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Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 
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Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. 

Jeżeli korzystają Państwo z radia po raz pierwszy, proszę przeczytać uważnie niniejszą instrukcje i 

zachować ją na później. Postępując zgodnie z instrukcjami można optymalnie wykorzystać 

różnorodność funkcji radia DAB+/UKF.  

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu w obsłudze 

 - zgodnej z przeznaczeniem 

 - bezpiecznej 

 - korzystnej. 

Użytkowanie RADIA DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Zakładamy, że użytkownik radia posiada 

ogólną wiedzę w zakresie obchodzenia się z urządzeniami elektroniki użytkowej. 

Każda osoba, która 

 - montuje 

 - podłącza 

 - obsługuje 

 - czyści 

 - utylizuje 

radio musi znać całą treść niniejszej instrukcji obsługi. Należy przechowywać niniejszą instrukcję 

obsługi zawsze w pobliżu radia. 

Słowo wstępne 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

1. Nie należy użytkować tego radia w pobliżu wody. 

2. Czyścić suchą szmatką. 

3. Nie blokować otworów wentylacyjnych. 

4. Nie użytkować w pobliżu gorących przedmiotów. 



                                                                                                                               

Strona 3 z 9 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

5. Stosować tylko akcesoria producenta. 

6. Nie narażać urządzenia na działanie wody, pary, piasku lub innych zagrożeń środowiskowych. 

7. Nie pozostawiać radia w miejscach, gdzie jest narażone na działanie wysokich temperatur lub 

bezpośredniego promieniowania słonecznego, np. w zaparkowanym samochodzie, gdzie wysoka 

temperatura mogłaby uszkodzić urządzenie. 

8. Nie narażać na działanie deszczu lub wilgoci. 

Dane techniczne 

Model    IMPERIAL DABMAN 20 

Radio    Odbiornik cyfrowy DAB+ & UKF 

Wymiary   113 x 69 x 25 mm 

Waga (netto)   ok. 120 g (wraz z bateriami) 

Częstotliwość   DAB+ Pasmo III 

174.0 - 239.0 MHz 

Częstotliwość FM  87.5 – 108 MHz z RDS 

Miejsca w pamięci  99 DAB+ / 30 FM 

Głośnik   4 omy, 1,5 W (RMS) 

Wyjście prądu  32 omy 0,1 W (słuchawki) 

Źródło prądu   Zasilacz DC (5V, 0,5A) 

Czas ładowania  około 7 godzin 

Czas pracy   około 10 godzin (głośnik) 

około 18 godzin (słuchawki) 

Elementy obsługowe 

Przód: 
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 Tył: 

 

1. Gniazdo słuchawkowe 

2. Głośnik 

3. Ładowanie akumulatora 

4. Wyświetlacz LCD 

5. Przycisk wł./pasmo 

6. Przycisk drzemki/wyświetlacza (światło) 

7. Przycisk kanał+ 

8. Przycisk kanał- 

9. Przycisk głośność+ 

10. Przycisk głośność- 

11. Przycisk szukaj+ 

12. Przycisk szukaj- 

13. Przycisk miejsca w pamięci 

14. Przycisk szukaj/stereo lub mono 

15. Antena teleskopowa 

16. Ustaw ponownie/reset 

17. Kieszonka na baterie 

Obsługa 

Ładowanie urządzenia 

Radio IMPERIAL DABMAN 20 posiada akumulator litowy 3.7 V, 2000 mAh, przeznaczony do 

wielokrotnego ładowania. W zestawie znajduje się kabel USB służący do ładowania. Przed pierwszym 

użyciem akumulator należy całkowicie naładować. 

1. Kabel USB wetknąć w urządzenie, następnie podłączyć do źródła prądu, np. komputera czy 

zasilacza USB-DC. 



                                                                                                                               

Strona 5 z 9 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

2. Akumulator w radiu zostanie naładowany, czas ładowania wynosi około 7 godzin. 

3. Symbol ładowania miga podczas procesu ładowania i wyłączy się, kiedy akumulator będzie w pełni 

naładowany. 

Głośnik 

Radio IMPERIAL DABMAN 20 posiada wysokiej jakości głośnik (4 Ω 2W). 

Słuchawki 

Radio IMPERIAL DABMAN 20 dostarczane jest z wysokiej jakości słuchawkami służącymi jednocześnie 

za antenę. Gniazdo 3,5 mm znajduje się z lewej strony urządzenia. W tym miejscu można podłączyć 

słuchawki stereo wzgl. słuchawki douszne. 

Ważne: zbyt głośne ustawienie słuchawek może uszkodzić słuch. 

Użytkowanie radia 

Akumulator musi być w pełni naładowany. 

1. Przytrzymać wciśnięty przycisk „Wł./Pasmo”, aby włączyć radio. 

2. Na wyświetlaczu pojawi się logo ‘IMPERIAL’ i urządzenie przejdzie do trybu DAB+ (lub UKF, jeżeli 

ten tryb był ustawiony przed wyłączeniem). 

3. Ustawić głośność (głośność: 0-32). 

Obsługa 

Wybór pasma DAB+/UKF 

1. Nacisnąć przycisk „Wł./pasmo”, aby wybrać tryb DAB+ lub UKF. 

2. Podczas wyłączania radia zapisany zostanie tryb pasma. 

Wyszukiwanie i ustawianie stacji: 

Tryb DAB+ 

1. Ustawić tryb DAB+. 

2. Nacisnąć przycisk „SCAN/ST”, aby rozpocząć szybkie wyszukiwanie. 

3. Przytrzymać wciśnięty przycisk „SCAN/ST”, aby przeprowadzić pełne wyszukiwanie wszystkich 

dostępnych stacji radiowych i zapisać znalezione stacje na liście stacji radiowych. 

4. Nacisnąć przycisk „CH+” lub „CH-„, aby ustawić pożądaną stację z listy. 

Obsługa 

Zapisywanie: 

Tryb DAB+ 
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1. Przytrzymać wciśnięty przyciski „MEM/PRE”, na wyświetlaczu pojawi się „Null Memory 01”, jeżeli 

pozycja jest pusta, inaczej wyświetli się nazwa stacji. Nacisnąć przycisk „CH+” lub "CH-„, aby wybrać 

pozycję w pamięci, następnie w celu potwierdzenia nacisnąć jeszcze raz przycisk „MEM/PRE”. 

2. W celu ustawienia zapisanej stacji nacisnąć przycisk „MEM/PRE” i wybrać zapisaną stację 

(wyświetli się nazwa stacji) naciskając przycisk „CH+” lub „CH-”, następnie w celu potwierdzenia 

jeszcze raz nacisnąć przycisk „MEM/PRE”. 

3. Dostępnych jest maks. 99 miejsc w pamięci dla trybu radia DAB+ 

Informacje o stacjach radiowych: Tryb DAB+ 

Na wyświetlaczu pojawi się informacja o aktualnym statusie ustawionej stacji. Wyświetlacz w trybie 

DAB+ wskazuje następujące dane, jeżeli są dostępne: 

1. Typ programu 

2. Nazwa multipleksu 

3. Czas 

4. Nazwa stacji 

5. Częstotliwość 

6. Głośność 

7. Siła sygnału 

Wyszukiwanie i ustawianie stacji: 

Tryb UKF (automatycznie zapisane) 

1. Ustawić tryb UKF. 

2. Przytrzymać wciśnięte przyciski „TUNE+” oraz „TUNE-„, aby automatycznie wyszukać kolejną stację 

radiową. 

Zmiana trybu audio 

1. Nacisnąć przycisk „SCAN/ST”, aby przełączać pomiędzy trybami mono i stereo. 

2. Wyświetli się „ST”, jeżeli wybrano tryb stereo. 

Ręczne ustawianie: 

Tryb UKF 

1. Ustawić tryb UKF. 

2. Nacisnąć przycisk „TUNR+” lub „TUNE-„ jeden raz, aby rozpocząć ręczne wyszukiwanie. 

Informacje o stacjach radiowych: 
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Tryb UKF 

Wyświetlacz w trybie UKF wskazuje następujące dane, jeżeli są dostępne: 

1. Typ programu 

2. Częstotliwość 

3. Nazwa stacji 

4. Głośność 

5. Siła sygnału 

6. Stereo/Mono 

Miejsca w pamięci: Tryb UKF 

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „MEM/PRE”, na wyświetlaczu pojawi się „Null Memory 01”, 

wybrać miejsce w pamięci, naciskając przycisk „CH+” lub „CH-”, następnie w celu potwierdzenia 

jeszcze raz nacisnąć przycisk „MEM/PRE”. 

2. Aby słuchać zapisanej stacji radiowej nacisnąć przycisk „MEM/PRE” i wybrać stację za pomocą 

przycisków „CH+” lub „CH-„, w celu potwierdzenia nacisnąć jeszcze raz przycisk „MEM/PRE”. 

3. Dostępnych jest maks. 30 miejsc w pamięci w trybie UKF. 

Antena radiowa: 

1. Dla zapewnienia odbioru DAB+ oraz UKF urządzenie posiada antenę teleskopową. 

2. Wyciągnąć antenę i ustawić, aby zoptymalizować odbiór. 

3. W przypadku niezadowalającego odbioru rozłożyć całkowicie antenę. 

Tryb Sleep (spania): 

1. W trybie DAB+ lub UKF przycisk „SLP/DISP” aktywuje funkcję drzemki. Pierwszy czas grania wynosi 

5 minut, za każdy kolejnym naciśnięciem przycisku przedłuża się on o 5 minut (z 5 do wył.), czas 

spania zostanie wyświetlony po środku, u góry wyświetlacza. 

2. Nacisnąć przycisk „SLP/DISP”, aż czas spania zniknie, wtedy funkcja spania jest wyłączona. 

3. Radio zostanie wyłączone, jeżeli timer dojdzie do 0. 

Wybór języka 

1. Ustawić języka wyświetlacza. 

2. Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski “MEM/PRE” oraz “VOL+”, pojawi się menu „Język“, 

nacisnąć “CH+” lub “CH-„, aby wybrać język. 

3. Aby zapisać nacisnąć jeden raz przycisk “SLP/DISP”. 
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Podświetlenie 

1. Ustawić czasu trwania podświetlenia. 

2. Przytrzymać wciśnięty przycisk SLP/DISP”, na wyświetlaczu pojawi się menu „BACKLIGHT”, za 

pomocą przycisków “CH+” lub “CH-” ustawić podświetlenie. 

3. Aby zapisać nacisnąć jeden raz przycisk “SLP/DISP”. 

Restart 

1. Jeżeli urządzenie nie reaguje lub reaguje powoli, można wcisnąć przycisk „RESET” znajdujący się z 

tyłu, na urządzeniu, za pomocą cienkiego, zaizolowanego przedmiotu (np. wykałaczki), aby 

zrestartować urządzenie. 

Ustawienia fabryczne 

1. Nacisnąć jednocześnie przyciski “SLP/DISP” oraz “SCAN/ST”, aby przywrócić ustawienia fabryczne. 

2. Funkcja ta usuwa wszystkie zapisane stacje. 

Wyłączanie, konserwacja 

1. Proszę wyłączać urządzenie, jeżeli nie jest używane. 

2. Nie wycierać szorstkimi materiałami. 

3. Nie otwierać urządzenia i nie zmieniać żadnych elementów wewnętrznych. 

4. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, proszę wyjąć baterie. 

Serwis i pomoc techniczna 

Dopuszczenia: CE. RoHS. Spełnia wymogi dyrektywy EMC oraz niskonapięciowej (2004/108/EC oraz 

2006/95/EC)  

Odpowiada ETSI EN300 401 

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie! 

Bardzo dziękujemy za wybranie produktu z naszej oferty. Nasz produkt spełnia ustawowe wymogi i 

został wykonany pod stałym nadzorem jakości. Dane techniczne odpowiadają aktualnemu stanowi w 

momencie oddania do druku. Zmiany zastrzeżone.  
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