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PREVIDNOST 
V izogib požaru ali električnemu šoku vtikača ne uporabljajte v podaljšku ali drugi 
vtičnici, če ga ni mogoče do konca vstaviti. V izogib požaru ali električnemu šoku 
naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. 

 Simbol strele v trikotniku uporabnika opozori na prisotnost izolirane “nevarne 
napetosti“ v ohišju naprave, ki ima dovolj veliko moč, da predstavlja nevarnost 
električnega šoka. 
 

 OPOZORILO: 
Za zmanjšanje nevarnosti električnega šoka, pokrova (zadnje strani) naprave ne 
odpirajte. V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko zamenjali sami. Servisiranje prepustite 
usposobljenemu osebju. 
 

 Simbol klicaja v trikotniku uporabnika opozori na prisotnost pomembnih 
napotkov za delovanje in vzdrževanje (servisiranje) naprave v teh navodilih. 

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI 
 
1. Preberite navodila za uporabo. 
2. Navodila za uporabo shranite za prihodnje priložnosti. 
3. Preberite vsa opozorila.  
4. Sledite napotkom v navodilih za uporabo. 
5. Naprave ne uporabljajte v bližini vode. 
6. Napravo čistite samo s suho krpo. 
7. Ne blokirajte odprtin za zračenje na napravi. Napravo namestite v skladu z 

napotki proizvajalca. 
8. Naprave ne nameščajte v bližino virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, pečice ali 

drugih naprav (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto. 
9. Napajalni kabel namestite tako, da ga ni mogoče pohoditi ali preščipniti, še 

posebej pazite na mestih pri vtikaču in na mestu, kjer pride iz naprave. 
10. Uporabljajte samo dodatke, ki jih določi proizvajalec. 
11. Med nevihtami in kadar naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, le-to 

iztaknite iz električne vtičnice.  
12. Servisiranje naprave prepustite usposobljenemu servisnemu osebju. Servisiranje 

je potrebno kadar je bila naprava na kakršen koli način poškodovana – kot na 
primer pri poškodbah napajalnega kabla ali vtikača, če se je po napravi razlila 
tekočina ali je v napravo zašel tuj predmet, če je bila naprava izpostavljena dežju 
ali vlagi, če ne deluje normalno ali pa je padla na tla. 

13. Naprave ni dovoljeno izpostaviti škropljenju ali kapljanju vode. Prav tako na 
napravo ni dovoljeno postavljati posod napolnjenih s tekočino, kot na primer vaz. 

14. Električne vtičnice ne preobremenite. Uporabite samo navedeni vir napajanja. 
15. Uporabite nadomestne dele, ki jih določi proizvajalec. 
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1. UVOD 
 
Zahvaljujemo se vam za nakup naprave DR 460-C. Vaš R 460-C je izdelan kot digitalni 
glasbeni adapter za dodatek k vašemu obstoječemu zvočnemu sistemu, ki vam 
omogoča veliko ur glasbenih užitkov z enostavnim, priročnim dostopom do tisočih 
svetovnih internetnih radijskih postaj in nadaljnjih možnosti predvajanja glasbe. Ni 
pomembno ali se nahajate v Zürichu in želite poslušati brazilsko glasbo ali izbrati žanr, 
kot na primer klasično glasbo, hard rock ali jazz, DR 460-C vam radijsko postajo po vaši 
izbiri pripelje v vaš dom. 

2. VSEBINA PAKETA 
 

 
Prosimo preverite ali se ob dobavi v paketu nahajajo naslednji elementi: 
1. DR 460-C radio adapter 
2. Napajalnik 
3. Daljinski upravljalnik 
4. Navodila za uporabo 
5. RCA priključni kabel 

3. PRIKLOP DR 460-C NA VAŠ OBSTOJEČ HI-FI 
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4. LASTNOSTI 
 
• Prostostoječa naprava 
• Brezžična povezava 
• Posodobljen seznam več kot 10.000 spletnih postaj 
• Seznam 250 priljubljenih postaj 
• Radio alarm 
• Vremenska napoved 

5. TEHNIČNI PODATKI 
 
Priklop:   brezžična dostopna točka 
Hitrost prenosa podatkov: 54 Mbits (WLAN) 
Brezžična LAN zaščita:  WPA in WPA2-AES, 64/128-bitni WEP 
Format dekodiranja zvoka: Real/MP3/WMA/Flac/Ogg. 32Kbps – 320Kbps 
SNR:    >90dB 
Zaslon:    128 x 64 FSTN grafični zaslon modre barve z belim LED 
I/O vtičnice:   Line Out (RCA jack) 
    DC napajanje 
    USB (USB samo za posodobitev programske opreme) 
Jezik: angleški, nemški, francoski, nizozemski, ruski, švedski, 

norveški, danski 
AC napajalnik:   Vhod: AC 110-240V (50-60 HZ); Izhod: DC 5V/500mA 
Daljinski upravljalnik:  27 gumbov 
Dimenzije:   190 (D) x 73 (Š) x 45 (V) mm 

6. SPREDNJA STRAN NAPRAVE 
 

 
 
Na vašem DR 460-C ni nobenih gumbov. V celoti ga upravljate z daljinskim 
upravljalnikom. Izgled je enostaven in uporabniku prijazen, tako da se vsi premiki 
izvajajo izključno le z daljinskim upravljalnikom. 
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7. ZADNJA STRAN NAPRAVE 
 

 
Priklopi na tem modelu so naslednji: 2 x stereo RCA & napajanje, USB samo za 
posodobitev programske opreme. 
RCA (phono) kabel priključite v vaš obstoječ zvočni sistem. 

8. DALJINSKI UPRAVLJALNIK 
 

 
 Gumb za vklop/izklop Pritisnite za vklop naprave ali preklop v stanje 

pripravljenosti. 

 Gumb “Menu“ Pritisnite za povratek v glavni meni. 

 “Gumb za — glasnost  Pritisnite za zmanjšanje glasnosti. 

 Gumb “Mute“ Pritisnite za nemo predvajanje zvoka. 

 Gumb za + glasnost Pritisnite za povečanje glasnosti. 

 Gumb za odštevanje 
do izklopa 

Pritisnite in izberite določen čas po katerem se naprava 
izklopi. 

 Gumb “Alarm“ Pritisnite za vklop/izklopa ure alarma. 
 Gumb “Lang“ Pritisnite za izbiro jezika. 
 Gumb “Light“ Pritisnite za izbiro načina osvetlitve. 
 Gumb za potrditev Pritisnite za potrditev izbire v meniju.  
 Smerni gumb gor Pritisnite za premik med elementi menija navzgor. 

Pritisnite za vnos besedila. 
 Smerni gumb dol Pritisnite za premik med elementi menija navzdol. Pritisnite 

za vnos besedila. 

 
Smerni gumb levo Pritisnite za povratek na prejšnji meni. 

 
Smerni gumb desno Pritisnite za potrditev izbire v meniju in prehod v podmeni. 

 
Številčni gumbi 0-9 Pritisnite za priklic nastavljene radijske postaje. 

 Gumb “Fav“ Pritisnite za prikaz seznama priljubljenih. 
 Gumb “+Fav“ Pritisnite, da trenutno postajo shranite na seznam 

priljubljenih. 
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9. VKLOP DR 460-C 
 
Za prvi vklop naprave DR 460-C: 
1. Priloženi napajalnik vstavite v električno vtičnico. 
2. Napajalnik vstavite v DC jack vtičnico na zadnji strani naprave. 
3. RCA kable priklopite v vaš obstoječ Hi-Fi stereo. 

9.1 PRVE NASTAVITVE 
Ob prvem vklopu DR 460-C je najprej potrebno določiti jezik. S smernimi gumbi 
gor/dol na daljinskem upravljalniku izberite želeni jezik in pritisnite “OK“. 

 
Nato z levim/desnim smernim gumbom izberite ali želite vklopiti možnost “Check 
network when power on“ (ob vklopu preveri omrežje) in pritisnite “OK“. Če to 
možnost vklopite, radio preveri ali obstaja povezava, ki jo že pozna. Če tega ne želite, 
radio pokaže seznam vseh razpoložljivih omrežij. 

 
Izberite kako želite nastaviti vaše omrežje. 

 
Če izberete “Yes“ (da), na seznamu na zaslonu poiščite vaše omrežje in pritisnite “OK“. 
Če je vaše brezžično omrežje zaščiteno, vnesite geslo. 

 
Če vaš usmerjevalnik podpira WPS in ste izbrali “Yes“ (da / WPS), enostavno v 120 
sekundah pritisnite gumb WPS na vašem usmerjevalniku. 
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Čestitamo, radio ste povezali v vaše omrežje! Status omrežja se spremeni kot je 
prikazano na spodnji sliki. 

 
 

Status omrežja 
 
 

Možnosti menija 

 

Ura 
 
 
Za odpiranje 
izbranega menija 
pritisnite desni smerni 
gumb 

 Meni obsega pet možnosti, 
prikazana je prva od the možnosti 

 

9.2 IZBIRA JEZIKA 
DR 460-C za možnosti menija podpira do osem jezikov. 
 
Za spremembo jezika: 
1. V glavnem meniju izberite “Configure > Language“ (nastavitve > jezik). 
2. S smernimi gumbi gor/dol se premikajte po jezikovnih možnostih in na izbranem 

jeziku pritisnite gumb za potrditev. 
3. Ali pa enostavno pritisnite gumb “Lang“ na daljinskem upravljalniku in se 

premikajte skozi razpoložljive možnosti. 

 
OPOMBA: izbrani jezik se nanaša samo na menije DR 460-C in sistemska sporočila. 
Imena radijskih postaj se spreminjajo glede na različne lokacije postaj. 
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9.3 VNOS BESEDILA 
Če želite dodati naslov spletnega radia ali uporabiti WEP geslo za dostop do 
zaščitenega brezžičnega omrežja, morate vnesti besedilo. Gre za enak postopek kot 
pri nastavitvi ure, datuma ali alarma. Vendar pa lahko tam izbirate le številke.  
 
Za vnos velikih/malih črk, simbolov ali številk: 
1. Za izbiro enega od naslednjih znakov pritisnite smerni gumb gor/dol: 

  
2. Za nadaljevanje pritisnite desni smerni gumb. Ko končate, pritisnite gumb za 

potrditev. 
OPOMBA: pri vnosu številk lahko uporabljate tudi številčne gumbe daljinskega 
upravljalnika. 

9.4 VZPOSTAVITEV BREZŽIČNE POVEZAVE 
OPOMBA! Ta korak je potreben samo v primeru, če povezave niste vzpostavili že ob 
prvem vklopu naprave ali pa če je potrebno DR 460-C povezati v drugo omrežje. 
 
1. Vašo dostopno točko nastavite za sprejemanje/oddajanje brezžičnega signala.  
2. V glavnem meniju izberite “Configure > Network > WiFi Configure“ (Nastavitve > 

Omrežje > Brezžično omrežje“. Pokažejo se imena dosegljivih dostopnih točk. Če 
označite zaščiteno omrežje, se pred SSID imenom omrežja pokaže simbol 
ključavnice. 

 
3. Izberite omrežje, do katerega imate dostop. Če vaše omrežje ni zaščiteno, za 

vzpostavitev povezave pritisnite gumb za potrditev. Če je omrežje zaščiteno, vas 
sistem pozove za vnos gesla. 

 
4. Za vzpostavitev povezave vnesite ustrezno geslo in pritisnite gumb za potrditev. 

Za podrobnosti o vnašanju besedila glejte poglavje “9.3 Vnos besedila“. 
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5. Za ponazoritev statusa se v zgornjem levem kotu lahko pokažejo naslednji 
simboli: 

 Povezovanje 
  Uspešna brezžična povezava 
 Neuspešna brezžična povezava 

OPOMBA: Če je povezava uspešno vzpostavljena, se geslo shrani. Ob nespremenjenih 
nastavitvah brezžičnega omrežja, se ob vklopu naprava samodejno poveže v omrežje. 

10. POSLUŠANJE RADIA 
 
Izbira “Internet Radio“ v glavnem meniju vam omogoča dostopanje do naslednjih 
podmenijev: 
“My Favorite“: sem lahko dodajate priljubljene radijske postaje. 
“Radio Station/Music“: tukaj lahko iščete radijske postaje. 
“History“: tukaj lahko vidite zadnje navedene radijske postaje in se na njih na hiter 
način povežete. 
“Service“: tukaj lahko ročno iščete in dodajate radijske postaje. 

10.1 ISKANJE RADIJSKE POSTAJE 
DR 460-C ima vedno posodobljen in dobro razvrščen seznam svetovnih spletnih 
radijskih postaj. Postaje lahko iščete po glasbenem žanru ali lokaciji radijskih postaj. 
Pregledate lahko tudi seznam abecedno kategoriziranih postaj ali pa naslov postaje 
vnesete ročno. 

10.2 ISKANJE PO ŽANRU 
1. V glavnem meniju izberite “Radio Station/Music > Genre“ in pokaže se abecedno 

razporejeni seznam glasbenih žanrov. 

 
2. Za označitev žanra uporabite smerni gumb gor/dol. Če želite na primer poslušati 

jazz: 
 
 
 

Za povratek v prejšnji 
meni pritisnite levi 

smerni gumb  

 
 
Za povratek na prikaz 
vseh Jazz postaj 
pritisnite desni 
smerni gumb 

 Jazz je 15. od skupno 43 žanrov.  
3. Za prikaz vseh razpoložljivih jazz postaj pritisnite desni smerni gumb. Označite 

postajo in pritisnite gumb za potrditev. Na ta način se povežete na postajo. 
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Iskanje po državah/lokacijah 
1. V glavnem meniju izberite “Radio Station/Music > Country/Location“ in v 

abecednem vrstnem redu se odpre seznam geografskih regij. 

 
Na seznam so navedene: Afrika, Azija, Evropa, Latinska Amerika, Srednji Vzhod, 
Severna Amerika, Oceanija/Pacifik, samo Internet (za radijske postaje, ki se 
predvajajo samo preko interneta). 

2. Izberite geografsko regijo in nato izberite še državo v tej regiji. Pokaže se seznam 
postaj, ki se nahajajo v izbrani državi. 

3. Označite državo in za povezavo na postajo pritisnite gumb za potrditev. 
OPOMBA: če je izbrani jezik drugačen od angleščine, je v meniju “Radio 
Station/Music“ ime države kjer govorijo izbrani jezik. Označite ime države in s 
pritiskom na gumb za potrditev direktno prikažite postaje, ki se nahajajo v tej državi – 
ne da bi morali najprej zbrati regijo. 
 
Iskanje po imenu postaje 
1. V glavnem meniju izberite “Service > Search Radio Station“. 

 
2. Postaje so razdeljene v 10 kategorij, po inicialki njihovega imena: 0-9, A-C, D-F, G-

I, J-L, M-O, P-R, S-U, V-Z. Izberite kategorijo in odpre se seznam postaj. 

 
OPOMBA: imena postaj v japonščini, korejščini, tradicionalni kitajščini in 
enostavni kitajščini, se nahajajo v skupini “Other group“.  

3. Za prikaz več postaj ponovno izberite eno od postaj. Postaje so navedene v 
abecednem zaporedju glede na prvi dve črki njihovega imena. 

4. Označite postajo in se s pritiskom na gumb za potrditev povežite na postajo. 
 
Iskanje z vnosom naslova 
1. V glavnem meniju izberite “Service > Add New Radio Station“. 
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2. Vnesite naslov radijske postaje. Kako vnesti besedilo si preberite poglavje “9.3 

Vnos besedila“. 

 
3. Ko zaključite, se z gumbom za potrditev povežite na radijsko postajo. 

10.3 POVEZAVA NA RADIJSKO POSTAJO 
Če se DR 460-C uspešno poveže na postajo, se na zaslonu pokaže sledeče: 

Status omrežja 
 

Informacije 
 
 

Stolpci prikazujejo moč 
povezave na postajo  

 
Ime postaje 
 
Status povezave 
 
 
Status medpomnilnika 

OPOMBA: 
• Status povezave se lahko spreminja med “Connecting“ (povezovanje), “Buffering 

(medpomnjenje) in “Playing“ (predvajanje). 
• Podrobnosti o nastavitvah medpomnilnika preberite v poglavju “13.7 

Medpomnilnik“. 
• Če med povezovanjem na postajo preklopite na drug meni, se v spodnjem 

desnem kotu zaslona pokaže odštevalnik. Če 10 sekund ne izvedete nobenega 
ukaza, sistem samodejno zapusti meni in preklopi nazaj na priključeno postajo. 

10.4 DODAJANJE RADIJSKE POSTAJE NA SEZNAM PRILJUBLJENIH 
Trenutno predvajano radijsko postajo lahko dodate na seznam priljubljenih “My 
Favorites“ ali pa postajo za priljubljeno dodate takoj, ko jo najdete na seznamu postaj. 
DR 460-C ima na voljo 250 mest za shranjevanje v spomin. 
 
Dodajanje trenutno predvajane radijske postaje 
1. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb “Fav+“. 
2. Poleg simbola statusa omrežja se lahko pokažejo naslednji simboli, ki ponazarjajo 

status priljubljenih: 
 Radijska postaja se dodaja med priljubljene 
 Radijska postaja je že med priljubljenimi. 
 Priljubljene presegajo največje število 250. 
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Dodajanje radijske postaje s seznama postaj 
1. Poiščite radijsko postajo – na katerega koli od treh navedenih načinov v poglavju 

“Iskanje radijske postaje“. 
2. Označite postajo in s pritiskom na desni smerni gumb  odprite podmeni, kot je 

prikazano spodaj: 

 
“Add to My Favorite“: izberite za dodajanje postaje na seznam priljubljenih. 
“Auto Scan (Down)/(Up)“: izberite za zaporedno povezovanje na radijske postaje 
gor/dol, začenši z označeno postajo. Vsaka postaja bo predvajana 30 sekund, v 
tem času pa jo s pritiskom na gumb “Fav+“ lahko dodate na seznam priljubljenih 
“My Favorite“. 
“Play“: izberite za povezovanje na postajo. 
“Use As Alarm Sounds“: izberite, če želite to postajo uporabiti za zvok alarma. 
Na prejšnji strani so navedeni statusi za priljubljene postaje. 

 
Urejanje seznama priljubljenih “My Favorite“ 
DR 460-C lahko na seznam priljubljenih shrani do 250 radijskih postaj, da imate do njih 
hitri dostop. 
 
Za urejanje vašega seznama priljubljenih: 
1. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb “Favorite“ ali v glavnem meniju 

izberite “My Favorite“. Pokaže se seznam shranjenih postaj. 

 
2. Označite postajo na seznamu in za prikaz podmenija na spodnji sliki pritisnite 

desni smerni gumb: 

 
3. “Delete“: izberite za brisanje radijske postaje. 

“Shift Up/Down“: izberite za spreminjanje zaporedja shranjenih postaj. 
Najpogosteje predvajane postaje premaknite na zgornjih 5 ali 10 mest, zato da jih 
lahko izberete s številčnimi gumbi. 
“Rename“: izberite, če želite radijsko postajo preimenovati. 
“Play“: izberite za povezovanje na postajo. 
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“Use As Alarm Sounds“: izberite, če želite to postajo uporabiti za zvok alarma. 
 
Na shranjeno postajo se lahko povežete na naslednje načine: 
• S seznama priljubljenih – postajo označite in za povezavo pritisnite gumb za 

potrditev. 
• Iz poljubnega menija – pritisnite številčni gumb na daljinskem upravljalniku in se 

povežite na želeno postajo shranjeno na tem mestu. 

10.5 “MY MEDIAU“ 
Izbira “My MediaU“ v glavnem meniju vam omogoča povezovanje na postaje, ki so 
dodane na portalu “MediaU“. S spletne strani http://mediayou.net lahko enostavno 
dodajate postaje, priljubljene in ostalo. Ustvarite si račun in vaš DR 460-C registrirajte, 
da se poveže z vašim računom. Pri registraciji radia je potrebno vnesti serijsko 
številko. Ta je MAC naslov radia. Za prikaz te informacije pojdite na “Information 
Center > System Information > Wireless Info“. 
Ko to zaključite, lahko v meniju “My MediaU“ z vašega DR 460-C direktno dostopate 
na primer do dodanih postaj. 

 

11. MEDIJSKI CENTER 

11.1 UPNP 
Možnost “Media Center > UPnP“ vam omogoča predvajanje glasbe v souporabljenem 
omrežju. 

 
Če želite uživati ob predvajanju glasbe z vašega računalnika, je na računalniku 
potrebno narediti naslednje korake: 
• Računalnik povežite v omrežje. 
• Preverite ali je DR 460-C vključen in povezan v isto omrežje. 
• Vklopite lahko funkcijo UPnP Wondows Media predvajalnika (različica 10 ali 

kasnejša). To funkcijo lahko najdete v meniju “Streaming > Enable Media 
Streaming“. Takoj ko je pretok vključen, lahko glasbo z računalnika predvajate na 
DR 460-C. Za gostovanje medijskega strežnika so na voljo tudi nekateri drugi 
programi. 

http://mediayou.net/
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Omogoča souporabo vašega medija na DR 460-C. 

 
Zvočne datoteke in mape, ki jih želite souporabljati z DR 460-C, dodajte v medijsko 
knjižnico. 
Ko je medijski strežnik pravilno nastavljen, lahko z njega predvajate glasbo – izberete 
jo v menijih, kot je prikazano na spodnjih slikah: 

 

12. INFORMACIJSKI CENTER 
 
Izbira “Information Center“ v glavnem meniju vam omogoča vstop v meni informacij. 
Z uporabo smernih gumbov gor/dol lahko izbirate med: 
“Weather Information“: za nastavitev vremenskih informacij izberite “Region > 
Country > City“ (regija > država > mesto). 
“Financial information“: izberite za ogled finančnih informacij. 
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“System information“: ogledate si lahko informacije o sistemu: različica programske 
opreme, Brezžični MAC naslov (ki se uporablja tudi za serijsko številko v “Mediayou“ 
računu) in brezžični IP naslov. 

13. NASTAVITVE 
 
Izbira “Configuration“ v glavnem meniju vam omogoča konfiguracijo DR 460-C. Na 
voljo so naslednji meniji: “network“ (omrežje), “clock“ (ura), “alarm“, “language“ 
(jezik), “dimmer“ (zatemnitev zaslona), “sleep timer“ (odštevalnik za izklop), “buffer“ 
(medpomnilnik), “weather“ (vreme), “software update“ (posodobitev programske 
opreme) in “reset“ (ponastavitev na privzete tovarniške nastavitve). 

 

13.1 OMREŽJE 
“Wireless Network Configuration“: izberite za samodejno iskanje brezžičnih omrežij 
(priporočljivo). 
“Wireless Network (WPS PBC)“: to možnost izberite če vaš usmerjevalnik podpira 
WPS (Wi-Fi zaščiteno nastavitev). 
“Manual configuration“: to možnost izberite če želite ročno nastaviti omrežje. 
“Check Network when Power On“: vklopite ali izklopite preverjanje omrežja ob 
vklopu naprave. 
 
OPOMBA: podrobnosti o nastavitvi brezžičnega omrežja poiščite v poglavju “9.4 
Vzpostavitev brezžične povezave“. 

13.2 DATUM IN URA 
Možnost “Configuration > Date & Time“ vam omogoča nastavitev ure/datuma in 
oblike prikaza ure. Ob prvem vklopu naprave nastavite uro in naprava bo uro 
sinhronizirala vse dokler je povezana v omrežje. 

 
• “Set Date and Time“: izberite za nastavitev ure in datuma. Podrobnosti o vnosu 

številk si preberite v poglavju “9.3 Vnos besedila“. 
• “Set Time Format“: izberite med 12 urnim in 24 urnim načinom prikaza ure. 
• “Set Date Format“: izberite med LL/MM/DD, DD/MM/LL ali MM/DD/LL načinom 

zapisa datuma. 
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13.3 ALARM 
Ta možnost vam omogoča vklop/izklop alarma in nastavitev alarma. Do tega menija 
lahko pridete tudi s pritiskom na gumb “Alarm“ na daljinskem upravljalniku. 
Prosimo upoštevajte, da mora biti za uporabo funkcije alarma vključen tudi priključen 
zvočnik/stereo sistem. 
 
Za nastavitev alarma: 
1. Pojdite na “Configuration > Alarm > Turn On“. 

 
2. Izberite “Set Alarm Time“ (nastavi uro alarma) in vnesite vrednosti. Podrobnosti o 

vnosu številk najdete v poglavju “9.3 Vnos besedila“. 

 
3. Izberite “Select Alarm Sound“ (nastavi zvok alarma) in izberite me “Beep“ 

(piskanje), “Melody“ (melodija) in “Radio“ (radijska postaja, ki je bila poslušana 
zadnja ali pa radijska postaja, ki ste jo izbrali v “Use as Alarm Sound“). 

4. Simbol  se pokaže v zgornjem desnem kotu zaslona in ponazarja, da je 
vključena funkcija alarma. 
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5. Ko se sproži zvok alarma, ga lahko zaustavite s pritiskom na poljubni gumb. 
 
Nastavitev drugega alarma: 
1. Pojdite na “Configuration > Alarm 2 > Turn On“. 
2. Ponovite zgoraj navedene korake za nastavitev alarma. 

 
Nastavitev dremeža: 
1. Pojdite na “Configuration > NAP Alarm“. 
2. “NAP alarm“ radio vklopi po preteku nastavljenega časa. 
3. Izbirate lahko med “Off“ (izklop), “5 minut“, “10 minut“, “20 minut“, “30 minut“, 

“60 minut“, “90 minut“ in “120 minut“. 
 
Nastavitev glasnosti alarma: 
1. Pojdite na “Configuration > Alarm volume“. 
2. S smernimi gumbi levo/desno nastavite glasnost alarma. 

 

13.4 JEZIK 
Podrobnosti o izbiri jezika preberite v poglavju “9.2 Izbira jezika“. 

13.5 ZATEMNITEV ZASLONA 
Možnost “Configuration > Dimmer“ vam omogoča nastavitev svetlosti zaslona. Način 
svetlobe lahko preklopite tudi s pritiskom na gumb “Light“ na daljinskem 
upravljalniku“. Na voljo sta dva načina: 
• “Power Saving“: pri tej možnosti se zaslon zatemni če 15 sekund naprava ne 

prejme nobenega ukaza. Ko naprava prejme ukaz z daljinskega upravljalnika, se 
zaslon samodejno ponovno osvetli. Izberete lahko jakost zatemnitve zaslona. 

• “Turn On“: izberite, če želite da je zaslon vedno osvetljen. 
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13.6 ODŠTEVALNIK IZKLOPA 
Možnost “Configuration > Sleep Timer“ vam omogoča, da izberete enega od 
določenih časovnih obdobij, po preteku katerega se naprava izklopi. Odštevalnik 
izklopa lahko nastavite tudi s pritiskom na gumb “Sleep“ na daljinskem upravljalniku. 
Ko je ta možnost vključena, se v zgornjem desnem delu zaslona pokaže simbol . 
Levo od simbola pa je prikazano število preostalih minut do izklopa. Na voljo je 8 
možnosti: “Turn Off“ (izklopi), “15 minut“, “30 minut“, “60 minut“, “90 minut“, “120 
minut“, “150 minut“ in “180 minut“. 

 

13.7 BUFFER 
Možnost “Configuration > Buffer“ vam omogoča, da medpomnilnik nastavite da 
določeno časovno obdobje zadrži sprejete podatke. Če se povezujete na postajo, bo 
na zaslonu prikazan simbol, ki prikazuje nastavljeno dolžino časa medpomnilnika 
(glejte sliko v poglavju “10.3 Povezovanje na radijsko postajo“). 
• 2 sekundi:  
• 4 sekunde:  
• 8 sekund:  

 

13.8 VREME 
S to možnostjo lahko izberete ali želite da so vremenske informacije prikazane na 
zaslonu v stanju pripravljenosti. Izbirate lahko tudi med prikazom v stopinjah Celzija in 
Fahrenheita. 
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13.9 NASTAVITEV DLNA 
DR 460-C ima tudi funkcijo DLNA, ki omogoča, da glasbo prenesete na radio adapter 
tudi z drugih naprav, ki so povezane v isto brezžično omrežje. 
Za brskanje po razpoložljivih postajah lahko uporabite tudi vaš telefon in na oddaljen 
način izberite radio za predvajanje. Med predvajanjem lahko na zaslonu telefona 
vidite tudi naslovno sliko postaje. 
Za uporabo te funkcije morate na vaš telefon samo namestiti aplikacijo, ki podpira 
DLNA. V App ali Play Store je na voljo več brezplačnih aplikacij. Prosimo upoštevajte, 
da vsaka aplikacija ne ponuja enakega števila funkcij. 
Za več informacij o različnih aplikacijah pojdite na spletno 
stran www.albrecht.audio.de. Na strani izdelkov je ponudba navodil za uporabo 
nekaterih aplikacij, ki s tem radiem dobro delujejo. 
 
Daljinski upravljalnik: 
1. Če želite za daljinski upravljalnik uporabljati vaš telefon, morata biti radio in 

telefon povezana v isto brezžično omrežje. 
2. Nato zaženite vašo DLNA aplikacijo. 
3. Pri prvi uporabi je potrebno izbrati predvajalnik, ki je včasih imenovan tudi 

“renderer“. Izbrati je potrebno radio s privzetim imenom “AirMusic“. Po navadi je 
samodejno zaznan po 5-30 sekundah. 

4. Izbrati morate tudi knjižnico, iz katere se glasba predvaja. Za daljinsko upravljanje 
predvajane postaje, je potrebno tudi “AirMusic“ izbrati kot knjižnico. 

5. Sedaj imate dostop do map radia in lahko po postajah brskate kar na vašem 
telefonu. 

 
Prenos glasbe z vašega omrežja na radio: 
1. Za predvajanje glasbe z vašega telefona ali katere koli druge naprave v omrežju 

na tem radiu je najprej potrebno narediti korake 1-3 kot v primeru daljinskega 
upravljalnika. 

2. Pri izbiri knjižnice je potrebno izbrati napravo, na kateri je glasba, ki jo želite 
predvajati. Če želite predvajati glasbo s telefona, izberite “Local Media“. 

3. Nato vam aplikacija pokaže medijske datoteke in izberete lahko zvočne datoteke, 
ki naj se dodajo na seznam za predvajanje. 

 
Prosimo upoštevajte, da sta ta dva postopka opisana kot da uporabljate aplikacijo 
“Bubble UPnP“, ki je na voljo za Android telefone. Pri ostalih aplikacijah je lahko 
postopek drugačen. 

13.10 POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME 
Ta možnost vam omogoča prenos zadnje različice programske opreme za to napravo. 
Za posodobitev različice programske opreme: 
pojdite na “Configuration > Software Update“ in izberite element, ki ga lahko 
prenesete. 

http://www.albrecht.audio.de/
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Za začetek prenosa izberite “Yes“ (da). Počakajte nekaj sekund, da se naprava 
samodejno izklopi in ponovno vklopi. 
OPOMBA: med postopkom posodobitve naprave ne izklopite. Če ni na voljo nobena 
posodobitev, se na zaslonu izpiše “No update available“. 

13.11 PONASTAVITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE 
Možnost “Configuration > Reset to Default“ vam omogoča, da napravo ponastavite na 
privzete tovarniške nastavitve. 
OPOMBA: seznam priljubljenih postaj ne bo izbrisan. 

 

14. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE 
 
OEEO in recikliranje 

 
Evropski zakoni ne omogočajo več odstranjevanja starih in poškodovanih električnih 
in elektronskih naprav skupaj z gospodinjskimi odpadki. Vašo napravo odnesite na  
občinsko zbirno mesto za recikliranje. Ta sistem financirana industrija in s tem 
zagotavlja okoljsko odgovorno odlaganje in recikliranje dragocenih surovin. 
 
IZJAVA O SKLADNOSTI 
Na tem mestu izjavljamo, da naš radio ustreza evropskim direktivam (R&TTE, LVD in 
EMC) in standardom (EN 300 328 V1.8.1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 60 950-1). 
Dejansko izjavo o skladnosti lahko kadarkoli prenesete s spletne 
strani http://service.alan-electronics.de.  
 
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak. 
Informacije v teh navodilih so predmet sprememb brez predhodnega opozorila. 
 
 
 
 
 

http://service.alan-electronics.de/
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GARANCIJSKI LIST 
 
 
 
 
Izdelek: Internetni radio adapter Albrecht DR 460-C  
Kat. št.: 119 35 29 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki 
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike 
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z 
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne 
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na 
blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta 
po preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/
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