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Przedmowa 

Ta instrukcja obsługi pomoże Ci 

przeznaczone i bezpieczne korzystanie z radia, zwanego dalej radiem internetowym, systemem lub 

urządzeniem. 

Grupa docelowa instrukcji obsługi 

Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla każdego, kto korzysta z urządzenia 

- konfiguracji 

- użytkowania 

- serwisowania lub zutylizowany. 

Cechy konstrukcyjne niniejszej instrukcji obsługi 

Różne elementy instrukcji obsługi mają określone cechy konstrukcyjne. W ten sposób można łatwo 

ustalić, czy jest to zwykły tekst, listy lub etapów. 

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Zawsze kontaktuj się z jednym z 

naszych punktów obsługi klienta. 

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w 

zamkniętych pomieszczeniach do odtwarzania muzyki (radio, CD, USB ...). Każde inne lub dodatkowe 

użycie uważane jest za niewłaściwe. 

Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych. 
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Nazwy wymienionych firm, instytucji lub marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 

towarowymi ich właścicieli. Bluetooth to zarejestrowany znak towarowy należący do Bluetooth SIG, 

Inc. 

Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj: 

www.spotify.com/connect/third-party-licenses Test Premium przez 30 dni bezpłatnie na 

spotify.com/freetrial 

 

Części zamienne i akcesoria: 

Dostępność odpowiednich akcesoriów i części zamiennych do Twojego urządzenia możesz sprawdzić 

przez całą dobę 

http://www.dual-shop.de/ Ersatzteile-zubehoer / enquire. 

Należy pamiętać, że możemy wysyłać tylko pod adres na terenie Niemiec. 

W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że oprogramowanie urządzenia "zawiesza się" i urządzenie 

nie reaguje na komendy. W takim przypadku należy postępować w następujący sposób: 

Wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka 

Poczekaj chwilę 

Przywróć połączenie sieciowe 

Włącz urządzenie. 

Pamięć systemowa zostaje zresetowana i urządzenie jest ponownie gotowe do pracy. 

Bezpieczeństwo i umiejscowienie urządzenia 

Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i zachowanie ich na przyszłość. 

Zawsze przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji zawartych w tej instrukcji oraz z tyłu urządzenia 

 

Bezpieczeństwo 

Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z zasilaczem! 

Urządzenie można podłączać wyłącznie do napięcia sieciowego 100-240 V ~, 50/60 Hz. Nigdy nie 

próbuj podłączać zasilacza o innym napięciu. 

 Używaj tylko dostarczonego zasilacza. 
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 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub urządzenie wykazuje jakiekolwiek inne 

uszkodzenia, nie wolno go uruchamiać. 

 Podłączać tylko wtyczkę zasilającą po zakończeniu montażu zgodnie z przepisami.  

 Odłączając zasilacz z gniazdka, należy ciągnąć za zasilacz - nie za kabel. 

 Aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu 

ani innej wilgoci. 

 Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanny, basenu lub pryskającej wody. 

 Nie stawiaj na urządzeniu żadnych pojemników z płynami, np. Wazonów na kwiaty. Mogą się 

przewrócić, a wyciekająca ciecz może spowodować poważne uszkodzenia lub ryzyko 

porażenia prądem. 

 Jeśli do urządzenia dostaną się ciała obce lub płyny, natychmiast wyciągnij wtyczkę z 

gniazdka. Przed ponownym użyciem urządzenie powinno zostać sprawdzone przez 

wykwalifikowany personel. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem. 

 Nie otwieraj obudowy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem. 

 Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Zawsze kontaktuj się z 

jednym z naszych punktów obsługi klienta. 

Brak otwartych źródeł ognia, takich jak na urządzeniu umieszczane są płonące świece. 

 Nigdy nie pozwalaj dzieciom używać tego urządzenia bez nadzoru. 

 Nie dotykaj styków połączeniowych z tyłu urządzenia metalowymi przedmiotami ani palcami. 

Może to spowodować zwarcia. 

 Zawsze pozostawiaj prace konserwacyjne wykwalifikowanemu personelowi. W przeciwnym 

razie narażasz siebie i innych. 

 Urządzenie pozostaje podłączone do sieci nawet wtedy, gdy jest wyłączone. Odłącz zasilacz z 

gniazdka, jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas. 

 Nie słuchaj muzyki z dużą głośnością. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. 

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

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i / lub wiedzy, 

chyba że są one nadzorowane lub otrzymane przez osobę odpowiedzialną za ich 

bezpieczeństwo zgodnie z instrukcjami korzystać z urządzenia. 

 Zabrania się dokonywania przeróbek w urządzeniu. 

 Nie wolno używać uszkodzonych urządzeń lub uszkodzonych akcesoriów. 

 Etykieta z nazwą produktu znajduje się z tyłu urządzenia. 

 Ten produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Używaj go tylko wewnątrz budynków, a 

nie w pojazdach kempingowych, na łodziach lub w podobnych miejscach. 

 Urządzenie można ustawić tylko na stabilnej, poziomej, wolnej od wibracji powierzchni. 

Odtwarzacz CD wykorzystuje niewidzialną wiązkę lasera. W przypadku nieprawidłowej obsługi może 

to spowodować obrażenia oczu. Nigdy nie patrz do otwartej kieszeni na CD. 

To urządzenie zostało zaklasyfikowane jako urządzenie laserowe klasy 1 (LASER KLASY 1). 

Odpowiednia naklejka (PRODUKT LASEROWY KLASY 1) znajduje się z tyłu urządzenia. 
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Ryzyko uduszenia! 

 

Nie pozostawiaj opakowania ani jego części dzieciom. 

Niebezpieczeństwo uduszenia się folią i innymi materiałami opakowaniowymi. 

 

Umiejscowienie urządzenia 

 Ustaw urządzenie na stabilnej, bezpiecznej i poziomej powierzchni. Zapewnij dobrą 

wentylację. 

 Nie umieszczaj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak dywany, koce lub w 

pobliżu zasłon i draperii. Otwory wentylacyjne mogą być zasłonięte. Może to zakłócić 

niezbędną cyrkulację powietrza. Może to potencjalnie spowodować pożar urządzenia. 

 Urządzenia nie wolno przykrywać zasłonami, kocami ani gazetami 

 Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery. Unikaj 

bezpośredniego nasłonecznienia i miejsc z nadmiernym zapyleniem. 

 Nie wolno wybierać lokalizacji w pomieszczeniach o dużej wilgotności, np. Kuchnia czy sauna, 

gdyż opady z kondensacji mogą uszkodzić urządzenie. Plik 

 Urządzenie jest przeznaczone do użytku w suchym środowisku iw klimacie umiarkowanym i 

nie może być narażone na kapiącą lub pryskającą wodę. 

 Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów. 

 Należy pamiętać, że nóżki urządzenia mogą pozostawiać kolorowe ślady na niektórych 

powierzchniach mebli. Użyj ochrony między meblami a urządzeniem. 

 Jeśli przeniesiesz urządzenie z zimnego do ciepłego otoczenia, w jego wnętrzu może skroplić 

się wilgoć. W takim przypadku odczekaj około godziny przed użyciem 

 brać. 

 Ułóż kabel zasilacza wtykowego tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć. 

 Upewnij się, że kabel zasilający lub wtyczka są zawsze łatwo dostępne, abyś mógł szybko 

odłączyć urządzenie od zasilania! Gniazdo powinno znajdować się jak najbliżej urządzenia. 

 Aby podłączyć do sieci zasilającej, należy włożyć zasilacz wtykowy całkowicie do gniazdka. 

 Użyj odpowiedniego, łatwo dostępnego przyłącza sieciowego i unikaj używania wielu gniazd! 

 Nie dotykać wtyczki zasilacza mokrymi rękami, ryzyko porażenia prądem! 

 W przypadku nieprawidłowego działania lub dymienia lub zapachu z obudowy, natychmiast 

wyciągnij wtyczkę zasilacza z gniazdka! Zadzwoń do serwisu. 

 Odłącz zasilacz przed burzą. 
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 Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu urządzeń generujących silne pola magnetyczne (np. Silniki, 

głośniki, transformatory). 

 Nie zostawiaj urządzenia w zamkniętym samochodzie zaparkowanym w palącym słońcu, w 

przeciwnym razie obudowa może się odkształcić. 

Zbyt duża głośność, szczególnie ze słuchawkami, może uszkodzić słuch. 

Pilot: 

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyjmij wszystkie baterie, ponieważ mogą 

wyciekać i uszkodzić urządzenie. 

 

Nośnik USB: 

Nie używaj kabla USB do podłączania nośnika USB do interfejsu USB. Połączenie USB jest 

przeznaczone tylko do bezpośredniego podłączenia nośnika USB. 

Nie nadaje się do bezpośredniego połączenia z komputerami PC! 

Wymiana baterii 

 Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Dzieci mogłyby włożyć baterie do ust i 

połknąć je. Może to prowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu. W takim przypadku 

natychmiast skonsultuj się z lekarzem! Dlatego przechowuj baterie i pilota poza zasięgiem 

małych dzieci. 

 Zwykłych akumulatorów nie wolno ładować, reaktywować w inny sposób, demontować, 

podgrzewać ani wrzucać do otwartego ognia (niebezpieczeństwo wybuchu!). 

 Wymień słabe baterie w odpowiednim czasie. Oczyść styki baterii i styki urządzenia przed 

włożeniem. 

 Zawsze wymieniaj wszystkie baterie w tym samym czasie i używaj baterii tego samego typu. 

 W przypadku nieprawidłowego włożenia baterii istnieje ryzyko wybuchu! 

 Nie próbuj ładować, rozmontowywać, podgrzewać akumulatora powyżej 100 ° C ani go 

spalać. 

 Natychmiast wyrzucić zużyte baterie. Baterie należy wymieniać tylko na baterie 

odpowiedniego typu i numeru modelu. 

 Nie wystawiaj baterii na ekstremalne warunki. 

 Nie stawiaj na grzejnikach, nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych! 

 Wyciekające lub uszkodzone baterie mogą spowodować oparzenia przy kontakcie ze skórą. 

 W takim przypadku należy używać odpowiednich rękawic ochronnych. Wyczyść komorę 

baterii suchą szmatką. 

 Ważne informacje dotyczące utylizacji: 

 Baterie mogą zawierać toksyny, które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska. 
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 Baterie podlegają europejskiej dyrektywie 2006/66 / WE. Nie wolno ich wyrzucać razem z 

normalnymi odpadami domowymi. 

 Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej utylizacji baterii, 

ponieważ prawidłowa utylizacja zapobiega negatywnym skutkom dla środowiska i ludzi być 

chronionym. 

 Ten symbol znajduje się na bateriach substancje przeznaczone do utylizacji a nie do 

wyrzucenia: 

 

 

 

 

 

Wszystkie artykuły oznaczone tym symbolem na korpusie, opakowaniu lub w instrukcji 

obsługi nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników na odpady, ale przekazywane 

do wyspecjalizowanych punktów utylizacji. Tutaj różne materiały zostaną podzielone 

według właściwości i recyklingu, co w istotny sposób przyczyni się do ochrony środowiska. 

Opis urządzenia 

Zakres dostawy 

Upewnij się, że masz wszystkie wymienione poniżej akcesoria: 

Urządzenie z anteną teleskopową, 

Pilot na baterie alkaliczne, 2 x 1,5 V, AAA 

Zasilacz wtykowy, 12 V, 2000 mA, 

niniejszej instrukcji obsługi. 

Uwaga: 

Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta, jeśli zakres dostawy jest niekompletny. 

Specjalne funkcje  

 Automatycznego wyszukiwania i konfiguracji sieci za pomocą kreatora 

 Spotify Connect, a także połączenie Amazon Music i TIDAL dla użytkowników z kontem 

premium 
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 Urządzeniem można sterować za pomocą aplikacji „UNDOK” 

 Odtwarzaj swoją cyfrową bibliotekę muzyczną (DLNA, UPnP) w sieci domowej 

 Automatyczna aktualizacja listy stacji 

 Twoje radio internetowe łączy Cię z tysiącami stacji radiowych na całym świecie. Po 

podłączeniu urządzenie umożliwia strumieniowe przesyłanie „Live Radio” oraz słuchanie tak 

zwanych podcastów za pośrednictwem połączenia WLAN. 

 Bluetooth do bezprzewodowego przesyłania muzyki za pośrednictwem smartfona i tabletu o 

zasięgu do 10 metrów. 

 NFC do wygodnego nawiązywania połączenia 

 Złącze USB do odtwarzania nośników danych i ładowania podłączonych urządzeń (5 V / 1 A). 

 Odtwarzaj płyty CD, CD-R / RW i MP3 CD. 

 Dzięki cyfrowemu radiu DAB dostępny jest nowy format cyfrowy, dzięki któremu można 

usłyszeć krystalicznie czysty dźwięk bez syczenia i trzasków. 

 Urządzenie odbiera stacje radiowe na częstotliwości FM 87,5–108 MHz (analogowe) i DAB 

174–240 MHz (cyfrowe). 

 Każda z nich może mieć 12 stacji na zaprogramowanych pozycjach programowych w radiu 

internetowym, DAB lub 

 Sklep FM. 

 Urządzenie wyposażone jest również w funkcję alarmu (2 alarmy). 

 Automatyczne ustawianie godziny / daty za pośrednictwem sygnału DAB lub Internetu. 

 Urządzenie posiada wyjście liniowe audio. 

 Urządzenie może odtwarzać muzykę przez złącze optyczne 

 Odtwórz wejście cyfrowe i analogowe wejście audio. 

 Urządzenie posiada złącze słuchawkowe. 

 Wyświetlacz OLED posiada regulowane oświetlenie. 

PANEL STEROWANIA 

 

 STRONA FRONTOWA  

1 VOLUME Kontrola głośności 
Włączanie, wyłączanie urządzenia 

2 IR Odbiornik pilota 
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3  OLED-Display 

4 SCROLL /SELECT /SNOOZE Pokręto: 
Nawigacja w menu 
Nacisnąć: 
Potwierdź opcję, wybór, ustawienie 
Funkcja SNOOZE w przypadku alarmu 
FM: wyszukiwanie stacji 

5  Taca na płyty CD z automatycznym podawaniem 

6 
 

Wysuń płytę CD 

7 

 

Gniazdo słuchawkowe 
Wtyk jack 3,5 mm 

8 

 

Serwisy muzyczne, odtwarzacz muzyczny, CD, bluetooth: 
Naciśnij: PLAY / PAUSE; 
Naciśnij i przytrzymaj tryb CD: krótko obróć STOP, 
zwolnij: obróć wybór utworu i trzymaj włączony: 
przewijanie do przodu / do tyłu 

9 PRESET Naciśnięcie, obrót: wywołanie ulubionych, odtwarzanie, 
długie naciśnięcie: zapisanie stacji 

10 MENU Naciśnięcie: otwieranie menu, zatwierdzanie długie 
naciśnięcie: cofanie się, wyjście z menu Obrót: nawigacja 
po menu 

11 MODE Obróć / naciśnij kilkakrotnie: 
Ustaw źródło: 
Internet, TIDAL, Amazon Music, Spotify Connect, 
odtwarzacz muzyki, DAB +, FM / FM, CD, Bluetooth, 
wejście Aux, wejście optyczne 

12 USB  5V/1A Podłączenie USB Odtwarzanie MP3, podłączone 
urządzenia są ładowane 

Tył 

13  Antena teleskopowa DAB + / FM 

14 DC 12 V, 2000 mA Gniazdo przyłączeniowe wtykowe zasilania 

15 AUX IN Wejście audio zewnętrznego źródła, 3,5 mm 

16 AUX OUT Wyjście audio, 3,5 mm 

17 OPTICAL Cyfrowe wejście optyczne 

  Tabliczka znamionowa (tył) 

Góra (Wierzch) 

  Czujnik NFC do automatycznego parowania Bluetooth 
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PILOT 

18 

 

Wyłącz/Stan czuwania 

19 
 

Wysuń płytę CD 

20 
 

Serwisy muzyczne, 
odtwarzacze muzyki, CD, 
Bluetooth: PLAY / PAUSE 

21 SELECT Wybór 

22 MENU Otwórz, zamknij menu, 
cofnij się w menu 

23 
 

Wycisz (dźwięk 
wyłączony, MUTE) 

24 INFO Pokaż informacje 

25 
 

Funkcja spania 

26 1….12 Przyciski numeryczne do 
zapisywania (naciśnij i 
przytrzymaj) / 
przywoływania stacji 

27 
 

Funkcja alarmu budzik 1, 
budzik 2 
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Koncepcja obsługi 

Urządzenie posiada innowacyjną koncepcję obsługi, za pomocą której można wykonywać 

operacje z bliska. Dzięki temu urządzenie można obsługiwać intuicyjnie. Pilot spełnia 

identyczne funkcje z pojedynczymi przyciskami. Obsługa za pomocą jednego z możliwych 

przycisków lub elementów sterujących została wyjaśniona w instrukcji. W tym kontekście 

można oczywiście również użyć odpowiedniego przycisku lub kontrolera na urządzeniu lub 

na pilocie zdalnego sterowania o identycznej funkcji. 

 

 

 

28 MODE Ustaw źródło 

29 
 

Nawigacja w menu 
Radio: ustaw 
częstotliwość, 
poprzednia stacja, 
następna stacja 

30 
 

Głośność ciszej, głośniej 

31 
 

CD, Bluetooth, serwisy 
muzyczne: wybór 
utworu 
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Obsługa menu: 

 Wciśnij pokrętło MENU 10, aby otworzyć menu. 

 Aby wybrać opcję: obróć MENU 10. 

 Aktywuj wybraną opcję, zatwierdź: MENU 10 

 nacisnąć. 

 Cofnij się: naciśnij przycisk MENU 10 i przytrzymaj go. 

 Alternatywnie: Nawiguj za pomocą SCROLL / SELECT 4 naciskając i obracając. 

Wybierz źródło: 

 Dostęp bezpośredni: Naciśnij kilkakrotnie MODE 11 lub obróć, aby ustawić źródło. 

 Poprzez MENU 10 i SCROLL / SELECT 4 do menu głównego, wybierz tam źródło, patrz 

str.29. 

Wybierz ulubione: 

 Bezpośredni dostęp: Naciśnij PRESET 9, aby otworzyć listę ulubionych lub obróć, aby 

bezpośrednio przełączać się między ulubionymi. 

 Przewiń i wybierz: 

 Za pomocą pokrętła SCROLL / SELECT 4 można np. Naprzemiennie przewijać opcje i 

listy oraz zatwierdzać wybór, naciskając element sterujący. 

 

Odtwórz /  wstrzymaj: 

 Naciśnij pokrętło, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie na płycie CD, Bluetooth, 

USB, trybach odtwarzania muzyki i usługach strumieniowych. Obróć element sterujący, 

aby wybrać utwór 

 i przytrzymaj pokrętło obrócone, aby przewijać do przodu / do tyłu. 

 Przytrzymaj przycisk: W trybie CD, 

 Odtwarzanie zatrzymane. We wszystkich innych trybach można szybko włączać / 

wyłączać WLAN. 

 Głośność / : 

 Naciśnij kontroler, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Obróć pokrętło, aby 

wyregulować głośność. 

Jak skonfigurować sieć Wymagania systemowe 

Potrzebujesz dostępu do połączenia internetowego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. 
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Na przykład ustawienia sieciowe, przypisanie adresu IP (statyczny lub dynamiczny routing 

DHCP) mogą wymagać sprawdzenia i ustawienia w routerze (lub punkcie dostępowym). 

Możesz potrzebować adresu MAC radia internetowego; Znajdziesz to w menu głównym, 

Ustawienia systemowe, Ustawienia internetowe, Pokaż ustawienia, patrz str.65. 

DOSTĘP DO BEZPRZEWODOWEGO INTERNETU 

Jeśli dostępna sieć WLAN 

używa szyfrowania (WEP: Wired Equivalent Privacy lub WPA / WPA2: WiFi Protected 

Access), należy wprowadzić odpowiedni kod dostępu 

wchodzić. Dopiero wtedy możesz podłączyć urządzenie do internetu. 

Jeśli twój router WLAN (tak zwany punkt dostępu) jest ustawiony na nieszyfrowany 

dostęp, nie potrzebujesz kodu dostępu. 

Jeśli dostęp do sieci WLAN jest ograniczony do znanych urządzeń, będziesz potrzebować 

adresu MAC, patrz str.65. 

Możesz także podłączyć urządzenie do routera / sieci za pomocą metody WPS-PBC, jeśli 

router ją obsługuje. Metoda PBC (PushButton Configuration) to standard ułatwiający 

konfigurację bezpiecznej sieci bezprzewodowej. Patrz strona 20. 

Uwaga: 

Urządzenie zwykle działa w promieniu około 30 metrów od punktu dostępu WLAN. Zasięg 

zależy w dużym stopniu od warunków lokalnych. Podobnie jak ściany lub betonowe sufity 

Ościeżnice metalowe zmniejszają zasięg. 

W takim przypadku możesz zwiększyć zasięg sieci Wi-Fi, instalując repeater. 

 Przed uruchomieniem upewnij się, że router bezprzewodowy jest włączony, a 

dostęp do Internetu jest aktywny. Przestrzegać odpowiednich instrukcji 

producenta 

Skonfiguruj urządzenie za pomocą kreatora 

Po pierwszym włączeniu pojawia się kreator konfiguracji. Wykonaj podstawowe ustawienia, 

aby skonfigurować sieć i słuchać internetowych stacji radiowych. 

 Najpierw ustaw język za pomocą SCROLL / SELECT 4 i potwierdź, naciskając SCROLL / SELECT 

4. 
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 Pojawia się „Uruchomić kreatora instalacji teraz?”. 

Tak nie 

 Wybierz „Tak” i potwierdź przyciskiem SCROLL / SELECT 4. 

 Ustaw format czasu (12 lub 24 godziny). 

 Czas i data: Wybierz źródło synchronizacji czasu. Czas można ustawić automatycznie, np. 

Poprzez aktualizacje z DAB, VHF (FM) lub Internetu (NET). 

 Jeśli nie wybierzesz aktualizacji, wprowadź godzinę i datę ręcznie, patrz str.65. 

Aby to zrobić, obróć / naciśnij SCROLL / SELECT 4. 

 Podczas aktualizacji przez Internet wybierz strefę czasową, w której się znajdujesz i, jeśli to 

konieczne, dostosuj 

Czas letni i zimowy. 

 „Zezwól na połączenie WLAN w trybie gotowości”: 

Ustaw tę opcję na „Tak”, jeśli chcesz włączyć i obsługiwać urządzenie za pomocą aplikacji 

UNDOK za pomocą telefonu komórkowego. 

Uwaga: 

Urządzenie wyszukuje teraz istniejące sieci, na wyświetlaczu pojawi się kreator 

wyszukiwania. 

Skanowanie wszystkich sieci może zająć kilka minut. 

Jeśli żadna sieć bezprzewodowa nie zostanie znaleziona, urządzenie wyświetli komunikat 

„Nowe wyszukiwanie” lub „Konfiguracja ręczna”. 

  Sprawdź, czy router i Wi-Fi są włączone. 

Zanotuj nazwę sieci: 

Nazwa sieci jest identyfikatorem sieci radiowej opartej na IEEE 802.11. Każda 

bezprzewodowa sieć LAN ma konfigurowalny tak zwany SSID (Service Set IDentifier), który 

jednoznacznie identyfikuje sieć bezprzewodową by móc zidentyfikować. W związku z tym 

reprezentuje nazwę sieci, a rozgłaszanie identyfikatora SSID można wyłączyć w routerze. 

Wtedy radio internetowe może nie być w stanie znaleźć Twojej sieci. Sprawdź ustawienie w 

konfiguracji routera 

Sieć WLAN powinna wysłać SSID (patrz zdjęcie). W przypadku połączenia WPS, patrz str.20. 
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Możliwe, że urządzenie może znaleźć wiele sieci. 

 

Odbierane identyfikatory SSID 

 

 

 

 

 

 

Dostępna funkcja WPS 

Uwaga: 

Przekręć SCROLL / SELECT 4, aby wybrać swoją sieć i potwierdź, naciskając SCROLL / SELECT 

4. 

Jeśli łączysz się bez WPS, wybierz „Pomiń WPS”. 

Jeśli sieć WLAN jest otwarta, połączenie jest nawiązywane automatycznie. 

Możesz przeprowadzić nowe wyszukiwanie [Nowe wyszukiwanie] lub skonfigurować sieć 

ręcznie, korzystając z opcji [Konfig. Ręczna]. 

 Jeśli identyfikator SSID nie jest rozpowszechniany, musisz to zrobić 

Skonfiguruj ręcznie radio internetowe, patrz strona 66. 

Sieci chronione (bez WPS) 

 W przypadku chronionych sieci, z którymi nie łączysz się przez WPS, pojawi się ekran 

do wprowadzenia hasła.  

 Wprowadzone hasło pojawi się u góry w polu wprowadzania: 

Wybór 

 Znak jest podświetlony. Przykład: „0”. 

 Użyj SCROLL / SELECT 4, aby wybrać litery lub znaki. Zauważ, że rozróżniana jest 

wielkość liter. 

 Przekręć SCROLL / SELECT 4, aż żądany znak zostanie podświetlony. 
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  Potwierdź zaznaczony znak za pomocą SCROLL / SELECT 4. 

Alternatywnie: wybierz znak za pomocą ▹ � � � 29 i 

potwierdź przyciskiem SELECT 21. 

 

Uwaga: 

 Za pomocą INFO 24 przełączasz się bezpośrednio na BKSP, OK lub CANCEL. 

 Aby usunąć nieprawidłowy wpis, podświetl BKSP i naciśnij SCROLL / SELECT 4. 

 Podświetl CANCEL i potwierdź za pomocą SCROLL / SELECT 4, aby powrócić do listy 

SSID. 

 Uzupełnij hasło, zaznaczając OK i potwierdzając SCROLL / SELECT 4. 

 Zostanie wyświetlony komunikat „Completed”. Potwierdź za pomocą SCROLL / 

SELECT 4. 

 To kończy konfigurację sieci i konfiguruje sieć WLAN. 

 Połączenie jest nawiązywane automatycznie, wyświetlacz przechodzi do menu 

głównego. 

Uwaga: 

Wprowadzony klucz WEP / WPA jest zapisywany i nie trzeba go ponownie wprowadzać. 

 W razie potrzeby wyłącz ponownie rozgłaszanie SSID routera. połączenie WPS 

Uwaga: jeśli twój router obsługuje WPS (WiFi Protected Setup), możesz nawiązać 

połączenie Wi-Fi jednym naciśnięciem przycisku [WPS] pojawia się na liście SSID 

znalezionych sieci WLAN. 

 Wybierz [WPS] i potwierdź przyciskiem SCROLL / SELECT 4. Wybierz metodę 

Naciśnij przycisk, PIN lub pomiń ustawienie za pomocą opcji Pomiń WPS, patrz 

poprzednia strona. 

 Naciśnij przycisk: Naciśnij przycisk WPS na routerze. Router rozpocznie 

wyszukiwanie urządzeń WPS. 
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Uwaga: 

Informacje na temat funkcji WPS można znaleźć w instrukcji obsługi routera. Postępuj 

zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. 

PIN: Wybierz PIN i zapisz PIN pokazany na wyświetlaczu. Wprowadź kod PIN w menu 

konfiguracji routera. 

Pojawi się komunikat „Completed”, potwierdź przyciskiem SCROLL / SELECT 4. 

Uwaga: 

Po zakończeniu pracy kreatora konfiguracji pojawi się menu główne. 

 

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa danych: 

Przed sprzedażą lub przekazaniem urządzenia wykonaj RESET do ustawień fabrycznych. 

Dopiero wtedy zapisane dane połączenia sieciowego zostaną całkowicie usunięte! 

 

Jak przygotować urządzenie do pracy 

Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej (100-240 V ~, 50/60 Hz) za pomocą dostarczonego 

zasilacza. 

  Aby zasilić urządzenie, należy najpierw podłączyć kabel zasilacza do gniazda 14 (DC 12V) w 

urządzeniu, a następnie podłączyć zasilacz do gniazdka. 
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  Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka upewnij się, że napięcie robocze zasilacza 

sieciowego odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu. Przestrzegać informacji na tabliczce 

znamionowej. 

  Pierwsza instalacja, patrz str.18. 

Poruszanie się po menu, patrz str.29. 

Uwaga: 

Używaj tylko dostarczonego zasilacza. 

Jak włożyć baterie 

Przesuń i otwórz pokrywę komory baterii z tyłu pilota. 

 Włóż dwie baterie „AAA” (mikro) 1,5 V do komory baterii, przestrzegając określonej 

biegunowości. Zawiera baterie. 

Ostrożnie zamknij pokrywę komory baterii, aż zaskoczy na swoje miejsce. 

 

Ważne informacje dotyczące utylizacji: 

Baterie mogą zawierać toksyny, które są szkodliwe dla środowiska. 

Dlatego ważne jest, aby pozbyć się baterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Nigdy nie wyrzucaj baterii razem ze zwykłymi odpadami domowymi. 

Uwaga: 

Jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. W przeciwnym razie pilot 

może zostać uszkodzony przez wyciek z baterii. 

Jeśli zasięg pilota zmniejszy się, baterie należy wymienić na nowe. 

Jak poprawić odbiór antenowy 

Liczba i jakość odbieranych nadajników zależy od warunków odbioru w miejscu instalacji. 
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Przydatny odbiór zapewnia antena teleskopowa DAB / VHF 13. 

 

 

Uwaga: 

W celu odbioru cyfrowych stacji radiowych (tryb DAB) antena teleskopowa 13 DAB / VHF 

powinna być bezwzględnie ustawiona na całej długości. 

Uwaga dotycząca poprawy odbioru 

Dokładne ustawienie anteny DAB jest często ważne, szczególnie w peryferyjnych obszarach 

odbioru DAB. 

Na przykład w Internecie można szybko znaleźć lokalizację najbliższego masztu 

transmisyjnego na stronie „www.digitalradio.de”. 

Pierwsze wyszukiwanie rozpocznij w oknie w kierunku masztu nadajnika. 

Najpierw całkowicie wyciągnij antenę, a następnie obróć ją w różnych kierunkach. 

W razie potrzeby lekko wsuń antenę. 

Przy złej pogodzie odbiór DAB może być możliwy tylko w ograniczonym zakresie. 

Uwaga dotycząca DAB: 

Korzystając z wyświetlacza siły sygnału i wskaźnika błędu sygnału (kilkakrotnie naciśnij 

przycisk INFO 24), możesz znaleźć optymalne ustawienie anteny i, jeśli to konieczne, 

najlepsze miejsce instalacji. 

 Sprawdź siłę sygnału, patrz str.57. 

Wskaźnik słupkowy pokazuje aktualną siłę sygnału. 

Jeśli odbiór jest słaby, zmień kierunek anteny lub lokalizację radia. Poziom słupków powinien 

wzrosnąć. 

Alternatywnie: Przeprowadź ręczne wyszukiwanie, aby znaleźć najlepsze miejsce montażu, 

patrz str.54. 

Uwaga: 

Urządzenie posiada koncentryczne wejście antenowe. 
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 Antenę teleskopową można obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara za pomocą odpowiedniego narzędzia, np. W celu podłączenia anteny 

aktywnej lub anteny zewnętrznej (naziemnej). 

Należy pamiętać, że urządzenie nie może być podłączane do sieci kablowej lub satelitarnej. 

 

Jak używać słuchawek 

  Uszkodzenie słuchu! 

Nie słuchaj radia przy wysokim poziomie głośności przez słuchawki. Może to doprowadzić do 

trwałego uszkodzenia słuchu. 

Przed użyciem słuchawek zmniejsz głośność urządzenia do minimum. 

Jeśli podłączysz słuchawki (brak w zestawie), głośniki zostaną wyciszone. 

 Używaj tylko słuchawek z wtyczką jack 3,5 mm. 

 Włóż wtyczkę słuchawek do gniazda słuchawkowego 7 w urządzeniu. 

Dźwięk jest teraz odtwarzany wyłącznie przez słuchawki. 

 Jeśli chcesz znowu słyszeć przez głośniki, wyciągnij wtyczkę słuchawek z gniazda 

słuchawkowego w urządzeniu 

Podłącz zewnętrzne źródło dźwięku 

Możesz odtwarzać dźwięk z urządzenia zewnętrznego (np. Odtwarzacza CD, odtwarzacza 

DVD, amplitunera AV, iPoda lub innego odtwarzacza MP3) przez głośniki tego urządzenia. Do 

tego dostępne są 2 wejścia: 

Wejście analogowe 

Podłącz wyjście audio urządzenia zewnętrznego do złącza AUX IN 15 za pomocą kabla audio 

(z wtyczką typu jack 3,5 mm). 

Wejście optyczne 

 Podłącz cyfrowe wejście optyczne 17 do wyjścia optycznego w urządzeniu 

zewnętrznym. 

 Użyj specjalnych kabli światłowodowych ze złączami TOSLINK. 

 Wybierz ustawienie „PCM” w ustawieniach wyjścia audio amplitunera AV. 
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 Naciskaj przełącznik trybu pracy MODE 11, 28 tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się 

„Aux In” lub „Optical in”. 

 Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu zewnętrznym. 

 Dostosuj głośność na obu urządzeniach. 

 

 

Odtwarzanie dźwięku na urządzeniach zewnętrznych 

Dźwięk można odtwarzać na zewnętrznym wzmacniaczu lub na telewizorze. 

Aby to zrobić, możesz potrzebować akcesoriów, które są dostępne u wyspecjalizowanych 

sprzedawców. 

 Podłącz złącze AUX OUT 16 do wejścia w zewnętrznym urządzeniu AV. Użyj wtyczki 

jack 3,5 mm. 

 Zacznij odtwarzać żądane źródło. 

 Wybierz odpowiednie wejście w urządzeniu zewnętrznym. 

 Dostosuj głośność na urządzeniu zewnętrznym. 

Jak obsługiwać ogólne funkcje urządzenia 

Jak włączyć urządzenie 

 Wcisnąć przycisk 1, 18, urządzenie jest włączone. Wyświetlacz włączy się. 

 Połączenie sieciowe jest ustanowione lub ustanowione (jeśli tryb tego wymaga lub 

opcja „Zezwalaj na sieć WLAN w trybie gotowości” jest aktywna). 

 Ostatni wybrany tryb pracy jest aktywny 

Uwaga: 

Przed użyciem urządzenia rozłóż antenę teleskopową 13 na jej pełną długość. 

 Poruszanie się po menu opisano na str.27. 

Obsługuj urządzenie za pomocą pilota 

Za pomocą pilota na podczerwień możesz wygodnie obsługiwać najważniejsze funkcje 

systemu z fotela. Obsługując urządzenie za pomocą pilota, należy zwrócić uwagę na 

następujące punkty: 

 Skieruj pilota na odbiornik pilota zdalnego sterowania 2 obok wyświetlacza. 

 Należy zapewnić linię wzroku między nadajnikiem a odbiornikiem. 
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Maksymalny zasięg to około 6 metrów przed urządzeniem. 

Jak wyregulować głośność 

 Obróć regulator głośności VOLUME 1, aby ustawić żądaną głośność, lub naciśnij 

Przyciski 30 na pilocie. 

- ciszej, 

+ głośniej 

Jak ustawić źródło 

 Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE 11, 28 lub 

obróć go, aby przejść do różnych trybów odtwarzania lub funkcji. Patrz przegląd menu, str. 

29. 

Tryb gotowości Eco 

Urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania po pewnym czasie bez odtwarzania 

lub bez sygnału. 

Naciśnij przycisk  1, 18, aby ponownie włączyć urządzenie. 

Jak wyłączyć urządzenie 

 Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk 1, 18, wyświetlacz zgaśnie. 

 W stanie czuwania urządzenie jest wyłączone, ale podłączone do sieci. 

 Jak poruszać się po menu 

 Naciśnij przycisk MENU 10, 22. Menu 

 otwiera się. Otworzy się menu bieżącego trybu odtwarzania. 

 Przełączanie między podmenu: Obrócić MENU 10. 

 Lub naciśnij  29 na pilocie. 

 Aktywacja pozycji podmenu: naciśnij MENU 10. 

 Pilot: naciśnij SELECT 21. 

 Poprzez ustawienia pozycji podmenu 

 przełącznik: obróć MENU 10. 

 Wybierz i aktywuj ustawienie: naciśnij MENU 10. 

 Cofnij się: naciśnij i przytrzymaj MENU 10, MENU 22 

 Naciśnij lub naciśnij klawisz ▹ 

 Zamykanie menu: Przytrzymaj przycisk MENU 10 lub naciśnij przycisk MENU 22. 
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 Urządzenie automatycznie powraca do poprzedniego menu, stacji, ustawienia po ok. 

10 sekundach od naciśnięcia żadnego klawisza. 

Ustawianie języka 

 Naciśnij przycisk MENU 10, 22. Za pomocą  29 wybierz „Menu główne”, 

„Ustawienia systemowe”, a następnie „Język”. 

 Potwierdź za każdym razem naciskając SELECT 21. 

 Wybierz język za pomocą  29 i potwierdź, naciskając SELECT 21. 

 

Dostosuj dźwięk 

  Naciśnij przycisk MENU 10, 22. 

  Użyj  29, aby wybrać „Korektor”. Potwierdź naciskając SELECT 21. 

  Użyj  29, aby wybrać: Normal, Jazz, Rock, Soundtrack, Classic, Pop, News, My EQ. 

  W opcji „My EQ setting” można regulować basy i soprany (naciśnij  29). Potwierdź za 

każdym razem naciskając SELECT 21. 

  Naciśnij MENU 10, 22, wybierz "Tak", aby potwierdzić i potwierdź naciskając SELECT 21. 

 

Ustaw oświetlenie wyświetlacza 

Możesz ustawić jasność wyświetlacza zarówno podczas pracy, jak i czuwania. 

 Naciśnij przycisk MENU 10, 22. 

 Za pomocą  29 wybierz „Menu główne” i „Ustawienia systemowe”, a następnie 

„Oświetlenie”. 

 Potwierdź za każdym razem naciskając SELECT 21. 
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 Wybierz Praca lub Czuwanie za pomocą 29, aby ustawić tryb pracy lub tryb 

czuwania. Potwierdź naciskając SELECT 21. 

 Możesz teraz ustawić jasność w trzech stopniach od wysokiej, średniej do niskiej lub 

wyłączyć w trybie czuwania. 

 Potwierdź swój wybór przyciskiem SELECT 21. 

 

 

 

 

 

 

WYŚWIETLACZ (DISPLAY) 

 

1: źródło 3 Czas (godzina) 

2: Nazwa stacji, tytuł, menu ... 4: Pasek stanu: stereo, siła sygnału, WLAN, 
RDS 

 

Przegląd menu 

  Naciśnij przycisk MENU 22. Za pomocą przycisków  29 wybierz "Menu główne". 

  Potwierdź przyciskiem SELECT 21. Zostanie wyświetlone menu główne. 
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Menu główne. Znaczenie Strona 
Internet Radio Odtwarzanie internetowych stacji radiowych 32 
TIDAL Usługa strumieniowego przesyłania muzyki 36 
Amazon Music Usługa strumieniowego przesyłania muzyki 37 
Spotify Connect Usługa strumieniowego przesyłania muzyki 38 

Odtwarzacz muzyki Odtwarzaj z UPnP, USB 39 
DAB+ Digitalradio DAB+ 54 
UKW UKW-Radio 58 
CD Odtwarzanie płyt CD 45 
Bluetooth Odtwarzanie za pomocą BT 50 

Wejście AUX Odtwarzanie zew. źródło 24 
Optical Input Odtwarzanie zew. źródło 25 
Sleep Funkcja zasypiania 63 

Budzik Ustawianie budzika 61 
Equalizer Ustawienia brzmienia 27 

Ustawienia 
systemowe 

Ustawienia systemowe 64 

Zamknij menu, naciskając przycisk MENU 10 (przytrzymaj przycisk) lub MENU 22 (naciśnij 

przycisk). 

Aplikacja UNDOK jako pilot 

Możesz zmienić swój smartfon w wirtualnego pilota do sterowania wszystkimi funkcjami 

tego urządzenia. Dzięki temu obsługa złożonych funkcji urządzenia jest łatwiejsza i bardziej 

przejrzysta. 

Co jest potrzebne?  

 Smartfon lub tablet (Apple lub Android) 

 Bezprzewodowa sieć domowa 

Przed startem 

 Podłącz CR 900 do domowej sieci WiFi 

 Podłącz swój iPhone lub smartfon z systemem Android do tej samej sieci domowej. 
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Pobierz aplikację 

 Pobierz aplikację „UNDOK” ze sklepu Apple App Store lub ze sklepu Google PLAY. Ta 

aplikacja jest bezpłatna. 

 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na smartfonie, aby pobrać aplikację. 

 Ikona zostanie dodana do ekranu głównego smartfona. 

 

Użyj aplikacji do sterowania 

 Uzyskaj dostęp do aplikacji „UNDOK” ze swojego iPhone'a lub smartfona z systemem 

Android, a następnie znajdź radio w sieci domowej. 

 Potwierdź politykę prywatności. 

 Kliknij „UNDOK” na swoim iPhonie lub smartfonie z systemem Android. 

 Smartfon wyszuka Twoją sieć domową. Twoje radio i wszystkie inne kompatybilne 

urządzenia w sieci są wyświetlane na smartfonie. 

 Stuknij w „CR 900 Phantom”. 

 

Możesz skorzystać z ustawień, aby wyświetlić dalsze 

informacje lub określić ustawienia domyślne. 

Otworzy się ekran odtwarzania. Wybierz żądane 

źródło w „Source”. 

Możesz teraz uzyskać dostęp do funkcji aplikacji i 

obsługiwać urządzenie zdalnie. 

 

 

 

Aby zapisać stację, naciśnij symbol PRESET. 
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  Dotknąć symbolu 1-12, aby przełączyć stację na odpowiednią 

Aby zaoszczędzić miejsce do przechowywania. 

  Aby odtworzyć zapisaną stację, dotknij nazwy stacji. 

 

 

Omówienie aplikacji (przykład) 

 

1 Nazwa 

2 Powrót do przeglądu 

3 ON / OFF (czuwanie) 

4 Ustawienia 

5 wybór 

6 aktualne odtwarzanie 

7 STOP 

8 Głośność 

9 Udostępnianie 

10 Ustawienia (Preset) 

11 Źródło 

 

  Aby móc korzystać z aplikacji UNDOK we wszystkich trybach odtwarzania (np. W trybie DAB, 

FM, Aux in, Optical in, CD lub Bluetooth), musisz przejść do ustawień sieciowych, patrz 

strona 65, „Zezwalaj na połączenie WLAN w trybie czuwania - Wybierz TAK ”. 

(Menu główne -> Ustawienia systemowe -> Ustawienia internetowe -> Zezwól na połączenie 

WLAN w trybie gotowości). 
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Jak korzystać z radia internetowego 

Przegląd menu radia internetowego 

  W trybie radia internetowego naciśnij przycisk MENU 10, 22. Pojawiają się następujące 

podmenu: 

Radio Internetowe Opis (wyjaśnienie) 

Ostatnio słuchane Lista ostatnio słuchanych stacji 

Lista kanałów Lista kanałów patrz poniżej 

menu główne Patrz przegląd menu, str.29 

 

Menu listy kanałów 

Moje ulubione Ulubione stacje dodane do „wifiradio-
frontier.com” *) 

Lokalny w Niemczech Wszystkie internetowe stacje radiowe w 
Twoim kraju wymienione według Wszystkie 
stacje, Wybrane stacje, ... 

Kanał Wszystkie internetowe stacje radiowe 
wymienione według kraju, gatunku, stacji 
wyszukiwania, ... 

Podcasts Podcasty (pliki audio przechowywane w 
Internecie) można wybierać i odbierać jak 
stacje internetowe (stacje). 

Dodane przeze mnie: Stacje internetowe, które nie są 
zarejestrowane w wifiradiofrontier. *) 
Możesz ręcznie wprowadzić stacje na 
wifiradio-frontier.com, które nie są tam 



 

Strona 31 z 71 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2014, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

jeszcze wymienione. 
Wsparcie Uzyskaj kod dostępu (kod dostępu *) FAQ 

*) Aby to zrobić, musisz zalogować się na www.wifiradio-frontier.com i założyć konto. 

 

 

 

 Wpisz swój adres e-mail i hasło. Zanotuj swoje dane. 

Wygeneruj kod dostępu 

 W trybie radia internetowego otwórz menu i wybierz Lista stacji>, Pomoc>, Uzyskaj 

kod dostępu>. 

Kod dostępu jest generowany i jest ważny tylko przez krótki czas. Zarejestruj się szybko i 

najlepiej bez przerw. Zanotuj swoje dane. 

 

Po zalogowaniu możesz tworzyć różne listy ulubionych na swoim komputerze i dodawać 

nowe kanały. 

 Wpisz swój kod dostępu. Urządzenie jest teraz „sprzężone” z danymi. 

 Możesz wywołać skonfigurowane ulubione kanały. 
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Po ponownym włączeniu: wybierz nowo dodane kanały poprzez „Lista kanałów”, „Dodane 

przeze mnie”. 

 

Jak wybrać stację 

 W trybie radia internetowego, np. Za pośrednictwem listy stacji: 
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 Możesz wybrać „Ulubione”, „Lokalne Niemcy”, „Stacje”, „Podcasty” i „Dodane 

stacje”. 

  Użyj  29, aby wybrać "Stacje" i "Kraje" i potwierdź przyciskiem SELECT 21. 

 Na przykład kryterium krajów określa najpierw kontynenty, a następnie alfabetyczną 

listę wszystkich krajów, w których działają internetowe stacje radiowe. 

 Możesz przełączać listę krajów za pomocą  29 i potwierdzić swój kraj za pomocą 

SELECT 21. 

 Zostanie wyświetlona lista stacji. 

 Wybierz spośród „Wszystkie stacje”, „Wybrane stacje” lub inne kryteria, takie jak 

„Jazz”. 

 Wybierz żądaną stację w kryteriach i potwierdź przyciskiem SELECT 21. Stacja jest 

odtwarzana. 

Uwaga: 

Jeśli nadawca ma również podcasty, otwiera się inny wybór. Wybierz stację lub podcasty. 

Słuchaj podcastów 

Podcasty oferują możliwość słuchania różnych programów przechowywanych w sieci WWW. 

Daje to możliwość odsłuchania programów, które przegapiłeś, lub programów, które 

szczególnie przypadły Ci do gustu. 

Aby znaleźć podcasty, wyszukaj stacje radiowe w zwykły sposób, ale zamiast wybierać stację 

do słuchania na żywo, wybierz opcję „Podcast”. 

Uwaga: 

Nie wszyscy nadawcy oferują swoje programy jako podcasty. Nadawca określa również czas, 

przez jaki podcasty są dostępne. Podcasty są często udostępniane przez tydzień, a wiele z 

nich pozostaje dostępnych przez dłuższy czas. 

Jak zapisywać stacje 
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Pamięć programu może pomieścić do 12 stacji w formacie 

Zapisz tryb radia internetowego. 

Uwaga: 

Zapisane stacje są zachowywane nawet w przypadku awarii zasilania. 

 Ustaw żądaną stację. 

 Naciśnij i przytrzymaj pokrętło PRESET 9. Pojawi się „Zapisz ulubione”. 

 Przekręć PRESET 9, aby wybrać pozycję programu 1 - 12. 

 Potwierdź przyciskiem PRESET 9. Pojawi się „Zapisano”. 

Alternatywnie: 

Pilot: zapisz nastawioną stację naciskając i przytrzymując przycisk numeryczny 1 ... 12 

 

 

Wybierz zaprogramowane stacje 

 Naciśnij przycisk PRESET 9. Na wyświetlaczu pojawi się „Lista stacji”. 

 Przekręć PRESET 9, aby wybrać pozycję programu 1 - 12. 

 Potwierdź naciskając PRESET 9. 

Alternatywnie: 

Pilot: naciśnij żądany klawisz numeryczny 1 ... 12. 

Jeśli nie zapisałeś stacji w wybranym gnieździe programu, pojawi się komunikat „Memory 

slot empty”. 

Kasowanie pamięci pozycji programu Zapisz nową stację w odpowiednim miejscu 

Dalsza eksploatacja 

przycisk Funkcja 
SCROLL  
SELECT 4  
MENU 10 

obrócić: Otwiera ostatnie menu 

INFO Radio internetowe: czas, data, tytuł, 
wykonawca, opis, gatunek, lokalizacja, 
niezawodność, przepływność np. 128 kbps, 
kodek np. MP3, częstotliwość próbkowania 
np. 44,1 kHz, podcast buforowy: kontrola 
poziomu, lokalizacja, odcinek, adres URL, ... 
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Uwaga: 

Są nadawcy internetowi, którzy używają innego standardu transmisji. Nie można ich odbierać 

za pomocą radia. Niektóre kanały internetowe można również odbierać za pomocą 

komputerów i przeglądarek internetowych tylko wtedy, gdy akceptowane są klipy 

reklamowe lub wideo. 

Stacje te nie mogą być odbierane przez radio internetowe. 

Jak korzystać z TIDAL 

Za pomocą urządzenia możesz korzystać z usługi przesyłania strumieniowego 

Użyj „TIDAL”. Daje to dostęp do milionów utworów muzycznych z bezstratnym dźwiękiem w 

jakości CD (dźwięk o wysokiej wierności). Zobacz także informacje na tidal.com. 

Do korzystania z usługi potrzebne jest konto. 

 

 Użyj MODE 28, aby przełączyć się na źródło „TIDAL”. 

 Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło. 

 Jeśli jesteś zalogowany pomyślnie, możesz obrócić i nacisnąć SCROLL / SELECT 4, aby 

rozpocząć odtwarzanie. 

 

Pojawi się ekran startowy. 

Uwaga: 

Należy pamiętać, że te kategorie są zarządzane przez dostawcę i mogą zostać 

zaktualizowane lub usunięte. 

Alternatywnie możesz również skorzystać z aplikacji UNDOK, patrz str. 30, do sterowania. 

 Wybierz z listy „CR 900 Phantom”. 

 Aktywuj „TIDAL” jako źródło. 

 Pojawi się ekran odtwarzania. Dzięki „BROWSE” możesz wybrać muzykę: 
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 Nowości 

 TIDAL Rising 

 Playlisty 

 Gatunki 

 Moja kolekcja muzyczna 

 Szukaj 

 Wyloguj. 

  Musisz podać swoją nazwę użytkownika i hasło do swojego konta TIDAL. 

 

Jak korzystać z Amazon Music 

Z urządzeniem można korzystać z usługi przesyłania strumieniowego „Amazon Music”. 

Aby połączyć się z kontem Amazon Music, należy użyć aplikacji UNDOK, patrz str.30. 

Uwaga: 

Należy pamiętać, że do sterowania nie można używać aplikacji Amazon Music. 

 Wybierz z listy „CR 900 Phantom”. 

 Włącz „Amazon Music” jako źródło. 

 Pojawi się ekran odtwarzania. Dzięki „PRZEGLĄDAJ” możesz wybrać muzykę lub 

połączyć się z kontem Amazon po raz pierwszy: 

 Playlisty 

 Stacja radiowa 

 Popularny 

 Zalecana 

 Nowy 

 Piłka nożna na żywo 

 Moja muzyka 

 Wyloguj. 

Uwaga: 
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Należy pamiętać, że te kategorie są zastępowane przez Dostawcy są zarządzani i 

aktualizowani lub usuwani w razie potrzeby. 

Aby to zrobić, otwórz aplikację UNDOK i wybierz kartę „Przeglądaj”. Teraz wybierz 

„Zaloguj się z Amazon”, aby ustanowić łącze. 

 

 

 

Jak korzystać ze Spotify 

Powitaj u nas Spotify Premium 

Spotify Premium umożliwia słuchanie milionów piosenek bez reklam. 

Ulubieni artyści, najnowsze hity i nowe odkrycia! 

Po prostu naciśnij „Odtwórz”. Każdy utwór jest odtwarzany z najwyższą jakością dźwięku. 

Wypróbuj Premium przez 30 dni za darmo na http://www.spotify.com/freetrial 

CR 900 ma Spotify 

Połączenie 

Dzięki Spotify Connect możesz sterować muzyką odtwarzaną na CR 900 za 

pośrednictwem aplikacji Spotify na telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze. 

Możesz dzwonić, grać w gry, a nawet wyłączać telefon komórkowy - muzyka gra dalej. 

Dowiedz się więcej na spotify.com/connect 
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Jak korzystać z Connect 

Aby korzystać z Connect, potrzebujesz Spotify Premium. 

Nawiąż połączenie z CR 900 z tą samą siecią Wi-Fi, do której podłączony jest Twój telefon 

komórkowy, tablet lub komputer (dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi). 

Otwórz aplikację Spotify na telefonie, tablecie lub komputerze i odtwórz utwór. 

Jeśli korzystasz z aplikacji na telefonie komórkowym, dotknij obrazu utworu w lewym 

dolnym rogu ekranu. 

Użytkownicy tabletów i komputerów PC powinni przejść do następnego kroku. 

Stuknij ikonę Połącz. 

Wybierz swoje radio z listy. Jeśli się nie pojawi, upewnij się, że jest podłączony do tej 

samej sieci Wi-Fi, co telefon, tablet lub komputer. 

Skończone! Miłego słuchania muzyki! 

Odtwarzaj muzykę / UPnP 

W trybie „Play music” można odtwarzać muzykę np. Z udostępnionego w sieci tzw. 

Serwera UPnP, do tego wymagane jest połączenie WLAN. Możesz także odtwarzać 

multimedia przez USB. 

Urządzenie może odtwarzać utwory muzyczne z Twojego komputera, którymi zarządzasz, 

np. Z programem Windows Media Player w wersji 11 lub nowszej. Aby odtwarzać muzykę 
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z Apple MAC, potrzebujesz oprogramowania do przesyłania strumieniowego, takiego jak 

MediaTomb lub EyeConnect. 

Uwaga: 

Należy pamiętać, że WMP 11 może adresować tylko pliki, które nie mają ochrony przed 

kopiowaniem. 

Apple MAC: Aby uzyskać dostęp do biblioteki iTunes, należy zainstalować program UPnP. 

Zastosowanie odtwarzacz multimedialny jako serwer UPnP 

Windows Media Player 11 (WMP11) może być używany jako serwer mediów UPnP 

(Universal Plug and Play). Po instalacji odtwarzacz multimedialny 11 tworzy bibliotekę 

wszystkich danych multimedialnych znajdujących się na komputerze PC / MAC. Aby 

korzystać z biblioteki z urządzeniem, musisz skonfigurować dostęp. Jeśli nie jesteś 

zaznajomiony z urządzeniami zgodnymi z UPnP, możesz znaleźć więcej informacji w 

Internecie pod adresem www.upnp.org. 

 

 

Urządzenie jest zwykle rozpoznawane automatycznie przez komputer. Teraz możesz 

otworzyć dostęp do biblioteki multimediów „Zezwól” lub „Udostępnij ustawienia ...”. 

http://www.upnp.org/
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 Aktywuj pole wyboru „Udostępnianie multimediów” i kliknij „CR 900 Phantom”. 

Następnie kliknij „Zezwól” i „Zastosuj”. 

 Jeśli automatyczne wykrywanie nie działa, otwórz odtwarzacz multimedialny. 

 Kliknij opcję Biblioteka multimediów i udostępnianie multimediów. 

 Pojawi się okno zatwierdzenia. 

 Autoryzuj dostęp w odtwarzaczu multimedialnym 11. 

 

WMP12 

Włącz udostępnianie Windows Media: 

 

Uruchom program Windows Media Player. 
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 Kliknij „Stream”. 

 Wybierz jedną z następujących opcji: 

 Zezwól na dostęp do multimediów domowych przez Internet 

Pozwól na zdalne sterowanie odtwarzaczem 

Zezwalaj urządzeniom na automatyczne odtwarzanie multimediów - możesz wybrać tę 

opcję, aby automatycznie zezwolić na przesyłanie strumieniowe po dodaniu urządzeń do 

sieci. 

Jeśli włączysz strumieniowe przesyłanie multimediów, możesz wyświetlić listę urządzeń 

sieciowych w sekcji Dodatkowe opcje przesyłania strumieniowego. Możesz także zezwolić 

lub zablokować poszczególne urządzenia. 

Omówienie menu Muzyki Play 

  W trybie odtwarzania muzyki naciśnij przycisk MENU 10, 22. Pojawiają się następujące 

podmenu: 

Odtwarzacz multimedialny Opis 

Dostępne media Przegląd udostępnionych katalogów 

Odtwarzanie z USB patrz str.49 

Playlista Playlisty 
Wiederholen Włączanie / wyłączanie funkcji powtarzania 

Gra losowa Włączanie / wyłączanie odtwarzania 
losowego 

Pusta playlista czyści listę 

Usuń serwer Współdzielony serwer LAN, usuń katalogi 

menu główne Patrz przegląd menu, str.29 

 

Dostęp do współdzielonych mediów 

  Gdy jesteś podłączony do sieci: 

  Naciśnij kilkakrotnie MODE 11, 28, aż pojawi się Play Music. 

  Potwierdź „Shared Media” przyciskiem SELECT 21. 

  Po zakończeniu wyszukiwania użyj  29, aby wybrać serwer UPnP lub komputer. 

  Użyj  29, aby wybrać katalog współdzielony. Potwierdź za każdym razem przyciskiem 

SELECT 21. 

  Wybierz typ multimediów „Muzyka” lub przeprowadź wyszukiwanie. 
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Po zakończeniu wyszukiwania zostaną wyświetlone dane w katalogu. Możesz teraz przewijać 

lub przeglądać znalezione albumy 

 Wszystkie piosenki 

 Gatunek muzyczny, 

 Tłumacz lub później 

 Katalog do posortowania. 

Istnieją również listy odtwarzania i funkcja wyszukiwania. 

 

Nawigacja w katalogach 

Przycisk Funkcja 

MENU /  
przełącza z powrotem o jeden poziom w menu (pilot: przycisk 
▹) 

SCROLL SELECT Naciśnięcie: otwiera katalog, wybiera utwory do odtwarzania 
(PLAY) 

Obróć: do tyłu, do przodu w katalogu (pilot: ) 
INFO Czas odtwarzania, tytuł, wykonawca, album, kodek, 

częstotliwość próbkowania np. 44,1 kHz, bufor, data 
MENU Menu, patrz str.40 

Funkcja wyszukiwania: 

Możesz także wyszukiwać tytuły, wykonawców, albumy. 

 Użyj  29, aby wybrać „Szukaj” i potwierdź przyciskiem SELECT 21. 

 Wprowadź nazwę (patrz str. 19), a następnie wybierz OK i potwierdź przyciskiem 

SELECT 21. 

 

Wybrany znak jest podświetlony. Przykład: „0”. 

 Użyj SCROLL / SELECT 4, aby wybrać litery lub znaki. Zauważ, że rozróżniana jest 

wielkość liter. Przekręć SCROLL / SELECT 4, aż żądany znak zostanie podświetlony. 

 Potwierdź zaznaczony znak za pomocą SCROLL / SELECT 4. 
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Alternatywnie: wybierz znak za pomocą  29 i potwierdź przyciskiem SELECT 21. 

Cyfrowy odbiornik multimedialny: Push Możesz użyć programu Windows Media Player do 

przesyłania strumieniowego i odtwarzania plików audio przechowywanych na komputerze 

na urządzeniu w trybie „Push” (może być konieczne zainstalowanie dodatkowego 

oprogramowania do tego na komputerach Apple. 

Uwaga: 

Zwróć uwagę na następujące wymagania: 

 Windows 7 lub nowszy 

 Windows Media Player 12 lub nowszy 

 Komputer i urządzenie muszą znajdować się w tej samej sieci 

 Przesyłanie strumieniowe multimediów musi być włączone 

Włącz strumieniowe przesyłanie multimediów 

  Uruchom program Windows Media Player 

  Otwórz menu „Strumień”, a następnie wybierz „Włącz strumieniowe przesyłanie 

multimediów”. Potwierdź to ponownie w nowo otwartym oknie. 

 

Teraz udziel dostępu. Aby to zrobić, wybierz pole „Dozwolone”, które pojawi się obok nazwy 

urządzenia. 

 

Odtwórz pliki audio 

 Wybierz tytuł i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu opcji. 

 Urządzenie można teraz wybrać pod „Odtwarzanie włączone”. 
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Jak korzystać z odtwarzacza CD 

Ogólne informacje o płytach CD / MP3 CD 

Urządzenie nadaje się do odtwarzania muzycznych płyt CD z nagranymi danymi audio (CD-DA 

lub MP3 na CD-R i CD-RW). Formaty MP3 muszą być tworzone zgodnie z ISO 9660 Level 1 lub 

Level 2. Nie można odczytać wielosesyjnych płyt CD. 

W trybie MP3 decydujące znaczenie mają pojęcia „folder” = album i „tytuł”. „Album” 

odpowiada folderowi na komputerze, „Tytuł” odpowiada plikowi na komputerze lub ścieżce 

CD-DA. 

Urządzenie sortuje albumy lub utwory z albumu według nazwy w porządku alfabetycznym. 

Jeśli wolisz inną kolejność, zmień nazwę utworu lub albumu i umieść numer przed nazwą. 

Podczas nagrywania płyt CD-R i CD-RW z danymi audio mogą wystąpić różne problemy, które 

czasami utrudniają bezproblemowe odtwarzanie. Wynika to z nieprawidłowych ustawień 

oprogramowania i sprzętu lub użycia czystej płyty. W przypadku wystąpienia takich błędów 

należy skontaktować się z obsługą klienta producenta oprogramowania do wypalania / 

wypalania płyt CD lub poszukać odpowiednich informacji - np. w Internecie. 

Uwaga: 
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Tworząc płyty audio CD, przestrzegaj wymogów prawnych i nie naruszaj praw autorskich 

osób trzecich. 

Zawsze zamykaj kieszeń na płytę CD, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu na optyce lasera. 

Urządzenie może odtwarzać płyty CD z danymi MP3 i normalne płyty audio CD (CD-DA). 

Podczas konwersji plików audio do formatu MP3 nie używaj żadnych innych rozszerzeń, 

takich jak * .doc, * .txt, * .pdf itp. Nie można odtwarzać plików muzycznych z końcówkami * 

.AAC, * .DLF, * .M3U i * .PLS lub * .WMA. 

Uwaga: Ze względu na dużą liczbę różnych programów do kodowania nie można 

zagwarantować, że każdy plik MP3 będzie odtwarzany bez zakłóceń. 

Jeśli tytuł / plik jest uszkodzony, odtwarzanie będzie kontynuowane od następnego tytułu / 

pliku. 

Podczas nagrywania płyty CD korzystne jest nagranie jej z małą prędkością i utworzenie płyty 

jako pojedynczej sesji i sfinalizowanej. 

Których dysków możesz użyć 

Odtwarzacz CD jest kompatybilny z nośnikami CD, CD-R / RW i MP3-CD. Możesz odtwarzać 

wszystkie wymienione tutaj płyty na tym urządzeniu bez adaptera. 

Nie odtwarzaj żadnych innych nośników, takich jak dyski DVD itp.  

Rozmiar płyty 12 cm  

Czas odtwarzania 74 min 

 

 Przenosząc urządzenie, wyjmij dysk z napędu. Zapobiegnie to uszkodzeniu 

odtwarzacza CD i płyty. 

Uwaga: 

Jakość odtwarzania płyt MP3 CD zależy od ustawienia szybkości transmisji i używanego 

oprogramowania do nagrywania. 

Jak ładować dyski 

 Użyj MODE 11, 28, aby przełączyć się na źródło CD. 

 Aby włożyć płyty CD, naciśnij 6, 19. Każda płyta CD w napędzie zostanie wysunięta. 

Nie można temu przeszkadzać. 
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 Ostrożnie włóż dysk CD zadrukowaną stroną do góry. Płyta CD zostanie 

automatycznie wciągnięta. 

 Płyta CD jest wczytywana, na wyświetlaczu pojawia się na chwilę „Load”, a następnie 

„Read in”. 

Uwaga: 

Poczekaj, aż zawartość płyty CD zostanie w całości wczytana przed uruchomieniem 

urządzenia, aby upewnić się, że wszystkie wymagane informacje zostały odczytane z płyty. 

Ten proces może zająć trochę czasu, zwłaszcza w przypadku płyt CD z plikami MP3. 

Jak usunąć dyski 

Aby wyjąć płytę CD, wysuń ją za pomocą i wyjmij ją na krawędziach. 

Jak odtworzyć dysk 

Jeśli płyta CD została włożona nieprawidłowo lub jest uszkodzona, na wyświetlaczu pojawi 

się „No CD”. 

 

Urządzenie automatycznie rozpoczyna odtwarzanie pierwszego utworu (w pierwszym 

albumie / folderze). Numer aktualnego utworu i 

czas odtwarzania pojawi się na wyświetlaczu. 

 Jeśli chcesz wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk 8, 20. 

 Urządzenie wstrzymuje odtwarzanie. Na wyświetlaczu pojawi się „II”. 

 Aby kontynuować odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk 8, 20. 

 Wcisnąć przycisk 8, 20 i trzymać wciśnięty przy 

 Zatrzymaj odtwarzanie 
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Na wyświetlaczu pojawi się całkowita liczba utworów i całkowity czas odtwarzania. 

Jak ustawić tytuły 

 Jeśli chcesz przeskoczyć do następnego utworu, naciśnij raz przycisk 31. 

 Jeśli chcesz przejść do poprzedniego utworu, naciśnij przycisk 31. 

Wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawiony numer utworu. 

 Naciśnij kilkakrotnie, aż zostanie wyświetlony żądany numer ścieżki. 

Szybkie wyszukiwanie do przodu lub do tyłu 

Możesz szybko wyszukiwać do przodu lub do tyłu na bieżącym utworze, aby znaleźć 

określony punkt. Podczas wyszukiwania nie ma odtwarzania. 

Aby przewinąć do przodu, naciśnij przycisk 31 i trzymaj go wciśniętym, aż znajdziesz 

żądaną pozycję. 

Aby szybko cofnąć, naciśnij przycisk 31 i przytrzymaj go, aż znajdziesz żądaną pozycję. 

Zwolnij przycisk. Odtwarzanie zostanie wznowione od tego miejsca. 

Jak korzystać z funkcji powtarzania 

Wybierz tytuł na urządzeniu. 

Na wyświetlaczu pojawi się numer wybranego utworu. 

Wcisnąć klawisz 8, 20. 

 Naciśnij MENU 22 i wybierz „Powtórz tytuł”, potwierdź przyciskiem SELECT 21. 

 Następnie wybierz za pomocą  29: 

 One: wybrany tytuł jest powtarzany odtwarzanie 

 Folder: Album jest odtwarzany wielokrotnie (tylko w przypadku płyt MP3 CD ze 

strukturą albumów) 

 All: Wszystkie utwory na płycie CD są odtwarzane wielokrotnie lub 

 Od. 

 Potwierdź przyciskiem SELECT 21. 

Wyłączanie 

Wybierz w menu ustawienie „Wył.”. 
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Odtwarzanie losowe, odtwarzanie losowe  

 Naciśnij MENU 22 i za pomocą  29 wybierz "Odtwarzanie losowe", potwierdź 

przyciskiem SELECT 21. 

 Wybierz „On” za pomocą  29, potwierdź przyciskiem SELECT 21. 

Utwory są odtwarzane w kolejności losowej. 

Wyłączyć 

Wybierz w menu ustawienie „Wył.”. 

Obsługuj funkcję USB 

Lista zgodności 

Uwaga: 

Ze względu na dużą liczbę różnych modeli MP3 

Nie można zagwarantować nośników, pamięci USB itp 

że każdy model jest obsługiwany. 

Maksymalna liczba utworów w katalogu: 5000 

Przetestowano następujące nośniki USB: 

SanDisk Cruzer (32 GB) 

XT BOOST 150X (32 GB) 

Lexar (64 GB) 

Patriot Magnum 210X (64 GB) 

Kingston DataTraveler 200 (128 GB) 

Corsair Flash Voyager (4 GB, 128 GB) 

SanDisk Cruzer Micro (4 GB - U3) 

Dosłowne (1 GB - U3) 

Technologia OCZ ATV (2 GB) 

lmation (1 GB) 
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Buffalo (8 GB) 

Obsługiwane formaty audio 

MP3, M4A, FLAC, WAV, ALAC 

Włóż nośnik danych 

 Podłącz nośnik USB do portu USB 12. Dane z nośnika danych są wczytywane. 

 Wkrótce po przeczytaniu komunikatu „Podłączono pamięć USB. Czy otworzyć 

folder?” Wybierz „Tak”, aby wyświetlić folder. 

Poczekaj, aż zawartość zostanie całkowicie wczytana przed jej uruchomieniem, aby upewnić 

się, że wszystkie wymagane informacje zostały odczytane z nośnika pamięci. Jeśli żaden 

nośnik danych nie jest podłączony lub nie można go odczytać, na wyświetlaczu pojawi się 

komunikat „Brak urządzenia USB”. 

Włóż nośnik danych 

   Podłącz nośnik USB do portu USB 12. 

Dane z nośnika danych są wczytywane. 

   Wkrótce po przeczytaniu komunikatu „Podłączono pamięć USB. Czy odtworzenie folderu? ” 

Wybierz „Tak”, aby wyświetlić folder. 

Poczekaj, aż zawartość powiązania wczytana przed jej uruchomieniem, aby naprawić, że 

wszystkie wymagane informacje zostały odczytane z nośnika pamięci. Jeśli nie nośnik danych 

nie jest połączony lub nie można odczytać, na wystawie pojawi się komunikat “Brak 

urządzenia USB”. 

 Rozpocznij, zatrzymaj odtwarzanie 

następny tytuł 

poprzedni tytuł 

Informacje na temat innych trybów odtwarzania można znaleźć na str.41. 

Usuń nośnik danych 

 Zatrzymaj odtwarzanie. 

 Wyjmij nośnik USB, wyciągając go. 

Użyj odtwarzania Bluetooth 
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Urządzenie może służyć jako głośnik do urządzeń obsługujących technologię Bluetooth. 

Umożliwia to rozbudowę smartfona lub tabletu w bezprzewodowy system dźwiękowy. 

Do odtwarzania potrzebujesz np. 

1 - urządzenie obsługujące technologię Bluetooth, np. Telefon komórkowy, smartfon 

2 - urządzenie audio z funkcją transmisji bluetooth, 

Co to jest Bluetooth 

Bluetooth to połączenie radiowe na krótkie odległości. Urządzenie Bluetooth może 

powodować zakłócenia lub awarię, jeśli: 

 system odbiorczo-nadawczy urządzenia Bluetooth lub jednostka główna została 

dotknięta jakąkolwiek częścią ciała, 

 transmisja radiowa jest blokowana przez ściany, narożniki lub ścianki działowe, 

 Zakłócenia występują w sprzęcie używającym tego samego pasma częstotliwości, 

takim jak sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe lub sieci bezprzewodowe. 

Uwaga: 

Wraz ze wzrostem odległości jakość połączenia Bluetooth spada. Jeśli odległość przekroczy 

zasięg działania Bluetooth, połączenie zostanie utracone. 

Jednocześnie do CR 900 można podłączyć tylko 1 urządzenie. Jeśli urządzenie BT było już raz 

sparowane, połączenie zostanie nawiązane automatycznie, o ile urządzenie znajduje się w 

zasięgu. 

Najpierw musisz nawiązać połączenie Bluetooth między smartfonem a głośnikiem. 

Nazywa się to „parowaniem”. Dzięki funkcji NFC odbywa się to wygodnie automatycznie. 

 

 

Połącz urządzenie Bluetooth z NFC 

(parowanie) 

   Aktywuj funkcje Bluetooth i NFC w swoim smartfonie, aby przełączyć urządzenie w 

tryb parowania. Włącz CR 900 i przełącz w tryb Bluetooth za pomocą MODE 11, 28. 

 Następnie trzymaj smartfon jak najbliżej pozycji NFC na górze 

urządzenia.  

 Nawiązano połączenie Bluetooth. Wskaźnik BT przestaje migać. 
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Sygnał dźwiękowy potwierdza parowanie, wyświetlacz  świeci się w sposób 

ciągły. 

Połącz BT ręcznie 

 Przełącz urządzenie Bluetooth w tryb parowania. 

 Włącz CR 900 i przełącz w tryb Bluetooth za pomocą MODE 11, 28. Wskaźnik BT 

miga, urządzenie jest w trybie parowania. 

 Smartfon wyszukuje CR 900, wybiera „CR 900” iw razie potrzeby potwierdza 

zapytanie (kod „0 0 0 0”). 

 Nawiązano połączenie Bluetooth. Wskaźnik BT  przestaje migać. Wyświetlacz 

świeci się w sposób ciągły. 

Zasięg wynosi maksymalnie 10 metrów. Jeśli urządzenie Bluetooth jest poza zasięgiem, 

połączenie zostaje przerwane. Odtwarzanie zatrzymuje się. Zbliż się do radia, aby ponownie 

nawiązać połączenie. 

Zresetuj połączenie BT 

Jeśli wykonasz reset BT, istniejące dane połączenia zostaną usunięte w celu podłączenia 

nowego urządzenia Bluetooth do CR 900. 

 Naciśnij przycisk MENU 10, 22 i przejdź za pomocą 29 do „Rozłącz”. 

 Naciśnij WYBÓR 21, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawia się zapytanie „Usunąć 

urządzenie?”. 

 Wybierz „YES”, naciskając  29 i potwierdź, naciskając SELECT 21. 

Zapisane dane połączenia zostaną usunięte. 

Migający wskaźnik BT sygnalizuje, że można sparować inne urządzenie BT. 

Połączenie przychodzące na smartfonach Odtwarzanie muzyki jest wyciszone i słychać 

rozmowę. 

odtwarzanie 

  Steruj odtwarzaniem na smartfonie. 

Możesz także sterować odtwarzaniem za pomocą pilota lub urządzenia: 

Graj, pauza 
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 SKIP (następny utwór), przytrzymaj w celu szybkiego wyszukiwania 

Jak wyregulować głośność  

 Obróć regulator VOLUME 1, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność lub naciśnij 

przyciski 30 na pilocie. 

 Dostosuj głośność w podłączonym urządzeniu audio. 

Jak wyregulować dźwięk  

 Dostosuj dźwięk w smartfonie lub korzystając z funkcji korektora, patrz str.27. 

Funkcja DAB 

Co to jest DAB + 

DAB + to nowy format cyfrowy, który pozwala usłyszeć krystalicznie czysty dźwięk bez 

szumów. 

W przeciwieństwie do konwencjonalnych analogowych stacji radiowych, DAB + nadaje kilka 

stacji na tej samej częstotliwości. Nazywa się to zespołami lub multipleksami. 

Zespół składa się ze stacji radiowej i kilku komponentów usług lub usług danych, które są 

nadawane indywidualnie przez stacje radiowe. Informacje np. Na www.digitalradio.de lub 

www.digitalradio.ch. 

Kompresja danych 

Cyfrowe radio wykorzystuje efekty ludzkiego słuchu. Ludzkie ucho nie odbiera dźwięków 

poniżej określonej minimalnej głośności. Dzięki temu można odfiltrować dane poniżej tak 

zwanego progu cichego słyszenia. Jest to możliwe, ponieważ związana z innymi jednostkami 

objętość względna jest również przechowywana w cyfrowym strumieniu danych dla każdej 

jednostki informacji. W sygnale audio na cichsze części nakłada się głośniejszy przy 

określonej wartości granicznej. Wszystkie formacje dźwiękowe w utworze muzycznym, które 

znajdują się poniżej tak zwanego progu odsłuchu, można odfiltrować z transmitowanego 

sygnału. Prowadzi to do zmniejszenia przekazywanej ilości 

Strumień danych, bez zauważalnej różnicy w dźwięku dla słuchacza (metoda HE AAC v2 jako 

dodatkowa metoda kodowania dla DAB +). 

Strumień audio 

W radiu cyfrowym strumienie audio są ciągłymi strumieniami danych, które zawierają 

warstwę audio MPEG 1 2 lub ramki AACHE, a zatem reprezentują informacje akustyczne. 

http://www.digitalradio.ch/
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Pozwala to na nadawanie i słuchanie znanych programów radiowych u odbiorcy. Radio 

cyfrowe zapewnia nie tylko doskonałą jakość dźwięku, ale także dodatkowe informacje. 

Mogą one odnosić się do bieżącego programu (DLS, np. Tytuł, wykonawca) lub być od niego 

niezależne (np. Wiadomości, pogoda, ruch uliczny, wskazówki). 

Obsługuj urządzenie w trybie DAB 

Wykonaj skanowanie DAB 

Automatyczne wyszukiwanie „Pełne wyszukiwanie” przeszukuje wszystkie kanały DAB i 

odnajduje w ten sposób wszystkie stacje nadawane w obszarze odbioru. 

  Przy pierwszym włączeniu trybu DAB urządzenie automatycznie przeprowadza 

wyszukiwanie. 

Alternatywnie: 

 Naciśnij przycisk MENU 22. Otworzy się menu. 

 Wybierz naciskając  29 „Przeszukiwanie pełne” Zatwierdź naciskając SELECT 21. 

 Rozpoczyna się wyszukiwanie, na wyświetlaczu pojawia się pasek postępu. Po 

zakończeniu wyszukiwania stacji zostanie wyświetlona lista stacji. Odtwarzana jest 

pierwsza stacja w kolejności alfanumerycznej. 

Uwaga: 

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna stacja, sprawdź antenę teleskopową, wyciągnij ją na pełną 

długość. W razie potrzeby zmień miejsce instalacji. 

Sprawdź, czy w Twojej okolicy są cyfrowe stacje radiowe. Proszę zwrócić uwagę na 

informacje na str. 23. 

Wybierz stację 

 Możesz sprawdzić stacje znalezione na urządzeniu. 

W tym celu naciśnij  29. 

 Aby wybrać stację, naciśnij SELECT 21. Alternatywnie: Naciśnij przycisk MENU 22, 

wybierz „Lista kanałów” za pomocą  29. 

Ręczne wyszukiwanie stacji 

 Naciśnij przycisk MENU 22. Otworzy się menu. 

 Za pomocą  29 wybierz opcję menu „Ustawienia ręczne” Potwierdź 

naciskając SELECT 21. 

 Naciśnij  29, aby przełączyć etykiety od 5A do 13 F i ich częstotliwości. 

 Naciśnij SELECT 21, aby otworzyć zbiór. 
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 W przypadku znalezienia sygnału stacje są automatycznie zapisywane. 

 To kończy ręczne wyszukiwanie stacji. W razie potrzeby naciśnij kilkakrotnie 

przycisk menu 22, aby wyjść z menu 

Jak przechowywać stacje DAB 

Pamięć programu może pomieścić do 12 stacji w formacie 

Zapisz obszar DAB. 

Uwaga: 

Zapisane stacje są zachowywane nawet w przypadku awarii zasilania. 

 Ustaw żądaną stację. 

 Naciśnij i przytrzymaj pokrętło PRESET 9. „Zapisz ulubione” pojawia się. 

 Przekręć PRESET 9, aby wybrać pozycję programu 1 - 12. 

 Potwierdź przyciskiem PRESET 9. Pojawi się „Zapisano”. 

Alternatywnie: 

Pilot: zapisz nastawioną stację naciskając i przytrzymując przycisk numeryczny 1 ... 12. 

Usuwanie zapisanej stacji 

 Zapisz nową stację w odpowiedniej pozycji. 

Usuń nieaktywne stacje 

Możesz usunąć stacje, które już nie nadają, z listy stacji. 

 Naciśnij przycisk MENU 10, 22. Wybierz, naciskając  29 „Usuń nieaktywne 

nadajniki”. 

 Potwierdź naciskając SELECT 21. 

 Użyj  29, aby wybrać „Tak” i potwierdź, naciskając SELECT 21. 

Regulacja głośności (DRC) 

Stopień kompresji kompensuje dynamiczne wahania i związane z nimi zmiany głośności. 

 Naciśnij przycisk MENU 10, 22. Za pomocą 29 wybierz opcję „Regulacja 

głośności”. 

 Potwierdź naciskając SELECT 21. 
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Użyj  29, aby wybrać stopień kompresji: 

 DRC high - wysoka kompresja 

 DRC low - niska kompresja 

 DRC off - kompresja wyłączona. 

  Potwierdź naciskając SELECT 21. 

Zlecenie nadawcy 

Możesz użyć  29 w menu kolejności stacji, aby wybrać sposób sortowania 

poszczególnych stacji: 

 Alfanumeryczne 

 Multipleks (dostawca) 

 Aktywny nieaktywny 

  Potwierdź naciskając SELECT 21. 

Jak wyświetlać informacje 

  Kilkukrotne naciśnięcie przycisku INFO 24 powoduje przełączenie między różnymi 

informacjami: 

Obsługa DAB 

Siła sygnału / współczynnik błędów 

Typ programu 

Zespół / multipleks 

Nazwa grupy 

Częstotliwość / kanał 

Szybkość transmisji informacji sygnału 

Format dźwięku 

Data i godzina 

DLS: tekst ciągły z dodatkowymi informacjami, których mogą potrzebować nadawcy. 

zapewniać 

Tytuł, wykonawca ... 
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Siła sygnału: (stabilność) 

Oznaczenie 1 wskazuje wymagany poziom. 

Kontrolka poziomu 2 pokazuje aktualną siłę sygnału. 

Nadajniki o sile sygnału poniżej wymaganego poziomu nie transmitują wystarczającego 

sygnału. W razie potrzeby zmień kierunek lub położenie anteny, patrz „Uwagi dotyczące 

poprawy odbioru”, str. 23. 

 

Dynamic Label Plus 

Informacje tekstowe towarzyszące programowi, takie jak B. na wyświetlaczu radia pojawi się 

artysta, tytuł utworu, nazwa albumu itp. I ewentualnie okładki albumów (jeśli są 

obsługiwane przez dostawcę programu). 

Jak obsługiwać radio FM 

 Przełącz na FM / FM za pomocą przycisku MODE 11, 28. Aby to zrobić, w razie 

potrzeby naciśnij kilkakrotnie przycisk. 

 Ustaw antenę teleskopową i pociągnij na pełną długość. 

 Następnie, gdy odbierana jest stacja, pojawia się częstotliwość i „Tekst radiowy”. Jeśli 

odbierany jest sygnał RDS, pojawia się nazwa stacji i, jeśli ma to zastosowanie, tekst 

radiowy. 

Przy pierwszym włączeniu częstotliwość jest ustawiona na 87,5 MHz. 

 Jeśli już dostroiłeś lub zapisałeś stację, radio odtworzy ostatnio dostrojoną stację. 

 

Ręczny wybór stacji 



 

Strona 57 z 71 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2014, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

  Aby ustawić częstotliwość, przekręć SCROLL / SELECT 4, co spowoduje zmianę 

częstotliwości odbioru krok po kroku (pilot:  29) w zakresie VHF w krokach co 0,05 

MHz. Pozwala to na dostrojenie się do słabych stacji, których częstotliwość znasz. 

Wyszukiwanie stacji 

 Naciśnij SCROLL / SELECT 4, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji. 

Częstotliwość stacji przesuwa się w górę na wyświetlaczu. Automatyczne 

wyszukiwanie znajduje tylko stacje z silnym sygnałem. 

 Słabe stacje można dostroić tylko ręcznie. 

 Jeśli zostanie znaleziona stacja FM o wystarczająco silnym sygnale, wyszukiwanie 

zostanie zatrzymane i stacja zostanie odtworzona. 

 Pilot: naciśnij  29 i trzymaj wciśnięty. 

Uwaga: 

Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia częstotliwość stacji. 

Uwaga: 

Zwykle używane są stacje FM 

W przypadku odbioru dźwięku stereo na wyświetlaczu pojawia się symbol stereo. (2 

głośniki). 

Jeśli odbiór FM w jakości stereo jest zakłócony, można ustawić w menu opcję „Tylko 

Mono”. Dzięki temu odbiór jest mniej hałaśliwy. 

 

Uwaga: 

  Aby ustawić słabsze stacje, użyj ręcznego wyboru stacji. 

  W menu „Ustawienia wyszukiwania” można ustawić, czy automatyczny wybór stacji ma 

znajdować tylko stacje o silnym sygnale (tylko stacje o silnym sygnale: tak), czy też 

wyszukiwać wszystkie stacje (tylko stacje o silnym sygnale: nie). 
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Jak zapisywać stacje FM 

 Ustaw żądaną stację. 

 Naciśnij i przytrzymaj pokrętło PRESET 9. Pojawi się „Zapisz ulubione”. 

 Przekręć PRESET 9, aby wybrać pozycję programu 1 - 12. 

 Potwierdź przyciskiem PRESET 9. Pojawi się „Zapisano”. 

Alternatywnie: 

Pilot: zapisz nastawioną stację naciskając i przytrzymując przycisk numeryczny 1 ... 12. 

Wybierz zaprogramowane stacje 

 Naciśnij przycisk PRESET 9. Na wyświetlaczu pojawi się „Lista stacji”. 

 Przekręć PRESET 9, aby wybrać pozycję programu 1 - 12. 

 Potwierdź naciskając PRESET 9. 

Alternatywnie: 

Pilot: naciśnij żądany klawisz numeryczny 1 ... 12. 

Jeśli nie zapisałeś stacji w wybranym miejscu programu, pojawi się komunikat „Memory 

slot empty”. 

Usuwanie miejsca na program 

  Zapisz nową stację w odpowiedniej pozycji. 

Odbiór FM z informacjami RDS 

RDS to metoda nadawania dodatkowych 

Informacje o stacjach FM. Nadawcy z RDS nadają np. Nazwę stacji lub typ programu. Jest 

to pokazane na wyświetlaczu. 

Podczas odbioru stacji FM, która nadaje informacje RDS, nazwa stacji pojawia się na 

wyświetlaczu. I symbol RDS. 

 Za pomocą przycisku INFO 24 można przełączyć się na PTY, tekst radiowy, datę i 

częstotliwość. 

 

Wywołaj wyświetlacze 

Możesz wyświetlić następujące informacje, na przykład naciskając przycisk INFO 24: 

Obsługa FM (VHF) 
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Tekst radiowy: ciągły 

Tekst z dodatkowymi 

Informacje, które nadawcy 

może dostarczyć 

Typ programu 

częstotliwość 

Stereo, mono 

Data i godzina 

Tytuł, wykonawca ... 

Jak ustawić godzinę i godzinę alarmu 

Uwaga: 

Czas jest wyświetlany przez WLAN (Internet), DAB + lub 

FM / FM dostrojone automatycznie. 

Sprawdź czas po uruchomieniu i pierwszym użyciu urządzenia w trybie DAB. Po awarii 

zasilania czas jest automatycznie ustawiany ponownie po synchronizacji. 

Czas jest wyświetlany w trybie gotowości. Możesz zaprogramować dwa różne czasy 

budzenia. Gdy funkcja alarmu jest aktywna, pojawia się symbol alarmu (dzwonek). 

Ustaw godzinę i datę 

W stanie dostawy czas jest ustawiany automatycznie przez DAB +, FM (RDS) lub przez 

Internet. Sygnał czasu jest ponownie synchronizowany po awarii zasilania. 

Godzinę można również ustawić ręcznie w menu głównym „Ustawienia systemu” w pozycji 

„Godzina i data”, w podmenu „Ustawianie godziny / daty”. 

 Użyj przycisków  lub  na pilocie, aby wybrać wartość i użyj  lub , 

aby ją zmienić. 

 Potwierdź za każdym razem przyciskiem SELECT 21. 

 Zobacz str.65. 

Uwaga: 
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Sprawdź czas po awarii zasilania. 

Jak ustawić godzinę alarmu 

 Włącz urządzenie za pomocą 1, 18. 

 Naciśnij przycisk Alarm 1 lub Alarm 2 na pilocie (27). 

 Alternatywnie, wybierz za pomocą  29 w menu głównym „Budzik”, a 

następnie „Budzik 1” lub „Budzik 2”. 

 Potwierdź przyciskiem SELECT 21. 

 Możesz wybrać następujące ustawienia (zmień wartość za pomocą � � 29, 

zaakceptuj ustawienie: naciśnij SELECT 21). 

Powtarzanie  Na zewnątrz, 

 Codziennie, 

 Pewnego razu, 

 w weekend lub 

 w dni robocze (jeśli wybrałeś raz, 
musisz ustawić datę, w której 
chciałbyś się obudzić) 

Czas ustawić żądany czas alarmu 

Tryb Radio internetowe, 
DAB, FM 
Płyta CD 
lub brzęczyk 

Program „Ostatnio słyszane” lub jedno ze 
wspomnień 

Głośność 1 ... 31 

zapisać Zapisz ustawienia 

 

 Wybierz „Zapisz” i potwierdź naciskając SELECT 21. 

 Pojawi się zapisany budzik. Ustawienie zostało zapisane. Wyświetlane są budziki. 

 Ustawiona funkcja alarmu jest wskazywana przez symbol na wyświetlaczu (lub). 

Gdy nadejdzie ustawiona godzina budzenia, urządzenie włącza się z wybranym źródłem i 

stopniowo zwiększa głośność. 

 

 

Uwaga: 
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 Budzik nie zadziała w przypadku awarii zasilania lub przypadkowego wyciągnięcia 

wtyczki z gniazdka. 

 Sprawdź czas. 

 Wyłącz budzik po alarmie 

 Naciśnij przycisk 1, 18, aby całkowicie wyłączyć alarm. 

  Naciśnij SCROLL / SELECT 4 lub SELECT 21, aby włączyć funkcję SNOOZE. Zmień czas 

SNOOZE, naciskając kilkakrotnie SCROLL / SELECT 4 lub SELECT 21. 

Wyłącz alarm 

 W trybie czuwania naciśnij przycisk Alarm 1 lub Alarm 2 na pilocie (27). Odpowiedni 

symbol alarmu jest ukryty, tzn. Alarm jest nieaktywny. 

 Ewentualnie w menu wybierz „Budzik”, a następnie „Budzik 1” lub „Budzik 2”. Ustaw 

budzik na „Powtarzaj” na Wył. 

 Wybierz „Zapisz” i potwierdź naciskając SELECT 21. 

 Pojawi się zapisany budzik. Ustawienie zostało zapisane. 

 Poszczególne czasy budzenia są włączane lub wyłączane. 

 Symbole alarmów pojawiają się odpowiednio na wyświetlaczu. 

 

Jak korzystać z funkcji SLEEP 

Można ustawić czas w krokach 15-minutowych, po którym urządzenie przejdzie w stan 

czuwania od 0 do 60 minut w dowolnym trybie pracy. 

  Naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP 25. 

  Alternatywnie: naciśnij przycisk MENU 10, 22. 

Użyj  29, aby wybrać Sleep w menu głównym (obróć SCROLL / SELECT i naciśnij). 

  Ustaw żądany czas uśpienia za pomocą  29 i potwierdź, naciskając SELECT 21. 

Po upływie ustawionego czasu urządzenie automatycznie przechodzi w stan czuwania. 

Wybierz ustawienia systemu 

  Wybierz "Ustawienia systemu" w menu głównym i naciśnij SELECT 21. 

  Nawiguj za pomocą  29 w podmenu i otwórz żądany wpis za pomocą SELECT 21. 

Dostępne są następujące pozycje podmenu: 

Znaczenie podmenu Ustawienia 
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Ustawienia np. asystent sieci 

Czas i data Ustaw godzinę, datę ręcznie, ustaw strefę 
czasową: Amsterdam, Madryt ... 
Czas letni / zimowy: wł. / Wył 

Język Język menu 

Ustawienia Fabryczne Urządzenie zostaje zresetowane do stanu 
fabrycznego. Wszystkie ustawienia i 
zapisane stacje zostaną usunięte! Zobacz 
str.66. 

 

Podmenu Ustawienia 

Aktualizacja systemu Wybierz „Sprawdź teraz”, aby sprawdzić, 
czy jest dostępna najnowsza wersja 
oprogramowania. Aktualizacja może zająć 
kilka minut. 
Nigdy nie wyłączaj urządzenia podczas 
aktualizacji. W pewnych okolicznościach 
może to prowadzić do trwałej awarii! 
Jeśli nowe oprogramowanie sprzętowe nie 
jest dostępne, pojawi się komunikat 
„Aktualizacja oprogramowania”. 
Ustaw okresowe sprawdzanie opcji 
„Automatyczna aktualizacja”. 

 Patrz strona 18 

Info Wersja oprogramowania, MAC 
Oświetlenie Podświetlenie wyświetlacza działa, 

czuwanie 

 

Przegląd menu ustawień internetowych 

Dostępne są następujące pozycje podmenu: 

Podmenu nastawienie komentarz 

Kreator sieci Automatyczne wyszukiwanie i konfiguracja sieci WLAN, 
patrz str.18 

Struktura PBC WiFi Ustawienia dla WPS, patrz 
str.20 

Uwaga: router musi 
obsługiwać WPS-PBC 
do obsługi tej funkcji 

Pokaż ustawienia Aktywne połączenie 
Adres MAC 
Region WLAN 
DHCP 

Wyświetl aktualne 
ustawienia 
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SSID 
adres IP 

Ustawienia ręczne Bezprzewodowy 
DHCP aktywny 
DHCP nieaktywne 

Wprowadź ustawienia 
ręcznie, patrz następna 
strona. 
Odpowiednie tylko dla 
specjalistów od sieci! 

Konfiguracja kodu PIN do Netremote Hasło do aplikacji UNDOK 
Ustawienie wstępne: 1 2 3 4 

Usuń profil sieciowy Usuń zapisane sieci Wi-Fi 

Resetowanie ustawień TAK/NIE 

Połączenie WLAN w trybie 
czuwania 
dopuszczać 

TAK/NIE 
Ustaw na „TAK”, jeśli chcesz włączać / wyłączać urządzenie 
za pomocą aplikacji UNDOK 

 

Czas i data 

Dostępne są następujące pozycje podmenu: 

Podmenu Znaczenie 

Ustawienie godziny / daty Ustaw czas ręcznie 

Ustaw wartość za pomocą  29 i 
zatwierdź przyciskiem SELECT 21 (obróć, 
nacisnąć) 

Data i godzina Zaktualizuj DAB, zaktualizuj FM, zaktualizuj 
NET lub bez aktualizacji 

Ustaw format 12h lub 24 h 

Ustaw strefę czasową Ustaw czas UTC (z NET) 

Czas letni? On / Off (z NET) 

 

Ustawienia ręczne 

Użyj tej opcji, aby ręcznie skonfigurować ustawienia sieciowe. 

W przypadku zaawansowanych użytkowników ustawienia ręczne przeprowadzą Cię przez 

szczegółowy i niestandardowy proces w 9 krokach, aby dodać nową sieć bezprzewodową 

WLAN. 

Uwaga: 

Użyj przycisku MENU 10 lub  na pilocie, aby powrócić do poprzedniego menu ustawień. 
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Wybierz opcje za pomocą  29 i potwierdź wybór przyciskiem SELECT 21. 

Wprowadź nazwę (identyfikator SSID) lub klucz zgodnie z opisem na stronie 19. 

Ustawienia Fabryczne 

Wykonaj RESET, aby całkowicie usunąć pamięć urządzenia. Przywracane są ustawienia 

fabryczne. 

Ustawienie fabryczne jest wywoływane przez „Ustawienia systemu”. 

Za pomocą  29 wybrać „Ustawienie fabryczne”, potwierdzić pytanie „Kontynuować?” 

wybierając „TAK”. 

  Naciśnij WYBÓR 21. Urządzenie zresetuje się. 

Cała pamięć zostanie usunięta, łącznie z informacjami o sieci, zapisanymi stacjami, 

budzikiem, itp. Po zresetowaniu należy je ponownie wprowadzić. 

Uwaga: Twoje ustawienia zostaną usunięte! 

  Aby anulować, wybierz „NIE” i potwierdź przyciskiem SELECT 21. 

 

Jak wyczyścić urządzenie 

  Porażenie prądem! 

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie czyść urządzenia wilgotną szmatką ani pod 

bieżącą wodą. Przed czyszczeniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! 

Nie wolno używać ściereczek do szorowania, proszku do szorowania ani rozpuszczalników, 

takich jak alkohol lub benzyna.   Obudowę czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą. 

Jak naprawić błędy 

Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem, sprawdź poniższe tabele. 

Jeżeli nawet po przeprowadzeniu opisanych czynności nie można usunąć usterki, należy 

skontaktować się z producentem. 
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Problemy z Wi-Fi 

Możliwa przyczyna / środek zaradczy 

Sprawdź, czy komputer ma dostęp do Internetu i czy aktualnie wyświetla strony. 

Sprawdź, czy serwer DHCP jest dostępny (przeczytaj instrukcję obsługi punktu dostępowego, 

routera). 

W takim przypadku możesz skonfigurować ustawienia sieciowe, patrz strona 65 lub 

korzystając z kreatora, patrz strona 18. 

Alternatywnie, przypisz statyczny adres IP. W takim przypadku skonfiguruj ustawienia 

sieciowe ręcznie. Zobacz str.66. 

W razie potrzeby sprawdź ustawienia zapory na routerze. 

Urządzenie potrzebuje dostępu do UDP oraz portów TCP 80, 554, 1755. 

Włącz dostęp do adresu MAC radia w routerze. Adres MAC radia można znaleźć na stronie 

65. Punkt menu „Pokaż ustawienia”. 

Możliwa przyczyna / środek zaradczy 

W przypadku sieci WLAN z szyfrowaniem: 

Sprawdź, czy podałeś poprawny kod dostępu (klucz WEP / WPA). Jeśli po włączeniu 

urządzenia i wyszukaniu sieci pojawi się komunikat „Połączenie nie powiodło się”, sprawdź, 

czy wpisałeś poprawny kod. Jeśli problemu nie można rozwiązać, sprawdź konfigurację sieci. 

Ograniczone lub brak połączenia: 

Upewnij się, że serwer DHCP routera jest włączony. Urządzenie automatycznie uzyskuje 

adres sieciowy przypisany przez DHCP. W przeciwnym razie będziesz musiał ręcznie 

skonfigurować radio internetowe, patrz strona 66 (zalecane tylko dla użytkowników ze 

znajomością sieci). 

Jeśli połączenie sieciowe działa, ale niektórych stacji nie można odtwarzać: 

Problemy z odtwarzaniem kanałów 

Możliwa przyczyna / środek zaradczy 
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1. Nadajnik może znajdować się w innej strefie czasowej i nie nadaje o tej porze dnia! 

2. Nadawca osiągnął maksymalną liczbę jednoczesnych słuchaczy. 

3. Nadajnik mógł przestać działać. 

4. Link do tej stacji może być już nieaktualny. 

5. Połączenie internetowe z wybraną stacją może być zbyt wolne, ponieważ może znajdować 

się w odległym kraju. W takim przypadku spróbuj wywołać stację radiową za pośrednictwem 

komputera. 

Zużycie danych 

Zwróć uwagę na ilość przesyłanych danych, zwłaszcza jeśli nie masz ryczałtu internetowego. 

Zużycie danych zależy od szybkości transmisji, z jaką przesyłane są strumienie. 

128 kbit / s prowadzi do następującego zużycia danych: 

10 minut ok. 9,38 MB 

30 minut ok. 28,13 MB 

1 godzina ok. 56,25 MB 

4 godziny ok. 225 MB 

12 godzin około 675 MB. 

 

Problemy z odtwarzaczem CD 

Objawy Możliwa przyczyna / środek zaradczy 

Płyta CD nie odtwarza się lub przeskakuje 
podczas odtwarzania. 

Urządzenie nie działa w trybie CD. 
Włożono niewłaściwą płytę CD. 

Płyta CD jest nieprawidłowo włożona. 
Włóż płytę CD do góry nadrukiem 

Płyta CD jest zabrudzona lub uszkodzona. 
Oczyść płytę CD, użyj innej płyty CD. 

W komorze CD skropliła się wilgoć. 
Wyjmij płytę CD. 

Czas odtwarzania płyty CD to ponad 74 
minuty. 
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Problemy z radiem 

Objawy Możliwa przyczyna / środek zaradczy 

Nie jest odbierana żadna stacja radiowa. Urządzenie nie działa w trybie radia. 
Naciśnij przycisk MODE 11, 28. 

Brak sygnału DAB. Urządzenie nie działa w trybie radia. 
Naciśnij przycisk MODE 11, 28. 

Dźwięk jest słaby lub słabej jakości. Inne urządzenia, np. B. Telewizory zakłócają 
odbiór. 
Odsuń urządzenie od tych urządzeń. 

Antena nie jest wysunięta ani wyrównana. 
Rozciągnij antenę. 
Obróć antenę, aby poprawić odbiór. 

 

Problemy z bluetooth 

 

Objawy Możliwa przyczyna / środek zaradczy 

Brak dźwięku Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest 
sparowane i połączone. Sprawdź, czy 
smartfon jest skonfigurowany do 
strumieniowego przesyłania dźwięku przez 
Bluetooth. 
Dostosuj głośność urządzenia Bluetooth i CR 
900. 
Upewnij się, że wybrałeś prawidłowe 
wejście. 
Upewnij się, że urządzenie Bluetooth 
znajduje się w zasięgu. 
(Uwaga: ikona bluetooth miga, gdy 
urządzenie bluetooth jest poza zasięgiem.) 
Po wyłączeniu i ponownym włączeniu, w 
razie potrzeby ponownie nawiąż połączenie. 
W razie potrzeby włącz funkcję NFC w 
smartfonie 

Czy za każdym razem urządzenia muszą być Po sparowaniu urządzenia zwykle nie trzeba 
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ponownie „parowane”? go ponownie parować. Musisz jednak 
zabrać ze sobą smartfon 
podłączyć do głośnika BT. W razie potrzeby 
wybierz z listy „CR 900”. Większość 
urządzeń robi to automatycznie. 

Allgemein Urządzenie może łączyć się tylko z jednym 
Podłącz urządzenie Bluetooth w tym samym 
czasie 

Problemy z urządzeniem 

Objawy Możliwa przyczyna / środek zaradczy 

Nie można włączyć urządzenia. Urządzenie nie jest zasilane. 
Zasilacz: 
Podłącz prawidłowo zasilacz do gniazdka 
elektrycznego. 

Nie słychać żadnego dźwięku. Zwiększ głośność. 
Wyciągnij wtyczkę słuchawek z urządzenia, 
jeśli chcesz słyszeć przez głośniki. 
Mogło zostać wybrane niewłaściwe źródło. 

Słychać hałas (przydźwięki) Telefon komórkowy lub inne urządzenie 
emituje zakłócające fale radiowe w pobliżu 
urządzenia. 
Odsuń telefon komórkowy lub urządzenie 
od urządzenia. 

Występują inne błędy obsługi, głośne 
dźwięki lub zakłócony wyświetlacz. 

Elektroniczne elementy urządzenia są 
uszkodzone. 
Zasilacz: 
Wyciągnij wtyczkę zasilania. Pozostaw 
urządzenie odłączone od źródła zasilania na 
ok. 10 sekund. Podłącz ponownie 
urządzenie. 

Wyświetlacz nie włącza się. Włącz urządzenie. 
Odłącz zasilacz, podłącz go ponownie, włącz 
urządzenie. 

 

Problemy z pilotem 

Objawy Możliwa przyczyna / środek zaradczy 
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Pilot nie działa. Bateria włożona nieprawidłowo lub słaba. 
Sprawdź biegunowość, wymień baterię. 
Przerwane połączenie na podczerwień. 
Usuń przedmioty znajdujące się między 
pilotem a urządzeniem. 
Zbyt duża odległość. 
Maksymalna odległość od urządzenia: ok. 5 
metrów 

 

 

 

 

Problemy z nośnikiem USB 

Objawy Możliwa przyczyna / środek zaradczy 

Nie można odtworzyć. Urządzenie nie jest w trybie USB. 
Przełącz na odtwarzacz muzyki (USB). 
Media nie włożone lub puste. 

Włóż nośnik prawidłowo lub za pomocą 
Nagrywaj dane muzyczne. 

 

Specyfikacja techniczna 

Wymiary urządzenia 
(Szerokość x wysokość x głębokość) 

250 mm x 130 mm x 200 mm 

Waga 2,8 kg 

Zasilanie: Wejście 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,35 A. 

Zasilacz: Wyjście: DC 12 V, 2000 mA 

Pobór mocy w trybie czuwania: 
Przy aktywnym połączeniu WLAN: 
Max. Wejście: 

< 1 W  
< 2 W  
24 W 

Częstotliwości odbioru: VHF 87,5–108 MHz 
DAB 174–240 MHz 
Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz 
NFC: 13,553-13,567 MHz 
WLAN: 2,412 - 2,472 GHz, 
5,150–5,725 GHz 

Antena Antena DAB / FM z koncentrycznym 
złączem śrubowym F. 

WLAN:  WLAN: IEEE 802.11 a / b / g / n 
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Moc transmisji: Bluetooth: 4 dBm 
WLAN: 16 dBm 

Szyfrowanie WLAN: WEP, WPA, WPA2 

Moc wyjściowa: 2 x 10 W RMS 

Warunki środowiska: +5 ° C do +35 ° C 
Wilgotność względna od 5% do 80% 
(bez kondensacji) 

Gniazdo słuchawkowe 
Złącze AUX IN, OUT: 
Cyfrowe wejście audio: 

Gniazdo 3,5 mm 
Jack 3,5 mm każdy 
Optycznie 

USB 5 V, 1 A (patrz lista kompatybilności, str.49) 
Bluetooth Bluetooth: 2,4 GHz, V2.1 + EDR 

  

 

  

Windows to zastrzeżony znak towarowy firmy Microsoft Inc. 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów. 

Wymiary są przybliżone. 

Wytyczne i standardy 

DGC GmbH oświadcza niniejszym, że typ systemu radiowego 

Dual CR 900 jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE. 

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

http://dgc-electronics.de/files/DOC/ 

 

Jak skontaktować się z producentem 

DGC GmbH 

Graf-Zeppelin-Str. 7 

D-86899 Landsberg 

www.dual.de 

Instrukcje dotyczące utylizacji 

Utylizacja opakowania 

http://dgc-electronics.de/files/DOC/
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Twoje nowe urządzenie było zabezpieczone opakowaniem w drodze do Ciebie. Wszystkie 

użyte materiały są przyjazne dla środowiska i można je poddać recyklingowi. Prosimy o 

pomoc i utylizację opakowania w sposób przyjazny dla środowiska. 

Więcej informacji na temat aktualnych tras utylizacji można uzyskać u sprzedawcy lub w 

miejskim zakładzie utylizacji. Baterie należy wyjąć przed utylizacją urządzenia. 

Jak pozbyć się urządzenia 

Stare urządzenia nie są bezwartościowym odpadem. Cenne surowce można odzyskać 

poprzez przyjazną dla środowiska utylizację. Zapytaj w swoim mieście lub gminie o opcje 

przyjaznej dla środowiska i właściwej utylizacji urządzenia. 

 Ryzyko śmierci! 

Wyciągnij wtyczkę zasilacza ze starych urządzeń. Przeciąć przewód zasilający i wyjąć go wraz 

z wtyczką. 

Zastrzega się możliwość zmian i błędów drukarskich. Od 19.04 

Powielanie tylko za zgodą DUAL. 

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą 2002/96 / WE w sprawie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (WEEE). 

Po zakończeniu okresu użytkowania tego produktu nie można wyrzucać 

razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy go oddać do punktu 

zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wskazuje 

na to symbol na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Materiały 

podlegają recyklingowi zgodnie z ich oznaczeniem. Ponowne użycie, recykling 

lub inne formy recyklingu starych urządzeń odgrywają ważną rolę 

Wkład w ochronę naszego środowiska. 


