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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  002347881 

 

Radio internetowe przenośne Caliber Audio 

Technology HPG336DAB-DIR, FM, DAB+, 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ilustracja, wersja podtynkowa, opis 
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Zakresy częstotliwości .............................................................................................. FM: 87,5 - 108 MHz 
DAB+.....................................................................................................................174,928 – 239,200MHz 
Głośnik.........................................................................................................................0.8 W RMS, 4 Ohm 
Wyświetlacz TFT ................................................ 2,4” kolorowy - wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 

Zasilanie.......................................................................DC 5V  1A (poprzez wbudowany micro USB) 
Typ baterii ...................................................................................................... 2000 mAh litowo-jonowe 
Czas pracy na baterii ...............................................................................................................6~8 godzin 
Czas ładowania baterii ………………………………………………………………………………………………..... 3 ~ 4 godziny 
Gniazdo audio ........................................................................................3,5 mm  (wyjście słuchawkowe) 
Rozmiar .............................................................................................162(szer.) x 53(gł.) x 102(wys.) mm 
 
Nieustannie ulepszamy/aktualizujemy nasze produkty i informacje o produktach. Dlatego możliwe 
jest, że istnieje niewielka różnica między opisem w tej instrukcji a działaniem produktu. Jeśli coś jest 
inne lub niejasne; zawsze sprawdzaj naszą stronę internetową pod kątem najnowszej wersji. 
 
1. Przycisk zasilania 
 
• Długie naciśnięcie: Włączenie 
• Długie naciśnięcie: Wyłączenie 
 
2. Ulubione 
 
Idź do ulubionych internetowych stacji radiowych 
 
3. Menu 
 
• Konfiguracja: 
• Mój ulubiony 
• radio internetowe 
• Centrum medialne 
• radio DAB 
• Radio FM 
• Wyłącznik czasowy 
Wybierz pokrętło NAV (6), aby dokonać wyboru i naciśnij, aby wejść 
 
4. Lewo < 
 
Przejdź w lewo / wstecz w menu 
 
5. Prawo > 
 
Nawiguj w prawo / do przodu w menu 
 
6. NAW./VOL/OK 
 
• Poruszaj się po menu/ustawieniach (pokrętło) 
• Zwiększanie/zmniejszanie głośności (pokrętło) 
• OK: potwierdź / wybierz (naciśnij) 
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7. Kolorowy wyświetlacz TFT 
 
8. Gniazdo słuchawkowe na wtyczkę Jack 3,5 mm 
 
9. Wejście prądu stałego 
5V/1A przez micro USB 
 
10. Antena 
Rozciągnij do pełnej długości, aby uzyskać najlepszy odbiór radia DAB+ i FM 
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Poniżej opisy funkcji/opcji HPG 336DAB/DIR. Liczby między „(...)” odnoszą się do przycisku lub 
połączeń na urządzeniu. Ilustracje znajdują się na początku niniejszej instrukcji. 
 
Zasilanie włącz / wyłącz 

• Naciśnij i przytrzymaj  (1), aby włączyć. 

• Naciśnij i przytrzymaj  (1), aby wyłączyć. 
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Ładowanie baterii 
 
Gdy poziom naładowania baterii jest niski, pojawi się komunikat „Battery Low” przypominający o 
naładowaniu baterii. Aby naładować akumulator należy podłączyć wtyk micro USB do portu (9) na 
urządzeniu, drugi koniec podłączyć do źródła zasilania z wyjściem 5V (np. odpowiedni adapter, port 
komputera/laptopa). 
 
Konfiguracja Wi-Fi 
 
Aby móc korzystać z radia internetowego, należy najpierw skonfigurować połączenie Wi-Fi. Oto jak: 
 
• Naciśnij [Menu] (3) 
• Przejdź do „Konfiguracja” za pomocą pokrętła [NAV] (6), wybierz za pomocą [OK] 
• Przejdź do „Sieć” 
• Przejdź do „Sieć Wi-Fi” > Dodaj/usuń AP > Dodaj AP (skanowanie) > Wybierz swoją sieć 
• Wprowadź „nazwę użytkownika” i „hasło” sieci, z której korzystasz. 
 
Radio internetowe 
 
• Naciśnij [Menu] 
• Obracaj pokrętłem [NAV] (6), aż pojawi się „radio internetowe”. 
• Naciśnij [OK] (6) lub [W prawo] (5), aby potwierdzić 
• Teraz możesz wybierać między: Skytune, Wyszukiwanie i Historia 
Skytune: Tutaj możesz znaleźć stacje radiowe, podzielone na kategorie: najbardziej znane, Radio 
lokalne, Globe all, Globe według gatunku lub Globe według regionu, aby łatwo znaleźć swoją 
ulubioną stację radiową. Szukaj: Tutaj możesz wyszukiwać według nazwy. 
• Jeśli znalazłeś żądaną stację radiową; naciśnij [OK], aby rozpocząć słuchanie 
 
Ulubione internetowe stacje radiowe 
 
Stacje radiowe, których słuchałeś, pojawią się na liście ulubionych. Naciśnij Ulubione (2), aby uzyskać 
dostęp. 
 
Uwaga: działa to tylko w przypadku radia internetowego, a nie DAB lub FM. Zostanie wyczyszczony 
po nowym skanowaniu lub zresetowaniu 
 
Radio DAB+ 
 
• Naciśnij [Menu] 
• Obracaj pokrętłem [NAV], aż wyświetli się „radio DAB” 
• Naciśnij [OK] lub [W prawo], aby potwierdzić 
• Aby przeskanować stacje DAB+, przejdź do menu>Konfiguracja>Ustawienia DAB>DAB Preset Scan i 
naciśnij [OK] 
• Po zakończeniu wyszukiwania wyświetlana jest lista dostępnych stacji radiowych. 
• Użyj pokrętła [NAV], aby wybrać i potwierdzić za pomocą [OK] 
• Naciśnij poprzedni [w lewo], aby wrócić do listy dostępnych stacji radiowych DAB+ 
• Naciśnij [W prawo] (kilka razy), aby uzyskać więcej informacji 
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Radio FM 
 
• Naciśnij [Menu] 
• Obracaj pokrętłem [NAV], aż wyświetli się „Radio FM” 
• Naciśnij [OK] lub [W prawo], aby potwierdzić 
• Aby przeskanować stacje FM, przejdź do menu>ustawienia>Ustawienia FM>Pełne skanowanie FM i 
naciśnij [OK] 
• Po zakończeniu wyszukiwania wyświetlana jest lista dostępnych stacji radiowych. 
• Użyj pokrętła [NAV], aby wybrać i potwierdzić za pomocą [OK] 
• Naciśnij poprzedni [W lewo], aby wrócić do listy dostępnych stacji radiowych 
• Naciśnij [W prawo] (kilka razy), aby uzyskać więcej informacji 
 
Kontrola głośności 
 
Przekręć pokrętło głośności (6) w lewo, aby zmniejszyć głośność, przekręć w prawo, aby zwiększyć. 
 
Wyłącznik czasowy 
 
Wyłącznik czasowy wyłącza radio automatycznie po określonym czasie. 
• Naciśnij [Menu] 
• Obracaj pokrętłem [NAV], aż pośrodku pojawi się „Timer uśpienia” 
• Naciśnij [OK] lub [W prawo], aby potwierdzić 
• Wybierz żądany czas wyłączenia radia 
 
Radio wyłączy się automatycznie, gdy nadejdzie ustawiony czas. 
 
Przywrócenie ustawień fabrycznych 
• Przejdź do Menu > Konfiguracja > Przywróć domyślne 
 
Ustawienie języka 
• Przejdź do Menu > Konfiguracja > Język 
 
Uwaga: Inne ustawienia można również znaleźć w ‘Menu > Konfiguracja >’, takie jak: EQ, Data i czas, 
Aktualizacja oprogramowania, Informacje o sieci i systemie, Ściemniacz itp. 
 
OSTRZEŻENIE 
 
Punkty obserwacji dla bezpiecznego użytkowania 
 
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem tego elementu i jego elementów. Zawierają 
instrukcje, jak używać tego produktu w bezpieczny i skuteczny sposób. Calibre Europe BV nie ponosi 
odpowiedzialności za problemy wynikające z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej 
instrukcji. 
 
W razie problemu natychmiast wyłącz urządzenie 
 
Niezastosowanie się do tego może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu. Zwróć go 
do autoryzowanego dealera Calibre Europe BV w celu naprawy. 
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Czyszczenie produktu 
 
Do okresowego czyszczenia produktu używaj miękkiej, suchej szmatki. W przypadku poważniejszych 
plam zwilż szmatkę tylko wodą. Wszystko inne może rozpuścić farbę lub uszkodzić plastik. 
 

Temperatura  
Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu/pojeździe wynosi od 
+45°C (+113°F) do 0°C (+32°F). 
 

Konserwacja  
Jeśli masz problemy, nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Zwróć je do swojego dealera 
Calibre Europe BV w celu serwisowania. 
 

Umieszczenie  
Umieść produkt na płaskiej powierzchni. Zapewnij wystarczająco dużo miejsca wokół produktu, aby 
zapewnić odpowiednią wentylację. 
 

Ciepło  
Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu powierzchni grzewczej lub w bezpośrednim świetle słonecznym. 
 

Akcesoria  
Używaj tylko dostarczonych akcesoriów 
 

Bateria  
Unikaj przeładowania. Akumulator może się przegrzać. 
 
Wymień baterię 
Wbudowany akumulator nie podlega wymianie. Nie wyjmuj ani nie wymieniaj baterii, nie wyrzucaj 
do śmieci ani do ognia. 
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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). 
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