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Radio DAB+ 
 

 

 
Ovládací prvky 

1. CD/USB 
2. DAB/FM 
3. album/Preset- 
4. album/Preset+ 
5. Tuning« 
6. Tuning» 
7. Hlasitost – 
8. Hlasitost + 
9. Snooze(odložení)/Time

r(časovač)/Sleep(spáne
k) 

10. Menu/Info 
11. AUX 
12. Stand-by (pohotovostní 

režim) 
13. Stand-by ukazatelé 
14. LCD displej 
15. otevírání CD 
16. Mem/Modus 
17. automatické skenování 

a přehrávání / pauza 
18. Výběr/Stop 
19. dvířka pro CD 

20. rozhraní USB 
21. vstup pro sluchátka 
22. vstup AUX 
23. přípojka pro síťový 

adaptér 
24. teleskopická anténa 

FM 
25. prostor pro baterie 

 
Pozor: Použití ovládacích prvků nebo změn nebo aplikací, které se odchylují od tohoto popisu, může vést 
k úniku nebezpečného záření. Tento přístroj smí měnit, upravovat nebo opravovat pouze kvalifikovaný 
personál v odborné dílně. 
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Varování:  

• Tento přístroj nesmí být vystaven stříkající nebo kapající vodě. Na přístroj neumisťujte předměty 
naplněné vodou (například vázy). 

• Baterie a akku (předem nainstalované nebo vložené uživatelem) nesmí být nikdy vystaveny 
nadměrnému teplu, například nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření, ohni nebo a 
podobně. 

• Síťová zástrčka nebo síťový adaptér se používají jako odpojovací zařízení. Odpojovací zařízení musí 
být vždy přístupné a připravené k použití. 

 
Příprava před uvedením do provozu 
Sestavení 

• Všechny jednotlivé části vyjměte z obalu a odstraňte veškerý ochranný materiál. 

• Přístroj nepřipojujte k síťové zásuvce, dokud nezkontrolujete, že provozní napětí a síťové napětí v 
domácnosti odpovídají technickým údajům přístroje a že jste provedli všechny ostatní připojovací 
práce. 

• Nezakrývejte žádné větrací otvory a ujistěte se, že na každé straně od přístroje je prostor přibližně 
10 cm pro dostatečné větrání. 

 

Zapojení 
1. Síťový adaptér zapojte do přípojky pro síťový adaptér na zadní straně přístroje. Poté zapojte síťový 

adaptér do zásuvky. 
2. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka Stand-by. Displej se jasně rozsvítí. Displej můžete ztmavit 

stmívací funkcí. 
3. Tlačítky pro hlasitost +/- nastavte požadovanou hlasitost. 

 

Nastavení hodin 
1. Pokud se rozsvítí červený ukazatel Stand-by, přístroj se nachází v pohotovostním režimu. 
2. V pohotovostním režimu (Stand-by) si můžete vybrat mezi 12hodinovým a 24hodinovým režimem. 

Stiskněte a podržte tlačítko Modus po dobu 3-5 sekund, poté bude blikat 12/24 hodinový formát. 
Stisknutím tlačítka Tuning I« nebo Tuning»I si vyberte formát 12 hod. nebo 24 hod. Pro potvrzení 
stiskněte znovu tlačítko Modus. 

3. Nastavení hodin: Stisknutím tlačítka Tuning I«nebo Tuning»I nastavte aktuální hodinu. Pro potvrzení 
znovu stiskněte tlačítko Modus. Nyní blikají minuty. 

4. Nastavení minut: Stisknutím tlačítka Tuning I« nebo Tuning»I nastavte aktuální minuty. Pro 
potvrzení znovu stiskněte tlačítko Modus. Bliká datum. 

5. Nastavení datumu: Stisknutím tlačítka Tuning I«nebo Tuning»I nastavíte aktuální datum. Pro 
potvrzení znovu stiskněte tlačítko Modus. Bliká měsíc. 

6. Nastavení měsíce: Stisknutím tlačítka Tuning I«nebo Tuning»I nastavíte aktuální měsíc. Pro 
potvrzení znovu stiskněte tlačítko Modus. Bliká rok. 

7. Nastavení roku: Stisknutím tlačítka Tuning I«nebo Tuning»I nastavíte aktuální rok. Pro potvrzení a 
ukončení nabídky nastavení znovu stiskněte tlačítko Modus. 

 

Nastavení budíku 
1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko časovače (Timer) po dobu přibližně 3 - 5 sekund 

a přejdete do režimu nastavení budíku. Poté můžete provést za sebou následující nastavení budíku: 
čas zapnutí budíku> čas vypnutí budíku> režim budíku> hlasitost budíku. 

2. Nastavení času zapnutí: Na displeji se objeví »ON« 
I) Nastavení hodiny: Stisknutím tlačítka Tuning I« nebo Tuning»I nastavte hodinu. Pro 

potvrzení znovu stiskněte tlačítko Timer. 
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II) Nastavení minut: Stisknutím tlačítka Tuning I« nebo Tuning»I nastavte minuty. Pro potvrzení 
znovu stiskněte tlačítko Timer. 

3. Nastavení času vypnutí budíku: Na displeji se objeví »OFF« 
I) Nastavení hodiny: Stisknutím tlačítka Tuning I« nebo Tuning»I nastavte hodinu. Pro 

potvrzení znovu stiskněte tlačítko Timer. 
II) Nastavení minut: Stisknutím tlačítka Tuning I« nebo Tuning»I nastavte minuty. Pro potvrzení 

stiskněte znovu tlačítko Timer. 
4. Nastavení režimu budíku: Na displeji se objeví »DAB« 

I) Stisknutím tlačítka Tuning I« nebo Tuning»I vyberte požadovaný režim budíku. 
II) Vyberte mezi: > DAB> FM rádio> CD> USB> bzučák. Pro potvrzení znovu stiskněte tlačítko 

Timer. 
5. Nastavení hlasitosti budíku: Na displeji se objeví »V -« 

I) Stisknutím tlačítka Tuning I« nebo Tuning»I nastavte požadovanou hlasitost budíku. Pro 
potvrzení znovu stiskněte tlačítko Timer. 

6. Nyní je dokončeno nastavení budíku. Pro kontrolu se znovu zobrazí na displeji nastavení. 
7. Jakmile je budík aktivován, bliká symbol hodin. Symbol hodin se rozsvítí, když je uloženo nastavení 

budíku, ale nebylo ještě aktivováno. 
8. Vypnutí budíku: Pokud je v pohotovostním režimu zobrazen symbol hodin, můžete budík vypnout 

stisknutím tlačítka Timer. Symbol hodin pak zhasne. 
 
Funkce odložení 
Jakmile se rozezní budík, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Snooze (odložení). Budík se vypne na 10 
minut a po této 10- ti minutové pauze se znovu rozezní. Funkci odložení lze použít libovolně tak často, jak si 
jen přejete po dobu 1 hodiny, po které se budík automaticky vypne. 
 
Funkce časovače spánku 

1. Držte stisknuté tlačítko pohotovostního režimu (Stand-by), dokud nezhasne červený indikátor 
pohotovostního režimu. Přístroj se přepne z pohotovostního režimu do provozního režimu. 

2. Jakmile je přístroj aktivní, několikrát stiskněte tlačítko Sleep, abyste nastavili čas „usnutí“(přístroj se 
vypne). Vyberte mezi: 10 > 20 > 30 > 40 > 90 > vypnuto. 

3. Nastavení časovače se uloží, když se na displeji objeví symbol »Sleep«. 
4. Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu. 

 

FM rádio 
Nastavení vysílací stanice 

1. Stisknutím tlačítka DAB / FM vyberte režim FM. 
2. Rozhlasovou stanici vyhledejte stisknutím a podržením tlačítka Tuning I« nebo Tuning»I po dobu 1-2 

sekund a poté tlačítko uvolněte. 
3. Přístroj automaticky zahájí vyhledávání stanic a zastaví, jakmile bude nalezena rozhlasová stanice. 

 
Manuální uložení rozhlasové stanice do paměti 

1. Jakmile najdete rozhlasovou stanici, stiskněte a podržte tlačítko Modus, dokud se na displeji 
neobjeví »PRESET STORE«. 

2. Stisknutím tlačítka tlačítka Tuning I« nebo Tuning»I vyberte pozici programu, na kterou chcete 
uložit rozhlasovou stanici. 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka výběru (Auswahl), na displeji se zobrazí »STORED«. 
4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nepřiřadíte a neuložíte všechny požadované rozhlasové stanice. 
5. Pro poslech požadované rozhlasové stanice stiskněte tlačítko Preset + nebo Preset -. 
6. Počet rozhlasových stanic, které lze najít a uložit, závisí na síle příjmu v různých regionech a zemích. 
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Automatické ukládání rozhlasových stanic 
1. V režimu FM stiskněte tlačítko Auto Scan a přístroj automaticky prohledá celé frekvenční pásmo. 

Pokaždé, když je nalezena rozhlasová stanice, přístroj ji automaticky uloží do úložiště, počínaje 
umístěním 01. 

2. Během vyhledávání stanic se na displeji zobrazí »Auto-Scanning«. Po dokončení vyhledávání se 
zobrazení změní na »Auto End«. 

3. Stisknutím tlačítka Preset + nebo Preset - vyvoláte jednu z uložených rozhlasových stanic. 
4. Počet rozhlasových stanic, které lze najít a uložit, závisí na síle příjmu v různých regionech a zemích. 

 
Informace o rozhlasové stanici FM 
Opakovaným stisknutím tlačítka Info v režimu FM procházejte na displeji informace o vysílané FM stanici 
(pokud jsou k dispozici). Mezi ně patří radiotext, typ programu (PTY), název, stereo / mono, čas a datum. 
 
FM stanice Menu 
V režimu FM podržte stisknuté tlačítko Menu a poté několikrát stiskněte tlačítko Tuning I« nebo Tuning»I 
pro zobrazení následujících nabídek na displeji: 

• Nastavení vyhledávání stanic: Stisknutím tlačítka pro výběr (Auswahl) a následným stisknutím 
tlačítka Tuning I« nebo Tuning»I můžete vybrat mezi »Alle Stationen (všechny stanice)« nebo »Nur 
Starke Stationen (pouze silné stanice)«. Pro potvrzení stiskněte znovu tlačítko Auswahl (výběr). Toto 
nastavení optimalizuje citlivost automatického vyhledávání stanic. Vybraná možnost je na pravé 
straně displeje označena symbolem »*«. 

• Nastavení zvuku: Stiskněte tlačítko Auswahl (výběr) a poté několikrát stiskněte tlačítko Tuning I« 
nebo Tuning»I a vyberte mezi »Stereo Erlaubt (Stereo povoleno)« nebo »Nur Mono (pouze Mono)«. 
Pro potvrzení stiskněte znovu tlačítko Auswahl (výběr). Vybraná možnost je na pravé straně displeje 
označena symbolem »*«. 

• Systém: Stiskněte tlačítko Auswahl (výběr) a poté několikrát stiskněte tlačítko Tuning I« nebo 
Tuning»I a vyberte mezi »Sprache (jazyk)«, » Werkseinstellungen Reset (obnovení továrních 
nastavení)«, »Software Upgrade (aktualizace softwaru)« a » Software Version (verze softwaru)«. 
Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka Auswahl (výběr). Vybraná možnost je na pravé straně 
displeje označena »*«. 

o Jazyk: Jazyk pro menu na dipleji 
o Obnovení továrního nastavení: Přístroj je resetován na tovární nastavení. 
o Verze softwaru: Zde můžete zkontrolovat aktuální verzi softwaru. 

 
Tipy pro lepší příjem 
FM: Vysuňte teleskopickou anténu tak, aby se zlepšil příjem rádia (pokud je to nutné). 
 

DAB rádio 
1. Několikrát stiskněte tlačítko DAB / FM a vyberte režim DAB. Stiskněte tlačítko Auto Scan a spustí se 

automatické vyhledávání stanic. 
2. Několikrát stiskněte tlačítko Info pro vyvolání „živých“ informací o vybrané rozhlasové stanici. 

Můžete vidět následující informace (pokud jsou stanicí poskytovány):  
 DLS (pokud nelze přijímat DLS, zobrazí se na displeji »Wiedergabe (Přehrávání)«). 
 Síla signálu 
 Programmart - Typ programu (pokud není k dispozici, na displeji se zobrazí »No PTY«)  
 Esemble-Name (jméno rádiové stanice) 
 Kanál a frekvence (například 5A 174.928 MHz) 
 Chyba signálu 
 Bitrate a Audio-Status (například 192 KBPS/DAB+) 
 Čas (čas rozhlasové stanice) 
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 Datum (datum rozhlasové stanice) 
3. Stiskněte několikrát tlačítko Tuning I« nebo Tuning»I pro zobrazení jména rádiové stanice v krátké 

formě. Jakmile naleznete požadovanoou stanici, stiskněte tlačítko Auswahl (výběr).  
4. Počet rozhlasových stanic, které lze najít a uložit, závisí na síle příjmu v různých regionech a zemích. 
5. Převzetí rozhlasových stanic DAB do programové paměti: Stiskněte a podržte tlačítko Mem, dokud 

se na displeji nezobrazí „Preset Store“, a poté několikrát stiskněte tlačítko Tuning I« nebo Tuning»I 
a vyberte číslo programu v paměti. Potvrďte stisknutím tlačítka Auswahl (výběr) - (pokud nebyla 
tato programová pozice ještě použita, na displeji se zobrazí »Empty«). Po potvrzení se na displeji 
zobrazí »Stored«. Uložené rozhlasové stanice můžete vyvolat stisknutím tlačítek Preset - a Preset +. 

 
Nastavení rádia DAB 
V režimu DAB stiskněte a podržte tlačítko Menu, dokud se na displeji nezobrazí „Full Scan“. Poté několikrát 
stiskněte tlačítko Tuning I« nebo Tuning»I a vyberte následující nabídky na displeji: 

o Vyhledávání stanic (Full Scan): Potvrďte stisknutím tlačítka Auswahl (výběr), spustí se vyhledávání 
stanic a vyhledají se všechny dostupné rozhlasové stanice. 

o Manuální ladění: Potvrďte stisknutím tlačítka Auswahl (výběr) a poté několikrát stiskněte tlačítko 
Tuning I«nebo Tuning»I pro manuální naladění rozhlasové stanice. Jakmile najdete požadovanou 
rozhlasovou stanici, stiskněte znovu pro potvrzení tlačítko Auswahl (výběr). 

o DRC (Dynamic Range Control): Pro potvrzení stiskněte tlačítko Auswahl (výběr) a poté několikrát 
stiskněte tlačítko Tuning I«nebo Tuning»I pro výběr mezi »Off«, »High« nebo »Low«. Poté potvrďte 
výběr dalším stisknutím tlačítka Auswahl (výběr). Vybraná možnost je na pravé straně displeje 
označena symbolem »*«. 

o PRUNE: Potvrďte stisknutím tlačítka Auswahl (výběr) a poté několikrát stiskněte tlačítko Tuning I« 
nebo Tuning»I pro výběr mezi »Yes« a »No«. Poté potvrďte výběr dalším stisknutím tlačítka 
Auswahl (výběr). Tato funkce odstraní, po úplném vyhledání stanic, všechny neplatné rozhlasové 
stanice.  

o Systém: Potvrďte stisknutím tlačítka Auswahl (výběr) a poté několikrát stiskněte tlačítko Tuning I« 
nebo Tuning»I a vyberte mezi » Sprache (jazyk)«, » Werkseinstellungen Reset (obnovení továrního 
nastavení)«, »Software Upgrade (aktualizace softwaru)« a »Software Version (verze softwaru) «. 
Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka Auswahl (výběr). Vybraná možnost je na pravé straně 
displeje označena symbolem »*«. 

o Jazyk: Jazyk pro menu na dipleji 
o Obnovení továrního nastavení: Přístroj je resetován na tovární nastavení. 
o Verze softwaru: Zde můžete zkontrolovat aktuální verzi softwaru. 

 
Tipy pro lepší příjem 
FM: Vysuňte teleskopickou anténu tak, aby se zlepšil příjem rádia (pokud je to nutné). 
 

Vstup AUX 
Několikrát stiskněte tlačítko AUX / Bluetooth a vyberte režim AUX. Na displeji se objeví »AUX«. Poté 
připojte ke vstupu AUX externí zdroj zvuku (například CD nebo MP3 přehrávač). Nyní si můžete vychutnat 
zvuk z externího zdroje přes stereo. 

 
Přehrávač CD a přehrávání z USB 
Několikrát stiskněte tlačítko CD / USB a vyberte režim CD nebo USB. Na displeji se zobrazí »CD« nebo 
»USB«. 

• Režim CD: Stiskněte tlačítko pro otevření přihrádky pro CD a otevře se prostor pro CD. Vložte CD 
potištěnou stranou nahoru a přihrádku na CD zavřete. CD se pak automaticky načte. 

• Režim USB: Připojte zařízení USB k rozhraní USB (například USB flash disk). Zvukové soubory se pak 
automaticky importují. 
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Play/ Pause ►II 

• Přehrávání můžete pozastavit stisknutím tlačítka Play / Pause ►II. Pokud chcete v přehrávání 
pokračovat, stiskněte tlačítko znovu. 

 
Tlačítko Stop ■ 

• Přehrávání můžete zastavit stisknutím tlačítka Stop ■, na displeji se zobrazí celkový počet skladeb 
na CD disku. Poté můžete vybrat konkrétní skladbu stisknutím tlačítka Tuning I« nebo Tuning»I. 

 
Tlačítko Tuning I« nebo Tuning»I 

• Během přehrávání CD stiskněte jednou tlačítko Tuning »I pro přechod na další skladbu. Stisknutím a 
podržením tlačítka Tuning »I rychle posunete aktuální skladbu vpřed. 

• Během přehrávání CD stiskněte jednou tlačítko Tuning I«pro přechod na předchozí skladbu. 
Stisknutím a podržením tlačítka Tuning I« budete zpětně procházet aktuální skladbu. 

 
Výběr složky 

• Stisknutím tlačítka Album - nebo Album + vyhledejte složku. 
 
Funkce opakování (Repeat) a náhodné přehrávání (Random) 

• Během přehrávání CD stiskněte několikrát tlačítko Modus, pro opakování jedné skladby (Rep-1), 
opakováí všech skladeb ve složce (Rep-Dir) nebo opakování všech skladeb (Rep-All) nebo opakování 
skladeb v náhodném pořadí (Random). 

 
Programování skladeb 
S tímto přístrojem můžete naprogramovat až 99 MP3 souborů (songů) a 20 songů v audio formátu pro 
přehrávání v libovolném pořadí a poté je přehrávat. Před programováním se ujistěte, že přehrávání 
skončilo (režim Stop): 

1. Několikrát stiskněte tlačítko CD / USB a vyberte režim CD nebo USB. Poté zastavte přehrávání 
tlačítkem Stop. 

2. Stiskněte tlačítko Modus, na displeji se zobrazí «MEM«. Zobrazí se také číslo programu (P-01). 
3. Stisknutím tlačítka Album + nebo Album - vyberte požadovanou složku (pro MP3 skladby). Pro 

potvrzení stiskněte tlačítko Modus. 
4. Stisknutím tlačítka Tuning I«nebo Tuning» I vyberte první skladbu (Track), kterou chcete 

naprogramovat. Pro potvrzení stiskněte tlačítko Modus. 
5. Nyní opakujte kroky 3 a 4 a podle potřeby naprogramujte další skladby. 
6. Po naprogramování všech skladeb do paměti stiskněte tlačítko Play / Pause ►II pro začátek 

přehrávání skladeb v naprogramovaném pořadí. 
7. Stisknutím tlačítka Stop ■ můžete zastavit přehrávání naprogramovaných skladeb. Opětovným 

stisknutím tlačítka Stop ■ se naprogramování vymaže. 
 

Připojení sluchátek 
Zde můžete připojit sluchátka nebo externí reproduktor s 3,5 mm konektorem. 
 

Úsporný režim 
Pokud není po dobu delší než 10 minut ze vstupu CD / AUX / USB / Bluetooth vydán žádný zvukový signál, 
přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu (Stand-by). 
 
 
 


