
 

IR 2A V1_07-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WLAN-
internet/URH-rádió 

adapter 
 

IR 2A 
 
 
 

Használati útmutató 



 
 

 

Előszó 
Ez a használati útmutató segítségére van a rádió,  

• a következőkben berendezés vagy készülék, 

• rendeltetésszerű és 

biztonságos használatában. 

Ennek a használati útmutatónak a 
célcsoportja 
A használati útmutató azoknak szól, akik a készüléket 

• felállítják, 

• kezelik, 

• tisztogatják 

• vagy eltávolítják.  

Ennek a használati útmutatónak a 
szerkezeti tulajdonságai  

 
A használati útmutató különböző elemei következetes 
formai jegyekkel vannak ellátva. Ilyeténképpen könnyen 
megállapíthatja, hogy éppen 

normál szövegről, 

• felsorolásról vagy 

�� műveleti lépésekről van 

szó. 

 
 

Ritkán előfordulhat, hogy a készülék szoftverje „lefagy“, és a 
készülék már nem reagál a kezelőszervekre.  Ebben az esetben 
tegye azt, ami a 29. oldalon van leírva. 

 
 
 
 

Az említésre kerülő cégek, intézmények vagy márkák nevei 
védjegyek vagy a mindenkori tulajdonos bejegyzett 
védjegyei. 

Cserealkatrészek és tartozékok: 
A készülék számára alkalmas tartozékok és cserealkatrészek 
hozzáférhetőségéről egész nap érdeklődni lehet a http://www.dual-
shop.de/cserealkatrésze-zubehoer/ honlapon. 
Vegye figyelembe, hogy csak németországi címre tudunk alkatrészt küldeni.  
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Biztonság és az internetrádió felállítása 

 
Biztonság és a készülék felállítása 
Figyelmesen olvassa el az összes biztonsági előírást, és 
őrizze meg a későbbi utánanézés számára. Fogadja el az 
ebben a használati útmutatóban és a készülék hátoldalán 
olvasható összes figyelmeztetést és tudnivalót.   

  Biztonság 

Óvatosan bánjon a hálózati tápegységgel! 
• A dugasztápegységet csak 100-240 V~, 50/60 Hz 

feszültségértékű hálózati dugaszaljba szabad 
csatlakoztatni. Ne próbálja meg a készüléket más 
feszültségről működtetni. 

• Csak az együttszállított dugasztápegységet használja.  

• A dugasztápegységet csak a szabályszerűen befejezett 
telepítés után szabad csatlakoztatni. 

• Ha hibás a dugasztápegység,, vagy ha egyéb hibája 
van a készüléknek, nem szabad használatba venni. 

• A dugasztápegységet csak a dugaszolójánál fogva 
szabad az aljzatból kihúzni, és nem a kábelnél fogva. 

• A tűz és az áramütés veszélyének a kizárása 
érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy 
egyéb nedvességnek. 

 
• A készülék ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy 

nedvességgel. 

• Ne használja a készüléket fürdőkád, úszómedence vagy 
fröccsenő víz közelében. 

• Nem szabad folyadékkal töltött edényt, pl. virágvázát 
a készülékre állítani, mert feldőlhet, és a kifolyó 
folyadék jelentős kárt okozhat, és elektromos 
áramütés veszélye is fennállhat. 

• Ha idegen test vagy folyadék kerülne a készülék 
belsejébe, húzza ki azonnal a hálózati dugót a 
konnektorból. Vizsgáltassa meg szakemberrel a 
készüléket, mielőtt újra használatba venné. Ellenkező 
esetben áramütés érheti. 

• Ne nyissa fel a házat! Ellenkező esetben áramütés 
érheti. 

• Soha ne próbálja a készüléket személyesen 
megjavítani. Forduljon minden esetben 
vevőszolgálatunkhoz. 

• Semmi esetre se nyissa fel a készüléket, azt csak 
szakember teheti. 

• Idegen tárgy, pl. tű, érme, stb. ne kerüljön a készülék 
belsejébe. 

• Ne állítson nyílt tűzforrást, pl. égő gyertyát 
készülékre. 
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• Gyerekek nem használhatják felügyelet nélkül ezt a 
készüléket. 

• Bízza a karbantartást szakemberre. Máskülönben 
veszélyezteti saját magát és másokat. 

• Ne érjen a készülék hátoldalán lévő 
csatlakozóérintkezőkhöz fémtárgyakkal vagy az ujjával. 
Ennek a következménye rövidzár lehet. 

• Még kikapcsolt állapotban is összeköttetésben marad a 
készülék a hálózattal. Húzza ki a hálózati tápegység 
dugóját a dugaszaljból, ha hosszabb ideig nem fogja 
használni a készüléket. Csak a dugót húzza, és ne a 
kábelt. 

• Ne hallgasson zenét nagy hangerővel. Ez 
maradandó halláskárosodást okozhat. 

• Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy 
szellemi fogyatékosok (gyerekeket is beleértve) vagy 
tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkezők 
használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy 
felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék 
használatára.  

• A gyerekekre figyelni kell, hogy ne használják 
játékszernek a készüléket.  

• Tilos átépíteni a készüléket. 
• A sérült készüléket, ill. sérült tartozékokat már többé 

nem szabad használni. 

Az elemek kezelése 
• Figyeljen arra, hogy az elemek ne kerüljenek gyerek 

kezébe. A gyerekek az elemeket a szájukba vehetik és 
lenyelhetik. Ez komoly egészségkárosodást okozhat. 
Éppen ezért tartsa az elemeket gyerekek számára 
elérhetetlen helyen. Lenyelés esetén azonnal hívjon 
orvost! 

• A normál elemeket nem szabad tölteni, más módon 
reaktiválni, szétszedni, melegíteni vagy nyílt tűzbe dobni 
(robbanásveszély!) 

• Időben cserélje ki a kimerülő félben lévő elemeket. Az 
elemek berakása előtt tisztítsa meg az elemek és a 
készülék érintkezőit. 

• Az elemeket mindig egyszerre cserélje, és azonos típusú 
elemeket használjon.  

• Helytelenül berakott elemek esetében robbanásveszély 
áll fenn! 

• Ne próbálja meg feltölteni, szétszedni, 100°C feletti 
hőmérsékletre felmelegíteni vagy tűzbe dobni az 
elemeket. 

• A kimerült elemeket azonnal távolítsa el. Csak helyes 
típusú és helyes gyártási számú elemeket rakjon be. 
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Figyelem! 
• Ne tegye ki az elemeket szélsőséges körülményeknek. 

Ne rakja fűtőtest tetejére, ne tegye ki közvetlen 
napsütésnek őket.  

• A kifolyt vagy sérült elem a bőrrel való érintkezéskor 
felmarhatja a bőrt.  Ilyen esetben használjon megfelelő 
védőkesztyűt. Egy száraz ruhával tisztítsa az elemtartót.  

• A normál elemeket nem szabad feltölteni, 
felhevíteni vagy tűzbe dobni (robbanásveszély!). 

Fontos tudnivalók az eltávolításról: 
Az elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak, amelyek az 
egészséget és a környezetet károsítják.  
A készülékben elemek vannak, amelyekre a 2006/66/EG Európai 
Irányelv vonatkozik. Az elhasznált elemeket nem szabad a 
háztartási hulladékkal együtt eltávolítani. 

Tájékozódjon az elemek elkülönített eltávolítására vonatkozó helyi 
rendelkezésekről, mivel a helyes eltávolítással megvédi a 
környezetet és az embert a káros következményektől. 

Ezek a jelölések láthatók a károsanyagokat 

tartalmazó elemeken: 

A készülék felállítása 
• Állítsa a készüléket szilárd, biztos és vízszintes alapra. 

Gondoskodjon jó szellőzésről. 
• Ne állítsa a készüléket puha alapra, például szőnyegre, 

takaróra, vagy függöny és faliszőnyeg közelébe. A 
szükséges légáramlást ezek megakadályozhatják, ami 
esetleg a készülékben tüzet kelthet. 

• Ne takarja le a készüléket függönnyel, takaróval vagy 
újságokkal. 

• Ne állítsa a készüléket hőforrás, pl. fűtőtest közelébe. 
Kerülje a közvetlen napsütést, és a szokatlanul poros 
helyeket. 

• Gondoljon arra, hogy a készülék lábai adott esetben 
nyomot hagynak egyes bútorfelületeken. Alkalmazzon 
védőalátétet a bútor és a készülék között. 

• Ne állítsa fel a készüléket magas páratartalmú 
helyiségben, például konyhában vagy szaunában, mivel a 
páralecsapódás a készülék tönkremenetelét 
eredményezheti. A készülék száraz környezetben és 
mérsékelt égövben való használatra készült, nem szabad 
kitenni csepegő vagy freccsenő víznek. 
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• Tartsa távol a készüléket erős mágneses teret keltő 
készülékektől. 

• A készülék közvetlen közelében lévő energiatakarékos 
lámpák adott esetben károsan befolyásolhatják a 
működését. 

• Ne tegyen semmilyen nehéz tárgyat a készülékre. 
• Ha az internetrádiót hideg helyről viszi meleg helyre, a 

készülék belsejében pára csapódhat le. Ebben az 
esetben várjon néhány órát, mielőtt használatba veszi. 

• A hálózati kábel vagy a dugó legyen mindenkor könnyen 
hozzáférhető, hogy a készüléket gyorsan le lehessen 
választani a hálózatról. Úgy vezesse a hálózati kábelt, 
hogy senki ne botolhasson meg benne. 

• A dugaszalj legyen lehetőleg közel a készülékhez. 
• A hálózati csatlakozódugót teljesen be kell nyomni a 

dugaszaljba. 

• Csak megfelelő, könnyen hozzáférhető hálózati 
csatlakozóaljat használjon, és kerülje el a dugaljsávok 
használatát! 

• Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati dugót, 
elektromos áramütés veszélye áll fenn! 

• Hiba esetén, vagy ha füst lép ki a készülékből, vagy 
szagot érezni, a hálózati csatlakozót azonnal húzza ki 
a dugaszoló aljzatból! 

• Zivatar kitörése előtt húzza ki a dugasztápegységet a 
dugaszaljból. 

• Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, 
húzza ki a hálózati dugasztápegységet a dugaszaljból. 

• Hálózati üzem: Vegye ki az elemeket, hogy kímélje őket, 
és óvja a készüléket a kiszivárgó elemsavtól. 

 

A túl nagy hangerő, különösen fejhallgató 
használatakor, maradandó halláskárosodást 
okozhat. 

 

Rendeltetésszerű használat 

A készülék URH-rádióadások vételére, továbbá internetről 
levett zenefájlok lejátszására szolgál. A fentiektől eltérő 
használat nem minősül rendeltetésszerűnek.             

Ez a készülék kizárólag magánhasználatra alkalmas, 
iparszerű alkalmazásra nem.  
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A készülék leírása A szállítás 

terjedelme 
Nézze meg, hogy megvan-e az összes alább felsorolt 
tartozék: 

• digitális rádióvevő, 

• távvezérlő elemmel 

• URH-huzalantenna 

• audio-összekötőkábel; RCA-jackdugó 

• dugasztápegység, 6V, 500 mA, 

• használati útmutató 

A készülék különleges tulajdonságai 
• Automatikus hálózatkeresés és beállítás a Varázsló 

segítségével 

• Hozzáférés több mint 10.000 rádióállomáshoz 

• A digitális zenekönyvtárának (UPnP) a lejátszása a 
„Media Player“ helyi hálózatán 

• Az állomáslista automatikus frissítése  

• Nincsenek pótlólagos díjak 

• Majdnem minden sztereó-berendezéshez, továbbá aktív 
hangszóródobozhoz 

Internetrádiója összeköti Önt a világ rádióállomásainak az 
ezreivel. Csatlakoztatás után készüléke a WLAN-kapcsolatán 
keresztül akár “Live radio” (élő rádióadás) folyamatos 
letöltését (streaming), akár un. podcastok hallgatását is 
lehetővé teszi. Ehhez a készüléket csupán össze kell kötni 
egy lejátszókészülékkel. 

További funkciók 
• A rádió veszi a 87,5–108 MHz-es URH-frekvenciasávot 

(analóg). 

• 10-10 adót, ill. internet-rádióadót lehet fix 
programhelyeken tárolni. 

• A kijelző meg van világítva. 

• A készülék rendelkezik egy sztereó audiokimenettel 
külső berendezés csatlakoztatásához. 

Rendszerfeltételek 
Hozzáféréssel kell rendelkeznie egy DSL-csatlakozáshoz, 
amelynek külön költsége lehet. Esetleg meg kell vizsgálnia és 
be kell állítania pl. a routerben (vagy a hozzáférési pontban 
(Access Point)) a hálózati beállításokat, az IP-kiosztást 
(statikus vagy dinamikus (DHCP) kiosztás). 

Adott esetben szüksége van az  internetrádió MAC-címére; 
amelyet a Hauptmenü, SystemEinstellungen, Internet-
Einstellungen, Einstellungen (főmenü, rendszer-beállítások, 
internet-beállítások, beállítások) útvonalon talál meg. 
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Ha a rendelkezésre álló WLAN kódot használja (WEP: 
Wired Equivalent Privacy vagy WPA: WiFi Protected 
Access), 

be kell adnia a megfelelő hozzáférési kódot. Csak ezután 
tudja összekapcsolni a készüléket az internettel. 

• Amennyiben a WLAN-router (az un. Access-Point, azaz 
hozzáférési pont) kód nélküli hozzáférésre van 
beállítva, nincs szüksége a hozzáférési kódra. 

• Ha a WLAN-hoz való hozzáférés ismert készülékekre 
van korlátozva, szüksége van a MAC-címre, lásd 8. o. 

• Készülékét a WPS-PBC-módszer segítségével is 
összekötheti a routerrel/hálózattal, amennyiben a router 
támogatja ezt. A PBC-módszer (Push-Button-
Configuration) egy szabvány  a biztonságos vezeték 
nélküli hálózat egyszerű beállítására. Lásd 16. o. 

Megjegyzés 

A készülék normál esetben a WLAN hozzáférési pont körüli 
kb. 30 méter sugarú körben működik. A hatótávolság erősen 
függ a helyi körülményektől. Így például a falak vagy 
betonfödémek, valamint a fém ajtótokok csökkentik a 
hatótávolságot.  

Ilyen esetekben egy hatótávolság-növelő telepítésével lehet 
megnövelni a WLAN-hálózat hatótávolságát. 
�� Üzembeállítás előtt győződjön meg arról, hogy be 

van-e kapcsolva a WLAN-router, és aktív-e a DSL-
hozzáférés. Vegye figyelembe a gyártó útmutatóját az 
adott készülékről. 

Ajánlunk átalánydíjas DSL-kapcsolati szerződést. 
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Kezelőszervek  
 

 
1                    2   3 4    5          6 

 
 

  

5 ANTENNA URH antenna csatlakozó 
huzalantennához 

6 POWER Be-/kikapcsoló 

- Típus tábla (hátlap) 
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Távirányító 
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Távirányító 

7  Bekapcsolás, készenlét 

8 OK Menü opciók aktiválása, igazolása 

9 � � � �  Menü navigáció 

  Frekvencia beállítása, 

  Előző adó, következő adó 

10 –Vol+ Hangerő növelés, csökkentés 

11 MENU Menü nyitás, zárás, egy lépés vissza a 
menüben 

12 MODE Üzemmód választás 

  Internet, zenelejátszó, FM (URH) 

13 I�� Előző zeneszám 

14 SCAN URH: Automatikus keresés 

15 1 ... 10 Számjegy gombok atároláshoz 
(lenyomva és tartva)/adók előhívása 

16 SLEEP Sleep (alvás) funkció 

17 SOOZE Snooze (szundi) funkció 

18 � � I következő zeneszám 

19 � II UPNP: Cím lejátszás, szünet 

20 MUTE Némítás 

21 INFO Információk megjelenítése 
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A készülék előkészítése a 
használatra 

 
Figyelem! 

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket egy sztereo-
berendezésre, először ki kell kapcsolni mindegyik 
készüléket, és ki kell húzni az adott készülék hálózati 
dugóját a konnektorból. Különben károsodhat a készülék. 

Audio-csatlakozás a sztereo-berendezésre, 
aktív hangszóróra 
�� Csatlakoztassa a készüléket a LINEOUT  

(vonalkimenet; 3,5 mm-es jackhüvely) (3) kimenetről pl. 
a berendezés AUDIO IN bemenetére. Az 
összekötőkábel együttszállított tartozék. 

A dugasztápegység csatlakoztatása 
Csatlakoztassa a készüléket az együttszállított 
dugasztápegységgel a hálózatra (100-240 V ~, 50/60 Hz). 

�� A készülék táplálásához először dugja be a hálózati 
tápegység tápkábelét a készülék 16. hüvelyébe (DC 
6V), majd dugja be a dugvilláját a hálózati dugaszaljba. 

�� Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápegység 
üzemi feszültsége megegyezik a helyi hálózat 
feszültségével, mielőtt bedugja a fali dugaszaljba. 
Támaszkodjon a típustábla adataira. 

Miután először csatlakoztatta a készüléket a hálózatra, a 
kijelzőn a „Welcome to Digitalradio“ üdvözlőszöveg jelenik 
meg. 

�� A WLAN első üzembeállítását lásd 14. o.  

�� A navigálást a menüben lásd 19. o. 

Megjegyzés 
Csak az együttszállított dugasztápegységet használja.  

Ha nem használja a készüléket, húzza ki a 
dugasztápegységet a konnektorból. Kihúzáskor a 
dugasztápegységet fogja, és ne a kábelt. Zivatar kitörése 
előtt húzza ki a dugasztápegységet a dugaszaljból. Ha a 
készüléket hosszabb ideig nem használja, pl. hosszabb 
utazás előtt, húzza ki a dugasztápegységet a hálózati 
dugaszaljból. 
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  A készülék előkészítése a használatra 
 

A működés közben keletkező hőt kielégítő légáramlással el 
kell vezetni. Emiatt nem szabad letakarni vagy zárt 
szekrénybe elhelyezni a készüléket. Gondoskodjon a 
készülék körül legalább 10 cm-es szabad térről. 

Az antenna vételének a javítása 
A vehető adók száma és minősége a felállítási hely 
körülményeitől függ.  Az együttszállított URH-huzalantenna 
kiváló vételt biztosít. 
�� Kösse rá az antennát az ANTENNA (5) csatlakozóra. 

Húzza ki az antennát a teljes hosszában. 

Az elemek berakása 
�� Tolja el a távvezérlő hátoldalán található elemtartó 

fedelét a nyíl irányába. 
�� Rakjon be 2 db AAA-méretű 1,5 

V-os alkáli típusú elemet helyes 
polaritással az elemtartóba. Az 
elemek része a szállításnak. 

�� Gondosan zárja vissza az 
elemtartó fedelét úgy, hogy a 
fedél  bepattanjon a helyére. 

• Időben cserélje ki a kimerülő félben lévő elemeket. 
• A két elemet mindig egyszerre cserélje, és azonos 

típusú elemeket használjon.  
• A kifolyó elemek károsíthatják a távvezérlőt. Ha 

hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt, 
vegye ki belőle az elemeket. 

 
Fontos tudnivalók az eltávolításról: 

Az elemek mérgező anyagokat tartalmaznak, amelyek 
károsítják a környezetet .  
�� Emiatt feltétlenül az érvényes törvényi 

rendelkezéseknek megfelelően távolítsa el az 
elemeket. Ne dobja az elemeket a normál háztartási 
hulladék közé. 

Megjegyzés 
Ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt, vegye 
ki belőle az elemeket. Máskülönben az elemek kifolyása 
károsíthatja a távvezérlőt. 

Ha csökken a távvezérlő hatótávolsága, ki kell cserélni az 
elemeket. 
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A WLAN beállítása 
 

 

A WLAN beállítása 
A készülék első bekapcsolása után 
megjelenik az 
Einrichtungsassistent (telepítő 
varázsló). Végezze el az 
alapbeállítást a WLAN beállításához 
és az internet-rádióadó 
hallgatásához. 

�� Állítsa be először a kezelés nyelvét („Language“). 
Németre German; magyarra  -> Hungarian 

Megjegyzés 
• Opció kiválasztása: Nyomja meg a  � � � �   (9) 

gombokat. 
• A kiválasztott opció aktiválása: Nyomja meg az OK (8) 

gombot. 
• Egy lépés vissza: Nyomja meg a  �   gombot. 
• A Varázsló végrehajtása: 

�� Válassza a JA opciót. Erősítse meg az OK (8) 
gombbal. 

�� Állítsa be az időkijelzés formátumát (24-órás vagy 
12-órás). 

�� Autom. frissítés Válassza ki a pontos idő 
szinkronizálásának a forrását. A pontos idő 
automatikusan állítható be az internetről (Update from 
Net). 

�� Ha nem választ frissítést, adja be kézileg a pontos 
időt és a dátumot. 

�� Válassza ki tartózkodási helyének az időzónáját. 

�� Állítsa be a nyári-, ill. a téli időt. 

Megjegyzés 

A készülék most elkezd keresni egy meglévő hálózatot. 

A Suchlauf (gyorskeresés)kiírás jelenik meg a kijelzőn. 

• A készülék első használatba vétele után most pár 
percet kell várnia. 

• Ha a készülék nem talál vezeték nélküli hálózatot, a 
kijelzőn a „Neuer Suchlauf“ (új gyorskeresés), ill. 
„Manuelle Konfig." (kézi konfigurálás)üzenet jelenik 
meg. 

�� Nézzen utána, hogy be van-e kapcsolva a router és 
a WLAN. 
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  A WLAN beállítása 
 

A WLAN ki kell küldjön egy SSID (Service 
Set Identifier) azonosítót (lásd a 
szövegdobozt). 
• Némely esetben a készülék 

több WLAN-hálózatot talál.  
�� Menjen végig a    (9) gombokkal a WLAN-

hálózatokon, és válassza ki a saját WLAN hálózatát az 
OK (8) gombbal. 

• Ha nyílt WLAN-ról van szó, az összeköttetés 
automatikusan épül fel. 

Egy biztonságos hálózatról, ill. a WEP („Wired Equivalent 
Privacy“) / WPA/WPA2 („Wi-Fi Protected Access“) 
kódolás beállításáról lásd a router használati utmutatóját is. A 
WPA2 jelenleg a legbiztonságosabb kódolási mód. Régebbi 
készülékeken esetleg nem áll rendelkezésre a WPA; ilyen 
esetben válassza a WEP kódolási módot. 

�� Győződjön meg arról, hogy a router DHCP-szervere 
aktív-e. A készülék ekkor automatikusan megkap egy, 
a DHCP által kiosztott hálózati címet. 
Máskülönben kézileg kell konfigurálnia az internet-rádiót, 
lásd 31. o. (csak hálózati ismeretekkel rendelkező 
felhasználó számára ajánljuk). 

�� Ha a WLAN nem küldi ki az SSID-t, kézileg kell 
konfigurálnia az internet-rádiót, lásd 31. o.  

Védett hálózatok 
• Ha kiválasztotta a WLAN hálózatát, és ez a WLAN 

kulccsal (Key) van védve, a kijelzőn a jelszó beadását 
kérő üzenet jelenik meg. 

 
• A kiválasztott karakter ki van jelölve. 

�� A (9) gombokkal válasszon egy betűt vagy 
karaktert. Tegyen különbséget a nagybetűk és a 
kisbetűk között. Nyomja meg ismételten a (9) 
gombokat, amíg a kívánt karakter nincs kijelölve. 

�� Erősítse meg a kijelölést az OK (8) gombbal. 

�� Az INFO (10 gombbal közvetlenül a BKSP 
(visszatörlés), OK ill. 

CANCEL (törlés) gombra kapcsolódik. 

�� A hibás beadás törlésére jelölje ki a 
BKSP gombot, és nyomja meg az OK (8) gombot. 

�� Jelölje ki a CANCEL gombot, és erősítse meg a 
kijelölést a OK (8) gombbal, hogy visszatérjen az SSID-
listára. 
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A WLAN beállítása 
 

 

�� Fejezze be a jelszó beadását azOK gomb 
kijelölésével és a OK (8) gombbal történő 
megerősítéssel. Elindul az összeköttetés felépítése, és a 
„Verbunden“ (összekötve) üzenet jelenik meg.  Majd 
fejezze be a Varázslót. 

�� Válassza ki az Internet rádió opciót, és nyomja meg 
a OK (8) gombot. 

• Az összeköttetés létrejön, és a kijelző átáll az 
internetrádió üzemmódra.  

Megjegyzés: 

A beadott WEP/WPA-kód tárolódik, és többé már nem kell 
beadni. 

�� Kapcsolja ki a router SSID-Broadcast funkcióját. 

WPS-összeköttetés 
Megjegyzés: Ha a router támogatja a WPS-t (WiFi 
Protected Setup), a WLAN-összeköttetést gombnyomással 
hozhatja létre.  

• A talált WLAN-hálózatok SSID-listájában megjelenik a 
[WPS]. 

�� Válassza ki a [WPS] opciót, és erősítse meg a 
választást a OK (8) gombbal. Válassza ki a Taste 
drücken (gombot nyomja meg) (Push Button), PIN 
módszert, vagy ugorja át a beállítást a WPS 
überspringenopció választásával. 

�� Taste drücken : Nyomja meg a WPS-gombot a 
routeren. A router elkezdi keresni a WPS-készülékeket. 

Megjegyzés: 

Információkat talál a WPS-funkcióról a router kezelési 
utasításában.  Vegye figyelembe a kijelzőn megjelenő 
megjegyzéseket. 

�� PIN: Válassza ki a  PIN opciót, és jegyezze fel a 
kijelzőn megjelenő PIN-kódot. Adja be a PIN-kódot a 
router menüjébe. 

�� Ha sikeresen létrejött az összeköttetés, a készülék 
kijelzőjén megjelenik egy üzenet. 

Adatbiztonság: 

Mielőtt a készüléket továbbadná, végezzen el rajta egy 
RESET-et, és a tárolt hálózati adatok törlődnek róla. 
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  Az általános készülékfunkciók kezelése 
 

Az általános készülékfunkciók 
kezelése 
A készülék bekapcsolása 
�� Nyomja meg a POWER (6), ill. a  (7) 

gombot, a készülék bekapcsolódik. 

• A kijelző bekapcsolódik.  

• A hálózati összeköttetés létrejön. 

• Az utoljára kiválasztott üzemmód aktív. 

Megjegyzés: 
A készülék használata előtt húzza ki teljes hosszúságában 
az antennát (5). 

�� A menüben való navigálást lásd a 18. oldalon. 

A készülék kezelése a távvezérlővel 

Az infravörös-távvezérlővel a berendezés legofontosabb 
funkcióit kényelmesen, a székéből vezérelheti. Ha a 
készüléket a távvezérlővel kezeli, vegye figyelembe a 
következőket: 
• Irányozza a távvezérlőt a készülék előlapján 

lévő távvezérlővevőre. 
• Látókapcsolatban kell lennie az adónak és a vevőnek. 

• Ha lecsökken a távvezérlő hatótávolsága, ki kell 
cserélni az elemeket. 

A maximális hatótávolság mintegy 6 méter a készülékkel 
szemben. 

 

A hangerő beállítása 
�� Nyomja meg a –VOL+ (10) gombot a kívánt hangerő 

beállításához  (ill. állítsa a csatlakoztatott készüléken). 

A forrás beállítása 
�� Nyomja meg ismételten a MODE (12) gombot, hogy 
bekapcsolja az  

• internet rádiót, lásd 19. o.; 

• a médialejátszót (Media Player), lásd 25 o.; ill. 

• az FM (URH) rádiót, lásd 26. o. 
 

A készülék kikapcsolása 
�� Nyomja meg a  (7) gombot, a 

készülék kikapcsolódik, a kijelző kialszik. Megjelenik a 
kijelzőn a dátum és a pontos idő. 

• Készenléti üzemmódban (Standby) a készülék ki van 
kapcsolva, de a hálózattal össze van kötve. 
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Navigálás a menüben 
 

 

Navigálás a menüben 
�� Nyomja meg a MENU (11) gombot . 

Megnyílik az aktuális lejátszási mód(internet rádió, 
Media Player, FM rádió) menüje. 

�� Lépjen át a   (9) gombokkal az almenükbe. 

�� Válasszon ki egy almenüpontot a OK (8) gombbal. 

�� A  (9) gombokkal menjen végig az almenüpont 
beállításain. 

�� Válasszon ki egy beállítást a OK (8) gombbal. 

�� Zárja le a menüt a MENU (11) gombbal. 
�� A   gombbal egy lépéssel visszajut. 

Menü-áttekintés 
�� Nyomja meg a MENU (11) gombot, és válassza ki a 

 (9) gombokkal a Hauptmenü (főmenü) > opciót. 

�� Erősítse meg a választást az OK (8) gombbal. A 
kijelzőn megjelenik a főmenü. 

 
 

 

 

 

 

�� Zárja le a menüt a MENU (11) gombbal. 

Főmenü Jelentés Oldal 
Internet Radio Internetrádió 

lejátszása 
19 

Media Player Zenefájlok lejátszása 
egy WLAN-on keresztül 
kapcsolódó PC-ről 
,szerverről 

 24 

FM URH rádió 26 

Schlummer SNOOZE (szundi) 29 

Wecker Ébresztő 28 

Systemeinstellungen Rendszerbeállítások 30 
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  Az internet-rádió kezelése 
 

Az internet-rádió kezelése 

Az internet rádió menüjének az áttekintése 
 

 

�� Nyomja meg az internet-rádió üzemmódban a 
MENU (11) gombot. A következő almenük 
jelennek meg: 

 

 
 

*) Ehhez be kell jelentkeznie a www.wifirádió-frontier.com 
honlapon, és létre kell hoznia egy fiókot a web-portálon, 
lásd  21. o. 

 

 

Senderliste  

Hauptmenü  

 

 

 
land  

Sender  

Podcasts  

 
fügten:  

Ön is hozzáadhat adókat manuálisan, amik ott 
nem szerepelnek 

Hilfe 
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Az internet-rádió kezelése 
 

 

A web-portál beállítása 
A web-portál kedvencek listáinak a kényelmes összeállítását, 
és új rádióadók hozzáfűzését teszi lehetővé. A készülékéhez 
való egyszeri csatolás után megtörténik az információk 
szinkronizálása. Ehhez egyszer generálni kell egy 
hozzáférési kódot a készüléken. 

A hozzáférési kód generálása 
�� Nyissa meg az internet-rádió üzemmódban a 

menüt, és válassza ott ki sorra a Senderliste 
(adólista) >, Hilfe > (súgó), Zugriffscode erhalten 
(hozzáférési kód megkapása >pontokat. 

A készülék generál egy hozzáférési kódot, amely csak 
rövid ideig marad érvényes. Jelentkezzen be lendületesen, 
és lehetőleg megszakítás nélkül. 

Egy fiók létrehozása 

�� Hívja le a www.wifirádió-frontier.com web-oldalt, és 
hozzon létre egy új fiókot.  

�� Adja be ehhez az email-címét, továbbá egy jelszót és 
a hozzáférési kódját. Jegyezze fel az adatait. 

 

 

A bejelentkezés megtörténte után beléphet, és 
számítógépéről kényelmesen összeállíthat különböző 
kedvencek listáit, és új rádióadókat fűzhet hozzá. 



21  

  Az internet-rádió kezelése 
 
�� Keressen meg ehhez egy rádióadót. 

�� A    gombra kattintva   hozzáfűzheti az adót 
egy meglévő listához, vagy létrehozhat egy új listát. 

 

 
�� Adja be a hozzáférési kódját. A készülék most 

"csatolva" van az adatokhoz. 
�� Lehívhatja a konfigurált kedvenc adókat. 

Egy adó kiválasztása 
�� Nyomja meg esetleg ismételten a MODE (12) 

gombot, hogy az internet rádió üzemmódra kapcsoljon. 

�� Válassza ki a (9) gombokkal a Sender (adók) > 

és a Länder (országok) >pontot, 
és erősítse meg a választást az OK (8) gombbal. 

• Az országok (Länder) kritérium először pl. 
kontinenseket jelöl meg, majd ábécé-sorrendben 
felsorolja az összes olyan országot, ahol internet 
rádióadók működnek. 

�� A   (9) gombokkal átfuthat az országlistán, és a 
kívánt országot a OK (8) gombbal megerősítheti. 

• A kijelzőn megjelenik az adólista. 
�� Válasszon az Alle Sender  (összes adó) >, 
Ausgewählte Sender (kiválasztott adók)közül, 

> vagy további kritériumok, pl. Jazz > alapján. 

�� Válassza ki a kritériumokban a kívánt adót, és 
erősítse meg az OK (8) gombbal. Megkezdődik az adó 
lejátszása. 

Megjegyzés 

Ha az adó podcastokat is tartalmaz, kinyílik egy további 
választási lista. Válassza ki vagy az adót, vagy a podcastokat. 
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Az internet-rádió kezelése 
 

 

Adótárolás (PRESET) 
�� Adók beállítása 

�� Nyomja meg a kívánt számjegygombot (15), és tartsa 
kb. 2 másodpercig megnyomva. 

�� Az adó tárolódik a memóriahelyen. 

A PRESET (programozott) adók 
kiválasztása. 
�� Adók kiválasztása: nyomja meg az adott 
számjegygombot (15). 

Podcastok 
A podcastok lehetőséget nyújtanak arra, hogy számtalan az 
interneten tárolt programot meghallgasson. Ennek a 
segítségével elmulasztott adásokat is meghallgathat, vagy 
még egyszer meghallgathat olyan adásokat, amelyek 
különösen tetszettek. 

Podcastokat általában rádióadókon kereshet, de ahelyett, 
hogy adót választana ki, és élőben hallgatná, válassza ki a 
Podcast opciót. Vagy válassza ki a Senderliste (adólista) 
> menüben a Podcast pontot. 

Megjegyzés 
Nem minden adó szolgáltatja az adásait podcastként. Azt az 
időtartamot is az adó határozza meg, hogy meddig áll 
rendelkezésre egy podcast. A podcastok gyakran egy hétig 
állnak rendelkezésre, míg sok hosszabb időre is. 

További kezelés 
 

 

Megjegyzés 
Vannak más átviteli szabványt alkalmazó internetadók. 
Ezeket nem lehet fogni rádiójával. Némelyik internetadót 
szándékosan csak számítógéppel és web-böngészővel 
lehet fogni, ha el vannak fogadva a reklámok és a 
videoklipek. 
Ezeket az adókat nem lehet fogni rádiójával. 

Gomb Funkció 

 

Station List (állomás lista) menü megnyitása 

 

INFO 

 
 

MENU  
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A Media Player kezelése 
A Media Player programmal zenét lehet pl. egy hálózatról 
engedélyezni, úgynevezett UPnP-szervereket lehet lejátszani. 

Az internetrádió le tud játszani számítógépén lévő 
zeneszámokat, amelyeket Ön pl. a Windows Media Player 
legalább 11. verziójával kezel. Zenét egy Apple MAC 
számítógépről akkor játszhatja le, ha rendelkezik egy 
streaming szoftverrel, ilyen pl. a MediaTomb vagy az 
EyeConnect. 

Megjegyzés 

Gondoljon arra, hogy a WMP 11 segítségével csak 
másolásvédelemmel  nem rendelkező fájlokat tud 
lejátszani. 

Apple MAC: Telepítenie kell egy UPnP-programot ahhoz, 
hogy hozzáférjen az iTunes Library könyvtárhoz. 

A Media-Player használata UPnP-
szerverként 
A Windows Media-Player 11 (WMP11) UPnP-
médiaszerverként alkalmazható (Universal Plug and Play). 
Telepítés után a Media-Player 11 létrehoz egy könyvtárat, 
amely tartalmazza a számítógépén (PC/MAC) található 
összes médiaadatot. Ahhoz, hogy ezt a könyvtárat az 
internetrádión használhassa, hozzáférésről kell 
gondoskodnia. Ha még nem ismeri jól az UPnP-re alkalmas 
készülékeket, 

további információkat talál erről a www.upnp.org web-oldalon. 
A készüléket általában automatikusan felismeri a számítógép, 
és az alábbi ablakot nyitja meg: 

 
�� Most megnyithatja a hozzáférést a médiakönyvtárhoz a 

„Zulassen“ (engedélyez) vagy a „Freigabeeinstellungen...“ 
(engedélyezési beállítások) paranccsal. 

 

 
�� Aktiválja a „Freigabe von Medien“ (médiák 

engedélyezése) jelölődobozt, és kattintson az „IR 2A“ 
szövegre. Ezután kattintson rá a 
„Zulassen“ (engedélyez) és az „Übernehmen“ (átvesz) 
szövegdobozra. 
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�� Ha nem működik az automatikus felismerés, nyissa 

meg a Mediaplayert. 
�� Kattintson a Medienbibliothek (médiakönyvtár) és a 
Medienfreigabe (médiaengedélyezés) menüpontra. 

 

 
 
�� Megjelenik az engedélyezési ablak. 

 

 

�� Engedélyezze a Media-Player 11 hozzáférést. 

A Media Player menüjének az 
áttekintése  
�� Nyomja meg Media Player üzemmódban a MENU 
gombot. 

11. A következő almenük jelennek meg: 
 

 

Megjegyzés a lejátszási listáról (Playlist): 

�� Abból a célból, hogy hozzáfűzzön egy zeneszámot a 
lejátszási listához, nyomja meg az OK (8) gombot, és 
tartsa megnyomva. A szám hozzácsatolódik a listához. 

 

Wiedergabeliste  

Wiederholen 

Zufallswiedergabe 

 

 

Hauptmenü  
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  Az internet-rádió kezelése 
 

Hozzáférés a közös médiumokhoz 
�� Ha a készülék össze van kötve a WLAN hálózattal: 

�� Addig nyomogassa a MODE (12) gombot, amíg a 
Media Player menü meg 

nem jelenik. 

�� Erősítse meg a  Gemeinsame Medien > (közös 
médiumok) menüpontot az 

OK (8) gombbal. 

�� Ha befejeződött a keresés, válassza ki a  (9) 
gombokkal az engedélyezett könyvtárat. Erősítse meg 
az OK (8) gombbal. 

A keresés befejezése után megjelennek a kijelzőn a könyvtár 
adatai. Most lapozhat a megtalált albumok között, ill. 
rendezheti őket az 

• Alle Lieder (összes zeneszám), 

• Genre (műfaj), 

• Interpreet (előadó) vagy 

• Verzeichnis (könyvtár) szerint.  

Ezenkívül vannak lejátszási listák és egy keresési funkció. 

Navigálás a könyvtárakban 
 

gomb funkció �  A könyvtárban egy szinttel feljebb visz. 

SELECT 
(választó) gomb

Megnyitja a könyvtárat, 

 kiválasztja a lejátszandó zeneszámot (PLAY) � � � �  Vissza, előre a könyvtárban 

INFO Internetrádió: pontos idő, dátum, (zene)szám, 
ő óleírás, műfaj, hely, megbízhatóság, átviteli 

épl. 128 kbps, Codec pl. MP3, mintavételi 
sebesség pl. 44.1 kHz, puffer 

MENU  Menü, lásd  24 o. 

 
Keresési funkció 

Kereshet a zeneszám, az előadó, az albumok szerint. 

�� Válassza a � � � �  (9) gombokkal a <Suchen>  
(keresés) pontot, és erősítse meg az OK (8) gombbal. 

�� Adja be a nevet (lásd 15. o.), majd válassza ki az OK  
szövegdobozt, és erősítse meg a OK (8) gombbal. 
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Az URH-rádió kezelése 
 

 

Az URH-rádió kezelése 
�� Kapcsoljon a MODE (12) gombbal az FM rádióra 

(URH). Ehhez esetleg többször is meg kell nyomni a 
gombot. 

�� Irányozza be a huzalantennát, és húzza ki a teljes 
hosszában. 

�� Keressen kézzel adókat a �  �   (9) gombok 
segítségével. Minden egyes rövid gombnyomás 0,05 
MHz-cel továbbviszi az URH-frekvenciát. 

�� A �  �   (9) gomb hosszú ideig történő megnyomása 
elindítja a gyorskeresést.  

�� Az adó-gyorskeresést a OK (8) gomb 
megnyomásával is elindíthatja. 

A mindenkori adófrekvencia megjelenik a kijelzőn. 

Megjegyzés: 
Az URH-adók vétele általában sztereó hanggal történik, a 
kijelzőn megjelenik a sztereóvétel szimbóluma. Ha zavart az 
URH-vétel sztereó minősége, a menüben átkapcsolhat a 
„Mono only“ (csak monóban) üzemmódra. Ekkor 
lecsökkennek a vétel zavarai. 

Megjegyzés: 

Gyengébb adók beállítására használhatja a kézi adókeresést. 

A menüben beállíthatja a Suchlauf Einstelllung 
(gyorskeresés beállítása) pontban azt, hogy az 
automatikus adókeresés csak az erős adókat találja meg 
(Nur kräftige adó: Ja), vagy az összes adót keresse (Nur 
kräftige adó: nein). 

Adótárolás (PRESET) 
�� Adók beállítása 

�� Nyomja meg a kívánt számjegygombot (15), és tartsa 
kb. 2 másodpercig megnyomva. 

�� Az adó tárolódik a memóriahelyen. 

A PRESET (programozott) adók 
kiválasztása. 
�� Adók kiválasztása: nyomja meg az adott 
számjegygombot (15). 
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  Az URH-rádió kezelése 
 

Az FM-menü 
áttekintése 

URH-vétel RDS-információkkal 

Az RDS egy eljárás kiegészítő információk átvitelére URH-
adókon. Az RDS adóállomások elküldik az adó nevét vagy a 
műsorfajtát.  Ezek megjelennek a kijelzőn. 

Az RDS-információkat is sugárzó URH-adók vételekor 
megjelenik a kijelzőn az adó neve. És az RDS-szimbólum. 

�� Az INFO (21) gomb segítségével lépegethet a PTY 
(műsorfajta), rádiószöveg, dátum, frekvencia között. 
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A pontos idő és az ébresztési idő beállítása 
 

 

A pontos idő és az ébresztési idő 
beállítása 
Megjegyzés 

Az üzembeállítás és az első használat előtt ellenőrizze a 
pontos időt, és adott esetben állítsa újra be. 
Hálózatkimaradás esetén a pontos időt újra be kell állítani. 

A pontos időt a WLAN (internet) automatikusan állítja be. 

A pontos idő készenléti üzemmódban (Standby) látható. Két 
különböző ébresztési időt lehet beprogramozni. Aktív 
ébresztési funkció esetén a harang-szimbólum látható a 
kijelzőn. 

Megjegyzés: 

Az időkijelzési  módot a pontos idő menüjében lehet 
megváltoztatni. 

Az ébresztési idő beállítása 
�� Nyomja meg a MENU (11) gombot, és válassza ki a � � � �  (9) gombokkal a Hauptmenü  (főmenü), majd a 

Wecker  (ébresztőóra) pontot. Erősítse meg minden 
esetben az OK (8) gombbal. 

�� Válassza ki az ébresztési időt, pl. a Wecker 1 opciót. 

�� Az alábbi beállításokat választhatja ki 
(értékváltoztatás a � � � �   (9), beállítás átvétele az OK 
(8) gombbal). 

Status • Ki, 
• Naponta, 
• egyszer, 
• hétvégén vagy 
• munkanapokon 
(Ha Einmal (egyszert) választ, utána 
kiválaszthatja a kívánt dátumot) 

Weckzeit Kívánt ébresztési idő beállítása 

Modus • Internetrádió, 

• URH 
• vagy zümmer 

Programm „Zuletzt gehört“ (utoljára hallgatott vagy 
tárolt) 

Lautstärke 1 ... 32 (hangerő) 

Speichern  
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  A pontos idő és az ébresztési idő 
beállítása 

 
�� Válassza ki a „Speichern“ (tárolás) szövegdobozt, és 
erősítse meg az OK (8) gombbal. 

�� A kijelzőn a > Wecker gespeichert  (ébresztés 
tárolva) üzenet jelenik meg. A beállítás ezáltal tárolásra 
került. 

�� A beállított ébresztési funkciót a kijelzőn megjelenő 
szimbólum jelzi. 

A beállított ébresztési időpont elérésekor a készülék a 
kiválasztott forrással és hangerővel bekapcsolódik. 

Megjegyzés 

Áramkimaradás esetén, vagy ha véletlenül kihúzta a hálózati 
dugót, az ébresztőóra nem működik. 

�� Szükség esetén ellenőrizze az időpont beállítását. 

Az ébresztőóra kikapcsolása az 
ébresztés után 
�� Nyomja meg a  (7) gombot az 

ébresztőóra teljes kikapcsolásához. 

�� Nyomja meg a SNOOZE (17) gombot a szundikálás-
funkció bekapcsolása céljából. Változtassa meg a 
szundikálási időt a SNOOZE (17) gomb többszöri  
megnyomása által. 

Az ébresztőóra kikapcsolása 
�� Nyomja meg a MENU (11) gombot, és válassza ki a 

���� (9) gombokkal a Hauptmenü  (főmenü), majd a 
Wecker  (ébresztőóra) pontot. Erősítse meg minden 
esetben az OK (8) gombbal. 

�� Válassza ki az ébresztési időt, pl. a  Wecker 1 
opciót. 

�� Állítsa be az ébresztést a Status menüpontnál az Aus 
(ki) opcióra. 

�� Válassza ki a „Speichern“ (tárolás) szövegdobozt, 
és erősítse meg az OK (8) gombbal. 

�� A kijelzőn a > gespeichert  (tárolva) üzenet jelenik 

meg.  A beállítás ezáltal tárolásra került. 

A SLEEP-funkció használata 
15-perces lépésekben beállítható az a 0 – 60 perces 
időtartam, amely eltelte után a készülék bármelyik 
üzemmódból készenlétre kapcsolódik át. 

�� Ismételten nyomja meg a SLEEP (16) gombot. 

�� Egy alternatíva: Nyomja meg a MENU (11) gombot, 
és válassza ki a főmenüben a > Schlummer 
(szundikálás) opciót. 

�� Állítsa be a � � � �   (9) gombokkal a kívánt 
szundikálási időt, és  erősítse meg az OK (8) gombbal. 

A beállított idő eltelte után a készülék automatikusan 
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készenléti üzemmódba lép át. 
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A rendszerbeállítások kiválasztása 
 

 

A rendszerbeállítások 
kiválasztása 
�� Válassza ki a főmenüben a System Einstellungen 
(rendszerbeállítások) > menüpontot, 

és nyomja meg az OK (8) gombot. 
�� Navigáljon a � � � �   (9) gombokkal az almenüben, 

és nyissa meg a kívánt bejegyzést az OK (8) 
gombbal.  

 

 

A pontos idő beállítása 
A következő almenüpontok állnak rendelkezésre: 

 

 

Almenü  
Einrichtungsass.  

Info 

Beleuchtung  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nyári időszámítás be/ki 

 
Almenü Jelentés 
Equalizer  
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  A rendszerbeállítások kiválasztása 
 

Az internet beállítások menü 
áttekintése 
�� Válassza ki az almenüt a � � � �   (9) gombokkal, és 

nyissa meg a kívánt bejegyzést az OK (8) gombbal. 
A következő almenüpontok állnak rendelkezésre:  
Untermenü (almenü) Einstellung 
(beállítás) Bemerkung (megjegyzés) 
Netzwerkassistent (hálózati varázsló) Automatisches Suchen 

und Einrichten von WLANs (... automatikus keresése és beállítása), 
lásd 13. o. 

Kézi beállítások  
�� Használja ezt az opciót a hálózati beállítások kézi 

konfigurálására. 
Haladó felhasználók a kézi beállításokat 9 lépésben 
végezhetik el részletes és felhasználóbarát műveletsorban, 
hogy új vezetéknélküli  WLAN hálózatot hozzanak létre. 
WLAN  hálózat hozzáfűzése 

WPS Aufbau WPS beállítása , 
lásd 16. o. 

Megjegyzés: a 
routernek 
alkalmasnak kell lennie a 
WPS-PBC-re 
ahhoz, hogy támogassa 
ezt a funkciót. 

Megjegyzés 

• A  �   gombbal az előző beállítási menü 

beállításait meg 
lehet jeleníteni. 

 
 
 

Kézi beállítások  

Aktív kapcsolat 
MAC-cím WLAN-
régió DHCP 
SSID 
IP- cím DHCP 
engedélyezés
e DHCP 
letiltása 

Az aktuális beállítások 
megnézése 

 
 
 
 
Kézi beállítások, lásd 
következő oldal. 
Csak hálózat- 
specialisták számára 
való! 

Egyébként átugorni. 

• Válassza ki az opciókat a � � � �   (9) gombokkal, és 
erősítse meg a választást az OK (8) gombbal. 

• Adja be a nevet (SSID) vagy a kulcsszót (Key) a 15. 
o. szerint. 

Hálózati profil 
törlése 

Az elsődleges WLAN-hálózatok tárolt 
adatai; egy profil törlésére: 
Válassza ki a profilt, és nyomja meg  az  OK 
(8) gombot, és erősítse meg a törlést. 
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A készülék tisztítása 
 

 

Gyári beállítás 
A készülék memóriájának a teljes törlése céljából végezzen 
el egy visszaállítást - RESET. A gyári beállítások 
visszaállítódnak. 

A gyári beállítást a System Einstellungen 
(rendszerbeállítások) > menüpontban 
lehet lehívni. 

�� Válassza ki a � � � �   (9) gombokkal a Ja  

szövegdobozt, és nyomja meg az OK (8) gombot. 
A készülék visszaállítódik. 

A teljes memória törlődik, beleértve a WEP 
/ WPA- és felhasználói bejegyzéseket. A WEP / WPA- és a 
felhasználói bejegyzéseket a RESET után újra be kell adni. 

Vigyázat: Beállításai törlődnek! 

�� A megszakításhoz válassza ki a Nein  szövegdobozt, 
és nyomja meg az OK (8) gombot. 

A készülék tisztítása 

 Áramütés veszélye! 

Az áramütés veszélyének a megelőzése érdekében ne 
tisztítsa a készüléket nedves ruhával vagy folyó vízzel. A 
csere előtt húzza ki a hálózati csatlakozót. 

VIGYÁZAT! 
Ne használjon dörzsszivacsot, súrolóport vagy oldószert, pl. 
alkoholt vagy benzint a tisztításhoz. 

�� A készülék házát egy puha, vízzel megnedvesített 
ruhával tisztítsa. 
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  Hibaelhárítás 
 

Hibaelhárítás 
Ha a készülék nem előírásosan működik, ellenőrizze az 
alábbi táblázatok alapján. 
Ha a hibát a leírt vizsgálatok után sem lehetett 
megszüntetni, forduljon a gyártóhoz.  

Probléma a W-LAN hálózattal 

 

 
A hálózati összeköttetés működik, de bizonyos adókat nem 
lehet lejátszani : 

Probléma az adó-lejátszással 
 

Lehetséges ok/segítség 

1. Az adó esetleg más időzónában van, és nem ad 

ebben a napszakban. 

2. Az adót egyidejűleg hallgatható hallgatólétszám 

túllépése. 

3. Az adó esetleg már nem ad.  

4. Ennek az adóállomásnak a linkje esetleg már nem aktuális. 

5. Az internet-kapcsolat a kiválasztott állomással esetleg 

túl lassú, mivel esetleg egy távoli országban van. Ebben 

az esetben próbálja meg a rádióadót egy számítógépről 

lehívni.  
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Hibaelhárítás 
 

 

Probléma a rádióval Probléma a készülékkel 
Jelenség Lehetséges ok/segítség 

 Egyetlen rádióadót 
sem vesz a 
készülék. 

A készülék nem a rádió-üzemmódban 
van. 
Nyomja meg MODE gombot. 

Jelenség Lehetséges ok/segítség 

A hang gyenge 
vagy rossz a 
minősége. 

Más készülék, pl. egy TV zavarja a vételt.  
Állítsa távolabbra a készüléket a zavaró 
készüléktől. 

A készüléket nem lehet 
bekapcsolni. 

A készülék nem kap 
táplálást. Hálózati 
tápegyegység: 

Csatlakoztassa Az antenna nincs kihúzva vagy 
beirányozva. 

URH: Húzza ki teljesen az antennát. 
Forgassa az antennát a vétel javítása 
érdekében. 

Nem hallható hang. Növelje a hangerőt. 
Esetleg 
helytelen 
forrást 
választott.  

  Zavaró zajokat lehet hallani.  A készülék közelében 
egy mobiltelefon vagy 
egy másik készülék 
zavaró rádióhullámokat 
sugároz le.  

  Más kezelési hibák, hangos zajok 
vagy zavaros kijelzések lépnek fel.  

A készüléknek hibás 
valamelyik 
elektronikus 
alkatrésze. 
A hálózati tápegység: 
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  A kijelző azonnal bekapcsolódik.  A készülék bekapcsolása. 
Húzza ki a hálózati 
dugót, majd dugja 
vissza, kapcsolja be a 
készüléket. 

Probléma a távvezérlővel 
Jelenség Lehetséges ok/segítség 

A távvezérlő nem 

működik. 

Rosszul van berakva az elem vagy kimerült. 
Vizsgálja meg a polaritást, cserélje ki az 
elemet. 

Megszakadt az infravörös összeköttetés. 
Távolítsa el a távvezérlő és a készülék 
közötti tárgyakat. 

A távolság túl nagy. 
A maximális távolság a készüléktől: kb. 5 méter 
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  Műszaki adatok 
 

Műszaki adatok 
A készülék méretei 
(szélesség x 

 
130 mm x 100 mm x 45 mm 

Súly kb. 250 g 

Tápáramellátás: bemenet 110 - 240 V~, 50/60 Hz 
0,2 A 

Dugasztápegység kimenet: egyen 6 V, 500 mA 

távvezérlő elemei 2 db 1,5V-os AAA-méretű 
készenléti üzemmód 1 W 
WLAN IEEE 802.11a/b/g/n 

WLAN kódolás WEP, WPA, WPA2 
LINE OUT-csatlakozó 3,5 mm-es jackhüvely 

Állomások tárolása 10- 10 PRESET (programozott) 
á á

Támogatott lejátszási  
formátumok: 

AAC+, MP3, WMA, WAV, FLAC 

Környezeti feltételek +5 °C ... +35 °C 
5 % - 90 % relatív páratartalom 
(nem kondenzálódó) 

URH-vételi 

frekvenciasáv antenna 

87,5–108 MHz 
Huzalantenna 

 

 
A műszaki változtatások és a tévedések joga 

fenntartva! A méretek hozzávetőleges értékek. 

Irányelvek és szabványok 
 

Ez a készülék megfelel a 
• Kisfeszültség irányelvnek (2006/95/EG 

Niederspannungsrichtlinie), 
• az Elektromágnes összeférhetőség irányelvének 

(2004/108/EG EMV-Richtlinie), 
• a CE-jelölés irányelvének és az 
• 1999/5/EG (RTTE) irányelvnek. 

 
 

A Konformitási nyilatkozat teljes szövegét megtalálja: 

http://dgc-electronics.de/files/DOC/ 

 
 

  
A Windows a Microsoft Inc. bejegyzett védjegye. 
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A gyártó elérhetőségei 
 

 

A gyártó elérhetőségei 
DGC GmbH 
Graf-Zeppelin-Str. 7 

D-86899 

Landsbergdual.de 

 

Tudnivalók az eltávolításról 
A csomagolás eltávolítása 

Új készülékét az Önhöz vivő útján a csomagolás védi. Az 
összes erre használt anyag környezetbarát és 
újrahasznosítható. Ön is segítsen a csomagolás 
környezetbarát eltávolításával. 
Az aktuális eltávolítási lehetőségekről tájékozódjon 
kereskedőjétől vagy a helyi kommunális hulladékkezelő 
vállalattól. A készülék eltávolítása előtt vegye ki belőle a 
telepeket. 

 Fulladás veszély! 

A csomagolást és részeit tartsa a gyerekektől távol.  

Fulladásveszély a fóliák és más csomagolási anyagok miatt. 

A készülék eltávolítása 
Az elhasznált készülékek nem értéktelen hulladékok. A 
környezetbarát eltávolítás révén értékes nyersanyagok 
nyerhetők vissza. Érdeklődjön a városi vagy községi 
önkormányzatnál a készülék környezetbarát és szakszerű 
eltávolításának a lehetőségeiről. 

Ez a készülék eltávolításakor a 2002/96/EU Irányelvnek 
megfelelően elektromos és elektronikai hulladéknak 
minősül.  
Ezt a készüléket elhasználódása után nem szabad a 
szokásos háztartási hulladék közé kidobni, hanem el 
kell juttatni az elektromos és elektronikus hulladékok 
szelektív gyűjtőhelyére. A készüléken, a használati 
útmutatóban, ill. a csomagoláson látható szimbólum is 
erre utal. Az anyagok jelölésüknek megfelelően 
hasznosíthatók újra.  Az elhasználódott készülékben 
található anyagok újrahasznosításával, vagy más 
területen való használatával tevékenyen hozzájárul 
környezetünk védelméhez is. 

 

 

 Életveszély! 

Húzza ki az elhasználódott készülék háztartási dugóját a 
konnektorból. Vágja át a hálózati kábelt, és a dugóval együtt 
távolítsa el. 


