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1. Wstęp 

Drogi Kliencie, dziękujemy za zakup tego produktu. 

Ten produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby 

utrzymać ten status i zapewnić bezpieczną obsługę, użytkownik musi przestrzegać 

instrukcji obsługi! 

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawierają ważne uwagi dotyczące 

uruchomienia i obsługi. Weź to również pod uwagę, jeśli przekażesz produkt jakiejkolwiek 

stronie trzeciej. Dlatego zachowaj tę instrukcję obsługi w celach informacyjnych! 

W razie jakichkolwiek pytań technicznych prosimy o kontakt: Międzynarodowy: 

www.conrad.com/contact Wielka Brytania: www.conrad-electronic.co.uk/contact 

2. Objaśnienie symboli 

Symbol z piorunem w trójkącie jest używany tam, gdzie występuje zagrożenie dla 

zdrowia, np. od porażenia prądem. 

  Wykrzyknik w trójkącie oznacza ważne uwagi w instrukcji obsługi, których należy 

ściśle przestrzegać. 

  Symbol „strzałka” oznacza, że podano specjalne porady i uwagi dotyczące 

obsługi. 

Ten symbol z domem informuje użytkownika, że urządzenia można używać tylko 

w zamkniętych pomieszczeniach. 

3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem  

Produkt służy do odtwarzania internetowych stacji radiowych. Może także odtwarzać 

muzykę za pośrednictwem sieci (UPnP / DLNA). Zintegrowany jest również zegar z funkcją 

alarmu. Połączenie z Internetem i siecią odbywa się za pośrednictwem WiFi. Dołączony 

zasilacz sieciowy jest dopuszczony tylko do podłączenia napięcia przemiennego 100-240 V / 

AC 50/60 Hz. To radio internetowe może być zasilane tylko przez dołączony zasilacz. Jest 



przeznaczony tylko do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz. Kontakt z 

wilgocią, np. w łazienkach należy unikać w każdych okolicznościach. Ze względów 

bezpieczeństwa i aprobaty produkt nie może być przetwarzany i / lub zmieniany przez 

użytkownika. Używanie produktu do celów innych niż opisane powyżej może spowodować 

uszkodzenie produktu. Niewłaściwe użytkowanie może również powodować zagrożenia, 

takie jak zwarcie, pożar, porażenie prądem itp. Należy dokładnie przeczytać instrukcję 

obsługi i zachować ją. Przekaż produkt osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi. 

Wszystkie nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie 

prawa zastrzeżone. 

 

4. Zakres dostawy 

• Radio internetowe 

• Jednostka sieciowa 

• Uchwyt montażowy 

• Instrukcja obsługi 

Aktualna instrukcja obsługi 

  Pobierz aktualną instrukcję obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj 

wyświetlony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej 

 

5. Wskazówki bezpieczeństwa  

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności przestrzegać 

wskazówek bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek 

bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi dotyczących 

właściwego postępowania, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wynikłe z tego 

powodu obrażenia / szkody materialne. W takich przypadkach wygasa również 

gwarancja / gwarancja 

• Ten produkt nie jest zabawką i nie nadaje się dla dzieci. Dzieci nie mogą oceniać 

zagrożeń związanych z obsługą urządzeń elektrycznych. 

• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o 

ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez 



doświadczenia i / lub braku wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę 

odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub poinstruowane, jak używać urządzenie. 

• Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych niedbale leżących. Może stać się 

niebezpieczną zabawką dla dzieci. 

• Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych, wysokiej wilgotności, wilgoci, łatwopalnych gazów, par i rozpuszczalników. 

• Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne. 

• Gdy bezpieczne działanie nie jest już możliwe, wyłącz produkt i chroń go przed 

przypadkowym użyciem. Bezpieczne działanie nie jest już gwarantowane, jeśli produkt: 

- ma widoczne uszkodzenia, 

-nie dłużej działa poprawnie, 

- był przechowywany w niekorzystnych warunkach atmosferycznych przez dłuższy czas lub 

- został poddany znacznemu obciążeniu transportowemu. 

• Obchodź się z produktem ostrożnie. Uderzenie, uderzenie lub upadek nawet z małej 

wysokości spowoduje uszkodzenie produktu. 

• Przestrzegać również dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa w 

poszczególnych rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi. 

• Przestrzegaj także wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do 

których produkt jest podłączony. 

• Skonsultuj się z ekspertem, jeśli nie masz pewności co do funkcji, bezpieczeństwa lub 

połączenia produktu. 

• Zlecać konserwację, regulację i naprawy wyłącznie specjalistom lub specjalistycznym 

warsztatom. 

• W przypadku pytań, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, skontaktuj 

się z naszym serwisem technicznym lub innymi specjalistami. 

• Do zasilania należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza. 

• Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 

• Gniazdko sieciowe musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne. 

• Nigdy nie dotykaj zasilacza mokrymi lub wilgotnymi rękami. Istnieje ryzyko śmiertelnego 

porażenia prądem! 



• Upewnij się, że kabel przyłączeniowy zasilacza sieciowego nie jest zablokowany, wygięty 

lub uszkodzony przez ostre krawędzie lub w inny sposób obciążony mechanicznie. Unikaj 

nadmiernego obciążenia termicznego na kablu zasilacza sieciowego przed ekstremalnym 

ciepłem lub zimnem. Nie modyfikuj zasilacza sieciowego. W przeciwnym razie zasilacz 

sieciowy może zostać uszkodzony. Uszkodzony zasilacz może spowodować śmiertelne 

porażenie prądem. 

• Nie dotykaj zasilacza sieciowego, jeśli wykazuje jakiekolwiek uszkodzenia. Najpierw wyłącz 

odpowiednie gniazdo sieciowe na wszystkich połączeniach (np. Za pomocą odpowiedniego 

przerywacza obwodu i przełącznika FI), a następnie ostrożnie wyciągnij zasilacz z gniazda 

sieciowego. Nigdy nie używaj produktu, jeśli zasilacz jest uszkodzony 

• Nigdy nie wymieniaj uszkodzonego kabla połączeniowego zasilacza sieciowego. 

Jeśli kabel połączeniowy jest uszkodzony, zasilacz nie nadaje się do użytku i należy 

go zutylizować. Nie wolno go naprawiać. 

• Wszystkie osoby obsługujące to urządzenie, instalujące, uruchamiające lub 

serwisujące muszą przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi. 

• Nigdy nie umieszczaj pojemników zawierających płyny, np. szklanki, wiadra, 

wazony lub rośliny na urządzeniu lub zasilaczu lub w jego pobliżu. Ciecze mogą 

dostać się do obudowy i pogorszyć bezpieczeństwo elektryczne. Stwarza to 

również duże niebezpieczeństwo pożaru lub potencjalnie śmiertelnego porażenia 

prądem! W takim przypadku najpierw wyłącz odpowiednie gniazdo sieciowe na 

wszystkich połączeniach (np. Wyłącznik automatyczny i przełącznik FI), a 

następnie ostrożnie wyciągnij zasilacz z gniazda. Nie używaj już produktu, ale 

zanieś go do specjalistycznego warsztatu. 

• Upewnij się, że urządzenie jest wystarczająco wentylowane podczas pracy. 

Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych czasopismami, kocami, zasłonami itp. 

• Nie umieszczaj żadnych otwartych źródeł ognia, takich jak płonące świece, na urządzeniu 

lub bezpośrednio obok niego. 

• Nigdy nie używaj urządzenia bez nadzoru. 

• Używaj urządzenia tylko w klimacie umiarkowanym, nigdy w klimacie tropikalnym 

 

6. Cechy i funkcje 

• Duży kolorowy wyświetlacz TFT 

• Odtwarzanie UPnP i DLNA 



• Interfejs USB do odtwarzania plików muzycznych z nośnika pamięci USB 

• Zintegrowany zegar z funkcją alarmu i dwoma czasami alarmu 

• Sleeptimer 

• Można stosować jako jednostkę stojącą lub instalację pod szafką lub deską 

• Wejście AUX do podłączenia zewnętrznych odtwarzaczy 

• Podłączenie zewnętrznego wzmacniacza lub aktywnego głośnika 

 

 

7. Komponenty i elementy sterujące 

 



 

 

8. Instalacja / konfiguracja 

Wybierając miejsce ustawienia lub montażu, należy wziąć pod uwagę układ pomieszczenia, 

taki jak miejsce najbliższego gniazdka itp. Wybierając miejsce ustawienia lub instalacji, należy 

zwrócić uwagę na bezpośrednie światło słoneczne, wibracje, kurz, ciepło, zimno i należy 

unikać wilgoci. W pobliżu urządzenia nie mogą również znajdować się żadne silne 

transformatory.  

Nie wiercić ani nie wkręcać dodatkowych śrub w obudowie w celu 

zamocowania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie produktu. 

Upewnij się, że umieściłeś lub zainstalowałeś urządzenie bezpiecznie. 

Spadające urządzenia mogą stwarzać znaczne ryzyko wypadku.  

Ze względu na różnorodność stosowanych farb i past do mebli możliwe jest, 

że stopy urządzenia pozostawiają widoczne resztki na meblach w wyniku 

reakcji chemicznej. Dlatego urządzenia nie należy stawiać na cennych powierzchniach 

meblowych bez odpowiedniej ochrony. 

• Jeśli chcesz skonfigurować urządzenie, połóż je na poziomej, prostej powierzchni, która 

wytrzyma obciążenie urządzenia stopami obudowy. 

1 Wyświetl 

2 przycisk LEWO 

3 Przycisk STANDBY 

4 PRAWY przycisk 

5 Przycisk MODE 

6 Przycisk PRESET 

7 Przycisk MENU 

8 Przycisk ALARM 

9 Przycisk DIMMER 

10 Przycisk LOKALNE RADIO 

11 Pokrętło VOLUME 

12 Włącznik / wyłącznik 

13 Gniazdo zasilacza sieciowego DC IN 

14 Połączenie LINE OUT 

15 Złącze AUX IN 

16 Interfejs USB 



• Aby zainstalować pod szafką lub deską, przykręć dołączony uchwyt montażowy do 

żądanego miejsca montażu. Etykieta W GÓRĘ / PRZÓD musi być skierowana do góry i do 

przodu (zaczepy przytrzymujące muszą być skierowane do przodu urządzenia). 

• Do montażu użyj dołączonych śrub lub innych śrub odpowiednich do powierzchni 

montażowej. 

 

9. Połączenie 

a) Podłączenie elektryczne 

Gniazdko sieciowe, do którego podłączony jest zasilacz, musi znajdować się blisko 

urządzenia i być łatwo dostępne, aby w razie błędu móc szybko oddzielić zasilacz 

od napięcia sieciowego. zasilacz. Nigdy nie próbuj używać zasilacza z innym napięciem. 

Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z zasilaczami i połączeniami sieciowymi. 

Napięcie sieciowe może spowodować śmiertelne porażenie prądem. Upewnij się, że kable 

nie leżą w pobliżu. Kable należy instalować profesjonalnie, aby uniknąć wypadków. 

• Podłączyć wtyczkę niskiego napięcia zasilacza do gniazda zasilacza DC IN (13). 

• Podłącz zasilacz do gniazdka ściennego 

b) Podłączenie urządzeń dodatkowych Podłączenie urządzeń zewnętrznych 

• W razie potrzeby można podłączyć wzmacniacz lub aktywne głośniki do złącza LINE OUT 

(14). Podłącz wejście audio urządzenia zewnętrznego do złącza LINE OUT (14). 

• Jeśli wtyczka urządzenia zewnętrznego nie pasuje, możesz użyć pasującego adaptera. Jeśli 

podłączone jest urządzenie zewnętrzne, głośność tego urządzenia można ustawić za pomocą 

kontrolera głośności. Głośność odtwarzania w głośniku zintegrowanym z radiem 

internetowym można nadal regulować za pomocą regulacji głośności w radiu internetowym. 



Podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku  

• W razie potrzeby można podłączyć złącze AUX IN (15) do urządzenia audio, którego sygnał 

wyjściowy jest następnie odtwarzany przez głośnik zintegrowany z radiem internetowym. 

• Podłącz wyjście audio urządzenia zewnętrznego do złącza AUX IN (15). 

• Jeśli wtyczka urządzenia zewnętrznego nie pasuje, możesz użyć pasującego adaptera. 

• Włącz urządzenie zewnętrzne i rozpocznij odtwarzanie. Aby odtwarzać, należy przełączyć 

radio internetowe w tryb „AUX”. 

10. Działanie 

a) Podstawowe funkcje 

Włączanie / wyłączanie, tryb gotowości 

• Przesuń włącznik / wyłącznik (12) w pozycję ON, aby włączyć urządzenie. 

• Aby go wyłączyć, wciśnij włącznik / wyłącznik (12) z powrotem do pozycji OFF. 

• Aby włączyć lub wyłączyć tryb gotowości, naciśnij przycisk STANDBY (3). 

W trybie gotowości wyświetlacz (1) pokazuje czas i dane pogodowe (po aktywacji w menu). 

 

Ogólne działanie 

• Obrócenie pokrętła VOLUME (11) spowoduje ustawienie głośności i można wybrać funkcje 

lub zmienić ustawienia / wartości w menu. 

• Przycisk „W LEWO (2) cofnie cię o wiele funkcji lub ustawień. 

• Przycisk PRAWY (4) przeniesie Cię o krok do przodu w wielu funkcjach lub ustawieniach. 

• Naciśnięcie pokrętła VOLUME (11) jak zwykłego przycisku, potwierdza wybór lub 

ustawienie. 

• Przycisk MODE (5) przełącza różne tryby pracy. Po naciśnięciu tego przycisku urządzenie 

przełącza się na odpowiedni następny tryb pracy. 

• Przycisk PRESET (6) przeniesie Cię bezpośrednio do listy ulubionych, gdzie możesz zapisać 

stacje lub wybrać zapisane stacje. 

• Przycisk MENU (7) otwiera menu główne radia internetowego. 

• Przycisk ALARM (8) otwiera bezpośrednio ustawienia alarmu. 



• Przycisk DIMMER (9) przełącza jasność wyświetlacza (1) pomiędzy ustawieniem zwykłym a 

ustawieniem oszczędności energii. 

• Przycisk LOCAL RADIO (10) wywołuje wybór stacji lokalnej, którą możesz wybrać na 

podstawie różnych kategorii. 

b) Wstępna konfiguracja 

Przy pierwszym włączeniu urządzenia po jego całkowitym odłączeniu od sieci lub wyłączeniu 

za pomocą włącznika (12) na wyświetlaczu pojawi się „WELCOME” po aktywacji. Proces 

uruchamiania trwa kilka sekund. Status jest wyświetlany z paskiem ładowania. Jeśli chcesz 

później zmienić poniższą konfigurację, znajdziesz ją w punkcie menu „KONFIGURACJA”. 

Poszczególne pod-elementy to „JĘZYK” i „SIEĆ”. 

Ustawienia języka 

• Okno menu dla ustawienia języka jest wyświetlane po pierwszym uruchomieniu. 

• Wybierz żądany język za pomocą pokrętła VOLUME (11). 

• Potwierdź swój wybór, naciskając przełącznik VOLUME (11). 

Konfiguracja połączenia WLAN 

• Następnie zobaczysz pytanie, czy chcesz sprawdzić połączenie bezprzewodowe przy każdej 

aktywacji. 

• Wybierz TAK lub NIE za pomocą pokrętła VOLUME (11). 

• Potwierdź swój wybór, naciskając przełącznik VOLUME (11). 

• Na następnym ekranie możesz skonfigurować połączenie Wi-Fi. Możesz wybrać między: 

„TAK” (konfiguracja z ręcznym wprowadzeniem hasła) „TAK (WPS)” (automatyczna 

konfiguracja z funkcją WPS) „NIE” (nie konfiguruj połączenia WLAN) 

 

• Do wyboru użyj przycisków LEWO (2) lub PRAWO (4) lub pokrętła VOLUME (11) • 

Potwierdź swój wybór, naciskając pokrętło VOLUME (11). 

- Wybierz „NIE”, jeśli chcesz później skonfigurować połączenie Wi-Fi. 

-Wybierz „TAK (WPS)”, jeśli chcesz skonfigurować połączenie za pomocą funkcji WPS. Po 

potwierdzeniu uruchom funkcję WPS na routerze lub punkcie dostępowym. Masz na to 120 

sekund. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie, a radio internetowe przełączy się do 

menu głównego. 

-Wybierz „TAK”, jeśli chcesz ręcznie skonfigurować połączenie Wi-Fi. 



Radio internetowe automatycznie wyszuka dostępne sieci Wi-Fi. Wybierz żądaną sieć WLAN 

za pomocą pokrętła VOLUME (11). Potwierdź swój wybór, naciskając przełącznik VOLUME 

(11). Teraz musisz wprowadzić hasło do sieci bezprzewodowej. Obróć pokrętło VOLUME (11) 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wprowadzić znaki. Naciśnij przycisk W PRAWO (4), 

aby przejść do następnego znaku. Naciśnij przycisk W LEWO (2), aby usunąć ostatnio 

wprowadzony znak. Aby wprowadzić hasło, naciśnij pokrętło VOLUME (11). 

Połączenie zostanie nawiązane, a radio przełączy się do menu głównego. 

c) Przegląd menu 

Poniżej znajduje się przegląd wszystkich pozycji, które można wybrać z menu. Istnieje 

również opis tego, co można ustawić w której pozycji menu lub która funkcja znajduje się za 

odpowiednią pozycją. Możesz określić odpowiednie aktywne ustawienie, pisząc na białym 

tle. 

Należy pamiętać, że poszczególne elementy konfiguracji lub ich tłumaczenie mogą zostać 

zmienione przez aktualizacje oprogramowania 

„RADIO INTERNETOWE” 

    Ten tryb pracy opisano ponownie bardziej szczegółowo w rozdziale „Tryb pracy radia 

internetowego”. 

• „MOJE ULUBIONE” Tutaj możesz zapisać swoje ulubione kanały na liście ulubionych. 

„RADIO STATION / MUSIC” To podmenu zawiera główne opcje wyboru internetowych stacji 

radiowych. Tutaj możesz wybrać stacje na podstawie różnych kryteriów. 

• „LOKALNE RADIO” Tutaj możesz wybierać spośród różnych kryteriów, które są 

dostosowane do lokalizacji radia jako alternatywa dla poprzedniej pozycji menu. Możesz 

dostosować wybór strony w menu KONFIGURACJA, pozycja „LOKALNE USTAWIENIA RADIA”. 

• „HISTORIA” Tutaj ostatnio używane stacje są ponownie wymienione w celu szybkiego 

wyboru. 

• „SERWIS” W tym punkcie menu można wyszukiwać stacje, wprowadzając wyszukiwane 

hasło, lub wybierać nowe stacje, wprowadzając adres internetowy 

"CENTRUM MULTIMEDIALNE" 

Ten tryb pracy opisano ponownie bardziej szczegółowo w rozdziale „Tryb pracy Media 

Center”.  

• „USB” 

• „UPnP” (Universal Plug and Play) Tutaj możesz uzyskać dostęp do swojego Media-Server. 

Musi obsługiwać UPnP. Po otwarciu pozycji menu wyświetlane są wszystkie dostępne 

serwery. 



• „MY PLAYLIST” Wyświetla ścieżki na liście odtwarzania 

• „CLEAR MY PLAYLIST” Ta pozycja menu opróżnia Twoją listę odtwarzania. 

"CENTRUM INFORMACJI" 

• „INFORMACJE POGODOWE” 

Tutaj możesz wyświetlać różne informacje o pogodzie dla poszczególnych miast. Wybór 

odbywa się według kontynentu, stanu, kraju i miasta. Dane są obecnie wywoływane z 

Internetu. 

• "INFORMACJE FINANSOWE" 

Tutaj wyświetlane są różne dane zapasów, takie jak „DOW JONES” lub „DAX”. Dane te są 

również wywoływane z Internetu. 

• "INFORMACJE O SYSTEMIE" 

Ta pozycja pokazuje bieżące informacje o systemie i sieci radiowej. 

„AUX” 

Za pomocą tej pozycji menu możesz przełączyć radio w tryb „AUX”. Tutaj możesz na przykład 

słuchać muzyki odtwarzanej na odtwarzaczu MP3. W tym celu należy go podłączyć do złącza 

AUX IN (15) radia internetowego. 

"KONFIGURACJA" 

• „WYŚWIETLACZ CZASU” 

Tutaj możesz wybrać, czy wskazanie czasu ma być analogowe czy cyfrowe. 

• „ZARZĄDZAJ MOIM MediaU” 

Tutaj możesz stworzyć własną listę stacji online. 

W tym celu zapoznaj się z rozdziałem „Moje mediaU” niniejszej instrukcji. 

• „SIEĆ” 

- „KONFIGURACJA SIECI BEZPRZEWODOWEJ” „W tej pozycji menu możesz wyszukać 

bezprzewodowe punkty dostępowe i połączyć radio z wybraną siecią. Zasadniczo 

konfiguracja przypomina wybranie „TAK” dla konfiguracji sieci w rozdziale „Konfiguracja 

początkowa”. 

- „SIEĆ BEZPRZEWODOWA (WPS PBC)” 



Tutaj możesz włączyć funkcję WPS radia internetowego, aby podłączyć go do routera. 

Konfiguracja przypomina wybranie „TAK (WPS)” dla konfiguracji sieci w rozdziale 

„Konfiguracja początkowa”. 

- „KONFIGURACJA RĘCZNA” 

W przypadku problemów z automatyczną konfiguracją sieci możesz tutaj ręcznie 

skonfigurować Wi-Fi. Możesz wybrać, czy adres IP ma być pozyskiwany automatycznie 

(DHCP). Możesz wprowadzić identyfikator SSID, jeśli jest niewidoczny. Możesz także 

przełączyć między już zapisanymi sieciami Wi-Fi „Administruj”. 

- „SPRAWDŹ SIEĆ PO WŁĄCZENIU ZASILANIA” 

W ostatniej pozycji tego podmenu możesz przełączyć automatyczne sprawdzanie sieci 

podczas wyłączania i włączania radia. Jeśli ta funkcja jest aktywna, menu konfiguracji sieci 

jest wyświetlane po aktywacji, gdy nie ma połączenia z Internetem. 

• „DATA I CZAS” - „USTAW DATĘ I CZAS” 

Tutaj możesz wybrać, czy data i godzina mają być ustawione ręcznie, czy automatycznie. Aby 

wprowadzić ustawienia ręcznie, wybierz ustawienia ręczne i ustaw dane za pomocą 

przełącznika VOLUME (11) oraz przycisków LEWO (2) i PRAWO (4). 

- „USTAW FORMAT CZASU” 

Wybierz format czasu 12 godzin lub 24 godzin tutaj. 

- „USTAW DATĘ FORMATU” 

Wybierz żądany format daty tutaj. Dostępne są następujące opcje: „DD / MM / RRRR” (dzień 

/ miesiąc / rok) (standard) „RRRR / MM / DD” (rok / miesiąc / dzień) „MM / DD / RRRR” 

(miesiąc / dzień / rok ). 

- „CZAS Oszczędności DAYLIGHT (DST)” 

Tutaj włącz lub wyłącz automatyczne rozpoznawanie czasu letniego i zimowego. 

• "ALARM" 

Ustawienia opisano bardziej szczegółowo w rozdziale „Funkcja alarmu”. 

- „ALARM 1 (WYŁĄCZ)” 

Tutaj możesz wprowadzić wszystkie ustawienia dla alarmu 1. 

- „ALARM 2 (WYŁĄCZ)” Tutaj możesz wprowadzić wszystkie ustawienia dla alarmu 2. 

- „NAP ALARM (WYŁĄCZ)” Ta funkcja budzika służy do przebudzenia cię po określonym czasie 

(np. Na drzemkę po obiedzie). 



- „ALARM VOLUME” Tutaj ustaw głośność alarmu. Dotyczy to wszystkich funkcji urządzenia. 

• „TIMER” W tym miejscu można ustawić licznik, który odlicza do 00: 00. Czas licznika jest 

ustawiany za pomocą przycisków LEWY (2) i PRAWY (4) i potwierdzany przez naciśnięcie 

pokrętła VOLUME (11). Timer można zatrzymać i uruchomić ponownie, naciskając 

przełącznik VOLUME (11). Po upływie ustawionego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy 

• „JĘZYK” 

Tutaj możesz wybrać żądany język menu. 

• „DIMMER” 

-"OSZCZĘDZANIE ENERGII" 

Tutaj możesz ustawić jasność wyświetlacza dla trybu gotowości. 

- „WŁĄCZ” Tutaj można ustawić jasność wyświetlacza dla trybu zwykłego. 

• „WYŚWIETLACZ” 

Tutaj możesz wybrać, czy wyświetlacz ma być wyświetlany w kolorze czy w trybie 

monochromatycznym. 

• "ZARZĄDZANIE ENERGIĄ" 

Tutaj ustawia się czas, po którym radio internetowe automatycznie przełączy się w tryb 

gotowości, jeśli nie zostanie wprowadzone żadne wejście i / lub nie będzie sieci 

• „SLEEP TIMER” 

Ta pozycja menu konfiguruje wyłącznik czasowy. Jeśli go włączysz (czas musi zostać 

wybrany), radio wyłączy się automatycznie po wybranym czasie. Możesz wybrać następujące 

czasy: 15, 30, 60, 90, 120, 150 lub 180 minut. 

• "BUFOR" 

Tutaj możesz wybrać tymczasowy bufor pamięci o długości 2, 4 lub 8 sekund na odbiór radia. 

Radio internetowe zapisuje otrzymane informacje na krótko, aby uniknąć zacinania się 

podczas odtwarzania 

• „POGODA” 

-"USTAL MIEJSCE" 

Wybierz miasto, dla którego chcesz wyświetlić dane pogodowe. Najpierw wybierz żądany 

kontynent, następnie kraj i ostatnie miasto. 

-"JEDNOSTKA TEMPERATURY" 



Tutaj możesz przełączać wyświetlanie temperatury pomiędzy „CELSIUS” (° C) i „FAHRENHEIT” 

(° F). 

- „POKAŻ W GOTOWOŚCI” 

Tutaj możesz wybrać, czy wyświetlacz pogody ma być wyświetlany w trybie gotowości, czy 

nie. Jeśli włączysz tę funkcję, wyświetlacz przełączy się między wyświetlaniem czasu i pogody 

w trybie gotowości. 

• „LOKALNA KONFIGURACJA RADIA” 

Tutaj możesz wybrać lokalne stacje radiowe, które mogą zostać rozpoznane automatycznie 

(po adresie IP) lub ustawione ręcznie 

• „USTAWIENIA ODTWARZANIA” Tutaj możesz wybrać sposób, w jaki ścieżki mają być 

odtwarzane. 

- „ OFF” 

wyłącz powtarzanie ścieżki 

-"POWTÓRZ WSZYSTKO" - "REPEAT ALL" 

Wszystkie utwory są powtarzane. 

- „POWTÓRZ JEDEN” - "REPEAT ONE" 

Aktualny utwór zostanie powtórzony. 

-"LOSOWO" - "SHUFFLE" 

Utwory są umieszczane w losowej kolejności. 

• „URZĄDZENIE” 

- „RENAME (AirMusic)” 

Tutaj możesz zmienić nazwę radia internetowego dla funkcji DLNA. 

Postępuj jak w przypadku hasła wprowadzonego w rozdziale 9 „Wstępna konfiguracja”, aby 

wprowadzić nazwę. 

- „APLIKACJA AIR MUSIC CONTROL” Tutaj pokazano kod QR, który ułatwi instalację aplikacji 

AirMusic Control na smartfonie w celu odtwarzania DLNA (jeśli smartfon i tak nie obsługuje 

odtwarzania DLNA szeregowo) 

• „EQUALIZER” 

Tutaj możesz wybierać spośród różnych konfiguracji korektora. • „WZNÓW, GDY WŁĄCZY 

SIĘ” 



Wybierz, czy odtwarzanie ma być kontynuowane automatycznie po wyłączeniu i ponownym 

włączeniu za pomocą przełącznika wł. / Wył. (12) („ON”), czy ma być wyświetlane menu 

główne („OFF”). 

• „AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA” Ta funkcja jest przeznaczona wyłącznie do serwisu 

lub wstępnej konfiguracji fabrycznej. 

• „RESETUJ DO DOMYŚLNYCH” W tym punkcie menu możesz przywrócić radio internetowe 

do ustawień fabrycznych. Po wybraniu elementu należy potwierdzić za pomocą „TAK” lub 

„NIE”. 

„LOKALNE RADIO” 

Ten tryb pracy opisano ponownie bardziej szczegółowo w rozdziale „Tryb pracy radia 

internetowego”. 

• Tutaj możesz wybrać bezpośrednio kilka lokalnych stacji radiowych. Wybór zależy od 

ustawienia „LOCAL RADIO SETUP” w menu „CONFIGURATION” 

• Ta pozycja menu w menu głównym jest taka sama jak w menu „RADIO INTERNETOWE”, z 

tą różnicą, że można ją wybrać bezpośrednio. 

• Funkcję można również wybrać bezpośrednio za pomocą przycisku LOCAL RADIO (10). 

„MY mediaU” 

Ta funkcja będzie widoczna tylko po włączeniu pozycji „ZARZĄDZAJ MOIMI multimediami”, 

która znajduje się w menu „KONFIGURACJA”. 

W tym celu zapoznaj się z rozdziałem „Moje mediaU” niniejszej instrukcji 

d) Tryb pracy radia internetowego 

Przełączanie na radio internetowe 

• Aby przełączyć radio internetowe w trybie pracy, użyj pokrętła VOLUME (11) lub 

przycisków LEWO (2) i PRAWO (4), aby przewijać w lewo lub w prawo w menu głównym, aż 

„RADIO INTERNETOWE” zostanie wyświetlone w środek wyświetlacza. 

• Następnie naciśnij pokrętło VOLUME (11), aby włączyć funkcję. 

Wybór internetowej stacji radiowej 

• Otwórz jeden z elementów menu, aby wybrać internetową stację radiową: 

„MY ULUBIONE” Wcześniej zapisane stacje 

„RADIO STATION / MUSIC” Wybór stacji według różnych kryteriów 

„LOKALNE RADIO” Lokalne stacje w różnych kategoriach 



„HISTORIA” Ostatnio słuchane stacje 

Pozycję  „LOCAL STATION” można również wybrać bezpośrednio z menu głównego lub za 

pomocą przycisku LOCAL RADIO (10). To jest podsumowanie lokalnych stacji w różnych 

kategoriach. 

• W naszym przykładzie konfiguracji użyj pokrętła VOLUME (11), aby przejść do pozycji 

„RADIO STATION / MUSIC” i otwórz go, naciskając przełącznik VOLUME (11). 

• Teraz następują różne podkategorie. Do poruszania się po nim służy także pokrętło 

VOLUME (11). Jeśli chcesz przejść do kategorii, naciśnij przełącznik VOLUME (11). 

• W naszym przykładzie wybierz kolejno „Gatunek”> „BLUES”> „BLUES / TOP 10”, a na 

koniec wybraną stację. • Radio internetowe automatycznie łączy się ze stacją i jest 

odtwarzane. 

• Naciśnięcie przycisku PRAWO (4) podczas odtwarzania spowoduje wyświetlenie dalszych 

informacji, takich jak stacja, utwór itp. 

• Jeśli chcesz wrócić do menu, naciśnij przycisk W LEWO (2). 

• Następnie ponownie zobaczysz listę stacji dla wybranej kategorii i będziesz mógł przełączyć 

się na inną stację, naciskając przełącznik VOLUME (11). 

• Gdy poruszasz się w przód i w tył w menu, wyświetlacz automatycznie powróci do bieżącej 

stacji po kilku sekundach, jeśli nie dokonasz dalszego wprowadzania danych. Odtwarzanie 

będzie kontynuowane nieprzerwanie, dopóki nie wybierzesz innej stacji lub funkcji. 

Dodawanie stacji do ulubionych: 

• Dodanie aktualnie aktywnej stacji do ulubionych: 

- Przytrzymaj przycisk PRESET (6), aż pojawi się lista ulubionych. - Wybierz żądane gniazdo 

pamięci pokrętłem VOLUME (11). 

-Wciśnij przełącznik VOLUME (11), aby zapisać stację. 

• Dodawanie stacji z listy stacji do ulubionych 

- Wybierz żądaną stację z listy stacji. 

- Przytrzymaj przycisk PRESET (6), aż pojawi się lista ulubionych. 

-Wybierz żądane gniazdo pamięci za pomocą pokrętła VOLUME (11). 

-Wciśnij przełącznik VOLUME (11), aby zapisać stację. Jeśli stacja zostanie zapisana w 

zajmowanym już miejscu w pamięci, poprzednio zapisana stacja zostanie usunięta z listy 

ulubionych. 



Wybieranie stacji z ulubionych 

• Krótko nacisnąć przycisk PRESET (6). Pojawi się lista ulubionych. 

• Wybierz żądaną stację pokrętłem VOLUME (11). 

• Naciśnij pokrętło VOLUME (11), aby odtworzyć stację.  

Wyjście z trybu pracy „Radio internetowe” 

• Aby ponownie wyjść z trybu radia internetowego, naciśnij przycisk MENU (7), aby przejść 

do menu głównego. 

• Alternatywnie możesz po prostu przejść do innego trybu pracy za pomocą przycisku 

„MODE” (5). 

e) Tryb pracy Media-Center  

Możesz użyć Media Center do odtwarzania muzyki zapisanej na dysku USB lub zwolnionym 

komputerze w sieci (odtwarzanie UPnP). 

Przełączanie do Media Center 

• Aby przełączyć do trybu mediów, użyj pokrętła VOLUME (11) lub przycisków LEWO (2) i 

PRAWO (4), aby przewijać w lewo lub w prawo w menu głównym, aż wyświetli się 

„CENTRUM MEDIÓW” na środku wyświetlacza. 

• Następnie naciśnij pokrętło VOLUME (11), aby włączyć funkcję. 

 

 

 

 

 

 

 

Odtwarzanie plików za pomocą USB 

Nie podłączaj odtwarzacza MP3 do interfejsu USB (16), jeśli jest zasilany z baterii. Zasilacz 

interfejsu USB (16) może obciążać włożone baterie i powodować przegrzanie lub wybuch 

baterii. 

  Jeśli nośnik pamięci USB nie zostanie rozpoznany, wyjmij go i włóż ponownie. Tylko interfejs 

pamięci USB może być obsługiwany przez interfejs USB (16). Odtwarzacze MP3 z portem USB 



zwykle przełączają się w tryb PC, gdy ten port jest podłączony. W tym trybie nie można 

odtwarzać plików muzycznych. Można jednak podłączyć odtwarzacze MP3 lub inne 

urządzenia do odtwarzania do złącza AUX IN (15). 

• Podłącz napęd USB ze ścieżkami muzycznymi do portu USB (16). 

• Użyj pokrętła VOLUME (11), aby przejść do elementu „USB” i otwórz go, naciskając 

pokrętło VOLUME (11). Alternatywnie możesz naciskać przycisk MODE (5), aż pojawi się 

„USB”. 

• Zostanie wyświetlony przegląd zawartości zapisanej na dysku USB. 

• Wybierz żądany utwór i naciśnij pokrętło VOLUME (11). 

• Wybrany utwór zostanie odtworzony. 

• Przytrzymaj przyciski LEWO (2) lub PRAWO (4) w dół, aby przejść o jeden utwór do tyłu lub 

do przodu. 

• Naciśnij przełącznik VOLUME (11), aby wrócić do przeglądu i wybrać inną ścieżkę. 

 

Urządzenie obsługuje „UPnP” („Universal Plug and Play”). 

Umożliwia to strumieniowe przesyłanie muzyki z sieci. Wymaga to jednak, aby Twoja sieć 

zawierała kompatybilne urządzenie, które działa jak serwer. Może to być np. Twardy dysk 

sieciowy z serwerem UPnP lub konwencjonalny komputer PC z np. Windows® 8, na którym 

dozwolony jest dostęp do folderów publicznych lub udostępniania multimediów. 

• Użyj pokrętła VOLUME (11), aby przejść do elementu „UPnP” i otwórz go, naciskając 

przełącznik VOLUME (11). Alternatywnie możesz naciskać przycisk MODE (5), aż wyświetli się 

„UPnP”. 

• Radio internetowe automatycznie wyszuka kompatybilne urządzenia w sieci i wyświetli je 

na liście. Jeśli żądanego przez ciebie urządzenia nie ma na liście, cofnij się o jeden krok 

przyciskiem LEWO (2) i ponownie otwórz element. 

• Użyj pokrętła VOLUME (11), aby wybrać urządzenie sieciowe i potwierdź swój wybór, 

naciskając przełącznik VOLUME (11). 

• Teraz wyświetlane jest menu serwera. Wyświetlane foldery i grupy zależą od serwera. 

Poruszaj się po strukturze i rozpocznij odtwarzanie żądanego utworu, naciskając pokrętło 

VOLUME (11). 

• Wybrany utwór zostanie odtworzony. 

• Przytrzymaj przyciski LEWO (2) lub PRAWO (4) w dół, aby przejść o jeden utwór do tyłu lub 

do przodu. 



• Naciśnij przełącznik VOLUME (11), aby wrócić do przeglądu i wybrać inną ścieżkę 

Lista odtwarzania 

• Aby dodać aktualnie odtwarzany utwór do listy odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj pokrętło 

VOLUME (11), aż na wyświetlaczu pojawi się ikona po lewej stronie wyświetlacza czasu. 

• Bieżący utwór został dodany do listy odtwarzania. 

• Aby dodać utwór z listy utworów do listy odtwarzania, wybierz go i przytrzymaj pokrętło 

VOLUME (11) wciśnięte, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona po lewej stronie wyświetlacza 

czasu. 

• Wybrany utwór został dodany do listy odtwarzania. 

• Listę odtwarzania można wywołać w menu centrum multimediów, element „MOJA LISTA”. 

• Można odtwarzać utwory z listy odtwarzania, naciskając przełącznik VOLUME (11). 

• Aby usunąć utwór z listy odtwarzania, wybierz go z listy odtwarzania i trzymaj wciśnięty 

pokrętło VOLUME (11). 

• Następnie pojawi się monit bezpieczeństwa, który należy potwierdzić za pomocą TAK, aby 

zakończyć usuwanie. 

Usuwanie listy odtwarzania 

• Aby usunąć listę odtwarzania, wybierz pozycję „CLEAR MY PLAYLIST” w menu centrum 

multimediów i naciśnij przełącznik VOLUME (11). 

• Następnie pojawi się monit bezpieczeństwa, który należy potwierdzić za pomocą TAK, aby 

zakończyć usuwanie. 

Jeśli radio internetowe zostanie odłączone od zasilania lub wyłączone przełącznikiem wł. / 

Wył. (12), lista odtwarzania zostanie automatycznie usunięta. 

Opuszczanie trybu pracy Media Center 

• Aby ponownie wyjść z trybu centrum mediów, naciśnij przycisk MENU (7), aby przejść do 

menu głównego. 

• Alternatywnie możesz po prostu przejść do innego trybu pracy za pomocą przycisku 

„MODE” (5) 

f) Odtwarzanie DLNA 

• Radio internetowe dodatkowo obsługuje odtwarzanie DLNA. 

• Oznacza to, że możesz odtwarzać muzykę bezpośrednio w radiu internetowym za pomocą 

kompatybilnego urządzenia w tej samej sieci. 



• Działa to np. Z Windows® Media Player. Warunkiem jest jednak włączenie udostępniania 

multimediów. Przy pierwszym połączeniu zazwyczaj zostaniesz automatycznie zapytany, czy 

chcesz włączyć tę funkcję. Może być również konieczne zwolnienie go w zaporze. 

• Rozpocznij odtwarzanie, klikając prawym przyciskiem myszy ścieżkę w Media Player i 

wybierając „Odtwarzanie włączone”. Radio internetowe ma nazwę DLNA „AirMusic”. 

Następnie kliknij go, aby rozpocząć odtwarzanie. 

• Możesz zmienić nazwę urządzenia w pozycji „URZĄDZENIE” >> „ZMIEŃ NAZWĘ 

(AIRMUSIC)”, którą znajdziesz w menu „KONFIGURACJA”. 

• Jeśli chcesz odtwarzać muzykę, np. ze smartfona, który nie obsługuje seryjnie odtwarzania 

DLNA, potrzebujesz „aplikacji AirMusik Control”. 

• Zeskanuj kod QR w menu „KONFIGURACJA”> „URZĄDZENIE”> „APLIKACJA AirMusic” i 

zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu. 

g) Funkcja alarmu 

Konfiguracja alarmu 

• Aby przejść do menu, w którym można skonfigurować alarm, najłatwiej jest nacisnąć 

przycisk „ALARM” (8). 

• Alternatywnie konfigurację można znaleźć również w menu „KONFIGURACJA” >> „ALARM”. 

Ustawianie alarmu Urządzenie oferuje dwa czasy alarmu, które można ustawić i używać 

niezależnie od siebie. Ustawienie dwóch czasów alarmu działa identycznie. 

• Teraz wybierz „ALARM 1 (WYŁĄCZ)” lub „ALARM 2 (WYŁĄCZ)” w menu alarmu. 

• Wybierz „WŁĄCZ” i potwierdź swój wybór. 

• Wybierz „POWTÓRZ” i określ, kiedy ma nastąpić alarm: „CODZIENNIE” „RAZ” Dni 

powszednie 

Dni powszednie: alarm będzie emitowany w dni zastosowane ze znakiem zaznaczenia. 

• Użyj przycisku W LEWO (2), aby powrócić do poprzedniego menu i przejdź do pozycji 

„CZAS: 00:00”. 

• Otwórz element i ustaw żądany czas alarmu. 

• Przejdź do elementu „SOUND MELODY” i otwórz go. Tutaj ustaw dźwięk alarmu: 

„BEEP” Sygnał dźwiękowy 

Melodia „MELODY” 

„INTERNET RADIO” Odtwarzanie radia z Internetu 



„USB” Odtwarzanie z napędu USB 

Aby włączyć funkcję alarmu za pomocą radia internetowego, musisz wybrać stację z 

zapisanych ulubionych. Jeśli podczas alarmu nie zostanie znaleziona internetowa stacja 

radiowa, np. ponieważ nie jest dostępne połączenie bezprzewodowe, standardowy dźwięk 

sygnału jest odtwarzany automatycznie po minucie. 

Napęd USB ze ścieżkami muzycznymi musi być podłączony do portu USB (16), jeśli wybrano 

USB. Wybierz utwór z napędu USB, z którego chcesz się obudzić w ustawieniach. 

• Na koniec ustaw głośność, przy której radio internetowe ma cię obudzić. W tym celu 

przejdź do pozycji „ALARM VOLUME”, otwórz ją i ustaw żądaną głośność. 

• Alarm jest teraz aktywny i skonfigurowany. Możesz teraz opuścić menu. 

„ALARM NAP” 

• Ta funkcja budzika służy do przebudzenia użytkownika po określonym czasie (np. Podczas 

drzemki po obiedzie). 

• Wybierz pozycję „NAP ALARM (WYŁĄCZ)” w menu alarmu i ustaw żądany czas, po którym 

chcesz włączyć alarm. 

Wyłączanie alarmu 

• Gdy zabrzmi alarm, możesz go natychmiast wyłączyć, naciskając przycisk STANDBY (3). 

• Naciśnięcie dowolnego innego przycisku włącza funkcję drzemki. Następnie urządzenie 

wyłączy alarm i obudzi Cię ponownie po 5 minutach. 

• Możesz wyłączyć alarm za pomocą przycisku STANDBY (3), nawet jeśli funkcja drzemki jest 

włączona. 

• Aby całkowicie wyłączyć alarm, przejdź z powrotem do menu „ALARM” i przełącz włączony 

alarm z „ON” na „OFF”. 

• Pozostała konfiguracja alarmu jest nadal zachowana. 

 

 

h) Moje mediaU 

Za pomocą komputera możesz tworzyć i wybierać własne ulubione listy internetowych stacji 

radiowych w Internecie. Postępować w następujący sposób: 

• Na komputerze otwórz stronę internetową „http://www.mediayou.net/web/index.php” 

(bez cudzysłowów). 



• Utwórz konto użytkownika ze swoim adresem e-mail i hasłem. 

• Po utworzeniu konta zaloguj się i zarejestruj radio internetowe. 

• Aby zarejestrować radio internetowe, potrzebujesz adresu MAC (zwanego numerem 

seryjnym na stronie internetowej). Można to znaleźć w menu CENTRUM INFORMACYJNE> 

INFORMACJE O SYSTEMIE> INFORMACJE BEZPRZEWODOWE> ADRES MAC. 

• Po zalogowaniu i rejestracji radia internetowego możesz utworzyć własne listy ulubionych 

na stronie • Aktywuj „MY mediaU”. Przejdź do „ZARZĄDZAJ MOIMI multimediami” w menu 

„KONFIGURACJA” i otwórz je. 

• Zmień ustawienie z „DISABLE” na „ENABLE”. 

• Wyjdź z menu ustawień. 

• Pozycja menu „MY mediaU” jest teraz wyświetlana w menu głównym • Radio internetowe 

automatycznie synchronizuje dane ze strony internetowej. 

• Stacje są wybierane bezpośrednio poprzez pozycję menu „MY mediaU” w menu głównym. 

Dalsze informacje na temat korzystania z mediów internetowych znajdują się bezpośrednio 

na stronie internetowej. Jeśli wprowadzasz zmiany na stronie internetowej, musisz je 

ponownie zsynchronizować z radiem internetowym. Przejdź do „ZARZĄDZAJ MOIMI 

multimediami” w menu „KONFIGURACJA” i otwórz je. Kliknij ponownie „WŁĄCZ”. 

11. Obsługa 

• Nigdy nie podłączaj wtyczki do gniazdka sieciowego natychmiast po przeniesieniu 

urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia. Powstała kondensacja może zniszczyć 

urządzenie. Przed podłączeniem urządzenia pozwól mu osiągnąć temperaturę pokojową. 

Poczekaj, aż kondensat wyparuje. 

• Nigdy nie odłączaj zasilaczy od gniazdka sieciowego ciągnąc za kabel. Zawsze wyciągaj go z 

gniazdka sieciowego, trzymając za przewidziane do tego celu powierzchnie kontaktowe. 

• Odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego, jeśli nie będziesz używać urządzenia przez pewien 

czas. 

• Ze względów bezpieczeństwa należy odłączyć zasilacz od gniazdka sieciowego w przypadku 

burzy z wyładowaniami elektrycznymi. 

• Nie należy zakrywać urządzenia i zasilacza sieciowego, aby zapewnić wystarczającą 

wentylację. Obieg powietrza nie może również zakłócać żadnych przedmiotów, takich jak 

czasopisma, obrusy, zasłony itp 

12. Rozwiązywanie problemów  



Masz problemy z zalogowaniem się radia internetowego do Wi-Fi. 

• Sprawdź, czy inne urządzenie, takie jak komputer lub tablet, może uzyskać dostęp do 

Internetu przez Wi-Fi. 

• Sprawdź, czy serwer DHCP routera działa, czy statyczny adres IP jest poprawnie 

skonfigurowany z całą konfiguracją (maska podsieci, standardowa brama) w radiu 

internetowym. 

• Upewnij się, że zapora sieciowa nie blokuje niezbędnych portów wychodzących. 

• Niektóre punkty dostępu są skonfigurowane tak, aby nie dopuszczać nowych urządzeń, 

dopóki ich adres MAC nie zostanie wprowadzony na stronie konfiguracji w punkcie dostępu. 

W tym celu należy zapoznać się z instrukcją punktu dostępowego lub routera. Adres MAC 

można znaleźć w następujący sposób: „CENTRUM INFORMACJI”> „INFORMACJE 

SYSTEMOWE”> „INFORMACJE BEZPRZEWODOWE”> „ADRES MAC”  

• Sprawdź, czy odpowiedni klucz WiFi został weszła. Obserwuj wielkość liter 

 

Radio internetowe jest podłączone do sieci, ale nie odtwarza określonych stacji radiowych: 

• Internetowa stacja radiowa może obecnie nie nadawać. Może to być również połączone z 

różnymi strefami czasowymi. 

• Możliwe, że zbyt wielu odwiedzających próbuje uzyskać dostęp do serwera stacji w tym 

samym czasie. Może to spowodować przeciążenie. 

• Możliwe jest również, że tylko określona liczba użytkowników może uzyskać dostęp do 

serwera jednocześnie i ta liczba została obecnie osiągnięta. 

• Możliwe, że stacja w ogóle nie nadaje. 

• Link do internetowej stacji radiowej może być już nieaktualny. Linki są aktualizowane 

codziennie. Zwykle stacja powinna być ponownie dostępna jeden lub dwa dni później. 

• Możliwe, że połączenie internetowe między stacją radiową w innym kraju a twoim 

połączeniem jest tymczasowo lub trwale zbyt wolne. Sprawdź, czy możesz odtwarzać stację 

na komputerze lub innym urządzeniu. 

 

Chcesz użyć funkcji UPnP, ale radio nie znajduje żadnego urządzenia w sieci: 

• Sprawdź, czy radio jest podłączone do Wi-Fi. Radio i serwer również muszą być w tej samej 

sieci. 



• Zapora sieciowa, która może blokować dostęp do zwolnionych lub publicznych folderów, 

jest aktywna na twoim serwerze UPnP. W tym celu w razie potrzeby skorzystaj z instrukcji 

zapory. 

Chcesz użyć funkcji UPnP, ale radio nie znajduje żadnego urządzenia w sieci: 

• Sprawdź, czy radio jest podłączone do Wi-Fi. Radio i serwer również muszą być w tej samej 

sieci. 

• Zapora sieciowa, która może blokować dostęp do zwolnionych lub publicznych folderów, 

jest aktywna na twoim serwerze UPnP. W tym celu w razie potrzeby skorzystaj z instrukcji 

zapory. 

Na liście widać komputer, z którego chcesz odtwarzać muzykę, ale nie możesz znaleźć 

folderu. 

• Jeśli na komputerze lub serwerze działa zapora ogniowa, sprawdź, czy może ona blokować 

dostęp do folderu. Możesz na chwilę wyłączyć zaporę, aby przeprowadzić szybki test 

Nie można zwolnić żadnych folderów, ponieważ funkcja nie jest wyświetlana: 

• Włącz funkcję udostępniania plików w systemie. Radio internetowe musi od czasu do czasu 

buforować wybraną stację, co powoduje zacinanie się odtwarzania. 

• Internetowa stacja radiowa jest transmitowana przez połączenie szerokopasmowe. Jeśli 

przepustowość połączenia internetowego jest zbyt niska lub jeśli jest wykorzystywana do 

pojemności przez inną aplikację, mogą wystąpić przerwy. 

• Sprawdź połączenie internetowe i przetestuj odbiór za pomocą innej stacji. W takim 

przypadku buforowanie oznacza, że urządzenie odtwarzające pobiera niewielką część 

strumienia z Internetu i rozpoczyna odtwarzanie dopiero później. Zazwyczaj zapewnia to, że 

dane audio mogą być odtwarzane bez zakłóceń 

Naprawy inne niż opisane powyżej mogą być wykonywane wyłącznie przez 

autoryzowanego specjalistę 

13. Konserwacja i czyszczenie 

Zawsze przestrzegaj następujących informacji dotyczących bezpieczeństwa przed 

czyszczeniem lub serwisowaniem radia internetowego:  

 

Elementy pod napięciem mogą zostać odsłonięte, jeśli pokrywy zostaną otwarte 

lub elementy zostaną zdjęte. Przed rozpoczęciem prac serwisowych lub 

naprawczych urządzenie musi zostać odłączone od wszystkich źródeł zasilania. 

Kondensatory wewnątrz urządzenia mogą nadal przewodzić napięcie, nawet jeśli 



zostały odłączone od wszystkich źródeł zasilania. Napraw mogą dokonywać wyłącznie 

wykwalifikowani eksperci znający związane z tym zagrożenia i odpowiednie przepisy. Nigdy 

nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu do czyszczenia ani innych 

roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę lub nawet pogorszyć 

działanie. 

• Przed czyszczeniem odłącz produkt od źródła zasilania. 

• Do czyszczenia produktu używaj suchej, niestrzępiącej się szmatki. 

14. Utylizacja 

Urządzenia elektroniczne nadają się do recyklingu i nie należy ich wyrzucać do 

śmieci domowych. Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawowymi na koniec okresu użytkowania 

15. Dane techniczne 

Napięcie robocze .......... 100-240 V / AC 50/60 Hz (zasilacz sieciowy) / 5,9 V / DC (radio 

internetowe) 

Pobór mocy .............. ..... 0,15 / 6 W (wył. / Maks.)  

Moc wyjściowa ............... 3 W 

Wyświetl .............. Kolorowy ekran TFT 240 x 320 pikseli 

Czasy alarmowe . ....... 2 + alarm NAP 

Połączenia..... AUX IN, LINE OUT 

Odtwarzane formaty USB ...................................... MP3 

Częstotliwość transmisji ........................ 2,4 GHz 

Wyjście nadajnika ............................................. max. 17 dBm 

Wymiary ................................................. ...... 250 x 66 x 142 mm 

Waga ................................................. ............. 785 g 

Warunki pracy ....................................... 0 do +40 ° C / 10–95% rel. wilgotność 

Warunki przechowywania ............................................ - 20 do + 60 ° C / 10-95% wzgl. 

wilgotność 

16. Deklaracja zgodności 



Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, niniejszym oświadcza, że ten 

produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE. 

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 

www.conrad.com/downloads. 

Wybierz język, klikając symbol flagi i w polu wyszukiwania wprowadź numer zamówienia 

produktu; następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w formacie PDF. 


