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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tuner radia internetowego Albrecht DR
460-C
Nr produktu 1193529
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UWAGA
ABY UNIKNĄĆ ZAPRÓSZENIA OGNIA LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE PODŁĄCZAJ WTYCZKI
URZĄDZENIA DO PRZEDŁUŻACZA LUB GNIAZDKA, KTÓRE POZOSTAWIA WTYCZKĘ CZĘŚCIOWO
ODSŁONIĘTĄ. ABY UNIKNĄĆ ZAPRÓSZENIA OGNIA LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAJ
URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

Symbol pioruna umieszczonego
w
trójkącie
ostrzega
użytkownika urządzenia przed
obecnością
napięcia
elektrycznego,
którego
wielkość, może spowodować u
niego porażenie.

OSTRZEŻENIE:
Aby
zniwelować
niebezpieczeństwo porażenia
prądem, nie usuwaj pokrywy
lub tylnej obudowy urządzenia.
W jego środku nie znajdują się
części, które mogłyby być
serwisowane
przez
użytkownika.
Serwisowanie
urządzenia
pozostaw
odpowiednio
wykwalifikowanym osobom.

Wykrzyknik umieszczony w
trójkącie
wskazuje
użytkownikowi
ważne
zagadnienia
dotyczące
użytkowania lub konserwacji
(serwisowania) urządzenia.

1. Ważne wskazówki bezpieczeństwa
1. Przeczytaj instrukcję obsługi.
2. Zachowaj instrukcję obsługi.
3. Zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji.
4. Postępuj zgodnie z procedurami przedstawionymi w instrukcji obsługi.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyść urządzenie wyłącznie za pomocą suchej ściereczki.
7. Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Zamontuj urządzenie zgodnie ze wskazówkami producenta.
8. Nie montuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne
urządzenia (również wzmacniacze), które produkują ciepło.
9. Zabezpiecz przewód zasilający przed nastąpieniem lub przyciśnięciem go, szczególnie przy
wtyczkach, gniazdkach oraz miejscu, w którym wychodzi z urządzenia.
10. Używaj wyłącznie dodatków i akcesoriów wskazanych przez producenta.
11. W razie burzy lub dłuższego nieużytkowania urządzenia, należy odłączyć je od źródła zasilania.
12. Wszystkie prace serwisowe mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych
pracowników serwisu. Serwis urządzenia jest wymagany w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia
urządzenia, np.: uszkodzenie przewodu zasilającego, zalanie urządzenia lub dostanie się do jego
środka innych obiektów, pozostawienie urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, niewłaściwe
działanie urządzenia lub jego upadek.
13. Niniejsze urządzenie nie może być narażone na zalanie lub kapanie na nie wody. Nie należy
również umieszczać na urządzeniu obiektów, które są wypełnione wodą (np. wazony).
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14. Nie należy przeciążać gniazdka sieciowego. Używaj wyłącznie wskazanej mocy źródła zasilania.
15. Należy używać wyłącznie części zamiennych wskazanych przez producenta.

2. Witamy
Dziękujemy za zakup tunera DR 460-C. Został on zaprojektowany jako adapter muzyczny do twojego
już istniejącego systemu audio, aby dostarczać Ci wielu godzin muzycznej rozrywki, jednocześnie
zapewniając prosty i wygodny dostęp do tysięcy internetowych stacji radiowych z całego świata.
Dodatkowo, masz również dostęp do opcji strumieniowego przesyłania muzyki. Nieważne czy jesteś
w Warszawie i chcesz słuchać muzyki brazylijskiej lub gatunków takich jak klasyka, rock czy jazz,
Albrecht DR 460-C daje Ci możliwość wyboru w domowym zaciszu.

3. Zawartość opakowania
Upewnij się, że poniższe elementy znajdują się w dostarczonym opakowaniu:
1. Tuner DR 460-C
2. Zasilacz
3. Pilot zdalnego sterowania
4. Instrukcja obsługi
5. Kabel połączeniowy RCA
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4. Podłączenie tunera DR 460-C do Twojego systemu audio

5. Cechy urządzenia







Wolnostojące,
Połączenie bezprzewodowe,
Aktualizowana lista ponad 10000 stacji internetowych,
250 stacji ulubionych,
Alarm radiowy,
Prognoza pogody.

6. Specyfikacja
Łączność
Przesył danych
Zabezpieczenie łączności bezprzewodowej
Format dekodera audio
SNR
Wyświetlacz

Wejścia/wyjścia

Języki
Zasilacz AC
Pilot zdalnego sterowania
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)

Bezprzewodowy access point
54 Mbit (WLAN)
WPA i WPA2-AES
64/128-bit WEP
Real/MP3/WMA/FLAC/Ogg
32 Kbps – 320 Kbps
>90 dB
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z matrycą pasywną, 128
x 64
Niebieski z białą diodą LED
Wyjście liniowe (Jack RCA)
Zasilanie DC
USB (wyłącznie do aktualizacji oprogramowania)
Angielski, niemiecki, francuski, niderlandzki, rosyjski,
szwedzki, norweski, duński
Wejście: AC 110-240 V (50-60 Hz)
Wyjście: DC 5V/500 mA
27 przycisków
190 x 73 x 45 mm
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7. Panel przedni

Na urządzeniu nie znajdują się żadne przyciski. Cała obsługa urządzenia odbywa się za pomocą
załączonego pilota. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o prostocie i łatwości obsługi.

8. Panel tylni

W niniejszym modelu dostępne są następujące złącza:
 2 x stereo RCA
 Zasilanie
 USB (tylko do aktualizacji firmware)
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9. Pilot zdalnego sterowania

Przycisk zasilania
Przycisk menu

Wciśnij ten przycisk, aby przełączać urządzenie między
trybem włączonym, a trybem uśpienia.
Wciśnij ten przycisk, aby powrócić do głównego menu.

Przycisk głośności „-„

Wciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć głośność urządzenia.

Przycisk wyciszenia

Wciśnij ten przycisk, aby wyciszyć urządzenie.

Przycisk głośności „+”

Wciśnij ten przycisk, aby zwiększyć głośność urządzenia.

Przycisk uśpienia urządzenia

Wciśnij ten przycisk, aby ustawić czas, po jakim urządzenie
ma przejść w tryb uśpienia.
Wciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć alarm.
Wciśnij ten przycisk, aby zmienić język menu.
Wciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb podświetlenia.
Wciśnij ten przycisk, aby potwierdzić wybór zaznaczonej
opcji.
Wciśnij ten przycisk, aby przełączać się w górę pomiędzy
pozycjami menu. Wciśnij, aby wprowadzić tekst.
Wciśnij ten przycisk, aby przełączać się w dół pomiędzy
pozycjami menu. Wciśnij, aby wprowadzić tekst.
Wciśnij ten przycisk, aby powrócić do poprzedniego menu.

Przycisk alarmu
Przycisk języka
Przycisk podświetlenia
Przycisk wyboru
Przycisk nawigacji „w górę”
Przycisk nawigacji „w dół”
Przycisk nawigacji „w lewo”
Przycisk nawigacji „w prawo”

Przycisk ulubionych

Wciśnij ten przycisk, aby potwierdzić wybór opcji i przejść do
podmenu.
Wciśnij ten przycisk, aby włączyć zaprogramowaną wcześniej
stację radiową.
Wciśnij ten przycisk, aby wyświetlić listę ulubionych stacji.

Przycisk dodawania do
ulubionych

Wciśnij ten przycisk, aby dodać aktualnie odtwarzaną stację
do listy ulubionych.

Przyciski pamięci 0~9
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10. Włączanie tunera DR 460-C
Aby włączyć tuner DE 460-C po raz pierwszy, należy:
1. Podłączyć zasilacz dołączony do zestawu do gniazda sieciowego.
2. Podłączyć drugi koniec zasilacza do gniazda Jack DC znajdującego się na tylnim panelu urządzenia.
3. Podłączyć przewody RCA do Twojego systemu Hi-Fi.
10. 1 Pierwsza konfiguracja
Pierwszym krokiem, jaki należy poczynić przy pierwszym włączeniu urządzenia, jest wybór języka:
użyj klawiszy nawigacyjnych góra/dół na pilocie, aby wybrać preferowany język, a następnie wciśnij
OK.

Następnie należy wybrać czy tuner ma sprawdzać dostępność sieci bezprzewodowej po włączeniu
(opcja „Check Network When Power On”). Użyj przycisków nawigacji prawo/lewo, aby zatwierdzić
(„YES”) lub odrzucić („NO”), a następnie wciśnij OK. Jeśli opcja ta zostanie aktywowana, radio będzie
sprawdzać dostępność sieci zapisanych w pamięci. Jeśli opcja zostanie wyłączona, urządzenie będzie
wyświetlało listę wszystkich dostępnych aktualnie sieci bezprzewodowych.

Wybierz sposób konfiguracji sieci.

Jeśli wybierzesz „YES” (tak), znajdź swoją sieć na wyświetlonej liście i wciśnij OK.
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Jeśli Twoja sieć jest zabezpieczona za pomocą hasła, wprowadź je.

Jeśli Twój router wspiera technologię WPS i wybierzesz opcję „YES (WPS)”, wciśnij przycisk WPS na
swoim routerze w ciągu 120 sekund.

Gratulacje! Udało Ci się podłączyć radio do Twojej sieci bezprzewodowej. Symbol statusu sieci
powinien zmienić się jak na rysunku poniżej.
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10.2 Wybór języka
Menu tunera DR 460-C może być wyświetlane w ośmiu językach.
Aby zmienić język menu:
1. Z głównego menu wybierz Configure > Language.
2. Naciskaj przycisk przewijania góra/dół, aby przełączać się pomiędzy poszczególnymi językami. Po
dokonaniu wyboru, wciśnij przycisk wyboru.
3. Możesz również wcisnąć na pilocie przycisk języka – zostaniesz przeniesiony prosto do menu
wyboru języka.

UWAGA: Wybrany język odnosi się do menu tunera i wyświetlanych opcji. Nazwy stacji wyświetlane
są w zależności od tego, w jaki sposób wysyłane są przez nadawcę sygnału.
10.3 Wprowadzanie tekstu
Podczas wprowadzania adresu radia internetowego lub klucza WEP sieci bezprzewodowej, konieczne
jest wprowadzenie tekstu. Taka sama procedura obowiązuje dla ustawiania czasu, daty i alarmu
(tutaj, oczywiście, wprowadzać można jedynie cyfry).
Aby wprowadzać małe/duże litery, symbole lub cyfry:
1. Wciśnij przycisk nawigacji góra/dół, aby wybrać symbol spośród następujących: A a B b…Zz $ % ^ &
_ ~ \ ] [ ; ‘ , . / ? ! 0 1…9
2. Wciśnij przycisk nawigacji w prawo, aby przejść do kolejnego symbolu. Aby dokonać wyboru,
wciśnij przycisk wyboru.
UWAGA: W trakcie wprowadzania cyfr, możesz wykorzystać również klawiaturę numeryczną
znajdującą się na pilocie.
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10. 4 Ustanawianie połączenia bezprzewodowego
UWAGA! Ten krok jest wymagany jedynie, jeśli połączenie nie zostało ustanowione podczas
pierwszego uruchomienia lub jeśli chcesz podłączyć tuner do innej sieci niż dotychczas.
1. Skonfiguruj swój access point, aby odbierał/nadawał sygnał bezprzewodowy.
2. Z głównego menu wybierz Configure > Network > WiFi Cofigure. Wyświetlone zostaną wszystkie
access pointy znajdujące się aktualnie w zasięgu tunera. Jeśli wybierzesz sieć zabezpieczoną, przed jej
nazwą wyświetlony zostanie symbol klucza.

3. Wybierz sieć do której masz dostęp. Jeśli sieć nie jest zabezpieczona, wciśnij przycisk wyboru, aby
nawiązać połączenie. Jeśli sieć posiada zabezpieczenia, zostaniesz poproszony w wpisanie hasła.

4. Wpisz hasło i wciśnij przycisk wyboru aby nawiązać połączenie. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zobacz
rozdział „10. 3 Wprowadzanie tekstu”.
5. W lewym górnym rogu wyświetlacza pojawi się jedna z poniższych ikon. Symbolizują one status
sieci:
Łączenie z siecią
Połączenie zakończone sukcesem
Połączenie zakończone porażką
UWAGA: Jeśli połączenie zostało nawiązane poprawnie, wprowadzone hasło zostanie zapamiętane.
Jeśli ustawienia sieci nie zostaną zmienione, urządzenie będzie łączyło się z tą siecią automatycznie.
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11. Słuchanie radia
Po wybraniu w główny menu opcji radia internetowego (Internet Radio), możesz przejść do
poszczególnych podmenu:
My favorite: tutaj znajdziesz wszystkie stacje dodane do listy ulubionych.
Radio Station/Music: tutaj możesz szukać stacji radiowych.
History: tutaj znajdziesz listę ostatnio słuchanych stacji i możesz szybko się z nimi połączyć
Service: Tutaj możesz odszukać i dodać stacje ręcznie.
11.1 Szukanie stacji radiowych
Tuner DR 460-C posiada aktualną, dobrze zorganizowaną listę stacji radiowych z całego świata.
Możesz wyszukiwać stacji pod kątem gatunku muzyki lub lokalizacji stacji. Możesz również przeglądać
listę stacji w porządku alfabetycznym lub ręcznie wprowadzić adres stacji.
11.2 Szukanie według gatunku muzyki
1. Z głównego menu wybierz Radio Station/Music > Genre. Wyświetlona zostanie lista gatunków w
porządku alfabetycznym.

2. Wciskaj przycisk nawigacji góra/dół, aby podświetlić interesujący Cię gatunek. Przykładowo, jeśli
chcesz słuchać jazzu:

3. Wciśnij przycisk nawigacji w prawo, aby wyświetlić wszystkie dostępne stacje jazzowe. Podświetl
interesującą Cię stację i wciśnij przycisk wyboru, aby rozpocząć jej odtwarzanie.
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11.2.1 Wyszukiwanie według kraju/lokalizacji
1. Z głównego menu wybierz Radio Station/Music > Country/Location. Wyświetlona zostanie lista
regionów w kolejności alfabetycznej:

Lista zawiera kolejne pozycje: Africa (Afryka), Europe (Europa), Latin America (Ameryka Łacińska),
Middle East (Bliski Wschód), North America (Ameryka Północna), Oceania/Pacific (region Oceanii oraz
Pacyfiku), Internet Only (stacje nadające wyłącznie sygnał internetowy).
2. Wybierz interesujący Cię region geograficzny, a następnie kraj. Wyświetlona zostanie lista stacji
zlokalizowanych w danym kraju.
3. Wybierz interesującą Cię stację i wciśnij przycisk wyboru, aby rozpocząć jej odtwarzanie.
UWAGA: jeśli wybierzesz język inny niż angielski, w menu Radio Staion/Music zostanie wyświetlona
nazwa kraju, w którym obowiązuje dany język. Znajdź i wybierz (za pomocą przycisku wyboru) nazwę
kraju, aby wyświetlić stacje z pominięciem wyboru regionu geograficznego.

11.2.2 Wyszukiwanie według nazwy stacji
1. Z głównego menu wybierz Service > Search Radio Station.
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2. Stacje podzielone są na 10 kategorii, według inicjałów ich nazw: 0-9, A-C, D-F, G-I, J-L, M-O, P-R, SU, V-Z. Po wybraniu kategorii, wyświetlona zostanie lista stacji.

UWAGA: Stacje o nazwach japońskich, koreańskich, chińskich – tradycyjnym i uproszczonym,
znajdują się w grupie Other (inne).
3. Wybierz dowolną stację, aby wyświetlać kolejne znajdujące się na liście. Stacje wyświetlane są
według dwóch pierwszych liter ich nazw.
4. Podświetl interesującą Cię stację i wciśnij przycisk wyboru, aby połączyć się z nią.
11.2.3 Wyszukiwanie stacji poprzez wprowadzanie jej adresu
1. Z głównego menu wybierz Service > Add New Radio Station

2. Wprowadź adres stacji. Odnośnie wprowadzania tekstu, zobacz rozdział 10.3.

3. Po zakończeniu, wciśnij przycisk wyboru, aby połączyć się ze stacją.
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11.3 Łączenie ze stacją
Po poprawnym połączeniu urządzenia ze stacją radiową, wyświetlacz powinien wyświetlać
informacje jak poniżej:

UWAGI:
 Status połączenia może zmieniać się pomiędzy: „Connecting” (łączenie), „Buffering”
(buforowanie) i „Playing” (odtwarzanie).
 Aby zapoznać się z informacjami na temat buforowania, przeczytaj rozdział 14.7.
 Jeśli w trakcie łączenia ze stacją przełączysz się do innego menu, w prawym dolnym rogu
wyświetlacza pojawi się timer odliczający czas. Jeśli przez 10 sekund nie zostanie podjęta
żadna aktywność, tuner automatycznie opuści menu i powróci do stacji z którą nawiązywane
było połączenie.
11.4 Dodawanie stacji do ulubionych
Do listy ulubionych możesz dodać stację, której aktualnie słuchasz lub taką, którą znalazłeś na liście
stacji. Tuner DR 460-C posiada pamięć 250 stacji.

11.4.1 Dodawanie do ulubionych aktualnie odtwarzanej stacji
1. Wciśnij na pilocie przycisk Fav+.
2. Obok statusu sieci pojawi się jedna z poniższych ikon symbolizująca status stacji:
Stacja została dodana do Ulubionych
Stacja znajduje się w Ulubionych
Pamięć ulubionych stacji została zapełniona
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11.4.2 Dodawanie do ulubionych stacji znalezionej na liście stacji
1. Znajdź stację używając jednej z trzech metod przedstawionych w rozdziale „11.1 Szukanie stacji
radiowych”.
2. Podświetl stację i wciśnij przycisk nawigacji w prawo, aby wyświetlić podmenu. Ekran powinien
wyświetlać następująco:

Add to My Favorite: wybierz, aby dodać stację do listy ulubionych stacji.
Auto Scan (Down)/(Up): wybierz, aby łączyć kolejno ze stacjami „powyżej” lub „poniżej” stacji z którą
jesteś połączony. Każda ze stacji odtwarzana będzie przez 30 sekund. W tym czasie możesz dodać
stację do ulubionych poprzez naciśnięcie przycisku Fav+.
Play: wybierz, aby połączyć się ze stacją.
Use As Alarm Sound: wybierz, aby ustawić tą stację jako dźwięk alarmu.
Bieżący status ulubionej stacji możesz sprawdzać za pomocą ikon, których znaczenie zostało
wyjaśnione w tabeli u góry tej strony.
11.4.3 Zarządzanie ulubionymi stacjami
Szybki dostęp do ulubionych stacji zapewnia pamięć urządzenia pozwalająca zapisać do 250 stacji.
Aby zarządzać listą ulubionych stacji:
1. Wciśnij przycisk Favorite na pilocie zdalnego sterowania lub wybierz „My Favorite” z głównego
menu urządzenia. Wyświetlona zostanie lista zapisanych stacji.
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2. Podświetl stację na liście i wciśnij przycisk nawigacji w prawo, aby wyświetlić poniższe podmenu:

3. Delete: wybierz, aby usunąć stację.
Shift up/down: wybierz, aby zmienić kolejność zapisanych stacji.
Dla wygody przesuń najczęściej słuchane stacje na jedną z pierwszych 5 lub 10 pozycji – będziesz
mógł przywoływać je szybko z pilota za pomocą przycisków numerycznych.
Rename: wybierz, aby zmienić nazwę stacji.
Play: wybierz, aby połączyć się ze stacją.
Use As Alarm Sound: wybierz, aby ustawić tą stację jako dźwięk alarmu.
Możesz połączyć się z zapisaną stacją w następujące sposoby:
 Na liście ulubionych podświetl stację i wciśnij przycisk wyboru, aby rozpocząć odtwarzanie.
 Będąc w dowolnym menu wciśnij przycisk 0-9, pod którym została uprzednio
zaprogramowana stacja, którą chcesz odtwarzać.
11.5 My MediaU
Wybierając z menu My MediaU, uzyskujesz dostęp do stacji dodanych w portalu MediaU. Z poziomu
strony http:/www.mediayou.net, możesz z łatwością dodawać ulubione stacje. Utwórz konto i
zarejestruj swoje radio, aby je powiązać w ramach jednego konta. Podczas rejestracji zostaniesz
poproszony o numer seryjny. Jest nim adres MAC radia, który znajdziesz przechodząc kolejno przez
menu: Information Center > System Information > Wireless Info.
Po wykonaniu powyższych kroków, możesz dokonywać zmian w koncie bezpośrednio ze swojego
tunera DR 460-C.
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12. Media Center
12.1 UPnP
Opcja Media Center > UPnP daje Ci możliwość odtwarzania muzyki z Twojej sieci bezprzewodowej.

Aby móc cieszyć się odtwarzaniem muzyki ze swojego komputera PC, należy poczynić na nim
poniższe czynności:
 Podłącz komputer PC do sieci.
 Upewnij się, że tuner DR 460-C jest włączony i połączony z tą samą siecią co komputer.
 Możesz aktywować dodatek UPnP w programie Windows Media Player (dla wersji 10 lub
nowszej). Opcję tą znajdziesz w menu Streaming > Enable Media Streaming. Gdy opcja ta
zostanie aktywowana, będziesz mógł odtwarzać muzykę z komputera poprzez swój tuner DR
460-C. Dostępnych jest również kilka innych programów, które umożliwiają funkcję serwera
multimediów.

Aktywacja przesyłania muzyki do tunera DR 460-C
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Dodawanie do biblioteki multimediów plików i folderów audio, które chcesz udostępnić dla
tunera.
Po prawidłowym skonfigurowaniu serwera mediów, możesz odtwarzać muzykę poprzez wybór jak na
obrazach poniżej.

13. Opcja Information Center
Wybierając opcję Information Center z głównego menu, masz dostęp do menu informacyjnego. Użyj
przycisków nawigacyjnych, aby przełączać się pomiędzy poszczególnymi informacjami:
Weather information (informacje pogodowe): wybierz Region > Country > City, aby skonfigurować
informacje pogodowe.
Financial information: wybierz, aby zobaczyć informacje finansowe
System information: wybierz, aby zobaczyć informacje na temat urządzenia: wersję software, adres
MAC (używany również jako numer seryjny dla konta Mediayou) i bezprzewodowy adres IP.
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14. Konfiguracja
Wybierając „Configuration” z głównego menu urządzenia, masz możliwość konfiguracji swojego
tunera. Dostępne są kolejne podmenu: Network, Clock, Alarm, Language, Dimmer, Sleep timer,
Buffer, Weather, Software update I Reset.

14.1 Network (sieć)
Wireless Network Configuration: wybierz, aby automatycznie szukać sieci bezprzewodowych (opcja
zalecana).
Wireless Network (WPS PBC): wybierz tę opcję, jeśli Twój router obsługuje konfigurację WPS (Wi-Fi
Protected Setup).
Manual configuration: wybierz tę opcję, jeśli chcesz ręcznie skonfigurować swoją sieć.
Check Network when Power On: aktywuj lub deaktywuj opcję sprawdzania sieci przy włączaniu
urządzenia.
UWAGA: zapoznaj się z rozdziałem 10.4 odnośnie szczegółów na temat konfiguracji sieci.
14.2 Data i czas
Opcja Configuration > Date & Time pozwala na ustawienie czasu/daty oraz formatu wyświetlanego
czasu. Jeśli włączasz urządzenie po raz pierwszy, ustaw czas, a urządzenie będzie aktualizować go
automatycznie tak długo, jak długo pozostanie podłączone do sieci.





Set Date and Time: wybierz tę opcję, aby ustawić czas i datę. Sprawdź rozdział
„Wprowadzanie tekstu”, aby poznać szczegóły na temat wprowadzania cyfr.
Set Time Format: wybierz pomiędzy 12- i 24-godzinnym formatem wyświetlanego czasu.
Set Date Format: wybierz pomiędzy formatami daty: RR/MM/DD, DD/MM/RR lub
MM/DD/RR.
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14.3 Alarm
Ta opcja pozwala na włączanie i wyłączanie alarmu oraz programowanie go. Dostęp do tej opcji
możesz uzyskać również poprzez wciśnięcie przycisku alarmu na pilocie zdalnego sterowania. Zwróć
uwagę na to, iż korzystając z funkcji alarmu, włączony musi być również podłączony do tunera
głośnik/system audio.
Aby zaprogramować alarm, postępuj jak poniżej:
1. Przejdź do menu Configuration > Alarm > Turn On

2. Wybierz Set Alarm Time i wprowadź godzinę.
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3. Wybierz Set Alarm Sound, aby wybrać typ alarmu spośród: beep (sygnał), melody (melodia) i radio
(stacja, której słuchałeś ostatnio lub stacja ustawiona jako alarm – jeśli została taka wybrana).
4. Ikona budzika pojawi się na ekranie w prawym górnym rogu. Oznacza ona aktywowanie funkcji
alarmu.
5. Gdy alarm rozlegnie się, wciśnij dowolny przycisk, aby go wyłączyć.
14.3.1 Programowanie drugiego alarmu
1. Przejdź do: Configuration > Alarm 2 > Turn On
2. Powtórz kroki programowania alarmu wskazane powyżej.
14.3.2 Programowanie drzemki
1. Przejdź do: Configuration > NAP Alarm
2. Funkcja drzemki włącza alarm po upłynięciu zaprogramowanego czasu.
3. Możesz wybrać pomiędzy czasami drzemki: 5 minut, 10 minut, 20 minut, 30 minut, 60 minut, 90
minut lub 120 minut.
14.3.3 Ustawianie głośności alarmu
1. Przejdź do: Configuration > Alarm volume
2. Użyj przycisków nawigacji, aby dostosować głośność alarmu.

14.4 Język
Aby dowiedzieć się szczegółów na temat wyboru języka, zapoznaj się z rozdziałem 10.2.
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14.5 Podświetlenie
Opcja Configuration > Dimmer pozwala na dostosowanie jasności podświetlenia wyświetlacza.
Możesz również zmieniać tryb podświetlenia wciskając przycisk podświetlenia na pilocie zdalnego
sterowania. Dostępne są dwa tryby podświetlenia:
 Power Saving: przy wyborze tej opcji, podświetlenie ekranu jest wyłączane automatycznie po
15 sekundach od ostatniego wciśnięcia jakiegokolwiek przycisku. W momencie wciśnięcia
dowolnego przycisku na pilocie, podświetlenie jest ponownie włączane. Istnieje możliwość
ustawienia poziomu podświetlenia.

14.6 Automatyczne wyłączanie
Wybierając Configuration > Sleep Timer, możesz zaprogramować czas po jakim tuner ma się
wyłączyć. Możesz również skonfigurować tą opcję wciskając przycisk Sleep na pilocie zdalnego
sterowania. Po aktywowaniu tej funkcji, w prawym górnym rogu ekranu widoczna będzie ikona łóżka
z literkami „z”, a po jej lewej stronie – minuty pozostałe do wyłączenia tunera. Dostępnych jest sześć
opcji ustawienia: 15 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut, 150 minut, 180 minut i opcja
wyłączona (off).
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14.7 Bufor
Opcja Configuration > Buffer option pozwala na ustawienie czasu bufora, w którym przechowywany
jest odbierany sygnał. Po połączeniu ze stacją, widoczny będzie pasek, którego zapełnienie
symbolizuje ilość sekund buforu. Dostępne są trzy opcje: 2 sekundy, 4 sekundy, 8 sekund.

14.8 Pogoda
Opcja ta pozwala na wybór czy informacje pogodowe mają być wyświetlane na ekranie w trybie
czuwania. Możesz również przełączać się między skalą stopni Celsjusza a Fahrenheita.

14.9 Konfiguracja DLNA
Tuner obsługuje również opcję DLNA, co oznacza, że możliwe jest przesyłanie do niego muzyki z
innych urządzeń połączonych z tą samą siecią.
Możesz także użyć swojego telefonu, aby przeglądać dostępne stacje i dokonywać wyboru, którą
chcesz włączyć. Przy takim połączeniu, na ekranie Twojego telefonu, widoczna będzie grafika stacji.
Aby móc używać tej opcji, wystarczy zainstalowanie na telefonie aplikacji z obsługą technologii DLNA.
W App Store dostępne jest kilka darmowych aplikacji tego typu. Należy jednak pamiętać, że nie
wszystkie oferują taki sam zestaw funkcjonalności.
Aby dowiedzieć się więcej na temat tych aplikacji, odwiedź naszą stroną www.albrecht-audio.de.
Znajdziesz na niej instrukcje do niektórych aplikacji, które działają prawidłowo z naszym tunerem.
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Pilot zdalnego sterowania:
1. Aby użyć telefonu jako pilota do urządzenia, upewnij się, że są one podłączone do tej samej sieci
bezprzewodowej.
2. Włącz aplikację DLNA w swoim telefonie.
3. Przy pierwszym uruchomieniu, musisz wybrać odtwarzacz.
4. Następnie musisz wybrać bibliotekę odtwarzania.
5. Teraz masz dostęp do folderów w tunerze i możesz przeglądać stacje na swoim telefonie.
14.10 Aktualizacja oprogramowania
Opcja ta pozwala na ściągnięcie do urządzenia najnowszej wersji firmware. Aby zaktualizować
firmware do aktualnej wersji, należy:
Przejść do opcji Configuration > Software Update.

Aby rozpocząć pobieranie, wybierz „Yes”. Odczekaj kilka sekund, aż urządzenie powróci do
normalnego trybu.
UWAGA: Nie wyłączaj urządzenia w trakcie aktualizacji oprogramowania. Jeśli aktualizacja nie jest
dostępna, na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat „No update available”.

14.11 Przywracanie ustawień fabrycznych
Opcja Configuration > Reset to Default option pozwala na zresetowanie ustawień i przywrócenie ich
do stanu fabrycznego.
UWAGA: Lista ulubionych stacji nie zostanie wyczyszczona.
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15. Gwarancja i informacje o recyklingu
Jesteśmy prawnie zobowiązani do włączenia informacji o unieszkodliwianiu odpadów i informacji na
temat gwarancji oraz deklarację zgodności UE. Informacje te znajdą państwo poniżej w niniejszej
instrukcji obsługi.
Obowiązują 2 lata gwarancji od daty zakupu tego produktu
Producent/sprzedawca daje 2-letnią gwarantuje na ten produkt licząc od daty zakupu. Gwarancja
obejmuje wszystkie usterki spowodowane wadliwymi komponentami lub niewłaściwymi funkcjami w
okresie gwarancyjnym, z wyłączeniem zużycia, takich jak wyczerpane materiału, rysy na
wyświetlaczu, wadliwa obudowa, połamane anteny i usterki z tytułu efektów zewnętrznych, takich
jak korozja, niewłaściwe zasilanie zewnętrzne lub użycie akcesoriów nieodpowiednich do tego
urządzenia. Wady spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem, są również wyłączone z gwarancji.
Proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w sprawie roszczeń gwarancyjnych. Sprzedawca
naprawi lub wymieni produkt albo przekaże go do autoryzowanego punktu serwisowego. Można
także skontaktować się bezpośrednio naszym partnerem serwisowym. Proszę dołączyć dowód
zakupu produktu i opisać usterkę tak wyraźnie, jak to możliwe
Recykling
Ustawy europejskie nie pozwalają na utylizację starych lub uszkodzonych urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych z odpadami domowymi. Zwrócić produkt do punktu
zbiórki odpadów komunalnych do recyklingu. System ten jest finansowany przez
przemysł i zapewnia ochronę środowiska i recykling cennych surowców.

http://www.conrad.pl
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