbestrasse 12 Fax.:: 
 
+49 9103 71 67 12   

D 90556 Cadolzburg e-mail: service@soundmaster.de 

Németország web: 
www.soundmaster.d
e    

 
A műszaki változtatások és a nyomtatási hibák joga fenntartva.    
Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de  
Sokszorosítás csak a Woerlein GmbH kifejezett engedélyével.  
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