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Opis urządzenia  

Należy upewnić się, że wszystkie wymienione poniżej akcesoria zostały dostarczone:  

- Radio kieszonkowe DAB+,  

- Słuchawki douszne (służą jako antena),  

- Kabel USB do ładowania  

- Niniejsza instrukcja obsługi.  

Szczególne właściwości urządzenia  

Wraz z cyfrowym radiem DAB do dyspozycji jest nowy cyfrowy format, dzięki któremu można słuchać 

krystalicznie czystego dźwięku bez szumów.  

Radio odbiera na częstotliwościach UKF 87,5–108 MHz (analogowo) oraz DAB 174–240 MHz 

(cyfrowo). Istnieje możliwość zapisywania stacji radiowych w pamięci PRESET w trybie DAB wzgl. UKF. 

Urządzenie posiada gniazdo do podłączenia słuchawek.  

Dzięki w pełni naładowanemu akumulatorowi można słuchać radia ze ściszoną do połowy głośnością 

przez nawet 8 godzin, bez podłączania do prądu.  

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem  

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone tylko do użytkowania w zamkniętych pomieszczeniach, w celu 

słuchania radia. Inne lub wykraczające poza nie użytkowanie uważa się za niezgodne z 

przeznaczeniem. Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego, a nie do celów 

przemysłowych.  

Elementy obsługi  

  

  

1 Przyłącze do kabla USB służącego do ładowania  
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2    Przyłącze do słuchawek 3,5 mm, wtyczka typu jack  

3   Wyświetlacz OLED  

4 ON/OFF  Włączanie/wyłączanie stand-by (wyświetlana aktualna godzina)  

 5 DAB/FM  Przycisk wyboru radia cyfrowego  

DAB, UKF  

Ręczne wyszukiwanie  

Otwieranie menu (długo przycisnąć)  

Ręczne wyszukiwanie stacji radiowych  

Opcja menu, aktywowanie wprowadzenia (ENTER)  

6    DAB/UKF: Wybór stacji, wyszukiwanie stacji (długo przycisnąć) nawigowanie w menu  

7    DAB/UKF: Wybór stacji, wyszukiwanie stacji (długo przycisnąć) nawigowanie w menu  

8 –   Głośność ciszej  

Blokada przycisków  

9 +   Głośność głośniej  

Przygotowanie urządzenia do pracy  

Ogólne środki ostrożności obowiązujące w przypadku urządzeń posiadających zintegrowany 

akumulator.  

Należy używać tylko właściwego akumulatora dla tego urządzenia.  

Użytkowanie i przechowywanie  

Temperatura podczas użytkowania i ładowania: 0°C do +40°C  

Baterii/urządzenia nie użytkować, ładować, składować czy kłaść w pobliżu otwartego ognia lub w 

zaparkowanym na słońcu pojeździe itp. (tzn. w otoczeniu, w którym temperatura może wzrosnąć 

ponad 60°C).  

W przypadku wysokich temperatur zabezpieczenia wewnątrz baterii ulegają uszkodzeniu w wyniku 

korozji, co może doprowadzić do nietypowych reakcji chemicznych w baterii i tym samym do pożaru, 

eksplozji, wycieku czy wytryśnięcia cieczy zawartej w baterii oraz do wytworzenia ciepła.  

Jeśli mechanizmy zabezpieczające są uszkodzone, bateria staje się bezużyteczna.  

W otoczeniu o ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach pojemność baterii może się 

pogorszyć, trwałość użytkowania zmniejszyć, a czas użytkowania baterii ulec skróceniu.  

Nie składować urządzenia w stanie prawie całkowicie naładowanym. Zaleca się, aby składować 

baterie w stanie prawie rozładowanym.  

W przypadku baterii całkowicie rozładowanych istnieje ryzyko, że nie uda się ich ponowne 

naładowanie.  
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Aby tego uniknąć, należy ładować baterie co sześć miesięcy przez przynajmniej 5 minut.  

Temperatura składowania:–10 do 30°C. Przechowywać urządzenie w miejscu, gdzie nie występuje 

skraplanie, w temperaturze od -5°C do +30°C.  

Wilgotność powietrza: 10 do 90 % (bez kondensacji). Zintegrowanego akumulatora nie wolno 

usuwać.  

Ładowanie akumulatora  

Podłączyć radio za pomocą załączonego do zestawu kabla USB z komputerem PC (5 V).  

Urządzenie znajduje się teraz w trybie ładowania. Zintegrowany akumulator zostanie naładowany. 

Kontrolka ładowania akumulatora świeci na czerwono.  

Pełen cykl ładowania trwa około 4-5 godzin. Czerwona dioda LED znajdująca się na przodzie 

urządzenia informuje o trwaniu ładowania. Po całkowitym naładowaniu dioda LED zgaśnie.  

Odłączyć kabel USB.  

Wskazówka:  

Jeśli urządzenie podczas cyklu ładowania zostanie włączone, przedłuży się czas ładowania. 

Zintegrowany system zarządzania ładowaniem zapobiega nadmiernemu naładowaniu.  

Baterii/akumulatorów nie wolno rozgrzewać ani wrzucać do ognia (zagrożenie wybuchem!).  

Uszkodzone akumulatory/baterie mogą wybuchnąć! Uszkodzone akumulatory/baterie wymieniać na 

nowe.  

Optymalny zakres temperatur w przypadku pracy akumulatorów wynosi od 15°C do 25°C.  

 Ostrożnie!  

Akumulatory nie mogą dostać się do rąk dzieci. Połknięcie akumulatorków/baterii może prowadzić do 

poważnych szkód na zdrowiu.  

Ważna wskazówka dotycząca utylizacji  

Baterie mogą zawierać trucizny, które szkodzą środowisku. 

Dlatego baterie należy usuwać koniecznie zgodnie z obowiązującymi ustawowymi przepisami. Nigdy 

nie wolno wyrzucać baterii ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych.  

Stosowanie słuchawek dousznych  

 Uszkodzenie słuchu!  

Nie słuchać radia przez słuchawki z dużą głośnością. Może to doprowadzić do trwałych uszkodzeń 

słuchu. Przed użyciem słuchawek zmniejszyć głośność do minimum.  

Wskazówka:  

Urządzenie może odtwarzać stacje radiowe tylko wtedy, gdy słuchawki są podłączone. Słuchawki 

służą jednocześnie jako antena!  
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Stosować tylko słuchawki z wtyczką typu jack 3,5 mm.  

Podłączyć wtyczkę słuchawek do gniazda słuchawek 2 znajdującego się na urządzeniu.  

Wskazówka:  

Ilość i jakość odbieranych stacji radiowych zależy od warunków odbioru w miejscu ustawienia. Za 

pomocą załączonych do zestawu słuchawek można osiągnąć doskonały odbiór. Kabel słuchawek musi 

być rozłożony do pełnej długości i skierowany na korzystny odbiór.  

Obsługa  

Włączanie/wyłączanie  

Podłączyć słuchawki do odpowiedniego gniazda 2.  

Nacisnąć przycisk ON/OFF 4, po czym urządzenie włączy się. Wyświetlacz zaświeci się.  

W celu wyłączenia urządzenia ponownie nacisnąć przycisk ON/OFF 4 i przytrzymać wciśnięty. Na 

wyświetlaczu pojawi się napis „BYE, BYE“.  

Przełączanie do trybu stand-by: Nacisnąć krótko przycisk ON/OFF 4, po czym na wyświetlaczu pojawi 

się aktualna godzina.  

Ustawianie języka  

Po pierwszym włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się „Select Language“. Potwierdzić 

przyciskiem DAB/FM 5.  

Następnie wybrać za pomocą przycisków  pożądany język i potwierdzić za pomocą przycisku 

DAB/FM 5.  

Uruchamianie  

Rozłożyć kabel słuchawek na całą długość.  

Po pierwszym włączeniu urządzenie przeprowadzi automatycznie wyszukiwanie stacji radiowych w 

trybie DAB. Na wyświetlaczu pojawi się „Wyszukiwanie DAB”.  

Po zakończeniu wyszukiwania stacji urządzenie wskaże liczbę znalezionych stacji, następnie 

rozpocznie się odtwarzanie jednej z nich.  

Wskazówka:  

Jeżeli nie zostaną znalezione żadne stacje na wyświetlaczu pojawi się „Brak DAB”:  

Wtedy należy zmienić miejsce ustawienia urządzenia i przeprowadzić ponowne wyszukiwanie stacji. 

Sprawdzić, czy wtyczka słuchawek jest dobrze wetknięta w gniazdo. Sprawdzić, czy kabel słuchawek 

został całkowicie rozłożony. Sprawdzić siłę sygnału.  

Sprawdzić, czy w Państwa okolicy nadawane są stacje cyfrowego radia.  

Ustawianie głośności  

Krótko nacisnąć przycisk -VOLUME+ 8, 9.  
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Jak wybrać tryb DAB i UKF  

Nacisnąć przycisk DAB/FM 5, aby przełączyć pomiędzy radiem DAB a radiem UKF.  

Aktywowanie blokady przycisków  

Aby zapobiec niezamierzonemu wprowadzeniu danych za pomocą przycisków można włączyć ich 

blokadę.  

Nacisnąć przycisk –VOLUME 8 i przytrzymać wciśnięty przez ok. 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi 

się "Zablokowane”.  

W celu wyłączenia blokady przycisków ponownie nacisnąć przycisk -VOLUME 8 przez ok. 2 sekundy. 

Na wyświetlaczu pojawi się "odblokowane”.  

Ustawianie godziny  

Godzina jest ustawiana automatycznie za pomocą sygnału DAB.  

W celu ręcznego ustawienia godziny:  

W trybie stand-by (na wyświetlaczu jest widoczna aktualna godzina) nacisnąć przycisk DAB/FM 5 i 

przytrzymać wciśnięty.  

Za pomocą przycisków  wybrać „Ustawianie godziny“ i potwierdzić przyciskiem DAB/FM 5.  

Za pomocą przycisków  ustawić godzinę/minuty, potwierdzając za każdym razem przyciskiem 

DAB/FM 5.  

Wyświetlacz  

 

A  Tryb pracy DAB+, UKF  

Symbol serca: Tryb ulubionych jest aktywny  

Stacja PRESET  

Siła sygnału przedstawiona za pomocą słupków  

Stan naładowania baterii  

B  Nazwa stacji, częstotliwość, opcja menu, ruchomy napis  

Dynamic Label Plus  

Jeżeli nadawca programu zapewnia usługi Dynamic Label Plus można dodatkowo wyświetlać na 

przykład nazwę aktualnej stacji lub tytuł i wykonawcę w formie ruchomego napisu.  

Tryb DAB  

Ustawianie stacji  

Nacisnąć ponownie przycisk .  
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Nazwa stacji pojawi się na wyświetlaczu. Wybrana stacja będzie odtwarzana.  

Aby rozpocząć ręczne wyszukiwanie nacisnąć przycisk  i przytrzymać wciśnięty. Na 

wyświetlaczu pojawi się „Wyszukiwanie DAB”. Ostatnio znaleziona stacja będzie odtwarzana.  

Tryb ulubionych PRESET  

Zapisywanie stacji radiowych  

Ustawić pożądaną stację.  

Nacisnąć przycisk DAB/FM 5 i przytrzymać wciśnięty. Na wyświetlaczu pojawi się „Tryb zapisywania”.  

Potwierdzić za pomocą przycisku DAB/FM 5 i wybrać za pomocą przycisków  miejsce zapisu 

(F0 ... F4).  

Potwierdzić za pomocą przycisku DAB/FM 5. Stacja zostanie zapamiętana. 

W celu zapisania kolejnych stacji powtórzyć ww. czynności.  

Usuwanie stacji PRESET  

Zapisać nową stację na wybranym miejscu w pamięci.  

Wybieranie ulubionych stacji PRESET  

Nacisnąć przycisk DAB/FM 5 i przytrzymać wciśnięty.  

Wybrać za pomocą przycisków  „Ulubione” i potwierdzić za pomocą przycisku DAB/FM 5. Na 

wyświetlaczu pojawi się symbol serca.  

Wybrać stację F0 … F4 za pomocą przycisków . Jeżeli nie ma zapisanych stacji, to na 

wyświetlaczu pojawi się np. „F0 leer“.  

Zamykanie trybu ulubionych  

Nacisnąć przycisk DAB/FM 5 i przytrzymać wciśnięty. Na wyświetlaczu pojawi się „Normalny tryb”.  

Potwierdzić przyciskiem DAB/FM 5. Symbol serca zniknie.  

Tryb UKF  

Nacisnąć przycisk DAB/FM 5, aby przełączyć pomiędzy radiem DAB a radiem UKF.  

Na wyświetlaczu pojawi się „Rozpocznij FM”, następnie miejsce w pamięci M0 … M8 oraz 

częstotliwość.  

Zapisywanie stacji radiowych  

Krótko nacisnąć przycisk , co spowoduje wybranie miejsca w pamięci M0 … M8.  

Nacisnąć przycisk  i przytrzymać wciśnięty, aby rozpocząć wyszukiwanie stacji.  

Na wyświetlaczu pojawi się „Wyszukiwanie FM”.  

Jeśli znaleziona zostanie stacja UKF z wystarczająco silnym sygnałem, wyszukiwanie zatrzyma się i 

stacja będzie odtwarzana.  
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W ten sposób stacja zostanie zapisana na wybranym miejscu w pamięci M0 … M8. 16  

Wskazówka:  

Aby ustawić słabsze stacje proszę użyć ręcznego trybu wybierania stacji.  

Ręczny wybór stacji  

Ew. ustawić miejsce w pamięci stacji, w tym celu nacisnąć krótko przycisk .  

Nacisnąć przycisk DAB/FM 5 i przytrzymać wciśnięty. Na wyświetlaczu pojawi się „Ręczne 

wyszukiwanie”, i zacznie migać „TUNE”.  

Nacisnąć przycisk , aby ustawić częstotliwość w krokach co 0,1 MHz. Potwierdzić przyciskiem 

DAB/FM 5.  

Resetowanie urządzenia  

Usuwanie wszystkich stacji (RESET):  

W stanie wyłączonym przytrzymać wciśnięty przycisk DAB/FM 5 oraz ON/OFF 4 przez ok. 10 sekund.  

Ustawianie języka  

W trybie stand-by (widoczny zegar) nacisnąć przycisk DAB/FM 5 i przytrzymać wciśnięty.  

Ustawianie języka, patrz strona 12.  

Usuwanie problemów  

Nie jest odbierany sygnał DAB.  

Sprawdzić, czy w danym regionie możliwy jest odbiór DAB. Na nowo skierować antenę/słuchawki. 

Przeprowadzić nowe wyszukiwanie. Obrócić antenę/słuchawki, aby poprawić odbiór. Zresetować 

urządzenie. Urządzenie w trybie stand-by. -> włączyć!  

Urządzenia nie można włączyć.  

Urządzenie nie jest zasilane prądem. Naładować akumulatorek.  

Czyszczenie 

Uszkodzenie!  

Aby uniknąć uszkodzeń, nie wolno czyścić urządzenia mokrą ściereczką, ani pod bieżącą wodą. Nie 

używać ostrych gąbek, proszku do czyszczenia ani rozpuszczalników, jak alkohol czy benzyna.  

Obudowę czyścić miękką, lekko zwilżoną wodą ściereczką.  

Dyrektywy i normy  

Niniejszy produkt spełnia wymogi dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/EC), dyrektywy 

kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/EC) oraz dyrektywy oznaczenia CE.  

Producent  

DGC GmbH, Graf-Zeppelin-Str. 7,  
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D-86899 Landsberg  

Dane techniczne  

Wymiary (szer. x wys. x gł.)  35 x 48 x 15 mm  

Ciężar     ok. 30 g  

Napięcie:  

Akumulator LiPo   DC 5 V, 2A  

3,6 V, zintegrowany  

Warunki otoczenia   +5 °C do +35 °C  

5% do 90% względnej wilgotności powietrza (bez skraplania się)  

Częstotliwości  

Analogowe UKF   UKF 87,5–108 MHz 

Cyfrowe pasmo III,   DAB 174–240 MHz 

 Antena    Kabel słuchawek  

Słuchawki    3,5 mm  

Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone. Wymiary są wartościami przybliżonymi. 
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