
•	 Należy	 upewnić	 się,	 że	 kabel	 przyłączeniowy	nie	 zostanie	 ściśnięty,	 załamany,	
uszkodzony	przez	ostre	krawędzie	 lub	obciążony	mechanicznie	w	 inny	sposób.	
Unikać	 nadmiernego	 obciążenia	 termicznego	 zasilacza	 występującego	 pod	
wpływem	 wysokiej	 lub	 bardzo	 niskiej	 temperatury.	 Nie	 wolno	 modyfikować	
zasilacza.	 W	 przeciwnym	 przypadku	 zasilacz	 ten	 może	 zostać	 uszkodzony	 z	
powodu	 przegrzania.	 Uszkodzony	 zasilacz	 może	 prowadzić	 do	 śmiertelnego	
porażenia	prądem.

•	 Nie	 należy	 dotykać	 zasilacza,	 który	 wykazuje	 uszkodzenia.	 Należy	 najpierw	
odłączyć	wszystkie	 bieguny	 zasilania	od	właściwego	gniazdka	 (np.	 za	pomocą	
automatycznych	 mechanizmów	 zabezpieczających	 i	 wyłącznika	 różnicowo-
prądowego),	 po	 czym	 ostrożnie	 wyjąć	 zasilacz	 z	 gniazdka.	 Nie	 należy	
eksploatować	produktu	z	uszkodzonym	zasilaczem.

•	 Nie	należy	wymieniać	uszkodzonego	kabla	zasilacza.	W	przypadku	uszkodzenia	
kabla,	zasilacz	 jest	bezużyteczny	oraz	należy	go	zutylizować.	Naprawa	nie	 jest	
dozwolona.

•	 Wszystkie	osoby,	które	podejmują	się	obsługi,	instalacji,	ustawiania	lub	użytkowania	
tego	urządzenia	muszą	przestrzegać	niniejszej	instrukcji	użytkowania.

•	 Nie	należy	umieszczać	naczyń	z	płynami	np.	szklanek,	wiader,	waz	lub	kwiatów	
na	 przedmiocie,	 na	 zasilaczu	 lub	 w	 jego	 bezpośredniej	 bliskości.	 Płyny	 mogą	
dostać	się	do	wnętrza	obudowy,	co	może	narazić	bezpieczeństwo	elektryczne.	
Ponadto	istnieje	duże	ryzyko	pożaru	lub	poważnego	porażenia	prądem!	W	takich	
wypadkach	należy	najpierw	odłączyć	wszystkie	bieguny	zasilania	od	właściwego	
gniazdka	(np.	za	pomocą	bezpiecznika	i	wyłączników	różnicowo-prądowych),	po	
czym	ostrożnie	wyjąć	zasilacz	z	gniazdka.	W	takiej	sytuacji	nie	należy	produktu	
użytkować;	należy	zgłosić	się	z	nim	do	specjalistycznego	warsztatu.

•	 Podczas	użytkowania	należy	uważać,	by	urządzenie	miało	zapewnioną	należytą	
wentylację.	 Nie	 zasłaniać	 otworów	 wentylacyjnych	 za	 pomocą	 gazet,	 koców,	
zasłon,	itd.

•	 Nie	 należy	 umieszczać	 źródeł	 otwartego	 ognia,	 np.	 płonących	 świec,	 na	
urządzeniu	lub	obok	niego.

•	 Nie	użytkować	urządzenia	bez	nadzoru.
•	 Urządzenie	 należy	 użytkować	wyłącznie	w	 klimacie	 umiarkowanym,	 nie	 zaś	w	
klimacie	tropikalnym.
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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt	 służy	 do	 odtwarzania	 internetowych	 stacji	 radiowych.	 Co	 więcej,	 za	 pomocą	 sieci	
można	na	nim	odtwarzać	również	muzykę	(UPnP	/	DLNA).	Dodatkowo	wbudowana	jest	funkcja	
budzenia.
Połączenie	z	Internetem	i	siecią	następuje	za	pomocą	łączności	WLAN.
Dołączony	 zasilacz	 przeznaczony	 jest	 wyłącznie	 do	 podłączania	 do	 napięcia	 zmiennego		
100-240	V/AC	50/60	Hz.	Zasilanie	 radia	 internetowego	może	być	przeprowadzane	 tylko	za	
pomocą	dołączonego	zasilacza	sieciowego.
Z	 produktu	 korzystać	 można	 wyłącznie	 w	 zamkniętych	 pomieszczeniach.	 Należy	 unikać	
kontaktu	z	wilgocią,	np.	w	łazience.
Ze	 względów	 bezpieczeństwa	 i	 zgodności	 z	 certyfikatem	 przebudowa	 i/lub	 modyfikacja	
produktu	 jest	 zabroniona.	 Korzystanie	 z	 produktu	 do	 celów	 innych	 niż	 wcześniej	 opisane	
może	prowadzić	do	jego	uszkodzenia.	Ponadto,	niewłaściwe	użytkowanie	może	spowodować	
powstanie	zagrożeń,	takich	jak	zwarcie,	pożar,	porażenie	prądem	itp.
Należy	 uważnie	 przeczytać	 instrukcję	 użytkowania	 i	 zachować	 ją	 na	 przyszłość.	Przedmiot	
należy	przekazywać	osobom	trzecim	wyłącznie	razem	z	instrukcją	użytkowania.
Wszystkie	 nazwy	 firm	 i	 produktów	 należą	 do	 znaków	 towarowych	 aktualnego	 właściciela.	
Wszelkie	prawa	zastrzeżone.

Zasady bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i przestrzegać zawartych 
w niej zasad bezpieczeństwa. W przypadku niezastosowania się do zasad 
bezpieczeństwa i zaleceń bezpiecznej obsługi, nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności za powstałe szkody materialne i osobowe. W powyższych 
przypadkach gwarancja/rękojmia traci ważność.
•	 Produkt	ten	nie	jest	zabawką	i	powinien	być	trzymany	z	daleka	od	dzieci.	Dzieci	
nie	są	w	stanie	ocenić	niebezpieczeństw,	jakie	mogą	wiązać	się	z	nieodpowiednim	
użytkowaniem	urządzeń	elektrycznych.

•	 Produkt	 ten	nie	 jest	przeznaczony	do	korzystania	przez	osoby	(w	tym	dzieci)	o	
ograniczonych	 zdolnościach	 fizycznych,	 sensorycznych	 lub	 psychicznych	 lub	
nie	dysponujące	wystarczającym	doświadczeniem	 i/lub	wiedzą,	 chyba	że	będą	
one	nadzorowane	przez	osobę	odpowiedzialną	za	bezpieczeństwo	 lub	zostaną	
poinstruowane	na	temat	korzystania	z	urządzenia.

•	 Nie	należy	pozostawiać	opakowania	bez	nadzoru.	Może	ono	stać	się	wówczas	
niebezpieczną	zabawką	dla	dzieci.

•	 Należy	 chronić	 produkt	 przed	 ekstremalnymi	 temperaturami,	 bezpośrednim	
promieniowaniem	 słonecznym,	 silnymi	 wstrząsami,	 wysoką	 wilgotnością,	
wilgocią,	łatwopalnymi	gazami,	parą	i	rozpuszczalnikami.

•	 Nie	należy	wystawiać	produktu	na	działanie	obciążeń	mechanicznych.
•	 Jeśli	 bezpieczna	 praca	 produktu	 nie	 już	 jest	 możliwa,	 należy	 wyłączyć	 go	 z	
eksploatacji	i	zabezpieczyć	przed	przypadkowym	użyciem.	Bezpiecznej	pracy	nie	
da	się	zagwarantować,	jeśli	produkt:
	- ma	widoczne	uszkodzenia,	
	- nie	działa	prawidłowo,	
	- przez	 dłuższy	 okres	 był	 przechowywany	 w	 niesprzyjających	 warunkach	
środowiskowych	lub	
	- doszło	do	znacznych	uszkodzeń	podczas	transportu.

•	 Należy	zachować	ostrożność	podczas	obchodzenia	się	z	produktem.	Uderzenia,	
wstrząsy	 lub	 upadki	 z	 niewielkiej	 wysokości	 mogą	 spowodować	 uszkodzenie	
urządzenia.

•	 Należy	ponadto	zwrócić	uwagę	na	dodatkowe	zasady	bezpieczeństwa	znajdujące	
się	w	poszczególnych	rozdziałach	tej	instrukcji	użytkowania.

•	 Należy	 przestrzegać	 także	 zasad	 bezpieczeństwa	 i	 instrukcji	 użytkowania	
pozostałych	urządzeń,	do	których	podłącza	się	niniejszy	produkt.

•	 W	 przypadku	 pojawienia	 się	 jakichkolwiek	 wątpliwości	 dotyczących	 pracy,	
bezpieczeństwa	lub	podłączenia	systemu,	należy	skonsultować	się	ze	specjalistą.

•	 Konserwację,	 dopasowywania	 i	 naprawę	 należy	 pozostawić	 fachowcom	 lub	
warsztatom	specjalistycznym.

•	 W	przypadku	pytań,	na	które	nie	ma	odpowiedzi	w	tej	instrukcji,	uprzejmie	prosimy	
o	kontakt	z	naszym	serwisantem	lub	innymi	fachowcami.

•	 W	celu	zasilania	należy	korzystać	wyłącznie	z	dołączonego	zasilacza	sieciowego.
•	 Aby	zupełnie	odłączyć	urządzenie	od	zasilania,	należy	wyjąć	z	gniazdka	wtyczkę	
zasilacza.

•	 Gniazdko	sieciowe	musi	znajdować	się	w	pobliżu	urządzenia	i	być	łatwo	dostępne.
•	 Nie	 należy	 dotykać	 zasilacza	 wilgotnymi	 lub	 mokrymi	 dłońmi.	 Istnieje	
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