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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu

001889494

Radio internetowe do zabudowy
soundmaster IR1450WE FM AUX, WLAN,
radio internetowe biały
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Instrukcje bezpieczeństwa, ochrony środowiska i konfiguracji
OSTRZEŻENIE
Ryzyko porażenia prądem
Nie otwierać!
Przestroga: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy (lub tylnej części).
Wewnątrz nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Serwis należy powierzyć
wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

Ten symbol wskazuje na obecność niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy, wystarczającego
do spowodowania porażenia prądem.

Ten symbol wskazuje na obecność ważnych instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia
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Informacje dotyczące utylizacji
a)Produkt

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji
oddzielnie
b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i
akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.
Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.
Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie
odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,
Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład
pod symbolem kosza na
śmieci po lewej stronie).
- Używaj tylko baterii bezrtęciowych i kadmowych.
- Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i NIE wolno ich wyrzucać wraz z odpadami domowymi
!!!
- Trzymaj baterie z dala od dzieci. Dzieci mogą połykać baterie.
- W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Regularnie sprawdzaj baterie, aby uniknąć ich wycieku.
- Baterie nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak słońce, ogień itp.
- UWAGA: Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii
- Zamień tylko na ten sam lub równoważny typ

OSTRZEŻENIE
NIE SPOŻYWAJ BATERII, NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA CHEMICZNEGO
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Ten produkt zawiera baterię pastylkową / guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej / guzikowej
może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do
śmierci. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się
bezpiecznie, przestań korzystać z produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie
mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiejkolwiek części ciała, natychmiast skontaktuj się z
lekarzem.
- Używaj urządzenia tylko w suchych pomieszczeniach.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w obszarach o umiarkowanym klimacie, nie nadaje się
do użytku w krajach o klimacie tropikalnym.
- Na urządzeniu nie należy stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Jako urządzenie rozłączające używana jest wtyczka sieciowa lub łącznik urządzenia, urządzenia
rozłączające powinny być łatwo dostępne.
- Podłącz to urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka ściennego.
Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada specyfikacjom na tabliczce znamionowej.
- Upewnij się, że kabel sieciowy pozostaje suchy podczas pracy. Nie ściskaj ani nie uszkadzaj kabla
sieciowego w żaden sposób.
- Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczkę należy natychmiast wymienić w autoryzowanym centrum
serwisowym.
- W przypadku wyładowania atmosferycznego należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
- Podczas korzystania z urządzenia dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców.
- Czyść urządzenie tylko suchą ściereczką.
- NIE UŻYWAJ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ani TKANIN ŚCIERNYCH!
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.
- Zainstalować urządzenie w miejscu o wystarczającej wentylacji, aby zapobiec akumulacji ciepła.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych!
- Zainstaluj urządzenie w bezpiecznym i pozbawionym wibracji miejscu.
- Zainstaluj urządzenie jak najdalej od komputerów i urządzeń mikrofalowych; w przeciwnym razie
odbiór fal radiowych może zostać zakłócony.
- Nie otwierać ani nie naprawiać obudowy. Nie jest to bezpieczne i spowoduje utratę gwarancji.
Naprawy wykonywane są wyłącznie przez autoryzowany serwis / centrum obsługi klienta.
- Na urządzeniu nie należy kłaść źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Gdy konieczne jest wysłanie urządzenia, przechowuj je w oryginalnym opakowaniu. W tym celu
zapisz paczkę.
- W przypadku awarii spowodowanej wyładowaniem elektrostatycznym lub szybkim stanem
przejściowym (wybuch), należy odłączyć i ponownie podłączyć zasilacz.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania, wyciągając wtyczkę z
gniazdka. Ma to na celu uniknięcie ryzyka pożaru.
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Lokalizacja elementów sterujących
Przedni widok

1. Wybór | Kontrola głośności
2. Przycisk czuwania | home
3. Przycisk zaprogramowanej stacji
4. Przycisk trybu
5. Przycisk w prawo (do przodu)>
6. Przycisk timera
7. Lewy (Wstecz) <przycisk
8. Odbiornik podczerwieni
Tylni widok

9. Pobór mocy
10. Wejście Aux
11. Komora baterii
12. Antena FM
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Pilot zdalnego sterowania

1. Przycisk włączania / wyłączania
2. Przycisk EQ
3. Przycisk Fav (Ulubione) / Preset (ustawienia predefiniowane)
4. Przycisk wyciszenia
5. Przycisk głośności +
6. Sterowanie nawigacją
7. Przycisk głośności 8. Przycisk Dalej
9. Przycisk odtwarzania | pauzy
10. Przycisk Wstecz
11. Przycisk trybu
12. Przycisk Home
13. Przycisk alarmu
14. Przyciski liczb
15. Przycisk uśpienia
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Informacja dotycząca baterii
To urządzenie wykorzystuje 4 baterie 1,5 V UM-3 / AA / R6 (brak w zestawie). Włóż baterie
prawidłowo z biegunami „+” i „-” zgodnie z kierunkiem wewnątrz komory baterii, niewłaściwe
włożenie biegunowości spowoduje uszkodzenie urządzenia.
Wskaźnik niskiego poziomu baterii: Jeśli baterie są rozładowane, ikona niskiego poziomu baterii
świeci się. Zaleca się jak najszybszą wymianę starych baterii.

Instalacja
- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że NAPIĘCIE wymienione na zasilaczu jest takie samo, jak
napięcie w Twoim regionie.
- Użyj dostarczonego zasilacza sieciowego, aby podłączyć urządzenie do domowego gniazdka
sieciowego.
- Gdy urządzenie jest uruchamiane po raz pierwszy, system poprosi o ustawienie konfiguracji języka i
sieci. Możesz natychmiast skonfigurować połączenie sieciowe lub ustawić je później. Przekręć
„Wybór”, aby wybrać żądaną opcję. Naciśnij „Wybór”, aby potwierdzić.
Konfiguracja sieci
1. Normalna konfiguracja sieci
- Wybierz „Tak” dla normalnej konfiguracji sieci bezprzewodowej: Następnie wybierz wymagany
punkt dostępu, obracając „Wybór” i potwierdź go, naciskając „Wybór”.
- Wprowadź kod WEP lub WPA, aby połączyć się z siecią Wi-Fi, wybierając prawidłowy znak
przekręcając przycisk „Wybór”.
- Naciśnij przycisk „>”, aby wybrać następny znak.
- W tym stanie naciśnij przycisk „<”, aby jednocześnie skręcić w lewo i usunąć lewe znaki:
- Po uzupełnieniu hasła naciśnij przycisk „Wybór”, aby potwierdzić.
Uwaga: Poniższe znaki są dostępne dla radia:
Liczby (od 0-9)
Angielskie litery (od A do Z i od a do z)
Inne znaki (@,!, ”, #, $,%, &, *,’, + I (,)
2. Konfiguracja sieci WPS PBC
- Wybierz „Tak WPS”, jeśli chcesz skonfigurować funkcję sieci bezprzewodowej (WPS PBC):
Jeśli używasz routera z przyciskiem WPS, możesz łatwo skonfigurować połączenie sieciowe za
pomocą funkcji WPS. Wpisz go i naciśnij przycisk WPS na routerze w ciągu 120 sekund.
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- Połączenie między routerem a radiem zostanie wówczas skonfigurowane automatycznie
- Wybierz „Nie”, jeśli nie chcesz w tej chwili instalować sieci.
3. Brak konfiguracji sieci
- Proszę. wybierz „Nie”, jeśli nie chcesz w tej chwili konfigurować połączenia sieciowego.
Naciśnij
lub „Standby | Home”, aby przejść w tryb gotowości, gdy wyświetlana jest
rzeczywista data i godzina, konfiguracja sieci jest dobra. Data i godzina, a także alarmy - jeśli są
włączone - nadal będą pokazywane na wyświetlaczu w trybie gotowości.
Radio Internetowe
- Włącz
i obracaj „Wybór”, aby przewijać menu główne.
- Naciśnij „Wybór”, aby wejść do podmenu lub potwierdzić ustawienia
- Naciśnij „<”, aby wrócić do poprzedniego menu.
- Po udanym połączeniu dowolnej stacji wyświetlone zostaną informacje o stacji; treść informacji
można zmienić za pomocą przycisku „>”.
- Naciśnij „<”, aby wrócić do poprzedniego menu.

Moje ulubione
-Lista moich ulubionych zaprogramowanych stacji.
- Aby zapisać stację w ulubionych:
1. Wybierz żądaną stację z listy stacji za pomocą pokrętła wyboru.
2. Naciśnij „>”, aby otworzyć menu.
3. Naciśnij „Wybór”, aby potwierdzić „Dodaj do moich ulubionych”
4. Wybierz zaprogramowany numer za pomocą kółka nawigacyjnego
5. Potwierdź ustawienie wstępne, naciskając „Wybór”.
6. Możesz zastąpić poprzednio zapisaną stację nową.
- Jeśli wybrana stacja została zapisana, nie można jej zapisać ponownie. Zapisane stacje są
wyświetlane w Moich Ulubionych.
- Po wyświetleniu listy Moje ulubione przejdź do stacji i naciśnij „Wybór”, aby słuchać.
- Po wyświetleniu listy Moje ulubione naciśnij „>”, aby usunąć, przesunąć w górę; Bieg w dół; Zmień
nazwę lub Odtwórz.
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Stacja radiowa / muzyka
- Stacje są podzielone na globalne Top 20, gatunek i kraj / lokalizację (Australia, Kanada, Wielka
Brytania, USA). Wejdź, aby kontynuować podkategorie i wybierz stację do słuchania.
- Dla każdej stacji naciśnij „Wybór”, aby odtwarzać bezpośrednio.
- Naciśnij „>”, aby wejść do podmenu. Po wybraniu opcji Auto Scan staje się odtwarzaniem każdej
stacji w podkategorii. Każda stacja odtwarza 30 sekund, aż wszystkie zostaną odtworzone lub
naciśniesz „Wybór”, aby zatrzymać słuchanie.
- Naciśnij>, aby wyświetlić informacje na wyświetlaczu odtwarzanej stacji.
Lokalne radio:
- Stacje są podzielone na kategorie według kraju / lokalizacji, w której obsługiwane jest urządzenie.
Historia:
- Lista dziesięciu ostatnio słuchanych stacji.
Usługi:
- Wyszukaj stację radiową - wprowadź słowo kluczowe, aby wyszukać stację radiową na liście.
- Dodaj nową stację radiową poprzez dodanie adresu IP, dodane stacje zostaną zapisane w Moim
ulubionym.
- Uwaga: maksymalny znak nazwy stacji to 250.
Centrum mediowe
Wybierz tryb „UPnP” lub tryb „Moja lista odtwarzania” za pomocą „Wybór”.
UPnP
- Jeśli skonfigurowałeś współdzielone media, powinieneś zobaczyć je z „UPnP”.
- Jeśli masz więcej niż jeden komputer do udostępniania multimediów, wymienione są alternatywy.
- Wybierz udostępnione multimedia, które chcesz odtworzyć.
- Wybierz utwór za pomocą koła „Wybór®”; naciśnij „Wybór”, aby odtworzyć / wstrzymać utwór
- Naciśnij „>”, aby wyświetlić informacje o odtwarzanym utworze na wyświetlaczu.
- Naciśnij „<”, aby wrócić do menu.
Uwaga: Radio może odczytać ścieżkę tylko o nazwie pliku mniejszej niż 40 znaków. Znaki powinny być
w języku europejskim. Jeśli napotkasz błąd odczytu ścieżki w trybie „UPnP”, możesz spróbować
zmienić nazwę pliku. Jeśli jednak utwór nadal nie może być odtworzony, możesz spróbować
przekonwertować plik do różnych formatów.
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Moja lista odtwarzania:
- Możesz utworzyć listę odtwarzania z ulubionymi utworami z „UPnP”. Podczas odtwarzania muzyki
naciśnij i przytrzymaj „Wybór”, aby zapisać ją w „Mojej liście odtwarzania”.
Wyczyść moją listę odtwarzania
- Wybierz tę opcję, aby wyczyścić listę odtwarzania. Proszę potwierdzić pytania.
„My mediaU”
- Wyświetlanie i odtwarzanie własnej listy stacji „My mediaU” na serwerze „My mediaU”. Najpierw
załóż konto. Aby aktywować własną listę stacji, wykonaj następujące czynności:
- Dostęp http://www.mediayou.net/. Dołącz do mojego członkostwa „My mediaU”. Zaloguj się do
strony internetowej;
- Wprowadź bezprzewodowy adres MAC Radia na stronie „My mediaU”. Informacje te można
uzyskać w Centrum informacji> Informacje o systemie> Informacje o sieci bezprzewodowej.
- Po pomyślnym skonfigurowaniu możesz zapisać i wyświetlić własną listę odtwarzania stacji „My
mediaU”. Nazwa użytkownika i hasło nie są wymagane, aby wejść do radia.
- Jeśli w radiu są zapisane różne konta, możesz wybrać konto, którego aktualnie używasz w menu
konfiguracji. Na stronie internetowej możesz zapisać stacje w Ulubionej stacji, ustawić Ulubioną
lokalizację / gatunek i Moje lokalne miasto lub ręcznie dodawać stacje. Stacje można oglądać w trybie
My Media w radiu.
Tryb FM
Wybierz „FM” w menu głównym i potwierdź, naciskając przycisk „Wybór”.
Wybierz stacje ręcznie
- Naciśnij przycisk „<” lub „>”, aby wyszukać żądaną stację (naciśnij raz, stacja zmieni 0,05 MHz).
Wybierz stacje automatycznie
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „<” lub „>”, aby automatycznie wyszukać następną stację (jeśli
zostanie wyszukana, zatrzyma się automatycznie i odtworzy programy wyszukanych stacji).
Zapisz stację w ulubionych
- Wyszukaj żądaną stację.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Preset”.
- Naciśnij przycisk „<” lub „>”, aby wybrać numer stacji i naciśnij przycisk „Wybór”, aby go
potwierdzić.
Przywołaj ulubioną stację
- Naciśnij przycisk „Preset”.
- Wybierz za pomocą przycisku „<” lub „>” żądany numer stacji i naciśnij przycisk „Wybór”, aby go
potwierdzić.
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Centrum informacyjne
Pogoda
- Istnieją informacje o pogodzie i prognozy dla 2000 miast.
- Wybierz kraj, a następnie miasto, aby wyświetlić szczegóły pogody.
- Naciśnij </> i lub przekręć „Wybór”, aby zobaczyć prognozy pogody.
- Urządzenie może wyświetlać informacje o pogodzie w trybie gotowości. Na stronie informacji o
pogodzie naciśnij „Wybór”, aby ustawić wyświetlanie miasta w trybie gotowości. Następnie włącz
wyświetlacz pogody.
Informacje finansowe
- Zobacz indeks giełdowy.
Informacje o systemie
- Zobacz szczegóły jednostek i podłączonej sieci. Informacje obejmują adres MAC, który należy podać
przy rejestracji członkostwa „My mediaU”.

Konfiguracja
Wyświetlanie czasu
Analogowy / cyfrowy (wyświetlanie czasu)
My MediaU
Po włączeniu „My mediaU” będzie istnieć w menu głównym. Jeśli w radiu istnieją różne konta „My
mediaU”, wybierz tutaj domyślne konto logowania.
Sieć
Konfiguracja sieci bezprzewodowej: System automatycznie wybierze wymagany AP. Wprowadź kod
WEP lub WPA, aby połączyć WiFi. Sieć bezprzewodowa (WPS PBC): Jeśli używasz routera z
przyciskiem WPS / QSS, możesz skonfigurować proste połączenie sieciowe za pomocą funkcji WPS.
Wprowadź go i naciśnij przycisk WPS / QSS na routerze w ciągu 120 sekund. Połączenie między
routerem a urządzeniem zostanie następnie skonfigurowane automatycznie.
Konfiguracja ręczna: Możesz wybrać DHPC (który adres IP przypisany automatycznie) lub ręcznie
wprowadzić adres IP dla połączenia z siecią bezprzewodową.
Po wybraniu ręcznego ustawienia połączenia przewodowego należy wprowadzić: SSID (nazwa punktu
dostępu), adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną, preferowany serwer DNS i alternatywny serwer
DNS. Sprawdź sieć po włączeniu: włącz / wyłącz sieć Wi-Fi. Po włączeniu sieci Wi-Fi system
automatycznie przeszuka dostępny AP i wybierze wymagany AP.
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Data i godzina
Ustaw datę i godzinę
Ustaw format wyświetlania czasu na 12 godzin lub 24 godziny
Ustaw format daty (RRRR / MM / DD - DD / MM / RRRR - MM / DD / RRRR)

Alarm
Istnieją trzy niezależne alarmy - 2 alarmy ustawiania czasu bezwzględnego (Alarm1 i Alarm2) i jeden
alarm ustawiania czasu względnego (Alarm NAP). Pierwsze dwa alarmy są podobne do normalnego
alarmu, włącz, a następnie ustaw godzinę i ustaw alarmy każdego dnia, raz lub każdego określonego
dnia tygodnia.
Wybierz Czas alarmu. Ustaw odpowiednie wartości za pomocą rolki na urządzeniu i przejdź do
następnego pola wprowadzania. Potwierdź, naciskając rolkę. Wybierz Dźwięk, aby ustawić dźwięk na
Beep, Melody lub Radio internetowe. Symbol alarmu
godziny.

pojawi się na górze wyświetlacza obok

Uwaga: Po osiągnięciu alarmu urządzenie łączy się z Internetem, jeśli ustawiona sieć jest dostępna.
Dlatego może wystąpić pewne opóźnienie od alarmu do odtwarzania radia. Jeśli żadna sieć nie
zostanie nawiązana w ciągu jednej minuty, alarm automatycznie zmieni się na Melody.
Naciśnij przycisk
, aby zatrzymać budzik, jeśli zostanie naciśnięty inny przycisk, budzik powróci
po 5 minutach. Po ustawieniu alarmu „NAP” alarmuje raz na 5/10/20/30/60/90/120 minut, w
zależności od tego, który ustawiłeś. Wybierz Głośność alarmu, aby skonfigurować głośność alarmów.
Regulator czasowy
Minutnik (maks. 100 min)
Język
Angielski / Niemiecki / Hiszpański / Francuski / Portugalski / Holenderski / Włoski / Rosyjski /
Słoweński / Duński / Szwedzki / Czeski / Słowacki / Polski / Turecki / Fiński
Ściemniacz
Oszczędzanie energii - poziom podświetlenia
Włącz - poziom podświetlenia
Wyświetlacz
Kolor / Monochromatyczny
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Zarządzanie energią
Skonfiguruj, aby automatycznie przechodził do trybu gotowości w menu i / lub bez sygnału Wi-Fi.
Wybierz zegar zarządzania energią (5/15 / 30 minut), aby ustawić czas działania radia, aby
automatycznie przełączał tryb gotowości, gdy go nie kontrolujesz. Wybierz Wyłącz, aby zignorować
funkcję zarządzania energią.
Wyłącznik czasowy
Wyłącz lub ustaw wyłącznik czasowy na 15/30/60/90/120/150/180 minut. Gdy czas zostanie
ustawiony, w prawym górnym rogu pojawi się ikona łóżka, a pozostałe minuty będą widoczne, a
urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
Bufor
Skonfiguruj czas buforowania odtwarzania muzyki, 2/4 lub 8 sekund.
Konfiguracja FM
Wybierz status radia FM za pomocą „Set Mono” lub „Set Stereo”
Pogoda
Włącz / wyłącz prognozę pogody dla wyświetlacza w trybie gotowości. Wybierz preferowaną
jednostkę temperatury (℉ lub ℃), a następnie kontynuuj Wprowadzanie lokalizacji. Po aktywacji
prognoza pogody jest wyświetlana kolejno z wyświetlaniem zegara na ekranie gotowości (co 10
sekund).
Konfiguracja lokalnego radia
W radiu internetowym znajduje się skrót do lokalnego radia, dzięki czemu można łatwo przejść do
listy stacji w swojej lokalizacji. Możesz ręcznie skonfigurować swoją lokalizację lub pozwolić
systemowi automatycznie wykryć bieżącą lokalizację. System wykrywa lokalizację na podstawie
adresu IP podłączonej sieci. Naciśnij „Stacja lokalna”, aby bezpośrednio przejść do lokalnej listy radia.
Konfiguracja odtwarzania
Wybierz tryb odtwarzania w centrum multimediów - Wyłączony (bez powtarzania lub odtwarzania
losowego), Powtórz wszystko, Powtórz jeden lub Losowo.
Urządzenie
Domyślna nazwa urządzenia DLNA to „AirMusic”. Możesz zmienić nazwę dla konfiguracji DLNA na PC
lub urządzeniu mobilnym. Kod QR do pobrania i zainstalowania aplikacji sterującej „AirMusic” na
telefonie komórkowym.
Wyrównywacz
Możliwość wyboru spośród dziewięciu różnych efektów dźwiękowych Normal / Flat / Jazz / Rock /
Soundtracks / Classical / Pop / News / myEQ
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Wznów po włączeniu zasilania
System domyślnie wznawia odtwarzanie radia internetowego, jeśli słuchałeś radia internetowego lub
centrum multimedialnego przed wyłączeniem urządzenia. Jeśli wyłączysz to ustawienie, system
pozostanie w menu głównym po włączeniu urządzenia.
Aktualizacja oprogramowania
Zaktualizować oprogramowanie. Jeśli dostępna jest zaktualizowana wersja oprogramowania, system
powiadomi Cię. Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania upewnij się, że urządzenie jest
podłączone do stabilnego zasilania sieciowego. Odłączanie zasilania podczas aktualizacji
oprogramowania może trwale uszkodzić urządzenie.
Zresetuj do domyślnych
Przywróć ustawienia domyślne. Po zresetowaniu urządzenia system przejdzie do wyboru języka.
DLNA/UPNP
Możesz zmienić domyślną nazwę DLNA, jak chcesz. Poniższe informacje to wprowadzenie do
konfiguracji przesyłania strumieniowego multimediów z komputera lub innego serwera
multimediów. Zapoznaj się z instrukcją oprogramowania lub aplikacji, których używasz, aby w razie
potrzeby cieszyć się strumieniowaniem muzyki. Upewnij się, że pliki muzyczne mają format MP3,
WMA, WAV lub AAC do strumieniowego przesyłania muzyki przez radio.
UPnP
- Podłącz komputer do sieci.
- Upewnij się, że radio jest włączone i podłączone do tej samej sieci.
- Otwórz platformę UPnP Windows Media Player (11 lub nowszy). Alternatywnie można użyć innych
platform lub serwerów, takich jak Windows Media Connect.
- Pozwól dzielić się multimediami z Radiem.
- Dodaj pliki audio i foldery, które chcesz udostępnić radiu do biblioteki multimediów.
- Możesz także słuchać muzyki przesyłanej strumieniowo z innego serwera muzycznego, takiego jak
smartfon (platforma Android).
- Podłącz telefon komórkowy do sieci
- Wyszukaj i zainstaluj aplikacje do udostępniania multimediów z Google Play.
- Dodaj pliki audio z telefonu komórkowego, które chcesz udostępnić.
- Po skonfigurowaniu serwera udostępnionego wybierz muzykę i steruj odtwarzaniem w radiu.
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DLNA
Oprócz UPnP radio obsługuje funkcję DLNA; udostępniasz pliki muzyczne z komputera lub urządzenia
mobilnego z systemem Android i używasz komputera, urządzenia z systemem Android lub urządzenia
iPhone / iPad do sterowania odtwarzaniem muzyki w radiu. (Nie jest wymagane kontrolowanie
każdego odtwarzania w radiu.) Wymagania systemowe dla DLNA to „Windows 7” i „Windows Media
Player 12”. Skonfiguruj jak poniżej:
- Po pierwsze, udostępnij multimedia na komputerze w radiu.
- Panel sterowania> Sieć i Internet> Centrum sieci i udostępniania> Zmień zaawansowane ustawienia
udostępniania> Opcje strumieniowego przesyłania multimediów
- Otwórz program Windows Media Player, aby włączyć opcję zdalnego sterowania moim
odtwarzaczem.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną muzykę w bibliotece i wybierz opcję Odtwórz w radiu.
- Pojawi się okno do sterowania odtwarzaniem muzyki w radiu.
- Możesz wyszukiwać i instalować dowolne bezpłatne lub komercyjne aplikacje DLNA z „Google Play”
lub iPhone'a / iPada. Zaleca się stosowanie „Bubble UPnP”, „Twonky Beam” na telefonie
komórkowym z Androidem, tablecie lub „Twonky Beam” na iPhonie / iPadzie. Niektóre aplikacje
mogą nie obsługiwać strumieniowego przesyłania muzyki z iPhone'a / iPoda, ale iPhone / iPod może
nadal być używany do sterowania strumieniowym przesyłaniem muzyki z innych serwerów.
- Procedury odtwarzania udostępnionej muzyki w aplikacji są następujące:
- Wybierz Radio jako odtwarzacz. Niektóre aplikacje mogą zezwalać na odtwarzanie muzyki na wielu
odtwarzaczach jednocześnie.
-Wybierz serwer muzyczny i wybierz muzykę. Niektóre aplikacje mogą utworzyć listę odtwarzania,
jeśli wybierzesz kilka utworów muzycznych.
- Uwaga: W przypadku korzystania z funkcji strumieniowego przesyłania muzyki DLNA w IR1450
można kontrolować tylko głośność i tryb gotowości za pośrednictwem urządzenia. Kontrola innych
funkcji jest ograniczona. Zatrzymaj DLNA na PC, telefonie komórkowym lub tablecie, zanim
przejmiesz kontrolę IR1450.
AUX (wejście liniowe)
Tryb Aux in odtwarza dźwięk z zewnętrznego źródła, takiego jak odtwarzacz MP3.
- Aby odtwarzać dźwięk w trybie Aux in: Zmniejsz głośność zarówno w radiu, jak i, jeśli to możliwe, w
urządzeniu źródłowym audio.
- Podłącz zewnętrzne źródło dźwięku do gniazda stereo AUX IN 3,5 mm.
- Wciśnij „MODE” (tryb), aż na wyświetlaczu pojawi się „AUX IN” lub wybierz „AUX” w menu
głównym.
- Dostosuj głośność radia (i, jeśli to konieczne, urządzenie źródłowe audio) zgodnie z wymaganiami.
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Aplikacja Air Music
Możesz skanować w obszarze Kod QR aplikacji Konfiguracja / Urządzenie / Air Music w celu
zainstalowania aplikacji ze sklepu Apple lub ze sklepu Google Play. Dzięki tej aplikacji możliwe jest
sterowanie IR1450 za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu.
Specyfikacja techniczna
Zasilacz .... Używaj tylko dostarczonego zasilacza Model: HKP12-0701500dV Hung Key Industrial Co.,
Ltd.
Pobór mocy ......................................................................................................... 100-240 V ~ 50 / 60Hz
Moc wyjściowa……………………………………………………………………………....
Zasilanie bateryjne ………………………………………………………………………………………….….... 4x AA R6 / LR6 6 V
Zakres FM ……………………………………………………………………………………………………………..... 87,5 - 108,0 MHz
Sieć bezprzewodowa ................................................................................................. IEEE802.11b / g / n
Protokół bezpieczeństwa ……………………………………………………………………....... WEP / WPA / WPA2 / WPS
Gniazda audio ……………………………………………………………………………………………... Gniazdo AUX-IN 3,5 mm
Moc wyjściowa audio …………………………………………………………………………………………………...... 1x 5 W RMS
Importer
Wörlein GmbH Tel .: +49 9103 71 67 0
Gewerbestrasse 12 Faks .: +49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg E-mail: service@woerlein.com
Strona internetowa: www.woerlein.com

Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów drukarskich
Prawa autorskie Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
Powielanie wyłącznie za wyraźną zgodą Woerlein GmbH

http://www.conrad.pl
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