
  

DigitRadio 110 IR 
Návod na obsluhu 

 

 
 

Digitálne Internetové-DAB +, FM rádio s Bluetooth a pripojením ku Spotify 
 
 

 

 1 Popis zariadení 

  
1 Senzor IR čidla 
2 Displej      3 Digitálny optický výstup (SPDIF) 
       4 Analógový audio výstup (3,5 mm JACK) 
       5 DC konektor pre napájanie 
       6 Konektor pre pripojenie antény 
       7 Tlačidlo zapnutia a vypnutia 
 
 



 

1. Zapnúť / StandBy Zapnúť, Standby -pohotovostní režim, Vypnutie budíka. 

2. OK / Select Potvrdenie výberu. 

3. Tlačidlá so šípkami 
↓ / ↑ 

Pohyb v ponuke hore / dole. 

3. Tlačidlá so šípkami 
← / → 

Pohyb v ponuke doprava / doľava. 

4. VOL +/- Hlasitosť zvýšiť / ubrať. 

5. MENU Otvoriť ponuku - MENU. 

6. MODE / REŽIM Prepínanie medzi zdrojmi signálu. 

7. INFO Informácie o vybranom kanáli, názvu, interpretovi, parametre príjmu, atď. 

8. MUTE Okamžité a úplné vypnutie zvuku. 

9. SCAN Vyhľadávanie DAB a FM staníc. 

Tlačidlá pre 
prehrávanie 
10. Predchádzajúca 
skladba 
11. Ďalšia skladba 
12. Play / Pause 

V režime Bluetooth / UPnP: Na predchádzajúcu skladbu, Na nasledujúcu 

skladbu (pre pretočenie stlačte a podržte) 
Play / Pause 

13. Numerické tlačidlá 
1-10 

Stlačte a podržte pre uloženie staníc;Stlačením tlačidla vyvoláte 
prednastavenej stanice. 

14. SLEEP Časovač vypnutia. 

15. SNOOZE opakované budenie 
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3 Predslov 

Táto príručka vám pomôže 
• správne a 

• bezpečne 
  
používať vaše DAB a FM rádio, ďalej len jednotka, spotrebič, alebo zariadenia. 
3.1 Pre koho je návod určený 

Príručka je určená pre každého, kto zariadenie 
• nastavuje, 

• ovláda, 

• čistí, 

• alebo likviduje. 
  
3.1.1 Účel použitia 
Tento prístroj je určené pre počúvanie rádia v uzavretých priestoroch. Iné použitie, alebo použitie 
presahujúce toto určenie je považované za nevhodné. 
Prístroj je určený na súkromné použitie, nie pre komerčné účely. 

3.2 Dôležité poznámky 
Vezmite prosím na vedomie nasledujúce pokyny, aby sa zabránilo bezpečnostným rizikám, aby 
nedošlo k poškodeniu zariadenia, alebo poškodenie životného prostredia. 
Prosím, prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a uložte tento návod pre budúce použitie. Vždy 
dodržujte všetky varovania a pokyny uvedené v tomto návode a na zadnej strane prístroja. 
Návod je vytvorený tak, aby sa v ňom dobre orientovalo, a obsahuje: 
normálny text, 
• číslovanie 

 kroky 
  



 Značka POZOR - Označuje dôležité poznámky ohľadom prevencie vád na zariadení, straty dát, 
zneužitie apod. Nesprávnu, alebo náhodnou manipuláciou. 

 Tip - Označuje poznámky k popísanej funkcii a súvisiacim nastavením, prípadne podmienenie 
inou funkciou, ak je uvedené. 

3.2.1 Bezpečnosť a umiestnenie 

Dodržujte prosím nižšie uvedené pokyny, aby sa zabránilo bezpečnostným rizikám, aby nedošlo k 
poškodeniu zariadenia, a prispelo k ochrane životného prostredia. Prečítajte si prosím všetky 
bezpečnostné pokyny a odložte ho pre budúce použitie. Vždy dodržujte všetky varovania a pokyny v 
tejto príručke a na zadnom paneli. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody, ktoré sú spôsobené 
nesprávnou manipuláciou a nedodržiavaním bezpečnostných opatrení. 
 

 Bezpečnosť 
 
Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s napájacím káblom! 
• Sieťový adaptér musí byť pripojený do siete s napätím 100-240 V ~, 50/60. Nikdy neskúšajte pripojiť 
prístroj na iné napätie. 

• Používajte iba dodávaný sieťový adaptér. 

• Pripojte zariadenie len k riadne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke. Sieťové napätie musí byť v 
súlade s údajmi na typovom štítku spotrebiča. 

• Sieťová zástrčka smie byť pripojená až potom, čo bola inštalácia správne dokončená. 

• Ak je sieťový adaptér poškodený, alebo sú na ňom zrejmé iné chyby, nikdy prístroj neuvádzajte do 
prevádzky. 

• Adaptér vyťahujte iba za zástrčku, nie kábel. 

• Vyvarujte sa nebezpečenstvu požiaru a úrazu elektrickým prúdom a nikdy prístroj nevystavujte na 
daždi, alebo iné vlhkosti. 

• Nezapájajte prístroj v blízkosti vane, bazénu a pod. Ani striekajúcej vody. 

• Nastavte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad kvetinové vázy na prístroj. Tie môžu 
prepadnúť, a unikajúci kvapalina môže spôsobiť značné škody a nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. 

• Ak sa dostanú do prístroja cudzie telesá, alebo kvapalina, ihneď vytiahnite napájací kábel zo 
zásuvky. Nechajte prístroj skontrolovať kvalifikovaným odborným personálom pred tým, než ho sami 
znovu zapojíte. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. 

• Neotvárajte kryt prístroja. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! 

• Nikdy sa nepokúšajte poškodený prístroj sami opraviť. Vždy kontaktujte odborný servis. 

• Nedávajte do vnútornej časti prístroja cudzie telesá. 

• Na prístroji nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napr. Sviečky. 

• Nikdy nenechávajte deti používať tento prístroj bez 
dozoru. 

• Opravy zverte iba kvalifikovanému personálu. V opačnom prípade by ste mohli ohroziť seba alebo 
iných. 

• Aj keď je prístroj vypnutý (v pohotovostnom režime), je neustále zapojený do elektrickej siete. V 
prípade, že sa zariadenie dlhšiu dobu používať, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. 

• Nerobte žiadne zmeny systému, alebo príslušenstvo. Nepovolené zmeny môžu ohroziť bezpečnosť, 
ako aj výkon zariadenia. 

• Nepreťažujte zásuvky, predlžovacie káble alebo vstavané zásuvky, aby sa zabránilo 
nebezpečenstvu vzniku požiaru, alebo úrazu elektrickým prúdom. 

• Používajte správne zdroje elektrickej energie - zapojte produkt do správneho zdroje energie, ako je 
popísané v návode na obsluhu alebo na výrobku. 

• Tento prístroj nie je určený na použitie osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a / alebo vedomostí (vrátane detí), pokiaľ 
nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo od nej dostanú pokyny, ako 
používať spotrebič. 

• Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať. 

• Je zakázané vykonávať zmeny na zariadení. 

• Poškodené zariadenie, alebo poškodené príslušenstvo nesmie byť naďalej používané. 
  



3.2.2 Dôležité pokyny k likvidácii: 

Batérie môžu obsahovať jedovaté látky, ktoré ničia zdravie a životné prostredie. 
Výrobok obsahuje batérie, ktoré smernicu EÚ 2006/66 v / ES. Tie nesmú byť likvidované spolu s 
bežným komunálnym odpadom. 
 
Bezpodmienečne preto likvidujte batérie / akumulátory zodpovedajúcim spôsobom podľa platných 
zákonných nariadení. Nikdy nehádžte batérie do bežného domáceho odpadu.  
 
Túto značku možno nájsť na batériách, ktoré obsahujú škodlivé látky: 
  

 
 
Likvidácia obalu 
Váš nový spotrebič bol chránený na ceste k vám pomocou obalu. Všetky použité materiály sú šetrné k 
životnému prostrediu a sú recyklovateľné. Prosím, pomôžte likvidáciou obalu k šetrnému prístupu k 
životnému prostrediu. O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u svojho predajcu, alebo v 
miestnom zbernom dvore. Pred likvidáciou zariadenia odstráňte batérie. 
 

 Nebezpečenstvo udusením! 
Nedávajte obaly a ich časti deťom a nenechávajte je v ich dosahu. Vzniká tak nebezpečenstvo 
udusenia fóliami a ďalšími obalovými materiálmi. 
 
Likvidácia zariadenia 
Opotrebované prístroje nie sú bezcenným odpadom. Ekologicky nezávadnú likvidáciou z nich môžu 
byť znovu získané cenné suroviny. Informujte sa vo vašom meste, alebo na obecnej správe o 
možnostiach ekologicky šetrné likvidácie vášho prístroja. 
 
3.2.3 Právne doložky 

Týmto TechniSat, prehlasuje, že výrobok TechniRadio 1 je spĺňa základné požiadavky a všetky 
príslušné ustanovenia smernice 1999/5 / EG. 
Kompletné Prehlásenie o zhode nájdete na tejto adrese: 
http://www.technisat.de/konformitaet/techniradio110ir.pdf. 
 
TechniSat neručí za škody výrobku, alebo výrobkom, spôsobené vonkajšími vplyvmi, opotrebovaním, 
alebo nesprávnou manipuláciou, neoprávnenou opravou, alebo nehodou. 
TechniRadio 110 IR a TechniSat sú registrované ochranné známky: 

 
TechniSat Digital GmbH 
Julius - Saxler - Straße 3 

54541 Daun 
www. technisat.de 

Ostatné smernice a normy 
Tento produkt je v súlade so: 
• smernicou o nízkom napätí (2006/95 / EC, 1275/2008 / EC), 

• Smernica ErP 2009/125 / EC 

• smernicou EMV (2004/108 / EC) a 

• smernicou CE. 
  
3.2.4 Servis 
Tento produkt bol podrobený kvalitnému testovania a vzťahuje sa naň záručná doba 24 mesiacov od 
dátumu nákupu. Uschovajte si prosím účtenku, ako doklad o nákupe. 
 
Upozornenie! 



Ak by tento prístroj vykazoval nejakú závadu, mali by ste najprv kontaktovať vášho predajcu, alebo 
našu linku technickej podpory (Nemecko): 

Po. - Pi. 8:00 - 20:00 
03925/92201800 

Pre prípad eventuálneho vrátenia výrobku, použite prosím túto adresu: 
 

TechniSat Digital GmbH 
Service- CenterNordstr. 4a 

39418 Staßfurt 
 

4 Umiestnenie zariadenia 

• Postavte prístroj na pevné, bezpečné a vodorovné miesto. Dbajte na dobrú ventiláciu. 
  

 Upozornenie! 
• Nedávajte prístroj na mäkké povrchy, ako sú koberce, obrusy, alebo do blízkosti záclon a 
závesov. Môže dôjsť k prerušeniu cirkulácie vzduchu. 

• Prístroj nesmie byť zakrytý záclonami, obrusy, alebo novinami. 

• Nedávajte prístroj do blízkosti tepelných zdrojov, ako sú vykurovacie telesá. Vyvarujte sa 
umiestnenia na priamom slnku a v prašnom prostredí. 

• Vezmite na vedomie, že nožičky na zariadení môžu zanechať farebné stopy na určitom povrchu 
nábytku. Použite bariéru medzi nábytkom a zariadením. 

• Nevystavujte v miestnostiach s vysokou vlhkosťou, napr. Kuchyne alebo sauna, pretože to môže 
zapríčiniť zrážanie kondenzácia a následné poškodenie prístroja. 

• Prístroj je určený pre použitie v suchom prostredí a v miernom klimatickom pásme a nemal by byť 
vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. 

• Nedávajte prístroj do blízkosti ďalších prístrojov, ktoré vytvára silné magnetické pole. 

• Energeticky úsporné žiarivky používané v bezprostrednej blízkosti zariadení, môžu mať vplyv na jeho 
fungovanie. 

• Na prístroj neklaďte žiadne ťažké predmety. 

• Pod nohy zariadenie umiestnite protišmykovú podložku, aby sa zabránilo vytvoreniu odtlačkov na 
povrchu nábytku. 

• Keď prinesiete prístroj z chladného prostredia do teplého, môže sa v ňom zrážať vlhkosť. V takom 
prípade počkajte cca 1 hodinu, než prístroj zapnete. 

• Uistite sa, že napájací kábel, alebo zástrčka je vždy ľahko prístupná, takže môžete rýchlo odpojiť 
zariadenie od elektrickej siete! Napájací kábel umiestnite tak, aby nikomu a ničomu neprekážal 
(nebezpečenstvo zakopnutia). 

• Zásuvka by mala byť čo najbližšie pri zariadení. 

• Pre pripojenie k elektrickej sieti, musíte kábel úplne zasunutý do zásuvky. 

• Používajte vhodnú a ľahko prístupnú zásuvku napájania a vyhnite sa používaniu viac zásuviek! 

• Nedotýkajte sa adaptéra alebo kábla mokrými rukami, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom! 

• V prípade poruchy, alebo dymu a zápachu zo zariadenia okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky! 
• Pred prípadnú búrkou odpojte zariadenie od elektrickej siete. 

• Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate (napr. Na dovolenke), tak odpojte napájací kábel z elektrickej 
siete. 
Vysoká hlasitosť, najmä potom u slúchadiel, môže viesť k poškodeniu sluchu. 
 
4.1 Diaľkové ovládanie 

> Ak je prístroj po dlhšiu dobu v prevádzke, vyberte všetky batérie, pretože môže dôjsť k vytečeniu a 
poškodeniu prístroja. 
 
5 Popis zariadenia 

 
5.1 Obsah balenia 

Uistite sa, že máte všetky nižšie uvedené položky k dispozícii: 



1x DigitRadio 110 IR, 1x Napájací adaptér, 1x Diaľkový ovládač s batériami, 1x Drôtová DAB / FM 
anténa, 1x Prepojovací audio kábel, 1x Návod na obsluhu. 
 
5.2 Všeobecné vlastnosti zariadenia 
DigitRadio 110 IR slúži na prehrávanie Internetového Rádiá, Multimediálnych súborov 
pomocou UPnP a príjmu DAB + / FM s funkciou časovača a streamovanie hudby 
pomocou Bluetooth. Okrem toho ponúka Spotify Connect a podporu multiroom. To vám umožní príjem 
digitálneho rádia, alebo streamovanie a prehrávanie multimediálnych súborov na vašom súčasnom 
stereo systému. To za predpokladu, že váš systém má audio vstup. Potom si môžete vychutnať 
digitálnu rozhlasový príjem aj na tomto existujúcom zariadení. 
 
Digitálne rádio je nový digitálny formát, pomocou ktorého môžete počuť krištáľovo čistý zvuk bez 
šumu. 
 
- Môžete uložiť až 10 DAB / FM staníc. 
- Zobrazenie času a dátumu. 
- 2 budíky a časovač vypnutia. 
- Voľba zdroja budenia - internetové rádio, DAB, FM alebo bzučiak. 
- Stereofónny zvukový výstup. 
- Jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládania.- Prístroj ponúka v súvislosti s 
podporou multiroomu službu UNDOK App (viac info pozri UNDOK- app a na webovej stránke 
www. Frontier -silicon.com). 
- Podpora Spotify Connect. 

5.3 Príprava pre uvedenie do prevádzky 

 Pred pripojením zariadenia k stereo systému, musíte najprv vypnúť všetky zariadenia a odpojiť 
napájacie káble od príslušných zásuviek. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. 
 
5.3.1 Pripojenie zvuku na stereo systém, aktívne reproduktory 
> Pripojte zariadenie napríklad pomocou linkového výstupu (3,5 mm jack) na vstup AUDIO IN vášho 
stereo systému. 

 

 
 
5.3.2 Pripojenie sieťového AC adaptéra 
> Pripojte zariadenie k dodanému adaptéru striedavého napätia a potom do elektrickej siete. 
Najprv pripojte kábel sieťového adaptéra do napájacieho konektora na zariadení a až potom pripojte 
napájací kábel do elektrickej zásuvky. 
Pred pripojením do elektrickej zásuvky sa uistite sa, že prevádzkové napätie napájania zodpovedá 
napätiu miestnej siete. 
Po prvom pripojení k sieti sa zobrazí správa "Welcome to Digitalradio". 
Používajte len dodaný napájací adaptér. 
Pokiaľ zariadenie nepoužívate, odpojte zástrčku zo zásuvky. Vytiahnite za zástrčku, nie kábel. 
Pri dlhodobejšom nepoužívaní prístroja, alebo búrke, odpojte napájanie zo siete. 
Teplo vznikajúce pri prevádzke musí byť odvádzané dostatočnú cirkuláciou vzduchu. Preto, zariadenie 
nesmie byť zakryté, alebo umiestnené v uzavretej skrini. Udržujte minimálnu vzdialenosť 10 cm okolo 
jednotky. 

5.3.3 Zlepšenie príjmu antény 

Množstvo a kvalita prijímaných staníc je závislá na stave prijímača a na jeho umiestnenie. Pomocou 
antény môžete dosiahnuť vynikajúci DAB / FM príjmu. Na dosiahnutie dobrého príjmu, musí byť 
anténa správne nastavená. 
 
> Pripojte anténu do anténneho konektora ANTENNE. 
Najmä v okrajových oblastiach príjmu DAB je dôležitá presná orientácia DAB antény.  



 
Prvé skúšobné spustenie sa odporúča pri okne v smere vysielača. 
Pri zlom počasí, môže byť príjem DAB obmedzený. 
Pomocou indikátora sily signálu v stavovom riadku, môže nájsť optimálnu polohu antény v mieste 
inštalácie. 
 
5.3.4 Vloženie batérií 

> Odsuňte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládania. Vložte dve batérie z "AAA" (mikro), 1,5 
V v súlade s vopred určenou polaritou v priestore pre batérie. > Opatrne zatvorte kryt batérie. Kryt 
zapadne znovu na svoje miesto. 

 

 Slabé batérie vymeňte včas. 

Vždy vymeňte obe batérie súčasne a používajte batérie rovnakého typu. 

Vytečené batérie môžu spôsobiť poškodenie diaľkového ovládania. Ak prístroj dlhšiu dobu 
nepoužívate, vyberte batérie z diaľkového ovládania. 

Dôležitá poznámka k likvidácii: Batérie môžu obsahovať jedovaté látky, ktoré škodia životnému 
prostredie. Batérie likvidujte v súlade s platnými regulačnými požiadavkami.  

Nevyhadzujte batérie do bežného komunálneho odpadu. 

 
5.4 Základné funkcie 

Nastavenie môžete vykonať jednak pomocou tlačidiel na jednotke, alebo pomocou diaľkového 
ovládača.  
 
Operácie vyžadujúce zadanie / vpísanie sa vykonáva pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači. 
 
5.4.1 Zapnutie rádia 
> Pomocou tlačidla POWER na zariadení, alebo tlačidlom. Ein / Standby (Vyp ./ Zap.) Zariadenie 
zapnite, alebo uveďte späť do pohotovostného režimu - Stand -by. 
 
Po prvom zapnutí, môžete spustiť sprievodcu nastavením (Bod 14.7). Tu si môžete nastaviť dátum a 
čas buď z DAB, internetu, alebo ručne. Potom sa zariadenie pokúsi pripojiť k sieti Wi - Fi. Vyberte 
vhodnú bezdrôtovú sieť, a ak je to nutné, zadajte heslo pomocou diaľkového ovládania. 
 
5.4.2 Ovládanie pomocou diaľkového ovládania 

Pomocou infračerveného diaľkového ovládania je možné ovládať najdôležitejšie funkcie prístroja z 
pohodlia svojho kresla. Pri prevádzke prístroja s diaľkovým ovládaním, dbajte prosím na tieto body: 
 
> Diaľkové ovládanie smerujte na predný panel vzdialeného prijímača. 
> Musí byť zaručený voľný pohľad medzi vysielačom a prijímačom. 
> Ak sa znižuje rozsah vzdialenosti, je potrebné vymeniť batérie za nové. Maximálny dosah je 
približne 5 m od prednej strany prístroja. 
 
5.4.3 Nastavenie hlasitosti 



> Nastavenie hlasitosti vykonáte pomocou tlačidiel hlasitosti VOL +/- na DO (alebo na pripojenom 

zariadení). Na displeji sa zobrazí úroveň hlasitosti. 
 
5.4.4 Vypnutie zvuku - MUTE 
> Zvuk môžete okamžite a úplne vypnúť stlačením tlačidla MUTE. Na displeji sa zobrazí táto ikona. > 

Opätovným stlačením tlačidla MUTE vrátite hlasitosť späť, do pôvodného nastavenia. 
 
5.4.5 Zobrazenie informácií na displeji 
> Stláčaním INFO pri počúvaní každého zdroja, môžete zobraziť a prejsť cez nasledujúce informácie: 
Internetové Rádio: 
Titulok, Interpret 
popis 
štýl 
spoľahlivosť 
Prenosová rýchlosť, Audio formát 
Vyrovnávacia pamäť Dátum 

Prehrávanie hudby (UPnP Multimédiá): 

interpret 
album 
Prenosová rýchlosť, Audio formát 
vyrovnávacia pamäť 
Dátum 
 
Režim DAB: 
DLS: rolovanie textu s dodatočnými informáciami poskytnutej vysielateľom 
Typ programu 
Súbor / Multiplex (názov skupiny) frekvencie, kanál 
sila signálu 
Chybovosť signálu v kbps 
Dátum 
Názov stanice 
 
Režim FM: 

RT Radiotext (pokiaľ je vysielaný) PTY - Typ Programu 
Frekvencia, Dátum 
 
5.4.6 Displej 

V závislosti na zvolenej funkcii / zdrojmi, sa obrazovka môže líšiť. Dbajte prosím na poznámky na 
obrazovke. 
 
5.4.7 Vypnutie 
> Pomocou tlačidla Zap. / Vyp. na diaľkovom ovládači, môžete prepnúť prístroj do pohotovostného 
režimu, zobrazí sa dátum a čas. 

6 Pohyb v MENU 
Navigácia a pohyb v menu prebieha poväčšinou za pomoci tlačidiel MENU, ◄► ▲ ▼ a OK. 

 
Menu je rozdelené do submenu pre existujúce zdroje a hlavné menu. 
Pre navigáciu v podmenu, môžete buď stlačiť tlačidlo OK, alebo alternatívne tlačidlo ►. To označí 
aktuálny výber. 
 
Stlačenie tlačidla MENU alebo ◄, vás prenesie o krok späť. Zatvorenie menu: Znovu stlačte 
tlačidlo MENU, alebo počkajte asi 15 sekúnd. 
 
6.1 Hlavné MENU 

Z hlavného menu máte prístup ku všetkým funkciám a nastaveniam DigitRadia 110 IR. 
 
> Stlačte tlačidlo MENU a zobrazí sa hlavné menu. 



Ak ste v súčasnej dobe v zdroji prehrávania, stlačením tlačidla MENU vyvoláte Submenu tohto 
zdroja. Ak chcete vstúpiť do hlavného menu, vyberte klávesmi ▲ alebo ▼ túto 
ponuku:> Hauptmenü / Hlavné menu a stlačte OK. 
 
6.1.1 Výber zdroja signálu 
> Stlačte tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí požadovaný zdroj na displeji. 
Alternatívne: 
> Stlačte tlačidlo MENU. (Ak ste v podmenu, vyberte hlavnú ponuku, ako je popísané v 
predchádzajúcej kapitole 6. 1.)> Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný zdroj, a potvrďte 
tlačidlom OK. 

7 Internetové rádio 

DigitRadio 110 IR umožňuje počúvanie internetového rádia. Ak chcete prijímať internetové rozhlasové 
stanice / kanály, budete potrebovať bezdrôtový router s prístupom na internet. 
 
> Pre vstup do režimu stlačte tlačidlo MODE, kým sa na displeji neobjaví Internet Radio. 

Alternatívne: 
 
> Stlačte tlačidlo MENU, vyberte hlavné menu (Hauptmenü) a zvoľte Internet Radio. 
Ak ste v submenu, vyberte hlavnú ponuku, ako je popísané v kapitole 6.1. 
Pri prvom štarte internetového rádia, bez toho, aby bolo nastavené bezdrôtové pripojenie, sa zobrazí 
vyhľadávací asistent, ktorý vám ukáže všetky bezdrôtové siete v dosahu. Pomocou 
tlačidla OK vyberte požadovanú Wi - Fi sieť a zadajte príslušné heslo pomocou virtuálnej klávesnice 
na displeji. 
 
Potom vyberte a stlačte tlačidlo OK. 
 
Ak bolo heslo správne, pripojenie k tejto sieti je vytvorené. Či spojenie existuje, overíte ukazovateľom 
pripojenie / signálu v stavovom riadku displeja. 
 
Ak chcete zrušiť nastavenie, vyberte CANCEL a stlačte tlačidlo OK. V prípade, že pri zadávaní urobíte 
chybu, môžete odstrániť posledné zadané písmeno pomocou BKSP. 

 
7.1 Návrat na poslednú počúvanú stanici 
> Zvoľte MENU> zuletzt gehört (posledná počúvanej), zobrazí sa zoznam naposledy prehrávaných 
staníc. 
> Tlačidlami ▲ alebo ▼ vyberte stanicu a stlačte OK. 
 
7.2 Zoznam staníc 
> Stlačte tlačidlo MENU a zvoľte Senderliste / zoznam staníc. 

 
V Zozname staníc / Senderliste sú Internetové stanice radené do kategórií. Okrem toho budete mať 

prístup aj k svojim obľúbeným staniciam. 
> Vyberte podľa Kategórie / Krajina / Štýlu jednu stanicu a stlačte tlačidlo OK. 

Ak chcete pridať stanice do obľúbených, stlačte pri prehrávaní tlačidlo OK, až kým sa 
neobjaví "Favorit hinzugefügt" Môžete tiež podržať číselné tlačidlo 1 ... 10 a uložiť stanicu pod 

jedným z týchto číselných tlačidiel. 
Ak chcete získať ďalšie informácie o práve prehrávanej stanici, stlačte tlačidlo INFO (Bod 5.4.5). 
 
Ak chcete pridať vlastné stanicu, zaregistrujte sa prosím na stránkach: 
www. wifiradio -frontier.com. Budete potrebovať prístupový kód vášho DigitRadio 1A0 IR. ten nájdete 
pod Internet Radio> MENU> Senderliste> Hilfe> Zugriffscode erhalten. 

8 Prehrávanie hudby (UPnP Multimédia) 
S DigitRadiem 110 IR môžete prehrávať hudobné súbory uložené na UPnP serveri. Pre tento účel je 
nutné sa pripojiť k sieti Wi - Fi (bezdrôtový router). 
 
Dodržujte pokyny v kapitole 14.2 pre vytvorenie bezdrôtového pripojenia. 
UPnP Media server, musí byť v rovnakej sieti ako DigitRadio 110 IR. 
 



> Stláčaním MODE, kým sa na displeji neobjaví Musik abspielen / Prehrávanie hudby. 

Alternatívne: 
> Stlačte tlačidlo MENU a v hlavnej ponuke zvoľte Musik abspielen / Prehrávanie hudby. 

Ak ste v submenu, vyberte hlavnú ponuku, ako je popísané v kapitole 6.1. 
Začnite Ak je režim prehrávania hudby bez bezdrôtového pripojenia, objaví sa sieťový asistent, ktorý 
vám ukáže bezdrôtovej siete v dosahu. Vyberte požadovanú bezdrôtovú sieť, potvrďte výber 
stlačením tlačidla OK a zadajte príslušné heslo pomocou virtuálnej klávesnice. Potom vyberte OK a 
stlačte tlačidlo OK. Ak bolo heslo správne, pripojenie k tejto sieti bude uskutočnené. Či spojenie 
existuje, overíte ukazovateľom signálu v stavovom riadku displeja. 
Ak chcete zrušiť nastavenie, vyberte CANCEL a stlačte tlačidlo OK. V prípade, že urobíte chybu, 
môžete odstrániť posledné zadané písmeno pomocou BKSP. 
 
8.1 Prehrávanie mediálnych súborov 
> Vyberte Zdieľaná médiá / Gemeinsame Medien a potom server, kde sa nachádza vaša hudba. 
Zobrazenie štruktúry zložiek je závislé na štruktúre zložiek na vašom media serveri. 
Vyberte Zoznam skladieb / Wiedergabeliste pre prehranie, ktoré sa nachádzajú na serveri médií. 
V ponuke možnosti prehrávania môžete zvoliť Náhodné prehrávanie / Zufallswiedergabe a 
Opakovať / wiederholen. Ikona sa zobrazí v stavovom riadku. 
Ak ste zvolili Media-Server, môžete Vyhľadať / Suchen priamo podľa názvu. 

8.2 Hudba cez Windows Media-Player 
Ako alternatívu k UPnP serveru, máte tiež možnosť hudbu prehrať pomocou Windows Media Playera 
Verzia 10. K tomu je potrebné mať nastavené zdieľanie hudby vo Windows Media Playeri. 
 
> Uistite sa, že počítač so systémom Windows a DigitRadio 110 IR sú na rovnakej sieti a sú 
zapnuté. 
> Spustite Media-Player a aktivujte zdieľanie streamovanie médií. 
> Ak je to nutné, vyberte z nasledujúceho prehľadu zariadení DigitRadio 110 IR a vyberte možnosť 
 
Povoliť / Zulassen. 

V závislosti na verzii Windows / Media Playeri sa môže postup líšiť. 

9 Spotify Connect 

sa Spotify Connect, budete mať príležitosť prehrať milióny skladieb od svojich obľúbených interpretov 
cez DigitRadio 110 IR. Budete potrebovať aplikáciu Spotify na vašom telefóne, tablete alebo PC a 
prémiový účet. Skúšobná mesiac zadarmo nájdete na adrese: 
http://www.spotify.com/freetrial 
 
> Stlačte niekoľkokrát tlačidlo MODE, kým sa na displeji neobjaví Spotify. 

> Uistite sa, že DigitRadio 110 IR a váš telefón, tablet alebo počítač sú pripojené k rovnakej Wi -
 Fi sieti. 
> Otvorte aplikáciu Spotify na vašom telefóne, tablete alebo PC a začnite prehrávať skladby. 
> Ak ste použili aplikáciu na telefóne, poklepte v ľavej dolnej časti obrazovky na obrázok songu. U  
tabletu, pokračujte k ďalšiemu kroku. 
 
> Kliknite na ikonu. 
> Vyberte DigitRadio 110 IR zo zoznamu. Ak sa neobjaví, skontrolujte, či je pripojené k rovnakej 
bezdrôtovej sieti ako telefón, tablet alebo PC. 
Pre viac informácií o Spotify Connect a aplikáciu Spotify, navštívte webové stránky: 
http://www.spotify.com/connect 
Spotify Softvér je predmetom licencie tretích strán, ktoré možno nájsť tu: 
http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses 

10 Režim DAB + 
 
10.1 Čo je to DAB + 
DAB je nový digitálny formát, v ktorom môžete počúvať kryštalicky čistý zvuk v CD kvalite. Digitálne 
vysielanie DAB využíva vysokorýchlostný dátový tok vo vysielacom kanáli. Na rozdiel od bežných 
analógových vysielačov vysiela DAB viac rozhlasových staníc na jednej a tej istej frekvencii. 



Toto vysielanie je známe pod názvom Ensemble, alebo Multiplex. Multiplex sa skladá z rádiové 
stanice a viac servisných komponentov alebo dátových služieb, ktoré sú individuálne vysielané 
rozhlasovými stanicami.  
 

10.1.1 Kompresia dát 
Digitálne rádio pri nej využíva schopnosti ľudského sluchu. Ľudské ucho nevníma tóny, ktoré sú pod 

určitým minimálnym objemom hlasitosti. Zvuky, ktoré sa nachádza pod tzv. Prahom počuteľnosti, 

môžu byť teda odfiltrované. To je možné, pretože v digitálnom toku dát je ku každej informačnej 

jednotke uložená tiež príslušná relatívna hlasitosť k iným jednotkám. 
Vo zvukovom signálu sú pri určitej hraničnej hodnote prekryté tichej časti časťami hlasnejšími. 
Všetky zvukové informácie v hudobnej skladbe, ktoré spadnú pod tzv. Maskovacie frekvenciu, môžu 
byť z prenášaného signálu odfiltrované. Toto vedie k redukcii prenášaného toku dát bez znateľného 
rozdielu v kvalite zvuku pre poslucháčov (HE AAC v2 - doplnková metóda kódovania pre DAB +). 
 
10.1.2 Audio Stream 
Pod pojmom audio stream sa u digitálneho rádia rozumie kontinuálny tok dát, ktorý obsahuje MPEG 1 
Audio Layer 2 Frames a reprezentujú akustické informácie. Tak môžu byť prevedené bežné 
rozhlasové programy a môžu byť prijímané prijímačom. 
Digitálne rádio používa systém kódovania MUSICAM, využívajúci MPEG formáty kompatibilné s PAD 
(opis 
vysielaného programu a poskytovanie informácií o názve skladby, mene interpreta, alebo hudobnom 
žánri). 
Toto býva tiež označované ako PAD diaľkové zasielanie dát. 
Digitálne rádio Vám neprináša iba zvuk vo výbornej kvalite, ale aj dodatočné informácie. 
 
10.2 Príjem DAB rádiá 
> Stláčaním MODE, kým sa na displeji nezobrazí DAB Radio . 
Alternatívne: 

> Stlačte tlačidlo MENU a v hlavnom menu zvoľte DAB. 
Ak ste v submenu , vyberte hlavnú ponuku, ako je popísané v kapitole 6.1. 
V prípade, že je režim DAB spustený prvýkrát, vykoná sa kompletné skenovanie kanálov. Potom sa 
zobrazí zoznam staníc (pozri časť 10.2.2). 
. 
10.2.1 Vyhľadávanie DAB + staníc 
Automatické vyhľadávanie " Vollständiger Suchlauf " skenuje všetky DAB kanály v III pásme. 
Tak nájde všetky kanály, ktoré sú vysielané v mieste príjmu. Pre kvalitný príjem digitálnych 
rozhlasových staníc (režim DAB), by mala byť anténa správne nastavená, 
ako je popísané v kapitole 5.3.3. 
Po dokončení vyhľadávania je prehraná prvá stanica podľa alfanumerického poradí. 
> Ak chcete vykonať kompletné vyhľadávanie, stlačte tlačidlo SCAN . Na displeji sa objaví 
" Suchlauf ". Spustí sa vyhľadávanie, na displeji sa zobrazí ukazovateľ priebehu. 
> Po dokončení stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ a OK - vyberte stanicu. 
> Alternatívne: Stlačte tlačidlo MENU a pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ 
vyberte> Vollständiger Suchlauf / Kompletné vyhľadávanie . Potvrďte tlačidlom OK. 
Pokiaľ nebude stlačené žiadne tlačidlo, rádio sa za cca. 10 sekúnd automaticky vráti na 
predchádzajúci kanál. 
Ak nie je nájdená žiadna stanica, skontrolujte anténu a prípadne upravte miesto inštalácie 
(Bod 5.3.3). 
Overte, že sú vo vašom okolí dostupné digitálne rozhlasové stanice. 
 
10.2.2 Výber stanice 
> Pre kontrolu nájdených staníc stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼. 
> Ak chcete vybrať kanál, stlačte tlačidlo OK. 
> Alternatívne stlačte tlačidlo MENU a pomocou ▲ alebo ▼ vyberte> Senderliste / Zoznam kanálov. 
 
10.2.3 Uloženie DAB staníc 



Do pamäte je možné uložiť až 10 DAB staníc. 

Uložené stanice zostávajú uložené aj po prípadnom výpadku napájania. 
> Nastavte požadovanú stanicu. 
> Stlačte jedno z číselných tlačidiel 1 ... 10, a držte ich, pokiaľ sa na displeji 
nezobrazí " gespeichert ." / Uložené. 
> Pre uloženie ďalších staníc proces opakujte. 
 
10.2.4 Výber uloženej stanice 
> Stlačte požadované číselné 1 ... 10. Ak nie je pod číslom uložená žiadna stanica 
zobrazí sa " Speicherplatz leer " / "prázdny priestor". 
 
10.2.5 Odstránenie uloženej stanice 
> Pridaním novej stanice na pôvodnú pozíciu. 
 
10.2.6 Sila signálu 
> Opakovane stlačte tlačidlo INFO. Zobrazí sa sila signálu. 

> Aktuálne úroveň signálu je 
teraz zobrazená v stavovom 
riadku viď nasledujúci 
obrázok.  
 
Čierna čiarka označuje 
minimálnu silu signálu, ktorá 
musí byť dosiahnutá. 
Ak je sila signálu vysielača 
pod požadovanú minimálnu 
silou signálu, nie je možné 
reprodukovať 
signál. V prípade potreby 
upravte polohu antény, ako je 
to popísané v kapitole 5.3.3. 
Stláčaním INFO zobrazíte rôzne 
informácie o programe, napr. Typ 
programu, názov Multiplexu, 
frekvenciu, chybovosť signálu, 
prenosovú rýchlosť, formát 
programu, dátum, DLS. 

  

10.2.7 Dynamic Label Plus 
Ak je podporované poskytovateľom programu, Dynamic Label Plus umožňuje získať dodatočné 
informácie o programoch. 
 
10.2.8 Nastavenie DRC 
Kompresný pomer vyrovnáva kolísanie dynamiky a tým aj zmeny hlasitosti. 
> Stlačte tlačidlo Menu a vyberte> Lautstärkeanpassung / Ovládanie hlasitosti , pre výber 
požadovaného kompresného pomeru. 
 
> Zvoľte jednu z možností: 
DRC hoch - vysoká kompresia 
DRC tief - nízka kompresia 
DRC aus - žiadna kompresia . 
> Potvrďte stlačením tlačidla OK. 
 
10.2.9 Odstránenie neaktívnych staníc 



> Stlačte tlačidlo Menu a pomocou p alebo q vyberte> Inaktive Sender löschen / Odstránenie 

neaktívnych staníc . 
> Potvrďte stlačením tlačidla OK. 
> Zvoľte pomocou t alebo u možnosť> Ja / Áno a potvrďte stlačením tlačidla OK. 
10.2.10 Vlastné radenie staníc 
> Stlačte tlačidlo Menu a pomocou ▲ alebo ▼ vyberte> Senderreihenfolge / poradie kanálov. 
> Vyberte spôsob radenia pomocou ▲ alebo ▼ a potvrďte tlačidlom OK. 
Máte na výber medzi :: Alphanumerisch / alfanumerický, Anbieter / Poskytovateľ a gültig / Platný. 

11 Režim príjmu FM rádia 

 
11.1 Prepnutie na FM režim 
> Stláčaním MODE, kým sa na displeji nezobrazí FM- Radio . 
Alternatívne: 
> Stlačte tlačidlo MENU a v hlavnom menu zvoľte FM . 
Ak ste v submenu , vyberte hlavnú ponuku, ako je popísané v kapitole 6.1. 
Pri prvom spustení je kmitočet nastavený na 87,5 MHz. 
Ak ste už vyhľadali, alebo uložili nejakú stanicu, spustí sa rádio na poslednú prehrávanej stanici. 
Pri RDS informáciách sa zobrazí názov stanice. 
Pre zlepšenie príjmu rozhlasového vysielania nastavte anténu, ako je popísané v kapitole 5.3.3. 
 
11.2 FM a RDS informácie 
RDS je metóda pre prenos ďalších informácií o FM stanici. Prevádzkovatelia vysielania môžu vďaka 
RDS 
odoslať napr. ich názov stanice, alebo typ programu. Tieto informácie sú potom vidieť na displeji. 
Zariadenie môže zobraziť tieto RDS informácie: 
RT ( Radiotext ), 
PS (Názov stanice), PTY (Typ programu) 
 
11.3 Manuálne vyhľadávanie 
> Stlačte ▲ alebo ▼ v režime FM a nastavte požadovanú stanicu. Na displeji sa zobrazuje frekvencie 
v krokoch po 0,05 MHz. 
 
11.4 Automatické vyhľadávanie 
> Automatické vyhľadávanie spustíte stlačením tlačidla SCAN . Na displeji sa zobrazí stúpajúcou 

frekvencie. 
alebo 
> Držte ▲ alebo ▼ v FM režime po dobu asi dvoch sekúnd a automaticky sa vyhľadá ďalšie stanice s 
dostatočnú silou signálu. 
Ak je nájdená FM stanica s dostatočne silným signálom, vyhľadávanie sa ukončí a stanica začne 
hrať. Ak sa jedná o RDS stanicu, zobrazí sa názov stanice a prípadne text rádia. 
Pre nastavenie slabších staníc použite prosím manuálne ladenie. 
V Menu> Suchlauf - Einstellung / Nastavenia vyhľadávania môžete nastaviť, či sa pri automatickom 
vyhľadávania zaznamenajú len stanice s dostatočnou silou signálu ( Nur kraftig Sender ). 
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte> Suchlauf - Einstellungen // Nastavenia vyhľadávania . výber 
potvrďte tlačidlom OK. 
 
11.5 Nastavenie Mono / Stereo 
> Stlačte tlačidlo MENU a pomocou ▲ alebo ▼ vyberte > Audio Einstellung / Nastavenia audia . 
> Zvoľte možnosť JA / ÁNO , alebo NEIN / NIE , či si pri zlom príjme FM prajete prehrávanie iba v 
mono. 
> Výber potvrďte tlačidlom OK. 
 
11.6 Uloženie FM staníc 



Do pamäte je možné uložiť až 10 staníc v pásme FM. 
Uložené stanice zostávajú v pamäti uložené aj po 
výpadku napájania. 
> Nastavte požadovanú stanicu. 
> Stlačte jedno z číselných tlačidiel 1 ... 10 a držte. Na displeji sa ukáže " gespeichert / uložené.". 
> Ak chcete uložiť inú stanicu, opakujte tento proces. 
 
11.7 Prehrávanie uloženej stanice 
> Stlačte číselné tlačidlo zodpovedajúce požadovanej pozícii 1 ... 10. 
Pokiaľ nie je na tejto pozícii uložená žiadna stanica, zobrazí sa číslo zvoleného programu a 
" Speicherplatz leer / Prázdne miesto". 
 
11.8 Odstránenie uloženej stanice 
> Uložením iné stanice na požadovanú pozíciu. 

12 Bluetooth 

 
12.1 Aktivácia režimu Bluetooth 
> Stláčaním MODE, kým sa na displeji neobjaví Bluetooth . 
Alternatívne: 
> Stlačte tlačidlo MENU a v hlavnom menu zvoľte Bluetooth . 
Ak ste v podmenu , vyberte hlavné menu, ako je popísané v kapitole 6.1. 
V stavovom riadku na displeji je režim spárovanie indikovaný blikajúcim. 
Ak bolo DigitRadio 110 IR už spojené s iným zariadením, ktoré je opäť v dosahu, spojenie sa 
automaticky obnoví. 
 
12.2 Párovanie 
> Aktivujte režim Bluetooth na vašom hudobnom prehrávači, telefónu, alebo tabletu. 
Preštudujte prosím, ako povoliť Bluetooth na vašom hudobnom prehrávači, v návode na použitie pre 
zariadenie, ktoré chcete pripojiť k digitálnemu rádiu. 
Upozorňujeme, že k DigitRadio 110 IR môže byť pripojené iba jedno BT zariadenie. 
> Na hudobnom prehrávači otvorte zoznam nájdených Bluetooth zariadení. 
> Zo zoznamu vyberte DigitRadio 110 IR. Ak budete vyzvaní na zadanie kódu PIN, zadajte 
" 0000" (4xnula). 
> Ak je párovanie úspešné, symbol na displeji bude blikať. 
 
12.3 Prehrávanie hudby 
> Zvoľte požadovanú skladbu na hudobnom prehrávači. 
> Zvuk bude teraz reprodukovaný cez DigitRadio 110 IR. 
S kompatibilnými zariadeniami je možné tieto zariadenia ovládať pomocou diaľkového ovládača. 
Dbajte na nastavenie hlasitosti aj na vašom hudobnom prehrávači (napr. Príliš tiché). 
Nezabudnite, že maximálny rozsah Bluetooth spojenie nesmie prekročiť 10 metrov, aby bola zaistená kvalitná 
reprodukcia. 

13 Pokročilé funkcie 

 
13.1 Časovač vypnutia 
> Stlačte tlačidlo MENU a vyberte v hlavnej ponuke Schlummer / Časovač vypnutia . 
Ak ste v podmenu , vyberte hlavné menu, ako je popísané v kapitole 6.1. 
> Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ môžete nastaviť časovač vypnutia v krokoch po 15, 30, 45, 60 
minútach po ktorých sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu. 
Alternatívne: Stlačte tlačidlo SLEEP. 
V stavovom riadku na displeji sa zobrazí ikona hodín a bude k dispozícii až kým, sa rádio neprepne do 
pohotovostného režimu. 



 
13.2 Budík 
> Stlačte tlačidlo MENU a v hlavnej ponuke vyberte Wecker / Budík . 
Ak ste v podmenu , vyberte hlavné menu, ako je popísané v kapitole 6.1. 
13.2.1 Nastavenie budíka 
Ak chcete použiť funkciu budíka, musí zariadenie zostať pripojené na zosilňovači, alebo inom 
zariadení na prehrávanie zvuku. 
Budík môže fungovať iba vtedy, keď je nastavený správny čas. Po výpadku prúdu, je potrebné 
nastaviť hodiny znova. 
Čas môžete nastaviť buď ručne, alebo automaticky aktualizovať cez DAB vysielanie, alebo cez 
internet. Viac informácií nájdete v bode 14.3. 
 
> Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ zvoľte jeden z budíkov Wecker / Budík 1 , alebo Wecker / Budík 2 a 
potvrďte stlačením tlačidla OK . 
> Potom pokračujte postupne cez všetky body. Potvrďte každú položku tlačidlom OK: 
Opakovanie > Aus / Vypnuté, täglich / Denne, Einmal / Raz, Wochenende / Víkendy, Werktage / 
Pracovné dni. 
Čas> pomocou tlačidiel ▲ / ▲ a ◄ / ► nastavte čas, v ktorom si prajete prebudiť. 
Režim budenia> Summer , Internetové Rádio, DAB, FM . 
Program> Posledné počúvaný, alebo program, ktorý ste umiestnili pod číselnými tlačidlami 1 ... 10. 

Hlasitosť> Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ nastavte požadovanú hlasitosť. 
> Ak chcete budík nastaviť, vyberte možnosť Speichern / Uložiť . 
Budík sa aktivuje podľa nastavenia denne, raz, cez víkendy, alebo v pracovné dni. V stavovom riadku 
sa potom objaví ikona budíka so zodpovedajúcim počtom aktívnych budíkov 
 
13.2.2 Odstránenie budíka po alarmu 
> Pre vypnutie alarmu stlačte tlačidlo Zap ./ Vyp . 
> Stlačením tlačidla SNOOZE aktivujte odložené budenie. Stláčaním SNOOZE si môžete vybrať dĺžku 

pauzy 5, 10, 15 alebo 30 minút. 
Ak bolo nastavené opakovanie, budík sa zase zapne v nastavenom čase. Na displeji sa preto je stále 
zobrazuje výstražné znamenie. 
 
13.2.3 Odstránenie budíka 
> V Menu vyberte požadovaný budík a vypnite ho: Weckers > Wiederholung : Aus / Vyp . 

14 Nastavenie systému 

 
14.1 Ekvalizér 
> Stlačte tlačidlo MENU a v hlavnom Menu vyberte > Systemeinstellungen / Nastavenie 
systému> Equalizer / ekvalizér. 
Ak ste v submenu , vyberte hlavnú ponuku, ako je popísané v kapitole 6.1. 
Tu môžete vykonať rôzne nastavenia ekvalizéra pre nastavenie zvuku podľa vašich požiadaviek. 
Máte na výber tieto možnosti: 
Normal / Normálne, Mittiga / Stredový, Jazz, Rock, Soundtrack , Klassik / Klasika, Pop, 
Nachrichten / Hovorené slovo a Mein EQ / Vlastné nastavenia. 
 
14.1.1 Vlastné nastavenia EQ 
> V Menu vyberte Ekvalizér> Meine EQ- Einstellungen / Moje nastavenia EQ. 
> Zvoľte, či chcete zvýšiť, alebo znížiť Bass / Basy, a / alebo Hohen / Výšky. 
> Zmeňte hodnotu pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ a stlačte OK. 
Toto nastavenie môžete kedykoľvek načítať pomocou Mein EQ. 
 
14.2 Nastavenie internetu 
> Stlačte tlačidlo MENU a v hlavnom Menu vyberte Systemeinstellungen > Interneteinstellungen / 
Nastavenie systému> Nastavenie Internetu. 



Ak ste v submenu , vyberte hlavnú ponuku, ako je popísané v kapitole 6.1. 
V tejto ponuke nájdete niektoré nastavenia a informácie o pripojenie k internetu. 
> Zvoľte Netzwerkassistent / Sprievodca nastavením siete , a natavte bezdrôtové pripojenie Wi -

 Fi . 
Sprievodca inštaláciou siete zobrazia všetky bezdrôtové siete v dosahu. Vyberte požadovanú Wi -
 Fi sieť, stlačte tlačidlo OK a zadajte príslušné heslo pomocou virtuálnej klávesnice. Potom vyberte a 
stlačte tlačidlo OK. Ak bolo zadané heslo správne, zariadenie sa pripojí k tejto sieti. Existenciu 

pripojenie overíte ukazovateľom signálu na displeji. 
Ak chcete nastavenia zrušiť, vyberte a stlačte tlačidlo OK. 
Pomocou môžete odstrániť posledné zadané písmeno a opraviť ho. 
 
14.2.1 WPS-Pripojenie 
> Vyberte nastavenie WPS Aufbau , ak je vás router podporuje. To umožňuje priame pripojenie 

k routeru , bez toho aby ste museli zadávať heslo. 
Ako aktivovať WPS na vašom routeru nájdete v návode na použitie tohto zariadenia. 
> Začnite stlačením príslušného WPS tlačidla na routeri 
> Na DigitRadiu s tlačte tlačidlo . Dbajte na poznámky na displeji. 
> Ak váš router podporuje iba WPS-PIN , vyberte PIN DigitRadia a zapíšte si PIN zobrazený na 
displeji. Tento PIN potom musí byť zadaný do routeru . 
Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o aktuálnom pripojení, zvoľte Einstellungen anzeigen / 
Informácie na displeji. 
Zvoľte Manuelle Einstellung / Manuálne nastavenie, ak chcete parametre vašej siete 
nakonfigurovať manuálne. Dbajte na poznámky na obrazovke. 
Zvoľte Netzwerkprofil löschen / Odstrániť profil siete , ak chcete odstrániť aktuálnu spojenie. 
 
14.3 Nastavenie času 
> Stlačte tlačidlo MENU a v hlavnom Menu vyberte Systemeinstellungen > Zeiteinstellungen / 
Nastavenie systému> nastavenie času. 
Ak ste v podmenu , vyberte hlavné menu, ako je popísané v kapitole 6.1. 
> Pre manuálne nastavenie času a dátumu hrvoľa Zeit - / Datumseinstellung / Nastavenie Času- / 
Data. 
Tlačidlami ◄ alebo ► vyberte požadovanú hodnotu. Zmeňte ju tlačidlom ▼ alebo ▲. 
> Potvrďte stlačením tlačidla OK. 
> Zvoľte Zeit / Čas a Dátum a zadajte, či sa aktualizácia času budú vykonávať automaticky z DAB 
alebo internetu, alebo ak chcete toto zadávať ručne. 
> Vyberte Aktualsisieren von DAB-aktualizácie z DAB /, Aktualisieren von NET-aktualizácie z 
Internetu, alebo Keine Aktualisierung / Žiadna aktualizácia. 
> Pod Format einst / Nastavenie formátu môžete zvoliť 12, alebo 24 hodinový formát. Výber potvrďte 
stlačením tlačidla OK. 
> Pod Zeitzone / Časové pásmo, vyberte aktuálne časové pásmo, v ktorom sa práve nachádzate. 
> Pod Sommerzeit / Letný čas určite, či má byť letný čas aktívne. 
 
14.4 JAZYK 
> Stlačte tlačidlo MENU a v hlavnom Menu vyberte Systemeinstellungen > Sprache / Nastavenie 
systému> Jazyk. 
Ak ste v podmenu , vyberte hlavné menu, ako je popísané v kapitole 6.1. 
> Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte jazyk a voľbu potvrďte stlačením tlačidla OK. 
Slovenský a Slovenskom jazyk nie je v ponuke. 
 
14.5 Továrenské nastavenia 
Táto funkcia umožňuje obnoviť nastavenia z výroby, napr. Ak zmeníte umiestnenie zariadení, napr. pri 
sťahovaní, prípadne chcete prečistiť zoznam od neaktívnych staníc. Pomocou továrenského 
nastavený odstránite zo zoznamu všetky stanice a spustíte nové vyhľadávanie kanálov. 
> Stlačte tlačidlo MENU a v hlavnom Menu vyberte Systemeinstellungen > Werkseinstellung / 
Nastavenie systému> Výrobné nastavenia. 
Ak ste v podmenu , vyberte hlavné menu, ako je popísané v kapitole 6.1. 
> Voľbu potvrďte stlačením tlačidla OK. 
> Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte Ja / Áno potvrďte kontrolnú otázku stlačením tlačidla OK. 



Všetky stanice a predtým uložené nastavenia budú zmazané. Po resete môžete spustiť sprievodcu 
nastavením, alebo ho preskočiť (bod 14.7). 

14.6 Aktualizácia Software 
Čas od času, je vhodné vykonať aktualizáciu softvéru, najmä za predpokladu, že aktualizácie 
obsahujú 
vylepšenia, alebo opravy chyb.Díky možnosti aktualizácie SW je vaša DigitRadio vždy aktuálne. 
> Stlačte tlačidlo MENU a v hlavnom Menu vyberte Systemeinstellungen > Software update / 
Nastavenie systému> Aktualizácia softvéru. 
Ak ste v podmenu , vyberte hlavné menu, ako je popísané v kapitole 6.1. 
> Zvoľte Auto-Update, ak chcete, by zariadenie automaticky a pravidelne kontrolovalo dostupnosť 
nových verzií softvéru. 
> Zvoľte Jetzt prüfen / Okamžitá aktualizácia ak chcete ihneď skontrolovať, ak je k dispozícii novšia 

verzia softvéru. 
Ak je nová aktualizácia softvéru k dispozícii a bude prehraná, postupujte podľa pokynov na displeji. 
Ak chcete nájsť nové aktualizácie softvéru a stiahnuť ich, musí byť digitálne rádio pripojené na 
internet. Nikdy nevypínajte digitálne rádio, alebo router počas procesu aktualizácie. Môže dôjsť k 
nevratnému poškodeniu! 
 
14.7 Sprievodca nastavením 
> Stlačte tlačidlo MENU a v hlavnom Menu vyberte Systemeinstellungen > Einrichtungsassistent / 
Nastavenie systému> Sprievodca nastavením. 
Ak ste v podmenu , vyberte hlavné menu, ako je popísané v kapitole 6.1. 
Pri prvom zapnutí sa sprievodca nastavením spustí automaticky. 
> Vyberte Jetzt ausführen / Spustiť Teraz , keď sa na displeji zobrazí JA / ÁNO . Nastavením budete 

vedení krok za krokom. 
Ak zvolíte Nein / Nie , sprievodca nastavením bude ukončený a potrebné nastavenia bude potrebné 

zadať 
manuálne. 
> Pod položkou Dátum / Zeit -čas, vyberte požadovaný formát zobrazenia dátumu pre zobrazenie 
času 
bod 14.3). 
> V nasledujúcom kroku vyberte zdroj pre aktualizáciu dátumu a času (bod 14.3). 
> Potom vyberte, či je aktuálny letný alebo zimný čas. 

Po nastavení času a dáta budú nasledovať niektoré nastavenia siete (bod 14.2). 
> Uistite sa, že zariadenie je pripojené k požadovanej bezdrôtovej sieti. Nachystajte si prihlasovacie 
údaje. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné vykonať niektoré nastavenia na routeri . V tomto 
prípade naštudujte návod vášho routera . 
Po vyhľadaní dostupných bezdrôtových sietí, sa zobrazí výsledok. 
> Zvoľte požadovanú bezdrôtovú sieť a potvrďte tlačidlom OK. 
Pokiaľ sa jedná o zabezpečenej siete, tak budete vyzvaní na zadanie príslušného prístupového hesla. 
> V tom prípade vyberte zodpovedajúce znak. 
> Vybraný znak potom zadajte stlačením tlačidla OK. 
Takto postupujeme ďalej, až kým nie je v poli celej heslo. 
Označením a potvrdením BKSP , môžete odstrániť posledný znak a zadať ho znova. pole 
Cancel / Zrušiť sa používa k zrušeniu príkazu. 
> Pre dokončenie sprievodcu stlačíte tlačidlo OK, až sa na displeji objaví Einrichtungsassistent 
abgeschlossen / Sprievodca nastavením je kompletný. 
 
14.8 Informácie 
> Stlačte tlačidlo MENU a v hlavnom Menu vyberte Systemeinstellungen > Info / Nastavenia 
systému> Info . 
Ak ste v podmenu , vyberte hlavné menu, ako je popísané v kapitole 6.1. 
> Potvrďte stlačením tlačidla OK. 
> Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru. 
> Pre návrat stlačte tlačidlo MENU. 
 



14.9 Jas displeja 
Intenzitu podsvietenia displeja môžete nastaviť ako pre Prevádzka , tak aj pre režim Standby . 
> Stlačte tlačidlo MENU a v hlavnom Menu vyberte Systemeinstellungen > Beleuchtung ./Nastavení 
systému> Podsvietenie . 

Ak ste v podmenu , vyberte hlavné menu, ako je popísané v kapitole 6.1. 
> Vyberte, či chcete vykonať nastavenie pre Prevádzka / Betrieb , alebo Standby . 
> Teraz môžete nastaviť intenzitu jasu Hoch / Vysoká , Mittel / Stredná , alebo Niedrig / Nízka. 
> Potvrďte tlačidlom OK. 
> Stlačte opäť tlačidlo MENU pre návrat. 

15 Čistenie 
Aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite zariadenie vlhkou handričkou, alebo pod 
tečúcou vodou. Pred čistením vždy odpojte napájací kábel! 
Nepoužívajte akýkoľvek typ čistiaceho prášku s brúsnym účinkom, alebo rozpúšťadlá, ako napríklad 
alkohol alebo benzín. 
Nepoužívajte žiadne z týchto látok: slaná voda, pesticídy, chlór, alebo kyselina, rozpúšťadlá (chlorid 
amónny), alebo čistiaci prášok. 
Prístroj čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá, alkohol, riedidlá, 
atď .; môžu poškodiť povrch prístroja. 
displej: 
Displej čistite mäkkou bavlnenou handričkou. Používajte bavlnené tkaniny a zriedený mydlový roztok 
na báze vody, bez alkoholu. 
Bavlnenou handričkou zľahka utrite povrch, kým nie je úplne suchý. 

16 Riešenie problémov 
V prípade, že zariadenie nefunguje ako má, môžu vám pomôcť nasledujúce tabuľky:  

 
Symptom Možná príčina / Náprava 
 
Zariadenie sa nezapne. 

 
Prístroj nie je napájaný. Riadne pripojte napájací kábel do zásuvky. 

Nie je počuť žiadny zvuk. Zvýšte hlasitosť. Zapnite zariadenie pre prehrávanie, alebo je pustite 
hlasnejšie. Je zvolený zlý zdroj signálu. 

Displej sa nezapne. Odpojte od napájania a znova zapnite. 
Nefunguje diaľkové ovládanie. Nesprávne vložené, alebo slabej batérie. Skontrolujte polaritu, vymeňte 

batérie. IR spojenie je prerušené. 
Odstráňte predmety, ktoré sa nachádzajú medzi diaľkovým ovládačom a 
jednotkou. Príliš veľká vzdialenosť. Max, vzdialenosť od jednotky je asi 6 
m. 

  
Ak sa vám nedarí problém vyriešiť a pretrváva aj potom, čo ste skúsili odstrániť ťažkosti pomocou tejto 
tabuľky, obráťte sa na svojho predajcu, špecializovaný servis, alebo výrobca. 
  

17 Technické údaje / Pokyny výrobcu 
Zmeny a omyly vyhradené. Uvedené rozmery sú približné.  
 

 
možnosti príjmu 

 
Internet, DAB / DAB + a FM 

napájanie AC vstup: 100-240V, 50- 60Hz 
DC výstup: 6V, 500mA 

Frekvenčný rozsah FM: 87.5-108MHz 
DAB / DAB +: 174.928 - 239.200 MHz 

spotreba 3W (Max) 
Rozmery 130mm x 42mm x 95mm 
 


