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1. ELŐSZÓ 

 

Köszönjük, hogy a IMPERIAL i110  internetrádió mellett döntött.   

D  Amikor először veszi használatba az IMPERIAL i110  internetrádiót, 
olvassa el figyelmesen a jelen útmutatót, és őrizze meg a jövőbeni 
utánanézések számára. Csak akkor tudja teljes mértékben 
kihasználni a készülék lehetőségeit, ha követi az útmutatásokat. 

 
Ez a használati útmutató segít a  
• készülék rendeltetésszerű,  
• biztonságos és  
• előnyös 
használatában.  
Feltételezzük, hogy a készülék jövőbeli kezelője már rendelkezik a 

szórakoztató elektronikai készülék kezelésével kapcsolatos általános 

ismeretekkel. 

 

Mindenki, aki ezt a készüléket 
• felszereli,  
• csatlakoztatja,  
• kezeli,  
• tisztítja és  
• eltávolítja, 

 
meg kell, hogy ismerje ennek a használati útmutatónak a 
teljes tartalmát. Őrizze ezt a használati útmutatót a készülék 
közelében. 
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2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 

 

A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen a 
biztonsági előírásokat.  
  Vegye figyelembe a készüléken és a használati útmutatóban 
olvasható összes  figyelmeztetést és információt.    
 

2.1 Alapvető biztonsági előírások  
 

• Üzemzavar esetén válassza le a rádiót a tápáramforrásról.  
• A tűz és az áramütés veszélyének a kizárása érdekében 

ne tegye ki a készüléket esőnek vagy egyéb 
nedvességnek.  

• Ne nyissa fel a készülékházat. Ellenkező esetben Önt 
életveszélyes áramütés érheti!  

• A rádiót csak szabványos szerelésű, 220– 240 V~,    
50–60 Hz-es hálózati dugaszaljhoz csatlakoztassa.  

• Húzza ki a külső hálózati tápegységet a dugaszaljból, ha  
hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket. Csak a 
dugónál fogva húzza ki, és nem a kábelnél fogva.  

• Zivatarkor húzza ki a  hálózati tápegységet a 
dugaszaljból.  

• Ha idegen test vagy folyadék kerülne a  rádió belsejébe,  
húzza ki a hálózati tápegységet a dugaszaljból.  Vizsgáltassa meg 

szakemberrel a készüléket, mielőtt újra   
használatba venné. Ellenkező esetben Önt életveszélyes 
áramütés érheti!  

• Figyeljen arra, hogy a tápáramforrás (dugaszalj) 
könnyen hozzáférhető legyen.  

• Vigyázzon a kábelekre, hogy ne törjenek meg és ne sérüljenek 
meg. 
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2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 

 

• Ha megsérült a hálózati kábel, a rádiót szakemberrel    

D javíttassa meg, mielőtt újra használatba venné. Fennáll az 
áramütés veszélye.  

• > Ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket a készülék 
használata közben.  

• A karbantartást bízza mindig szakképzett személyre. 
Különben saját magát és másokat veszélyezteti. 

• Üzemzavar esetén válassza le a rádiót a tápáramforrásról.  

• Cserealkatrészeket csak a gyártótól rendeljen.  
• A készülék módosítása a gyártó garanciájának az 

elvesztésével jár.  
• Távolítsa el a védőfóliákat.  
• A készüléket csak egy száraz ruhával tisztítsa.  

 

Figyelem!  
Tudnivalók a hálózatról való leválasztásról. A készülék 
különben a készenléti üzemmódban is vesz fel áramot. A 
készüléket úgy választhatja le teljesen a hálózatról, hogy 
kihúzza a hálózati tápegységet a dugaszaljból, vagy pedig 
kikapcsolja a készülék hátoldalán található hálózati 
kapcsolót. 
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2. BIZTONSÁGI TU DNIVALÓK 

 

Helyes felállítási hely  

• Állítsa a készüléket szilárd, egyenletes alapra. H   
• Ne kerüljön a készülék hőforrások, pl. fűtőtest, nyílt láng (pl. 

gyertya), vagy erős mágneses teret keltő készülékek (pl. 
hangszóró) közelébe.  

• Ne állítson folyadékkal töltött edényt (például vázát) a 
rádióra.  

• A készülék ne legyen kitéve közvetlen napsütésnek, 
és ne kerüljön rendkívül poros helyre sem.  

• Ne takarja le a szellőzőnyílásait!  
Gondoskodjon arról, hogy a helyiség megfelelően legyen 
szellőztetve.   

• Ne tegyen semmilyen nehéz tárgyat a rádióra  
• Ha a készüléket hideg helyről viszi meleg helyre, a készülék 

belsejében pára csapódhat le. Ebben az esetben várjon 
legalább egy órát, mielőtt bekapcsolná.  

• Fektesse le úgy a hálózati kábelt, hogy ne lehessen rálépni 
vagy elbotolni benne. 
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2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 

 

Az elemekkel való helyes bánásmód  

D • Az elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak. Ügyeljen arra, hogy  
az elemek ne kerüljenek gyerekek kezébe.  A gyerekek a 
szájukba vehetik és lenyelhetik az elemeket. Ha valaki 
lenyelne egy elemet, azonnal forduljon orvoshoz.   

• A kifolyt elemek károsíthatják  
a távvezérlőt.  

• Az elemek mérgező anyagokat tartalmazhatnak. Emiatt 
feltétlenül az érvényben lévő helyi előírásoknak megfelelően, 
környezetkímélő módon távolítsa el az elemeket. Az 
elemeket ne dobja a normál háztartási szemétbe.  

• Ne tegye ki az elemeket nyílt tűznek vagy nagy hőségnek, 
mert felrobbanhatnak.  

• Mindig azonos típusú elemekkel cserélje a kimerült elemeket. 
 

2.2. A biztonsági előírások magyarázata  
 

A használati útmutatóban a biztonsági információk alábbi   
kategóriáit találja:  
Veszély!  
A VESZÉLY szó melletti információk a személyi sérülések 
lehetőségére utalnak.  
Figyelem!  
A FIGYELEM szó melletti információk az anyagi és környezeti 
károk  lehetőségére utalnak. Ezek az információk a vevőkészülék 
gazdaságos használatára vonatkozó speciális adatokat 
tartalmaznak. 
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3. A szállítás tartalma  
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Használati útmutató 
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   Az IMPERIAL készülékkel már a jövőt hallja
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ám 

Darabsz
ám Magyarázat 

1 1 Imperial i110 

2 1 Távvezérlő 
 

3 1külső hálózati tápegység (az ábrához hasonló) 
 

4 1 Használati útmutató 

5 1 Garanciakártya 
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4. ÁBRÁK  
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4. ÁBRÁK 
1. 1-5 állomástároló nyomógomb  

2. Táplálálás be/ki nyomógombD  Ezzel a nyomógombbal  
kapcsolja be a készüléket, vagy kapcsolja ki készenléti üzemmódra.   
3. Menü gomb  
Lehívja a készülék menüjét.  
4. Mode (üzemmód)  
Itt kapcsolja át a készülék üzemmódját az 
internetrádió, az UPnP és az USB között.  
5. navigáció  
Ezekkel a gombokkal navigálhat a menüben.  
6. kijelző  

7. hangerőszabályzó, nyugtázó nyomógomb  
Változtassa a hangerőt a forgószabályzóval, vagy pedig erősítse 
meg a menübejegyzéseket a gomb megnyomása által.  
8. hálózati tápegység csatlakozó  
Kösse össze a készüléket ezen a hüvelyen át a 
hálózati tápegységgel (együttszállított tartozék)  
9. USB-csatlakozó  
Csatlakoztassa a készüléket egy USB-adathordozóhoz, például 
USB-merevlemezhez, USB-ceruzához vagy külső CD-
meghajtóhoz, hogy zenefájlokat játsszon le róla.  
10. LINE OUT (vonalkimenet)  
Csatlakoztasson itt a rádióhoz egy HiFi-erősítőt vagy aktív 
hangszórókat, hogy a rádión vett zenét egy hangrendszerre 
továbbítsa.  
11. Fejhallgató csatlakozó  
Dugjon be ide egy fejhallgatót, hogy a rádión vett zenét egy 
fejhallgatón keresztül hallgassa.  
Miután bedugta a fejhallgatót, a készülék saját hangszórója 
automatikusan kikapcsolódik. 
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5. TÁVVEZÉRLŐ  

1 Standby (készenlét)
 

 
  Ezzel a nyomógombbal bekapcsolhatja vagy (ra készüléket.  

2 Alarm (riasztás)
 

 
Aktiválja a készülék riasztási menüjét, ha a rádiót ébresztésre akarja 

használni.   
3 Számjegynyomógombok 

Rádióműsorok közvetlen 
kiválasztására

  

4 Mode
 

 
Az üzemmódok átkapcsolása  
5 Menü

 
 

Hívja le ezzel a nyomógombbal a menüt.  
6  Helyi rádióállomások

 
 

Hívja le ezzel a nyomógombbal a környék rádióállomásait.  
7 Enter

 
 

Erősítse meg ezzel a nyomógombbal a beadásokat.  
8 Navigációs nyomógombok/programválasztó nyomógombok

 
 

Navigáljon a nyílgombokkal a készülék menüjében, vagy 
válasszon ezekkel a nyomógombokkal a kedvencek 
listájában tárolt műsorok közül.  
9  Szűrő (equalizer)

 
 

Hívjon le ezzel a nyomógombbal különféle hangzás-beállításokat. 
10  Lejátszás/szünet 

11
 Állj 

 

Nyomja meg ezt a gombot egy zenefájl lejátszásához vagy 

szüneteltetéséhez.  
Nyomja meg ezt a gombot a lejátszás megállításához. 
12  Háttérvilágítás (Backlight)

 
 

Változtassa meg ezzel a nyomógombbal a háttérvilágítás fényerejét. 



13  Szundikálás (Sleep) 
 

 
Állítsa be ezzel a funkcióval az elalvás-időzítést, és hogy a 

készülék 
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5. TÁVVEZÉRLŐ  
 

 

1 
H  

12 

2 13 

3 
14 

15  

 16 

4 17 

5 18 

6 19 

7 20 

 21 

8  

9 22 

 23 

10 24 

11  

 

egy adott idő múltán automatikusan kikapcsolódjon. 
14 WPS

 
 
Nyomja meg ezt a nyomógombot, hogy WPS-
kapcsolatot hozzon létre a hálózati routerrel. 
15 FAV+

 
 
Iktasson be ezzel a nyomógombbal egy adóállomást a kedvencek 
listájába. 
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5. TÁVVEZÉRLŐ 

 
16 FAV

 
 
D  Hívja le itt a kedvencek listáját.  

17
  Némítás (Mute)  

Némítsa el ezzel a gombbal a hangot. 
18

  Nyelv (Language)  
Állítsa itt be a menü nyelvét. 
19

  
21

 Hangerő 
Változtassa meg ezekkel a nyomógombokkal a 
hangerőt.  
20

  UPnP 
Átvált az UPnP üzemmódra 
22 Shuttle  
Aktiválja itt a véletlenszerű lejátszást.  
23 Ismétlés (Repeat) 

 
 

Ismételget egy kiválasztott számot.  
24 Gyors előre- és hátratekercselés

 
 

Aktiválja egy szám gyors előre- és hátratekercselését. 
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6. TELEPÍTÉS 
 

Óvatosan vegye ki az egységeket a csomagolásból. 
Vizsgálja meg, hogy megvan-e az összes egység.  

H   
Megjegyzés: A rádiót akár a nyomógombjaival, akár a távvezérlő 
segítségével lehet vezérelni. Az IMPERIAL i110 készüléket a 
távvezérlővel kényelmesebb és egyszerűbb kezelni. Ebben a 
használati útmutatóban emiatt főleg csak a rádió telepítését és az 
együttszállított távvezérlővel történő kezelését ismertetjük. 
 
Amennyiben a készülék hálózatra is csatlakozik, a rádiót az 
AirMusicControl App alkalmazással is vezérelhetjük. Ez az 
alkalmazás az Android és az IOS operációs rendszer számára 
egyaránt rendelkezésre áll. Erről közelebbi információt a 
8.fejezetben talál. 
 
6.1. A tápáramellátás csatlakoztatása 
 
Kösse rá először is az együttszállított hálózati tápegységet az 
IMPERIAL i110 készülék hátoldalán található megfelelő hüvelyre.   
Most dugja be a hálózati tápegységet egy 220V-os dugaszaljba. 
 
6.2. Hálózat. 
 
A rádió internetfunkcióinak a használatához össze kell kötni egy 
számítógép-hálózattal. Az összeköttetést a beépített W-LAN 
vevővel lehet létrehozni. Olvassa el ehhez a 6.5.1. fejezetet is. 
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6. TELEPÍTÉS 

 

6.3 A nyelv kiválasztása 
 

D  Kapcsolja be a készülék elején található készenlét kapcsolót.  A 
rádió megszólal.  
 A  távvezérlő fel/le gombjaival  kiválaszthatja a menü 
nyelvét.  Erősítse meg a menü kívánt nyelvét a távvezérlő 
ENTER nyomógombjával.  

 
6.4 A hálózat vizsgálata 

 
Amennyiben a rádiót össze akarja kötni a házi hálózatával, 
erősítse meg a menü következő kérdését a „Ja” (igen) 
opcióval.  
Ezzel a beállítással a rádió minden indításkor 
megvizsgálja a rendelkezésre álló hálózatokat. 

 
6.5 A hálózat konfigurációja 

 
Ahhoz, hogy a rádiót összekösse a hálózattal, erősítse meg 
a következő kérdést a „Ja” (igen) opcióval. Ha nem akarja 
összekötni a készüléket egy hálózattal, átugorhatja ezt a 
menüpontot a Nein (nem) opció választásával.  
6.5.1 A hálózat kiválasztása  
Válassza ki a rádió és a hálózat összekötésének a módját. .  
Ezután megjelenik az összes elérhető W-LAN hálózat. 
Válassza ki közülük azt a hálózatot, amellyel az összeköttetést 
létre akarja hozni.  
Adja be a W-LAN kódot.  A ▼▲ nyomógombbal kiválaszthat 
egy karaktert, míg a   ► nyomógombbal továbbléphet. 
Erősítse meg a beadást az ENTER gombbal.  
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7. KEZELÉS 

 
 Ha megnyomja a menügombot, a készüléken vagy a távvezérlőn, a 

készülék főmenüjébe jut.  A készülék a menüt D10 másodpercen belül 
automatikusan elhagyja, és az utoljára választott üzemmódba lép. A 
kijelző jobb alsó sarkában közben visszafelé futnak a másodpercek.  
 A menüben a ▼▲ ►◄nyomógombbal navigálhat.  
A készülék főmenüje a következő pontokból áll:  
 
 
 
 
 
 
 Az egyes menüpontokat a ▸ ◂  nyílgombbal választhatja ki. 
Erősítse meg a választást az ENTER gombbal.   

 

7.1 Beállítások  
 
 
 
 
 

 

Nyomja meg a távvezérlőn vagy a készüléken a Menü gombot, 
és válassza ki a ►◄ nyomógombbal a beállítandókat.  
Ebben a menüpont végezheti el a készülék egyedi 
beállításait.  
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7. KEZELÉS 

 

7.1.1 Üzemmód (Mode) 

D Válassza ki a készülék üzemmódját.  
Ha a rádiós ébresztés (Wecker) üzemmódot választja, a készülék 

digitális óra kijelzésre vált. Az ébresztés menüpont alatt a rádiót 
ébresztőóraként konfigurálhatja. 

 

7.1.2 My MediaU Management  
Itt aktiválhatja vagy inaktiválhatja a MediaU Management 
funkciót.  
A MediaU Management funkcióval összeállíthatja egyedi 
adóállomás-listáját, és lejátszhatja ezeket az 
adóállomásokat.  
Adóállomás-listájának a létrehozásához és aktiválásához szüksége van 

egy bejelentkezésre  
(Login) a következő web-oldalra: http://www.mediayou.net/ 

 

Ha sikeresen bejelentkezett, regisztrálhatja a rádiót.  
Ehhez adja be sorozatszámként.a rádió MAC-címét. A rádió MAC 
címe az információs központ 

menüpontban található. 
 

 

 

A webhely, ahol személyes rádióállomásait kezelheti és 
szerkesztheti, minden egyes frissítése után  

 
a változtatások szinkronizálásához navigáljon a rádión a My 
MediaU Management menüpontra.  
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7. KEZELÉS 

 

7.1.3. A hálózat  

Konfigurálja itt hálózati beállításait. 
H    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Válassza ki a ▼▲ nyomógombbal a kívánt menüpontot, és 
erősítse meg a beadást az ENTERgombbal.  
A hálózatot a 6.4 pontban leírtaknak megfelelően konfigurálja. 
 

7.1.4. Dátum és pontos idő  
Állítsa be itt a pontos időt és a dátumot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19Z IMPERIAL DABMAN i110 



 
7. KEZELÉS 

 

A készülék gyárilag automatikus időbeállításra van konfigurálva. Ha 

a készülék a hálózaton keresztül össze van kötve az internettel  
D , a pontos időt és a dátumot.automatikusan szinkronizálja.  Ekkor 

  

nem kell beállítani a pontos időt. 
 

7.1.5. Ébresztő  

A készülék rádióébresztőként is alkalmazható.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ebben a menüpontban két ébresztési időt állíthat be. Ezenkívül 
még az is beállítható, hogy az ébresztés a beállított időpontban 
hanggal, dallammal vagy egy internet-rádióállomással történjen-e. 
Ha már beállított egy ébresztési időt, aktiválja a menüben a 
rádióébresztés üzemmódot.  
 A riasztás leállításához nyomja meg az  Enter gombot a 
távvezérlőn, vagy a beadás nyomógombot (7) a készüléken.   
Válassza ki ehhez a beállításoknál a Mode menüpontot, és kapcsoljon 

itt át a rádióébresztés üzemmódra. (7.1.1. fejezet ) 
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7. KEZELÉS 

 

7.1.6. Időzítő 

 Az időzítővel beállíthat egy időtartamot, amelynek a letelte után D a 
rádió riaszt.   
Adja be ehhez a ▸ ◂ nyomógombbal az időtartamot percben 
és másodpercben. A gombokat nyomogatva másodperces 
lépésekben növelheti vagy csökkentheti az időt. Ha 
hosszabb ideig tartja megnyomva a  ▸ vagy a ◂ 

nyomógombot, előrefelé vagy visszafelé futtathatja az időt. 
Erősítse meg a beadást az ENTER gombbal. 

 

7.1.7. Nyelv  
Itt állíthatja be a készülék menüjének a nyelvét.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Válassza ki a ▼▲ nyomógombbbal a nyelvet, és erősítse 
meg az Enter gombbal. 
 

7.1.8. Dimmer  
A fényszabályzó (dimmer) funkcióval beállíthatja a kijelző 
fényerejét. A készülék gyárilag a legnagyobb fényesség-
fokozatra van beállítva. Ezzel a menüponttal a fényesség 
egyedi igénye szerint állítható be. 
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7. KEZELÉS 

 

7.1.9. Kijelző 
Változtassa meg itt a színes kijelzést szükség esetén  

D fekete/fehér kijelzésre.
 

 

7.1.10. Energiagazdálkodás  

Itt lehet meghatározni azt, hogy átváltson-e, és mennyi idő múlva 
váltson át a rádió automatikusan a készenléti üzemmódra. 

Választhat 5, 15 és 30 perc között.  

 Ha a rádiónak nem kell automatikusan kikapcsolódnia, váltson át 

az Ausschalten (kikapcsolás) sorra, és erősítse meg a beadást az 

Enter gombbal. 
 

7.1.11. Elalvás-időzítő  

Itt beállíthat egy elalvás-időzítést (Sleep). Válasszon ki egy 
időtartamot, amelynek a letelte után a rádió automatikusan 
kikapcsolódik. 

 

7.1.12. Gyorsítótár  

Állítsa be itt a gyorsítótár méretét. 
 

7.1.13. Időjárás  

Ha a készülék össze van kötve az internettel, megjeleníthet  

időjárási információkat a készülék kijelzőjén.  

Ebben a menüpontban meghatározhatja, hogy melyik 
tartózkodási hely időjárási információit akarja megjeleníteni. 
Ezenkívül meghatározhatja a hőmérsékletegységet is.  

Az időjárási információk a készenléti üzemmódban láthatók  

Közben a kijelző automatikusan váltakozva mutatja az 
időjárási adatokat és a pillanatnyi pontos időt. 
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7. KEZELÉS 
 

7.1.14.Helyi rádióállomások beállítása  
 Azért, hogy internetrádió üzemmódban könnyebb legyen 
megkeresni a környéken lévő állomásokat, a készülék menüjében 

célzottan keresheti 
D

 a régiójában lévő rádióállomásokat.  
Ehhez meg kell adni a készülék számára a tartózkodási helyet.  
Itt kézileg is beadhatja a tartózkodási helyét, vagy pedig 
aktiválhatja az automatikus tartózkodási hely keresést. 
 

7.1.15. Lejátszási beállítások  
Itt konfigurálhatja azokat a lejátszási beállításokat, amelyeket az 
audiofájlok külső USB-adathordozóról történő lejátszásakor 
használ. 
 

7.1.16. DLNA-beállítás  
A készülék kommunikálni tud a DLNA-kompatibilis 
készülékekkel. Így például lejátszhatók egy DLNA-
kompatibilis mobilkészüléken tárolt audiofájlok a rádión. Itt 
módosíthatja azt a készüléknevet, amely alatt a rádió 
megjelenik egy DLNA-készüléken 
 

7.1.17. Equalizer (hangszínszabályzó)  
Itt kiválaszthat bizonyos hangzásbeállításokat.  
 Működés közben a távvezérlőn is megnyomhatja az EQ    
nyomógombot. 
 

7.1.18 A lejátszás folytatása  
Itt aktiválhatja vagy kikapcsolhatja azt a funkciót, hogy a készülék az 

újbóli bekapcsolás után az utoljára beállított rádióállomás műsorát 

folytassa. 
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7. KEZELÉS 

 

7.1.19. Szoftverfrissítés  

D A készülék funkcióinak a javításához szükség lehet az 
operációs  szoftver frissítésére.  
Az USB-csatlakozón keresztül lehetősége van a  
operációs  szoftver frissítésére, amely szükség esetén 
letölthető a  www.telestar.de ill. a www.digitalbox.de 

 
web-oldalról. A web-oldalon rendelkezésre bocsátott szoftvert ki 
kell csomagolni. A kicsomagolt fájlt egy megfelelő tárolóeszközre 
kell mentenie, majd azt rádió USB-csatlakozójához kell 
csatlakoztatnia. 

 
7.1.20. Gyári beállítások 

 
Ebben a menüpontban visszaállíthatja a készüléket a szállítási 
állapotára. Ezután a  készülék úgy indul, mint az első 
üzembeállításkor.  

 

7.2. Helyi rádióállomások  
 
 
 
 
 

 

Nyomja meg a   Menü  nyomógombot a távvezérlőn vagy a 
készüléken, és válassza ki a  ►◄  nyomógombbal a Lokale 
Station (helyi rádióállomás) menüpontot.  
Ebben a menüpontban a járatos internet-rádióállomások országrégió 
szerint vannak rendezve, és így könnyebben hozzáférhetők. Ebben a 
menüpontban válassza ki a kívánt programlistát a ▼ ▲ gombokkal. 
Erősítse meg a beadást az ENTER gombbal. 
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7. KEZELÉS  
 

7.3. Internet rádió   
H   

 
 

 

Nyomja meg a Menü nyomógombot a távvezérlőn vagy a 
készüléken, és válassza ki a  ►◄  gombbal az Internet Radio 
menüpontot.   
Az internetrádió-menüben kiválaszthatja és kezelheti az összes 
internet-rádióállomást. Akár 10.000 rádióállomás is rendelkezésére 
áll. Előfeltétel, hogy a rádió összeköttetésben legyen egy, az 
Internettel kapcsolatban lévő hálózattal. 
 

7.3.1. Meine Favoriten (kedvenceim)  
Ebben a menüben kiválaszthatja azon 5 kedvenc állomás 
egyikét, amelyeket a készülék állomástároló gombjaival tárolt. 
A rádióállomásokat a készülék állomástároló gombjaival is 
lehívhatja, vagy pedig közvetlenül is beadhatja a távvezérlő 
számjegygombjaival. 
7.3.2. Rádióállomás/zene  
Válasszon itt a különböző rádióállomás-listák közül.  
 Használja ehhez a ▼▲ nyomógombot, és erősítse meg az Enter 
gombbal. 
 

7.3.3. Helyi rádióállomások  
Ebben a menüpontban a járatos internet-rádióállomások 
országrégió   
szerint vannak rendezve, és így könnyebben hozzáférhetők..  
Olvassa el ehhez a 7.2. fejezetet is 
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7. KEZELÉS 

 

7.3.4. Az utoljára hallgatott rádióállomások 
Ebben a menüpontban azoknak az internet-rádióállomásoknak 
a  

D listája látható, amelyekhez legutoljára nyúlt. 
  

Megjegyzés: A „Zuletzt gehört“ (utoljára hallgatott) menüalpont 
tartalmának az az előfeltétele, hogy már használta az 
internetrádió üzemmódot. Amikor első ízben kapcsol erre az 
üzemmódra, ebben a listában még nincs bejegyzés.  

7.3.5. Szerviz  

Ebben a menüpontban kereshet egy adott rádióállomást az 
interneten. Ehhez be kell adnia az állomás nevét.  

Válassza ki ehhez a Service menüben az állomáskeresés 
pontot, és erősítse meg az Enter gombbal.  

Adja be a távvezérlő tasztatúrájával a keresőmezőbe az állomás 
nevét.  A ▸ nyomógomb által egy sorral    

tovább juthat. Erősítse meg a beadást az ENTER gombbal.  

A rádió megkeresi az ennek a beadásnak megfelelő összes  
adóállomást. Válasszon ki egy adóállomást a ▼▲ 
nyomógombbal, és erősítse meg az Enter gombbal.  

Beiktathat olyan új rádióállomásokat is, amelyeknek ismeri 
az internetcímét.  

Adja be ehhez a rádiószolgálltató internetcímét   

(Stream-URL). 
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7. 7.4. Média-

központ 
 

H   
 
 
 
 
 
Nyomja meg a  Menü nyomógombot a távvezérlőn vagy a készüléken, 
és válassza ki a ►◄ nyomógombbal a Media-Center menüpontot. Ha 
az i110 készülék egy vezeték nélküli hálózatba van integrálva, a rádió 
médialejátszóként is használható zenefájlok lejátszására a hálózatba 
integrált eszközökről, például számítógépről vagy okostelefonról, az 
UPnP vagy a DLNA funkció segítségével. Az előfeltétel itt egyrészt az 
eszközök integráltsága ugyanabba az otthoni hálózatba, másrészt a 
megfelelő médiatartalmak engedélyezése ebben a hálózatban. A 
navigációs funkciók kiválasztásához a következőképp járjon el: 
 
A ▼ ▲ gombbal válassza ki azt a tartományt, ahonnan zenét 
szeretne lejátszani. 
 
 
Választhat az USB (USB-adathordozó a készülék USB-portján) és az 
UPnP (az UPnP protokollon keresztüli) zenefájlok között, ha a rádióval 
azonos hálózatban elérhetők. 
 
Csatlakoztathat egy USB CD-lejátszót is az USB-portra, hogy audio-CD-

ket vagy audio-adatokat tartalmazó CD-ket játszhasson le. 
 
Válasszon ki egy lejátszani kívánt számot, és erősítse meg az 
Enter gombbal.  
 A  ▸ ▸ nyomógombbal a következő számhoz jut.  
 A ◂ ◂nyomógombbal előző számra ugrik.  
 A ▸II nyomógombbal a lejátszást szünetelteti vagy folytatja. 
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7. KEZELÉS  

 

7.5. Információs központ   
H    
 
 
 

 

7.5.1. Időjárás és pénzügyek  
Nyomja meg a  Menü nyomógombot a távvezérlőn vagy a 
készüléken, és válassza ki a ►◄ nyomógombbal az Információs 
központ menüpontot.  
Ebben a tartományban az aktuális időjárás és 
pénzügyi adatok állnak rendelkezésre.  
Válassza ki a Wetter Informationen tartomány alatt azt az 
országot és várost, amelyről az időjárás-előrejelzést meg 
akarja jeleníteni.  
Erősítse meg a választást az ENTER  gombbal. Navigáljon a 
menüben a ▼▲nyomógombbal.  
Az időjárási információk a készenlét üzemmóban is 
megjeleníthetők.  
 A ▸ nyomógombbal a kiválasztott időjárási információkat 
hozzáfűzhetii a készenléti időjárásjelzéshez. A készenléti 
üzemmód időjárásjelzését a 7.1.13 fejezetben leírtak szerint 
aktiválhatja.  
Az időjárás-előrejelzéshez hasonlóan a világ minden tájáról 
elérhető tőzsdei árakat is megtekintheti a Pénzügyi 
szolgáltatások részben. 
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7. KEZELÉS 

 

7.5.2. Rendszerinformációk  
Ellenőrizze ebben a menüpontban a csatlakoztatott hálózat 
részletes adatait  Ezek az adatok tartalmazzák többek között a  

készüléknek a mymediaU 
D

portálra való regisztrálásához 
szükséges MAC-címet. (lásd 7.1.2 fejezetet is)  
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8. AirMusic Control alkalmazás 

 
A rádió vezérelhető egy okostelefonról vagy tabletről egy megfelelő 
alkalmazás segítségével. Az AIR Musicontrol App  

D  alkalmazást letöltheti az Android és az Apple iOS operációs 
rendszer számára egyaránt.

  

Ezzel az alkalmazással az okostelefonján lévő helyi 
zenefájljait is lejátszhatja rádióján.  

Megjegyzés:  

Ez a leírás megfelel az alkalmazás 2015. szeptember 9-i 
állapotának. Az alkalmazás szoftverfrissítései során 
változhatnak a funkciók vagy a megjelenés!  

> Ehhez töltse le az alkalmazást a Google Play áruházból az Android 
operációs rendszerek számára, vagy az i-tunes segítségével az I-OS 
operációs rendszerekhez, és telepítse az alkalmazást az 
okostelefonjára. 

Győződjön meg arról, hogy a rádió, a hordozható tablet és  

az okostelefon ugyanarra a hálózatra van 
bejelentve. >Indítsa el az alkalmazást.  

Az alkalmazás elindításakor az i110 rádió automatikusan 
felismeri azt, amennyiben ugyanarra a hálózatra van 
bejelentve.  

Az alkalmazás főmenüjének a szerkezete azonos a rádió saját 

menüjének a szerkezetével. 
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8. AirMusic Control alkalmazás 

 

Főmenü  
Válassza ki a kívánt funkciót  

 az adott szimbólumra való 
D

 rákattintással. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Internetrádió  
Ebben az üzemmódban az 
internetrádió üzemmód összes 
szokásos funkciója is 
kiválasztható.  
Az alsó területen kiválaszthatja az 

állomások 1-5 memóriahelyét. 
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8. AirMusic Control alkalmazás 

 

Media központ (médiaközpont)  
D Ezen a területen csatlakozhat a hálózat 

médiaszervereihez.  
Hozzáférhet a csatlakoztatott USB-
tárolóeszközön tárolt zenefájlokhoz is.  
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9. Hibaelhárítás  

 

A hiba jellege Hibajelenség  Kiváltó ok/megoldás  

 

H  
   

Nincs kijelzés 
A rádió nem reagál a 
kezelőszervek 
működtetésére 

Állítsa helyre a tápáramellátást az 
együttszállított hálózati tápegységgel. 

 

 

 

 

Nem lehet kezelni a 
rádiót a 
távvezérlővel. 

Kimerültek az elemek, vagy rosszul 
vannak berakva. Ellenőrizze, hogy 
helyes polaritással vannak-e berakva 
az elemek. 

 
 

 

  

Rossz hangminőség 
zenelejátszáskor. 

Kis bitsebességű fájl  Ellenőrizze a 
hangfájlt. 

 
 

Tanács: Az MP3 fájlok bitsebessége 
192Kbit/s vagy nagyobb kell, hogy 
legyen. 

 

 

Hangerő túl alacsony Ellenőrizze a i110 készüléken a 
hangerő beállítását. Ellenőrizze a 
csatolt lejátszókészülék hangerejének a 
beállítását. 

 
  

  

  

A hálózati kapcsolat 
Ellenőrizze a W-LAN funkciót. Aktiválja 
a router DHCP-funkcióját, amelyre a 
rádiónak bejelentettnek kell lennie. 

 
nem építhető  

fel.  

  

 Esetleg egy tűzfal (Firewall) aktív a 
hálózatban. 
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9. Hibaelhárítás 

 

  A hiba jellege Hibajelenség  Kiváltó ok/megoldás 

H  
   

 

A W-LAN-kapcsolat 
nem építhető fel.  

Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e 
hálózat. 

 

  

  

  Csökkentse le a távolságot a W-LAN-
router és a rádió között.    

   Győződjön meg arról, hogy a helyes 
WEP/WPA jelszót használta-e a W-
LAN-routerre történt bejelentkezéskor. 

   

   

  Nem állnak 
rendelkezésre 
internet-
rádióállomások. 

Ellenőrizze a hálózat hozzáférési 
pontjait. A rádióállomás pillanatnyilag 
nem hozzáférhető. A rádióállomás 
linkje megváltozott, vagy az állomás 
jelenleg már nem sugároz. 
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10. TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK ELTÁVOLÍTÁSÁVAL 
KAPCSOLATBAN 

 

A készülék csomagolása kizárólag csak  

újrahasznosítható anyagokból áll. Juttassa vissza  H  
kellőképp szétválogatva ebbe a  

rendszerbe. Az elhasznált készüléket nem szabad  

a közönséges háztartási hulladékkal  

együtt eltávolítani, hanem az elhasznált   

elektromos és elektronikus készülékek   

gyűjtőhelyén kell leadni.    
 
 
A készüléken, a használati útmutatóban, ill. a csomagoláson 

látható szimbólum is erre utal. 
 
Az anyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A 
használt készülékek, ill. a bennük található, még használható 
anyagok újrahasznosításával, vagy ezek egyéb módon történő 
hasznosításával Ön tevékenyen hozzájárul környezetünk 
védelméhez is. Lakóhelye önkormányzatánál érdeklődhet afelől, 
hogy hol találhat megfelelő hulladékgyűjtő helyet. Tilos a kimerült 
elemeket és az elektronikus készülékek alkatrészeit a háztartási 
szeméttel együtt kidobni, hanem szakszerűen kell eltávolítani. 
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11. Tulajdonságok és műszaki adatok 

 
 

 Internetrádió  

H  
 

   
 

csipkészlet Magic M6 internet radio solution  

  

   Kb. 10.000 internet-rádióállomás áll 
rendelkezésre    

  audiocodec-ek  MP3 (bitsebesség 320 Kbit/s-ig, 
mintavételi frekvencia 48 KHz-ig)    

   AAC/AAC+ (bitsebesség 320 Kbit/s-ig, 
   mintavételi frekvencia 48 KHz-ig) 
   WMA (bitsebesség 320 Kbit/s-ig, 

mintavételi frekvencia 48 KHz-ig)    

   UPnP/DLNA-kompatibilis 
  Wi-Fi IEEE802.11b/g 
   WPA/WPA2/WEP (64/128 bitkód) 

  Kijelző  

  TFT színes kijelző 2,8", 240 x 320 pixel 

  SOUND Index  

  STMicroelectronics 3”-os hangszóró 

  

BRIDGE 
AMPLIFIER max. 4Ω 5W 

   

Támogatja a multi sound effekteket: 
EQ IC 

   NORMAL,FLAT,POP,JAZZ,ROCK 
   CLASSIC 
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11. Tulajdonságok és műszaki adatok 
Internetrádió  

 

Csatlakozók  

Line Out 3,5 mm-es sztereo jack  
H  

 

fejhallgató 3,5 mm-es sztereo jack   

USB USB 2.0 - 5V/1A  

Tápáramellátás primer: 100-240 V~, 50/60 Hz  
Hálózati tápegység szekunder: 12 Volt=/ 2 A  

 
 
 

 

A jelen kezelési útmutatóban leírt összes  
műszaki adat és funkció megfelel a nyomtatás   

ideje szintjének, és előzetes értesítés   
nélkül megváltoztatható.  

A nyomtatási hibákért és tévedésekért nem vállalunk 
felelősséget.  

Másolás és sokszorosítás csak a   
TELESTAR-DIGITAL GmbH kifejezett engedélyével.“ 

 

© 2015 
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12. Szerviz és karbantartás 

 

Tisztelt Vásárlónk!   

D Köszönjük, hogy cégünktől egy készüléket vásárolt. Készülékünk 
megfelel a törvényi követelményeknek, és állandó minőségellenőrzés 
mellett készül. Az itt közzétett műszaki adatok a nyomtatás idején 
érvényes műszaki fejlettségi szintet tükrözik.  
A változtatások joga fenntartva. 

 
Az IMPERIAL i110 készülék garanciális időtartama megfelel a 
vásárlás időpontjában érvényes törvényi előírásoknak. 

Az Ön figyelmébe ajánljuk a telefonon elérhető (HOTLINE-
Service) szakszerű segítségnyújtást. 

 
Cégünk szervizeiben szakképzett szerelők állnak az Önök 
rendelkezésére. Nyugodtan fordulhat szakembereinkhez akár az 
IMPERIAL termékekkel kapcsolatban is, de szívesen segítünk 
Önnek, ha a készüléke meghibásodásának okait kell kideríteni. 

 

Műszaki szakembereink rendelkezésére állnak hétfőtől péntekig 8.00 

órától  
16.45 óráig az alábbi hívószámon: 

 

00 49 2676 / 95 20 101;  
vagy a követtkező email címen: service@telestar.de 

 
Ha a Service Hotline nem tudta kisegíteni, küldje el az IMPERIAL i110 

készüléket, ha lehetséges eredeti csomagolásban, de feltétlenül 

biztonságos szállítási csomagolásban, a következő címre: 
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12. Szerviz és karbantartás 

 

TELESTAR - DIGITAL GmbH  
Service Center (szervizközpont) központ H

Am Weiher 14 (Industriegebiet)  
56766 Ulmen  

 

13. CE-minősítés  
 
 
 
 
 

 

Mivel az Ön által vásárolt készülék megkapta a CE-jelölést, ez azt 
jelenti, hogy megfelel az összes szükséges  

EU-szabványnak.  
A TELESTAR DIGITAL GmbH ezennel kijelenti, hogy az IMPERIAL 

IMPERIAL i110 készüléke megfelel a 2004/108 / EK elektromágneses 
összeférhetőségről szóló irányelv, a 2011/65 / EK RoHS-irányelv, a 2006/95 

/ EK kisfeszültségű irányelv,  
az 1999/5 / EK R & TTE-irányelv és az 1275/2008 / EK ErP-irányelv 

alapvető követelményeinek és az egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. 
Ennek a terméknek a konformitási nyilatkozatát az alábbi web-

oldalakon találhatja meg: 
 

www.digitalbox.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/490-529/?productID=11017  
vagy 

 
www.telestar.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/352-529/?productID=11017 
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