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Důležité bezpečnostní pokyny 

1. Přečtěte si tyto pokyny. 
2. Dodržujte tyto pokyny. 
3. Dodržujte všechna upozornění. 
4. Postupujte podle pokynů. 
5. Reproduktor nepoužívejte v blízkosti vody. 
6. Očistěte pouze suchou látkou. 
 
VÝSTRAHA: ZPŮSOB SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU 
NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 
NEVYSTAVUJTE 
ZAŘÍZENÍ VE VLHKU, NEBO VLHKOSTI. 
 

 
Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem, požáru apod.: 
1. Neumisťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiné 
přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo. 
2. Neblokujte ventilační otvory jednotky. 
3. Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající kapalině. Na zařízení neumisťujte žádné 
předměty naplněné kapalinami, např. jako jsou vázy apod. 
4. Nepokládejte na přístroje žádné velké zatížení, mohlo by dojít k pádu a způsobení zranění, nebo 
poškození zařízení. 
5. Přečtěte si prosím, označení ohledně příkonu a dalších bezpečnostních informací na štítku na zadní 
straně přístroje. 
6. Toto zařízení je určeno k použití pouze s dodaným napájecím zdrojem. 
7. Chraňte napájecí šňůru před prasknutím, nebo ohnutím zvláště u zástrček, zásuvek a dalších míst, 
kde vystupují ze zařízení. 
8. Nikdy neodpojujte přístroj táhnutím za šňůru. Zástrčku vždy pevně uchopte za k tomu způsobený 
konec a vytáhněte ze zásuvky. 
9. Všechny elektrické šňůry, které byly poškozené, ihned opravte, nebo vyměňte. Nepoužívejte šňůru, 
na které jsou trhliny, nebo vykazuje poškození oděrem po její délce, konektoru, nebo jiné části. 
10. Aby se zabránilo nebezpečí požáru, nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tuto zástrčku s 
prodlužovacím kabelem, nebo jinou zásuvkou, pokud nelze kontakty zcela zasunout.  
11. Během bouřek, nebo pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte zařízení z elektrické 
sítě. Tím zabráníte možnému poškození jednotky bleskem a přepětím. 
12. Nepokoušejte se sami provádět žádné servisní práce. Otevřením nebo vyjmutím skříně, 
můžete být vystaveni nebezpečnému napětí, nebo jinému nebezpečí. Jakékoliv servisní práce by měly 
být prováděné kvalifikovanými techniky. 
13. Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým rušením. 
Pokud tomu tak je, jednoduše resetujte výrobek tak, aby pokračoval v normálním provozu podle 
návodu k obsluze. V případě, že zařízení stále nefunguje, použijte produkt na jiném místě. 
14. Prostředek odpojení tohoto přístroje od síťového napájení je zástrčka adaptéru. Odpojené zařízení 
musí zůstat snadno přístupné a ovladatelné.  
15. Baterie dálkového ovládání nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční svit, požár 
apod. 
16. Pokud je baterie nesprávně vyměněna, hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie nahraďte pouze stejným 
nebo ekvivalentním typem. 
17. V zájmu bezpečnosti a zamezení zbytečné spotřeby energie, nikdy neopouštějte zapnutý přístroj a 
nenechávejte ho bez dozoru po delší dobu, např. přes noc, během dovolené, nebo 
jste-li mimo domov. Přístroj vypněte a odpojte napájení z elektrické zásuvky. 
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Vaše rádio 

 
Čelní pohled 
 

 
 

 
1.  USB pro nabíjení mobilních zařízení a přehrávání médií. 

2.  VOLUME/  Stiskněte pro zapnutí rádia, nebo přepnutí do pohotovostního režimu. 
 Otočením nastavte úroveň hlasitosti. 
3.  Knoflík SCROLL/SELECT/SNOOZE 
 Otočte pro procházení v nabídce. 
 Stisknutím tlačítka potvrďte výběr. 
 Stiskněte pro aktivaci funkce odloženého buzení  
4.  Tlačítko MUTE 
 Stisknutím tlačítka vypnete rádio. 
 Druhým stisknutím obnovíte zvuk. 
5.  Tlačítko MODE 

 Stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi režimy: internet, Spotify, hudební přehrávač,  DAB, 
 FM, CD, Bluetooth a AUX IN. 
6.  Tlačítko MENU. Stiskněte pro zobrazení Menu, nebo jeho ukončení. 
7.  Tlačítko ALARM: Stiskněte pro nastavení budíku. 
8.  Tlačítko SLEEP: Stiskněte pro nastavení časovače vypnutí. 
9.  Tlačítko ZPĚT: Stisknutím tlačítka se vrátíte k předchozí možnosti/kroku. 
10.  Tlačítko PRESET 
 Stiskněte a podržte pro uložení oblíbené stanice. 
 Stiskněte pro spuštění oblíbené stanice. 
11.  Tlačítko INFO: Stisknutím zobrazíte informace o programu. 
12.  Stisknutím tlačítka přeskočíte na předchozí skladbu v režimu Spotify, přehrávače 
 hudby, CD a Bluetooth. 
 Stiskněte a podržte pro rychlý zpětný chod hudebního přehrávače a CD. 
13.  Tlačítko 

 Stisknutím tlačítka pozastavíte nebo přehrajete skladbu v režimu Spotify, přehrávače 
 hudby, CD a Bluetooth. 
14.  Zásuvka pro vložení CD 
15.  Tlačítko 

 Stisknutím tlačítka přeskočíte na další skladbu v režimu Spotify, přehrávače hudby, CD a 
 Bluetooth. 
 Stiskněte a podržte pro rychlé převíjení dopředu v režimu hudebního přehrávače a CD. 
16.  Tlačítko: Stisknutím tlačítka zastavíte přehrávání v režimu CD. 
17.  Snímač dálkového ovládání 
18.  Tlačítko: Stiskněte pro vysunutí CD ze slotu pro CD. 
19.  Displej  
20.  Reproduktory 

 
 
 



Pohled shora 
 

 
1. Snímač NFC 
 
Zadní pohled 

 
 
1. DAB / FM anténa 
2. Zásuvka pro sluchátka 
3. Zásuvka AUX IN 
4. Zdířka DC IN 
5. Zásuvka LAN 
 
 
 
 
 
 
Dálkové ovládání 

1. Zapnutí rádia / pohotovostní režim.  
2. Vysunutí CD ze slotu pro CD. 
3.  
● Stisknutím tlačítka přeskočíte na předchozí skladbu v programu 
Spotify, hudebním přehrávači, režimu CD a Bluetooth. 
● Stisknutím a podržením tlačítka zrychlíte zpětné přehrávání v režimu 
hudebního přehrávače, CD a Bluetooth. 
4. Stiskněte pro pozastavení, nebo přehrávání aktuální skladby 
v režimu Spotify, přehrávače hudby, CD a Bluetooth. 
5. Stisknutím tlačítka zastavíte přehrávání skladby v režimu CD. 
6.  
● Stisknutím tlačítka přeskočíte na další skladbu v aplikaci Spotify, 
hudební přehrávač, režimu CD a Bluetooth. 



● Stisknutím a podržením tlačítka zahájíte rychlé převíjení dopředu v hudebním přehrávači, režimu CD 
a Bluetooth. 
7. Opakovaným stisknutím tlačítka nastavte režim přehrávání  
Opakovat jednou / Opakovat vše / Náhodné / žádné v režimu CD. 
8. Tlačítko MENU 

Stiskněte pro zobrazení, nebo ukončení nabídky. 
9. Tlačítko OK. Stisknutím tlačítka potvrďte výběr. 

10. Navigační tlačítka nahoru, dolů, zpět a vpřed. 
11. Tlačítko ZPĚT. Stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí 

nabídku v menu. 
12. Tlačítko SCAN. Stisknutím tlačítka vyhledáte DAB a FM stanice. 

13. Stisknutím tlačítka vypnete, nebo obnovíte zvuk rádia. 
14. MODE: Stisknutím tlačítka přepnete mezi internetem, Spotify, 

hudebním přehrávačem, DAB, FM, Bluetooth a AUX IN. 
15. Tlačítka VOL +/- pro nastavení hlasitosti. 
16. Tlačítko INFO. Stisknutím zobrazíte informace o stanici. 
17. Stiskněte pro nastavení budíku 1. 
18. Stiskněte pro nastavení budíku 2. 
19. Stiskněte pro aktivaci odloženého buzení, když zazní budík. 
20. Stisknutím tlačítka nastavíte čas spánku. 
21. Tlačítka předvoleb 1-12 
● Stisknutím a podržením uložíte stanici předvolby. 
● Stisknutím tlačítka vyvoláte uloženou předvolbu stanice. 
 
Výměna baterií: 

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie na zadní straně 
dálkového ovládání. 
2. Nainstalujte 2ks nových baterií velikosti AAA s ohledem na vyznačenou polarizaci. 

✍ Upozornění: Nepokoušejte se nabíjet baterie, které k tomu nejsou určené, nemixujte různé typy 

baterií a nemíchejte spolu staré a nové baterie. Staré baterie likvidujte ekologicky. 
3. Zavřete kryt prostoru pro baterie. 
 
Začínáme 

Opatrně vyjměte rádio z krabice. Balení doporučujeme uchovat pro budoucí použití. 
 
Co najdete uvnitř balení 

∎ 1x Hlavní jednotka  

∎ 1x Napájecí adaptér  

∎ 1x Dálkové ovládání + alkalická baterie AAA 2 x 
∎ 1x Návod k obsluze  
 
Umístění rádia 

Umístěte rádio na rovný / stabilní povrch, který není vystaven vibracím. 
 
Vyhněte se následujícím místům: 

∎ Pokud bude přístroj vystaven přímému slunečnímu záření. 

∎ Pokud se zařízení nachází blízko tepelných zdrojů. 

∎ Pokud je vysoká vlhkost a špatná ventilace. 
∎ Kde je prach. 

∎ Je-li vlhké, nebo existuje možnost, že na jednotku vyteče, nebo vystříkne voda. 
 
Nastavení LAN (připojení k síti pomocí kabelu): 
● Ujistěte se, že internetové prostředí je připraveno a síťové nastavení pro LAN je k dispozici  
(Doporučujeme ADSL, nebo kabelové modemy). 
● Chcete-li najít MAC adresu LAN rádia, postupujte podle následujících pokynů: Hlavní menu -
 Nastavení systému - Síť - Nastavení zobrazení - MAC adresa. 
 
Nastavení bezdrátové sítě Wi-Fi 
● Potřebujete širokopásmové připojení k internetu. 



● Bezdrátový přístupový bod (Wi-Fi) připojený k širokopásmovému internetu, nejlépe prostřednictvím 
routeru. 
● Je-li bezdrátová síť konfigurována tak, aby používala WEP (Wired Equivalent Privacy), nebo 
chráněný přístup na Wi-Fi (WPA), potřebujete znát WEP, nebo WPA heslo, aby bylo možné zařízení 
připojit. 
● Pokud je bezdrátová síť konfigurována pro důvěryhodné stanice, budete muset zadat  
MAC adresu rádia do bezdrátového přístupového bodu (routeru). Chcete-li najít MAC adresu rádia, 
jděte do menu a zvolte: Hlavní nabídka - Systémové nastavení - Síť - Ukázat  zobrazení - Adresa 
MAC. 

Než budete pokračovat, ujistěte se, že je bezdrátový přístupový bod napájen a připojen 
k širokopásmovému internetu, nebo že váš LAN kabel funguje dobře. Přečtěte si pokyny k obsluze 
vašeho bezdrátového routeru. 
 
Nastavení antény 
Abyste zajistili co nejlepší příjem v DAB a FM rádia, roztáhněte anténu po celé délce. Pro dosažení 
nejlepšího příjmu, může být nutné změnit umístění rádio, nebo antény. 
 
Zapnutí / vypnutí  
Do konektoru DC IN na zadní straně přístroje, připojte koncovku kabelu z dodaného napájecího 

adaptéru. Potom zasuňte napájecí adaptér do síťové zásuvky. 
 

Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko ON/OFF (1) na dálkovém ovladači, nebo VOLUME/  na 
zařízení. Pro přepnutí jednotky do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko ON/OFF (1), nebo 

VOLUME/  na zařízení.  

 
Chcete-li přístroj úplně vypnout, odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky. 
 
Automatický pohotovostní režim rádia 

Aby se zabránilo zbytečné spotřebě energie, po 15 minutách nečinnosti se rádio automaticky přepne 
do pohotovostního režimu. 
 
Nabíjení z portu USB 
USB port je určen pro přehrávání hudebních souborů a nabíjení mobilních zařízení (například MP3 
přehrávače, mobilní telefon atd.).  
USB konektor dodává 5 V DC, s nabíjecím proudem až do 1000 mA (1 A). 
Pro připojení mobilního zařízení k portu USB použijte USB kabel (není součástí dodávky). Po připojení 
k USB portu se externí mobilní zařízení začne nabíjet. 

 

✍ Poznámka: USB port  je vhodný pouze pro nabíjení mobilního telefonu 5V 1A (nebo méně). 

Nabíjení je podporováno ve všech režimech, kromě režimu Přehrávač hudby. V režimu Přehrávač 
hudby slouží USB port pouze pro přehrávání médií. 
 
Ovládání hlasitosti 

Hlasitost rádia nastavte otáčením tlačítka VOLUME/  na zařízení. Otočením proti směru hodinových 

ručiček snížíte hlasitost, otočením ve směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte. 
 
Používání sluchátek 
Budete potřebovat sluchátka se stereo konektorem o průměru 3,5 mm. Zásuvka sluchátek 

se nachází na zadní straně jednotky. Sluchátka nejsou dodávána s tímto rádiem. 
Před připojením sluchátek snižte hlasitost. Pomalu zvyšujte hlasitost na požadovanou úroveň. 
 
Upozornění: dlouhodobé vystavení hlasité hudbě může způsobit poškození sluchu. Nejlepší je 
vyhnout se extrémní hlasitosti při používání sluchátek, a to zejména po delší dobu. 
 
 

 
 
 



Průvodce nastavením 
1. Pro prvním zapnutí se na displeji zobrazí obrazovka "Průvodce nastavením". 
 

 
 
2. Stiskněte ovladač SCROLL / SELECT / SNOOZE pro výběr možnosti "YES" a zahájení 

instalace. Zde nastavíte např.: 
 
Datum a čas 
Nastavte 12, nebo 24 hodinový formát 
 
Automatická aktualizace 

Aktualizujte hodiny ze zvoleného zdroje: 
 
● Aktualizace z DAB 
● Aktualizace z FM 
● Aktualizace ze sítě 
 Zvolte časové pásmo a letní čas. 
● Žádná aktualizace 
 Nastavte manuálně datum a čas. 
 
Neustálé připojení k síti 

Slouží pro připojení k síti zejména v režimu mimo internet (např. DAB, FM, CD, Bluetooth, nebo AUX 
IN), abyste mohli používat funkce Spotify a Multiroom po celou dobu. 
Zvolte ANO nebo NE. 
 
3. Průvodce nyní vyhledá dostupné bezdrátové sítě. Po ukončení vyhledávání se zobrazí seznam 
dostupných sítí. 
 

 
 
Zařízení podporující připojení přes WPS (Wi-Fi Protected Setup) jsou v seznamu označena jako 
[WPS]. 
 
4. Otáčejte knoflíkem SCROLL / SELECT / SNOOZE a poté stisknutím potvrďte bezdrátovou síť, ke 
které se chcete připojit. 
 
1) Pokud je požadováno heslo (heslo) WEP / WPA, rádio vás požádá o zadání WEP / WPA 



kód a zobrazte obrazovku pro zadání hesla následujícím způsobem: 

 
 

✍ Poznámka: Není-li vyžadováno heslo (WEP / WPA) rádio se do sítě připojí automaticky. 

 
A. Otočením tlačítka SCROLL/SELECT/SNOOZE vybíráte požadovaný znak,  
stiskem tlačítka SCROLL/SELECT/SNOOZE výběr požadovaného znaku potvrdíte. 
 

✍ Poznámka: WEP / WPA šifrování rozlišuje velká a malá písmena. 

 
B. Pokud napíšete chybný znak, vyberte BKSP chybný znak odstraníte. 
 

✍ Poznámka: BKSP = Backspace;  CANCEL znamená návrat na předchozí krok; 

Rádio automaticky uloží WEP / WPA kódy, takže je není nutné zadávat znovu. 
 
C. Po dokončení zadávání hesla, najeďte tlačítkem SCROLL/SELECT/SNOOZE 
na  OK  a poté tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE stiskněte. Jsou-li zadány správné údaje, rádio je 

nyní připojeno k bezdrátové síti 
 
2) Chcete-li vytvořit spojení přes WPS, vyberte požadovanou síť a stiskněte 
tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE. Rádio pak nabídne možnost iniciovat WPS. 
Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE a vyberte jednu z možností: Push Button, Pin and 
Skip WPS a stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 

Push Button / Stiskněte tlačítko Na vzdálené stanici (např. routeru) musíte spustit 
skenování WPS. 
Pokyny naleznete v příručce pro váš router, nebo 
přístupové body (AP). 
Poté, co jste to provedli, stiskněte 
tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE 

Na rádiu a obě zařízení vytvoří spojení. 
 

Pin Rádio vytvoří osmimístné číslo, které musíte 
zadat do vzdálené stanice (routeru). 
Po zadání PINu stiskněte 
tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE 
pro vytvoření spojení mezi oběma zařízeními. 
 

Skip WPS / Přeskočit WPS 
 

Kromě připojení WPS můžete také vytvořit 
připojení pomocí předem sdíleného 
klíče. Požadovaný klíč je často zapnutý 
na zadní straně směrovače, nebo je můžete 
definovat sami. 
Tato metoda se automaticky používá pro sítě bez 
WPS. Vy můžete vyvolat funkci před sdíleným 
klíčem v síti s protokolem WPS 
výběrem položky nabídky "Přeskočit WPS". 
Nyní by se mělo zobrazit vstupní pole. Můžete 
zadat požadovaný klíč 
(PSK) otočením a 
stisknutím knoflíku SCROLL/SELECT/SNOOZE, 



a pak vyberte "OK" a stiskněte 
tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE. Rádio by 

mělo být nyní připojeno do sítě. 
 

 
 
5. Chcete-li se připojit pomocí kabelu, otočte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE, vyberte položku 
[Wired] a pak stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. Na displeji se zobrazí 
"Čekání na Ethernet ". Připojte kabel LAN k LAN konektoru na zadní straně rádia. Nyní je rádio 

připojeno k síti. 
 
6. Dokončete průvodce nastavením a znovu stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE. 
 

Režim internetového rádia 
 
1. Po dokončení "Průvodce nastavením" se na displeji se zobrazí "Hlavní 
menu". Tlačítkem SCROLL/SELECT/SNOOZE vyberete Internet radio. 
 

 
 
2. Bude zvýrazněn seznam stanic/station list, potvrďte stiskem tlačítka SCROLL/SELECT/SNOOZE. 
 

 →  
 
3. Poté přejděte na požadovaný výběr stanic. Nebo pokud se nepodařilo připojit k síti, prosím 
proveďte následující: 
A. Zkontrolujte router, zda funguje normálně nebo ne; 
B. Přemístěte rádio místa, kde je silnější signál. 
C. Zkontrolujte, zda je správně zadáno heslo. 
 
Lokalita - Místní "země" 
Místní "země" se změní podle aktuální polohy (např. Local Austrálie). Zobrazí se 

místních stanice podle vaší aktuální polohy. 
 
1. Chcete-li poslouchat místní stanice, stiskněte tlačítko MENU - Seznam stanic - Místní 'Země', a 
stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 



 →  
 
2. Nyní budou uvedeny žánry stanic. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE a vyberte žánr. 
Poté stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 
 
3. Otočením ovladače SCROLL/SELECT/SNOOZE vyberte požadovanou stanici a stiskněte tlačítko 
SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení vybrané stanice. 

 
Výběr stanice pomocí možnosti Stanice (Stations) 

 
Nabídka Stanice (Stations) umožňuje vybrat stanici podle: Regionu, Žánru, Oblíbené stanice, nebo 
Nové stanice, nebo vyhledávání (search) stanic. 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU - Seznam stanic - Stanice a stiskněte SCROLL/SELECT/SNOOZE pro 

potvrzení. 
 

 →  
 
2. V nabídce "Stanice": 
 
∎ Location/region: umožňuje vybrat si z rozhlasových stanic, podle libovolné země v seznamu. 
 
 A. Zatímco je zvýrazněno "Location/region", stiskněte  SCROLL/SELECT/SNOOZE pro 
 potvrzení. 
 
 B. Otáčením knoflíku SCROLL/SELECT/SNOOZE  vyberte požadovanou oblast a  pak 
 stiskněte SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 
 
 C. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE a vyberte zemi, kterou jste chtěli  a 
 stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

  
 D. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE, vyberte požadovanou stanici a  poté 
 stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení.  
 Stanice se začne přehrávat. 
 
∎ "Genre/Žánr" umožňuje vybrat rozhlasové stanice podle jejich obsahu, například klasická hudba, 

rock, sport, zprávy atd. 
 
 A. Zatímco je zvýrazněno "Genre/Žánr", stiskněte  SCROLL/SELECT/SNOOZE pro 
 potvrzení. 
 



 B. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE, vyberte požadovaný žánr a  poté 
 stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 
 
 C. Otočením ovladače SCROLL/SELECT/SNOOZE vyberte možnost All 
 stations/Všechny stanice, Higlihted stations/nejoblíbenější, nebo země, kterou jste  chtěli, 
 a poté stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 
  
 D. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE, vyberte požadovanou stanici a  poté 
 stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení.  

 Stanice se začne přehrávat. 
 
∎ "Search stations/Vyhledávací stanice" umožňuje zadat název celé stanice, nebo její část a 
vyhledat stanici. 
 
∎ "Popular stations/Oblíbené stanice" seznam stanic, které mají nejvíce posluchačů. 

 
∎ "New stations/Nové stanice" seznam stanic, které, které začali nedávno vysílat na internetu. 

 

✍ Poznámka: Některé rozhlasové stanice nevysílají 24 hodin denně, a některé stanice nejsou vždy 

on-line. 
 
Výběr programu pomocí podcastů 

 
Podcasty umožňují vybrat podcast z kategorií: Location/region, nebo Genre/Žánr, nebo 

Search/vyhledávání podcastů. 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU - Seznam stanic - podcasty , stiskněte 
tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 

→  
 
2. V menu Podcasty : 

∎ Location/Umístění umožňuje poslouchat podcasty z libovolné země, která se vyberte ze seznamu. 
 
 A. Zatímco je zvýrazněno "Location/Umístění", stiskněte 
 SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 
 B. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE, vyberte požadovanou oblast a  poté 
 stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 
 
 C. Otočením ovladače SCROLL/SELECT/SNOOZE vyberte zemi, kterou jste chtěli, a  poté 
 stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

  
 D. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE, vyberte All/Všechny, nebo  Genre/žánr a 
 poté stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení.  
 Stanice se začne přehrávat. 
 
 E. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE, vyberte podcast, který chcete 
 poslouchat. Poté stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení.  
 Podcast se začne přehrávat. 
  



  
∎ "Genre/Žánr" umožňuje vybrat rozhlasové stanice podle jejich obsahu, například Classic 
Rock, Sport, Zprávy atd. 
 
 A. Zatímco je zvýrazněno "Genre/Žánr", stiskněte SCROLL/SELECT/SNOOZE pro 

 potvrzení. 
 
 B. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE, vyberte požadovaný žánr a  poté 
 stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 
 C. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE, vyberte požadovaný podcast a  poté 
 stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení.  
 Stanice se začne přehrávat. 
 
∎ "Search/Vyhledávací podcastů" umožňuje zadat celé, nebo části podcastového jména pro 

nalezení podcastu. 
 
Přístupový kód a FAQ v nabídce "Help/Nápověda" 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU - Seznam stanic - Nápověda a stiskněte tlačítko 
SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 

 
 
2. Otočením ovladače SCROLL/SELECT/SNOOZE vyberte položku Get access codew/Získat 
přístupový kód, nebo nejčastější dotazy (FAQ) a poté stiskněte 
SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení 
 
Získejte přístupový kód 
Používá se při vytváření účtu při registraci rádia na portálu www.wifiradio-frontier.com. 
Viz část "Přidání stanice do složky "Moje oblíbené". 
 
FAQ 
Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE a vyberte nejčastější otázky. 
Stisknutím ovladače SCROLL/SELECT/SNOOZE spusťte FAQ. 
 
Přidání stanice do složky "Moje oblíbené" 
Máte dva způsoby, jak přidat své oblíbené stanice do seznamu "Moje oblíbené". To vám usnadní najít 
stanice, které se vám líbí. 
 
Přidání stanice během poslechu 

 
1. Při poslechu internetové rozhlasové stanice stiskněte a podržte 
SCROLL/SELECT/SNOOZE, dokud se na displeji nezobrazí "Oblíbené přidané". 
 
2. Stanice bude nyní uložena ve složce s názvem "Stanice". Všechny stanice uložené tímto způsobem 
umístěte do složky "Stanice". 
 
 
 
 
 



Přidávání oblíbené stanice přes web 

 
1. Přihlaste rádio k portálu: www.wifiradio-frontier.com. 

 
 
2. Vytvořte přihlašovací údaje k účtu. Je třeba zadat přístupový kód. Přístupový kód naleznete v 
Menu - Seznam stanic - Nápověda - Získat přístupový kód. 

 
 
3. Chcete-li přidat oblíbenou stanici, najděte nejprve stanici a klepněte na ikonu "Přidat". 

 
 
4. Jestliže chcete, aby vaše rádio mělo přístup k vašim novým nastavením, resp. chcete stanici po 
přidání ihned poslouchat, na několik minut rádio vypněte a poté znovu zapněte. 
 
5. Přidané stanice jsou přístupné stisknutím tlačítka MENU - Seznam stanic - Moje oblíbené 
položky. 

 

✍ Upozornění: Obnova "továrního nastavení" nemůže vymazat "moje oblíbené stanice". 

 
Přidání nové stanice do mých "přidaných stanic" 

Přestože internetový rozhlasový portál obsahuje tisíce stanic, možná budete chtít poslouchat 
stanice, které zde nejsou uvedeny. Prostřednictvím portálu www.wifiradio-frontier.com můžete přidat 
vlastní stanice. 
 
1. Navštivte portál www.wifiradio-frontier.com a přihlaste se pod účtem, který jste zaregistrovali při 
přidávání stanice "Moje oblíbené". 



 

 
 
2. Chcete-li přidat vlastní stanici, klepněte na ikonu. 
 

 
 
3. Jestliže chcete, aby vaše rádio mělo přístup k vašim novým nastavením, resp. chcete stanici po 
přidání ihned poslouchat, na několik minut rádio vypněte a poté znovu zapněte. 
 
4. Přidané stanice jsou přístupné stisknutím tlačítka MENU - Seznam stanic - Přidané 
stanice. 
 

✍ Upozornění: Obnova "továrního nastavení" nemůže vymazat "moje oblíbené stanice". 

 
Zobrazení informací o stanici 

Internetové stanice mohou vysílat i další informace. V průběhu přehrávání vysílání, opakovaně 
stiskněte tlačítko INFO, a na displeji se zobrazí informace o stanici: popis, žánr, 

země, spolehlivost, přenosová rychlost, kodek, vzorkovací frekvence, vyrovnávací paměť pro 
přehrávání a datum. 
 
Ukládání stanic do předvoleb / Save to Preset 

Vaše rádio může uložit až 12 oblíbených internetových stanic, pro rychlý přístup. 
. 
1. Během přehrávání oblíbené stanice stiskněte a podržte tlačítko PRESET, dokud se na displeji 
nezobrazí níže uvedené MENU: 
 

 
 
2. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE a procházejte přednastavenými pozicemi  1-12. 

 
3. Zvolte jedno číslo předvolby a poté stiskněte SCROLL/SELECT/SNOOZE, na displeji se zobrazí 



'Saved/Předvolba uložena'. 

 
4. Na displeji se zobrazí číslo předvolby "P # ". 
 
Vyvolání přednastavené stanice 

 
1. Stisknutím tlačítka PRESET zobrazíte uložené přednastavené stanice. 

 

 
 
2. Otočením ovladače SCROLL/SELECT/SNOOZE  vyberte přednastavenou stanici, kterou chcete 
přehrát, a poté stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 
 
3. Pokud se zobrazí 'Preset Empty', není na této pozici uložena žádná stanice. 
 
 

Spotify 
Spotify vám přináší miliony písní. Umělci, které milujete, připravené seznamy skladeb 
pro každou náladu a příležitost, nejnovější hity a nové objevy jen pro vás. 
 
S funkcí Spotify Connect můžete tuto hudbu přehrávat a ovládat bezdrátově. Vyberte hudbu v 
smartphonu, nebo tabletu a naslouchejte ji přímo v rádiu. 
 
* Dostupnost služeb ve vaší zemi naleznete na adrese 
www.spotify.com 
 
Pomocí Spotify Connect 
Vaše rádio má vestavěná připojení ke Spotify. To vám umožňuje 
ovládat přehrávání hudby na vašem rádiu přes aplikaci Spotify 
na smartphonu, nebo tabletu. 
 
Poslech je bezproblémový - můžete volat, hrát hry, sledovat 
video, dokonce i vypínat telefon, vše bez přerušení hudby. Je to 
nelepší způsob, jak poslouchat Spotify doma. 
 
K tomu budete potřebovat účet Spotify Premium. Pokud ho 
nemáte, prostě jděte na www.spotify.com/freetrial pro 
bezplatnou 30denní zkušební verzi. 
 
1. Stáhněte aplikaci Spotify pro smartphone, nebo tablet (iOS 
nebo Android). 
 
2. Připojte rádio do stejné sítě jako váš smartphone, nebo tablet 
a opakovaně na svém rádiu stiskněte tlačítko MODE a 
vyberte režim Spotify Connect . 
 
3. Otevřete aplikaci Spotify na smartphonu nebo tabletu a 
přehrajte libovolnou skladbu. 
 
4. Klepněte na čtvercový obrázek obálky skladby v levém dolním 
rohu obrazovky. Pak klepněte na ikonu připojení. 



5. Klepněte na položku "DigitRadio 455" v seznamu. Pokud ji nevidíte, zkontrolujte, zda jste připojeni 
do stejné sítě jako váš telefon tablet. 
 
Všimnete si, že vaše rádio je v aplikaci Spotify aktuálně uvedeno jako 'DigitRadio 455 xxxxxxxxxxxx' 
(12 číslicový alfanumerický kód je MAC adresa vašeho rádia). 
 
6. Ikona Připojení se rozsvítí zeleně a to znamená, že vaše rádio je nyní vybráno a používáno pro 

přehrávání zvuku. 
 
7. Aplikace Spotify rozpozná vaše rádio pouze tehdy, když je rádio připojeno k internetu (tj. v režimu 
Internet Rádio, Spotify Connect, nebo v režimu přehrávače hudby).  
Chcete -li zachovat neustálé připojení, i pokud je vaše rádio v režimech mimo internet (tj. v režimu 
DAB, FM, CD, Bluetooth, nebo Aux in) je třeba provést toto nastavení: Hlavní nabídka - Nastavení 
systému - Síť - Udržujte síť připojenou - ANO . Toto nastavení umožňuje také spouštět rádio z 
úsporného režimu pomocí aplikace Spotify. 
 

✍ Poznámka: Pokud nebudete používat rádio po delší dobu, např. přes noc, během dovolené, 

apod., zvolte "NE", abyste předešli zbytečné spotřebě energie. 
* Informace o nastavení a použití Spotify Connect naleznete na adrese www.spotify.com/connect 
 
Ovládání Spotify Connect 
Nyní můžete Spotify ovládat z aplikace jako obvykle; vyhledávání a přehrávání skladeb, změnit 
nastavení hlasitosti, nebo přidat stopu do seznamů skladeb, i když přehrávání probíhá přes vaše 
rádio. Při příštím otevření aplikace Spotify, bude přehrávání pokračovat přes vaše rádio. 
Služba Spotify Connect je služba založená na cloudových službách a proto, po aktivaci ve vašem 
rádiu, nemusí již být váš smartphone, nebo tablet ve stejné síti pro ovládání a přehrávání zvuku. 
 
Použijte jiný účet Spotify  
Podrobnosti o účtu Spotify jsou nyní uloženy v rádiu. Chcete-li je přepsat a propojit rádio s jiným 
Spotify účtem, jednoduše postupujte podle kroků aktivace při spouštění aplikace Spotify pomocí 
požadovaného účtu. Nezapomeňte, že na váš smartphone, nebo tablet a rádio, musí být připojeni 
do stejné sítě. 
 

Režim přehrávače hudby 
Chcete-li, aby vaše rádio přehrávalo hudební soubory z počítače, musí být počítač nastaven pro 
sdílení souborů nebo médií. 
Zabudovaný přehrávač hudby umožňuje zařízením, jako je toto rádio, přehrávat nechráněné zvukové 
soubory (AAC, MP3, WMA) ze sdílené knihovny médií, procházet nabídky, jako je například Umělec, 
Album nebo Žánr. 
Pokud používáte vhodný serverový systém, například počítač s Windows Media Player 10, nebo 
novější (WMP) a vaše hudební knihovna je dobře označena, doporučuje se použít sdílení médií. 
Stačí nastavit pouze server UPnP ( Universal Plug and Play) . (iTunes momentálně nefunguje 
jako server médií UPnP.) 
 
Sdílení médií pomocí programu Windows Media Player 
Nejběžnější server UPnP je přehrávač Windows Media Player (10 nebo novější). Zobrazíte verzi 
v Nápověda -  O programu Windows Media Player ).  
 
Alternativně mohou být použity jiné platformy a servery UPnP.  
 
Chcete-li nastavit protokol WMP pro sdílení médií, proveďte následující kroky: 
 
1. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k síti. 
2. Ujistěte se, že je rádio zapnuto a připojeno k téže síti. 
3. V programu WMP přidejte do knihovny médií zvukové soubory a složky, které chcete sdílet s 
rádiem. To uděláte výběrem možnosti Uspořádat - Spravovat knihovny - Hudba / Videa / Obrázky / 
Nahrané pořady, atd.).  
Pro přidání zvukových souborů a složek klikněte na tlačítko 'Přidat' a klepnutím na tlačítko 'OK' 
přidáte. 



        
 
4. V programu WMP povolte sdílení médií ( Stream / Datový tok… ). 
 

 
 
5. Ujistěte se, že rádio má povolen přístup ke sdíleným médiím jejich výběrem a klepnutím na tlačítko 
Povolit. 
Můžete také nastavit název sdíleného média v poli 'Název mé knihovny médií'.  
Poté klikněte na tlačítko 'OK ' a zavřete dialogová okna. 
 

 
 
6. Počítač je nyní připraven přehrát hudbu do rádia. Služba WMP UPnP běží v adresáři na 
pozadí; není nutné spustit WMP explicitně. 
 

Přehrávání sdílených médií 
1.  Opakovaným stisknutím tlačítka MODE, vyberte režim Přehrávač hudby. 
2.  Zvýrazněte "Sdílené médium" stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 



 
 
3.  Zobrazí se dostupné mediální servery. Otočením ovladače SCROLL/SELECT/SNOOZE  
 vyberte ten požadovaný a výběr potvrďte stisknutím tlačítka SCROLL/SELECT/SNOOZE . 

 Poté krok za krokem postupujte k výběru hudby. 
 

 
 
4.  Při přehrávání skladby můžete: 
 A. Stisknout |◄◄ pro přepnutí na předchozí skladbu, nebo stisknout a podržet |◄◄ pro 

 rychlé převíjení zpět aktuálně přehrávané audio stopy. 
 B. Stisknout tlačítko ►|| pro pozastavení, nebo přehrávání aktuální skladby. 
 C. Stisknout ►►|  pro přepnutí na následující skladbu, nebo stisknout a podržet ►►| pro 

 rychlé převíjení aktuálně přehrávané audio stopy vpřed. 
 D. Chcete-li zastavit přehrávání, přepněte rádio do jiného režimu. 
 

Přehrávání přes USB 
Funkce přehrávání přes USB umožňuje přehrávat hudbu ve formátu MP3, WMA a AAC, která je 
uložena na vašem USB disk. 
 
1. Vložte USB disk do portu USB na zařízení. Po 5 sekundách se na displeji se zobrazí "Připojený 
USB disk - Otevřít složku? ". 
 
2. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE  vyberte položku " YES ", poté potvrďte stiskem 

výběr. Nyní můžete krok za krokem vyhledat požadované hudební soubory. Chcete-li najít 
požadovanou hudbu, stiskněte tlačítko SCROLL / SELECT / SNOOZE pro potvrzení. 

 
3. Pokud jste zvolili "NE", abyste neotvírali složku, a chcete přehrávat hudbu z USB disku,  
můžete opakovaně stisknout tlačítko MODE pro výběr režimu Přehrávač hudby a otáčením 
SCROLL/SELECT/SNOOZE  vybrat možnost 'Přehrávání USB'. 
 
Můj seznam skladeb 

Funkce My playlist umožňuje vytvářet seznam vašich oblíbených skladeb z vaší hudební knihovny. 
Po dokončení připraveného seznamu skladeb můžete zvolit přehrávání v seznamu skladeb v rádiu a 
můžete také nastavit náhodné a opakované přehrávání během přehrávání playlistu. 
 
1. Chcete-li skladbu uložit do složky "Můj seznam skladeb", procházejte skladbu, kterou chcete přidat 
do seznamu stop, stiskněte a 
podržte knoflík SCROLL / SELECT / SNOOZE a potom se do seznamu skladeb přidá stopa. 

 
2. Chcete-li přehrát můj seznam skladeb, stiskněte tlačítko MENU a 
knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE vyberte "Můj seznam skladeb" a stiskněte 
tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro potvrzení. Vyberte stopu, kterou chcete přehrát, stiskněte 
tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro potvrzení 
 
Režim opakovaného přehrávání 



Stiskněte tlačítko MENU a otočením ovladače SCROLL/SELECT/SNOOZE  vyberte položku 
"Opakované přehrávání: Vypnuto", potom opakovaně stiskněte tlačítko SCROLL 
SCROLL/SELECT/SNOOZE pro posunutí opakovaného přehrávání na 'On' nebo 'Off'. 
 
Režim Shuffle Play / Opakované přehrávání 
Stiskněte tlačítko MENU a otočením tlačítka SCROLL/SELECT/SNOOZE  vyberte možnost Shuffle 
play: Off, potom opakovaně stiskněte  tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro posunutí 

opakovaného přehrávání na 'On' nebo 'Off'. 
 
Vymazání seznamu 
Tato funkce umožňuje vymazat obsah vašeho seznamu skladeb. 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU , otočte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE  a vyberte položku 'Clear 
My playlist/Vyčistit můj seznam skladeb" a potom stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro 
potvrzení. 
 
2. Zvolte "ANO" pro vymazání seznamu skladeb. 
 

Prune Servers/ Odstranit servery 

Tato funkce umožňuje odstranit hudební servery, které již nejsou k dispozici. 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU, otočte knoflíkem SCROLL / SELECT / SNOOZE  a vyberte položku 
'Prune servers/Odstranit servery" a potom stiskněte tlačítko SCROLL / SELECT / SNOOZE  pro 
potvrzení. 
 
2. Zvolte "Ano". 
 
Informace o přehrávání 

Během přehrávání stopy se na displeji zobrazí skladba a ukazatel průběhu s údaji, o uplynulém a 
celkovém čase stopy. 
Chcete-li zobrazit další informace, stiskněte opakovaně tlačítko INFO. Na displeji zobrazí se tyto 
informace:  interpret, album, bitová rychlost, kodek, vzorkovací frekvence, vyrovnávací paměť pro 
přehrávání a datum. 
 

Režim DAB 
 
Výběr režimu DAB 
1. Opakovaným stisknutím tlačítka MODE, vyberte režim DAB. 
2. Při prvním zapnutí vykoná rádia úplné skenování a ukládání seznamu stanic do paměti 
 

 
 
3. Po dokončení skenování se DAB / DAB + stanice zobrazí v alfanumerickém pořadí. 
První stanice v seznamu se začne přehrávat. 
 

✍ Poznámka : Pokud není v místě instalace nalezen žádný DAB / DAB + signál, může být nutné 

přemístit vaše rádio do oblasti se silnějším signálem. 
 
Výběr jiné stanice 
1. Během přehrávání programu otočte kolečkem SCROLL / SELECT / SNOOZE  pro procházení  
seznamu stanic a potom stiskněte tlačítko SCROLL / SELECT / SNOOZE  pro potvrzení stanice, 

kterou jste chtěli. 



 
2. Alternativně, během přehrávání stiskněte tlačítko MENU, otočte tlačítkem SCROLL / SELECT / 
SNOOZE  vyberte "Seznam stanic" a stiskněte SCROLL / SELECT / SNOOZE  pro potvrzení. 

 
3. Otáčejte knoflíkem SCROLL / SELECT / SNOOZE   a vyberte stanici, kterou chcete přehrát, a poté 
stiskněte tlačítko SCROLL / SELECT / SNOOZE  pro potvrzení. 
 
Sekundární služby 
Za názvem stanice se může zobrazit symbol ">>", což znamená, že tato stanice nabízí sekundární 
služby. Tyto sekundární služby obsahují další související informace. Například sportovní stanice může 
přidat další komentáře k aktuálnímu dění. Sekundární služby jsou vloženy přímo za primární stanici v 
seznamu stanic (symbol "<<" je před názvem stanice). 
 
Chcete-li vybrat sekundární stanici, otočte knoflíkem SCROLL / SELECT / SNOOZE, dokud 
nenaleznete požadovanou sekundární službu a poté ji vyberte stisknutím tlačítka SCROLL / SELECT 
/ SNOOZE. 
 
Po ukončení sekundární služby se přístroj automaticky přepne zpět na primární stanici. 
 
Vyhledávání stanic 
Stiskněte tlačítko MENU, otáčením tlačítka SCROLL / SELECT / SNOOZE  vyberte 'Scan' a stiskněte 
klávesu SCROLL / SELECT / SNOOZE. Bude zahájeno automatické a úplné vyhledávání. 
 
Manuální vyhledávání 
To vám může pomoci při úpravě antény, nebo při přidávání stanic, které nebyly nalezeny pomocí 
automatického ladění. 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU, otáčením tlačítka SCROLL / SELECT / SNOOZE  vyberte 'Manual tune 
/Ruční ladění', a potom stiskněte tlačítko SCROLL / SELECT / SNOOZE  pro potvrzení Na displeji se 

zobrazí kanály a frekvence. 
 
2. Otáčejte knoflíkem SCROLL / SELECT / SNOOZE  a vyberte požadovaný kanál a potom stiskněte 
SCROLL / SELECT / SNOOZE  pro potvrzení. 

 

 →  
 

✍ Poznámka : Pokud existuje multiplex odpovídající tomuto kanálu a frekvenci, zobrazí se na displeji 

po několika sekundách intenzita signálu a název multiplexu. Nové stanice budou do seznamu stanic 
automaticky přidány. 
 
3. Chcete-li přehrávat stanici, stiskněte nejprve tlačítko BACK, abyste ukončili ruční ladění. 
 
Prune / Odstranění neaktivních stanic 
 
Ze seznamu stanic můžete odstranit všechny, již nedostupné stanice. 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU , otočte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE a vyberte možnost "Prune 
invalid/Odstranit neaktivní" a potom stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro potvrzení. 

 
2. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE  a vyberte možnost "YES" a stiskněte tlačítko 
SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro potvrzení odstranění všech neaktivních stanic. 
 
Komprese DRC (Dynamic Range Control) 



Pokud posloucháte hudbu s vysokým dynamickým rozsahem v hlučném prostředí (například klasickou 
hudbu při vaření), můžete zkusit kompresi dynamického rozsahu zvuku.  
 
1. Stiskněte tlačítko MENU, otočte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE  a vyberte položku "DRC" a 
stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 
2. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE pro volbu "DRC high", "DRC low" nebo "DRC off" a 
poté stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro potvrzení. 
 
 
Změna pořadí stanic 

Možná budete chtít stanice zobrazit v jiném pořadí. 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU, otočte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE  a vyberte položku "Station 
order/Pořadí stanic" a stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 
2. Otočením ovladače SCROLL/SELECT/SNOOZE  vyberte položku "Alfanumerické", "Ensemble" 
nebo "Valid/Platné" a potom stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro potvrzení volby 
výběru. 
 
Alfanumerické: Zobrazit stanice v alfanumerickém pořadí. 
Ensemble: Aktivní stanice budou v seznamu před neaktivními. 
Valid: Odstraňte neaktivní stanice ze seznamu stanic. 
 
Zobrazení informací o stanici 

Stanice DAB/DAB + vysílají i další informace. Pro zobrazení informací prostřednictvím DLS (Dynamic 
Label Segment) opakovaně stiskněte tlačítko INFO. K dispozici jsou informace o multiplexu, 

frekvenci programu, kvalitě signálu, síle signálu, bitové rychlosti, kodeku, kanálu a datu. 
 
Zobrazení sílu signálu 
Zvolíte-li sílu signálu/ signal strength, objeví se na displeji ukazatel síly signálu aktuální stanice. 

 
 Indikátor na panelu signálů ukazuje 
minimální přijatelnou úroveň signálu. 
 

✍ Poznámka: Stanice s intenzitou signálu pod 

hranicí minimální úrovně signálu nemusí 
poskytovat nepřetržitý proud zvuku. 
 
 
 

 
 
Ukládání stanic do předvoleb 
Vaše rádio může uložit až 12 vašich oblíbených stanic DAB/DAB+. To vám umožní snadný přístup 
k těmto stanicím. 
 
1. Během přehrávání oblíbené stanice stiskněte a podržte tlačítko PRESET, dokud se na displeji 
nezobrazí: 
 

 
 
2. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE a procházejte přednastavenými pozicemi  1-12. 



 
3. Zvolte jedno číslo předvolby a poté stiskněte SCROLL/SELECT/SNOOZE, na displeji se zobrazí 
'Saved/Předvolba uložena'. 

 
4. Na displeji se zobrazí číslo předvolby "P # ". 
 
Vyvolání uložené stanice 

 
1. Stisknutím tlačítka PRESET zobrazíte uložené přednastavené stanice. 

 

 
 
2. Otočením ovladače SCROLL/SELECT/SNOOZE  vyberte požadovanou stanici, kterou chcete 
přehrát, a poté stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

3. Pokud není na předvolbě uložena žádná stanice, na displeji se zobrazí "Preset Empty". 
 

Režim FM 
Volba režimu FM 
1. Opakovaným stisknutím tlačítka MODE, vyberte režim FM. 

2. Pro prvním zapnutí se rádio spustí na začátku frekvenčního rozsahu FM (87,50MHz). V opačném 
případě bude vybrána poslední poslouchaná stanice FM. 
 

 
 
3. Chcete-li manuálně změnit FM frekvenci, otočte SCROLL/SELECT/SNOOZE ve směru, nebo 

proti směru hodinových ručiček pro změnu frekvence o 0,05MHz. 
 
4. Pro automatické skenování, v režimu FM, otočte SCROLL/SELECT/SNOOZE vpravo, nebo proti 
směru hodinových ručiček a potom stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE. Rádio přeskočí 

dopředu, nebo dozadu, dokud nenalezne další dostupnou stanici. 
 
Nastavení vyhledávání 
Umožňuje vám nastavit zastavení FM vyhledávání jen na stanicích se silným signálem, nebo zastavit 
na libovolné stanici, i pokud není signál dostatečný. 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU, otočte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE a vyberte možnost " Scan 
setting/Nastavení skenování" a potom stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 
2. Na displeji se zobrazí 'Strong stations only?/Pouze silné stanice?. Otočte 
knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE pro výběr 'YES' a pak stiskněte 
tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. Skenování se zastaví pouze na stanicích s dobrou 

sílou signálu. 
 
3. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE a vyberte možnost "NO" a pak stiskněte tlačítko 
SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. Skenování se zastaví na libovolné stanici. Toto 

může mít za následek špatný poměr signálu k šumu (hiss ratio) u slabých stanic. 



Nastavení zvuku 

Ve výchozím nastavení jsou všechny stereofonní stanice reprodukovány stereofonně. U slabých 
stanic to může mít za následek špatný poměr signálu k šumu (hiss ratio). 
 
1. Chcete-li hrát slabé stanice v mono, stiskněte tlačítko MENU, otočte 
tlačítkem SCROLL/SELECT/SNOOZE a vyberte "Audio setting/Nastavení zvuku" a poté stiskněte 
tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 
2. Na displeji se zobrazí "Listen in Mono only?/Poslech pouze v režimu Mono?". Otočte 
knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE pro výběr 'YES' a pak stiskněte 
tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení 

 
Ukládání stanic do předvoleb 

Vaše rádio může uložit až 12 vašich oblíbených FM stanic. To vám umožní snadný přístup 
k těmto stanicím. 
 
1. Během přehrávání oblíbené stanice stiskněte a podržte tlačítko PRESET, dokud se na displeji 

nezobrazí: 
 

 
 
2. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE a procházejte přednastavenými pozicemi  1-12. 

 
3. Zvolte jedno číslo předvolby a poté stiskněte SCROLL/SELECT/SNOOZE, na displeji se zobrazí 
'Saved/Předvolba uložena'. 
 
4. Na displeji se zobrazí číslo předvolby "P # ". 
 
Vyvolání uložené stanice 
 
1. Stisknutím tlačítka PRESET zobrazíte uložené přednastavené stanice. 
 

 
 
2. Otočením ovladače SCROLL/SELECT/SNOOZE  vyberte požadovanou stanici, kterou chcete 
přehrát, a poté stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

3. Pokud není na předvolbě uložena žádná stanice, na displeji se zobrazí "Preset Empty". 
 
 

Režim CD 
Vložení disku CD 

Vložte CD do slotu pro CD, potištěnou stranou směrem nahoru. Rádio se přepne do režimu CD a po 
několika sekundách se na displeji zobrazí " READING/NAČÍTÁNÍ". 
 
Nebo opakovaně stiskněte tlačítko MODE pro výběr režimu CD a vložte CD disk. 

 



! Nevkládejte do slotu žádné mini CD, nebo nosiče zvuku, které se liší od standardních 
CD formátů. Jednak nemusejí být správně reprodukovány a navíc hrozí, že nemusí být znovu 
vysunuty. Do slotu pro CD ložte pouze jedno CD. CD s formátem CD, MP3 a WMA jsou kompatibilní. 
 
Přehrávání CD stopy 

1. Během přehrávání zvukového CD se na displeji zobrazí číslo stopy a uplynulý čas. 
 

 
 

✍ Poznámka : CD může přeskočit a přehrávat nekontrolovaně kvůli vibraci jednotky při přehrávání 

skladby se silnými basy, nebo při vysoké hlasitosti. Doporučuje se snížit hlasitost. 
 
2. Při přehrávání skladby můžete: 
 A. Stisknout |◄◄ pro návrat na začátek skladby, nebo 2x stisknout |◄◄ pro přeskočení 
 předchozí skladby. 
 B. Stisknout a držet |◄◄ pro rychlé převíjení zpět u aktuálně přehrávané audio stopy. 
 C. Stisknout ►►|  pro přepnutí na následující skladbu, nebo stisknout a podržet ►►| pro 

 rychlé převíjení aktuálně přehrávané audio stopy vpřed. 
 D. Chcete-li zastavit přehrávání, přepněte rádio do jiného režimu. 
 E. Stisknout tlačítko ►|| pro pozastavení, nebo přehrávání aktuální skladby. 

 F. Opakovaným stisknutím tlačítka se šipkou v kruhu na dálkovém ovladači nastavte režim 
 přehrávání. Repeat one/Repeat all/Shuffle/None - Opakovat jednou / Opakovat vše / Náhodně 
 / Žádný. 
 G. Stisknutím tlačítka ■ na přístroji, nebo dálkovém ovladači zastavíte přehrávání. 
 
3. V režimu CD STOP, je-li disk normálním zvukovým CD, se na displeji zobrazí celkový počet 
stop a celkový čas stopy. 
 
Vysunutí disku CD ze slotu pro CD 
Stiskněte tlačítko vysunutí a na displeji se zobrazí nápis "Eject/Vysunout" a potom lze CD z CD slotu 
vysunout. 
 

Režim Bluetooth 
Spárujte přístroj s přístrojem Bluetooth a poslouchejte hudbu: 
 
1. Stisknutím tlačítka MODE, vyberte režim Bluetooth. 
2. Na displej bude opakovaně blikat ikona Bluetooth. 
3. Aktivujte zařízení Bluetooth a vyberte režim vyhledávání. 
4. Na vašem zařízení Bluetooth se objeví "DigitRadio 455". 
5. Zvolte "DigitRadio 455" a v případě potřeby zadejte heslo "0000". 
6. Po úspěšném připojení zůstane ikona Bluetooth na displeji. 
7. Během přehrávání skladby můžete: 
 A. Stisknout |◄◄ pro návrat na začátek skladby, nebo 2x stisknout |◄◄ pro přeskočení 

 předchozí skladby. 
 B. Stisknout a držet |◄◄ pro rychlé převíjení zpět u aktuálně přehrávané audio stopy. 
 C. Stisknout ►►|  pro přepnutí na následující skladbu, nebo stisknout a podržet ►►| pro 
 rychlé převíjení aktuálně přehrávané audio stopy vpřed. 
 D. Chcete-li zastavit přehrávání, přepněte rádio do jiného režimu. 
 E. Stisknout tlačítko ►|| pro pozastavení, nebo přehrávání aktuální skladby. 

  
8. Chcete-li odpojit připojení Bluetooth, stiskněte tlačítko MENU, otočte 
SCROLL/SELECT/SNOOZE, vyberte možnost " BT disconnect " a poté stiskněte tlačítko 



SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. Na displeji se zobrazí "Device disconnect?/ Odpojit 
zařízení?".  Otočte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE a vyberte možnost "YES" a stiskněte 
tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 

NFC (Komunikace v blízkém poli) 
NFC umožňuje snadné propojení se zařízeními Bluetooth. 
1. Opakovaným stisknutím tlačítka MODE, vyberte režim Bluetooth. 
2. Ujistěte se, že vaše NFC je v mobilním zařízení zapnuté. 
3. Držte mobilní zařízení přibližně 2 cm v blízkosti snímače NFC na horním panelu rádia. 
4. Vaše zařízení potom automaticky zapne Bluetooth a spáruje vaše zařízení s rádiem. Další 
nastavení nejsou nutná. 
 

Režim AUX IN 
AUX IN umožňuje rychlé a snadné připojení k MP3 přehrávači, nebo jiným externím zdrojům zvuku. 
 
1. Před připojením k elektrické zásuvce, připojte 3,5 mm audio kabel (není součástí dodávky) do 
konektoru AUX IN na zadní straně jednotky a k externímu zvukovému zařízení.  
2. Připojte napájecí adaptér do síťové zásuvky, stisknutím tlačítka VOLUME zapněte rádio. 
3. Stiskněte opakovaně tlačítko MODE a vyberte režim Auxiliary Input. 

 

 
 
4. V režimu AUX IN  můžete ovládat audio zařízení přímo na externím zvukovém zařízení. 
5. Chcete-li dosáhnout optimální úrovně hlasitosti, upravte také úroveň zvuku na externím zvukovém 
zařízení. 
 

Obecné vlastnosti 
Setting Sleep/Nastavení režimu spánku 
Tato funkce umožňuje, aby se rádio po uplynutí nastaveného času automaticky přepnulo do 
pohotovostního režimu. 
 
1. Stiskněte MENU tlačítko - Hlavní menu - Sleep , a poté stiskněte 
tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro potvrzení. 

 
2. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE a zvolte čas spánku a poté stiskněte tlačítko 

SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. Zobrazí se ikona spánku  a čas spánku. Možnosti doby 
spánku: Sleep OFF / 15/30/45/60 MIN. 
 
3. Chcete-li funkci automatického vypnutí deaktivovat, vyberte možnost "Sleep OFF". 
 

✍ Poznámka : Alternativně můžete opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP  nastavit čas spánku. 

 
Nastavení budíku 

Vaše rádio obsahuje 2 nezávislé budíky. Nejprve nastavte aktuální čas, potom budík. 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU - Hlavní nabídka - Alarmy a stiskněte 
tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 
2. Otočením SCROLL/SELECT/SNOOZE  vyberte "Alarm 1", nebo "Alarm 2" a stiskněte 
SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro potvrzení. 
 



✍ Poznámka : Můžete také stisknout tlačítko ALARM a potom otočit 

SCROLL/SELECT/SNOOZE  a vybrat "Alarm 1", nebo "Alarm 2 a stisknout  
SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro potvrzení. 
 
3. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro volbu možností a stiskněte tlačítko 
SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení nastavení. 

Možnosti: Den aktivování budíku: Vypnuto, Denně, Jednou, Víkendy, Pracovní dny 
 

Čas: 
 

Čas buzení: 00:00 (ručně nastavte čas) 
 

Režim: 
 

Režim budíku: bzučák, internetové rádio, DAB, FM, nebo CD 
(Pokud je síla signálu DAB nízká, nebo je režim probuzení CD a v rádiu není 
žádné CD, bude spuštěn bzučák) 
 

Předvolby: 
 

Poslední poslouchaná, nebo uložená předvolba  (není k dispozici pro bzučák 
a režim CD). 
 

Hlasitost: 
 

Hlasitost alarmu 
 

Uložit: 
 

Uložte budík 
 

 

 
4. Když se na displeji zobrazí "Alarm Saved", nastavení alarmu je úspěšné. Na displeji se zobrazí 

ikona  nebo . 
 
5. Chcete-li dočasně vypnout aktivní alarm, opakovaně stiskněte 
tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE a odložte čas buzení o 5, 10, 15 nebo 30 minut. Jednotka přejde 
do pohotovostního režimu a doba odloženého času se zobrazí na displeji. 
 
6. Chcete-li aktivní alarm vypnout, stiskněte tlačítko ALARM. 

7. Chcete-li budík zrušit, postupujte podle kroků1-3, a nastavte "Off". Ikony  nebo .zmizí 

 

Nastavení ekvalizéru 
Tato funkce umožňuje provést individuální nastavení zvuku. Každé nastavení změní tón zvuku z rádia, 
pokud je vybráno. 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU - Hlavní nabídka - Systémové nastavení - Ekvalizér a poté stiskněte 
tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 
2. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE  a poté jej stiskněte pro výběr profilu. Možnosti 

profilu: Normální / Jazz / Rock / Film / Klasické / Pop / Zprávy / Moje nastavení EQ / Můj EQ profil. 
 
3. Chcete-li nastavit můj ekvalizér, vyberte možnost Nastavení mého EQ profilu a stiskněte 
tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro potvrzení.  
Otočením SCROLL/SELECT/SNOOZE vyberte položku "Bass" nebo "Treble" a poté 
stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro potvrzení.  
Otočením SCROLL/SELECT/SNOOZE  změňte hodnotu pro basy,nebo výšky a stiskněte 
tlačítko Otočením SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro potvrzení.  

 
Stiskněte tlačítko BACK a na displeji se zobrazí "Uložit změny". Otočte a stiskněte 
tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro výběr "ANO" pro uložení změn. 
 

Nastavení sítě 
Tyto možnosti jsou užitečné pro diagnostiku a opravy při problémech se sítí. 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU - Hlavní nabídka - Nastavení systému - Síť, stiskněte 
SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro potvrzení. 



2. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE  a vyberte požadovanou možnost nastavení sítě: 

 

Průvodce sítí (Network wizard): 
 

Prohledávání dostupných sítí 
 

Nastavení PBC Wlan (PBC Wlan setup): 
 

Nastavte šifrovanou síť WPS (podporuje pouze 
směrovač používající WPS 2.0) 
 

Zobrazit nastavení (View settings): 
 

Zobrazit nastavení sítě, například MAC adresu, 
Wlan region, adresa IP atd. 
 

Ruční nastavení (Manual settings): 
 

Nastavte drátové a bezdrátové připojení 
 

Nastavení NetRemote PIN (NetRemote PIN 
setup): 
 

Nastavte kód vzdálené sítě 
 

Profil sítě Network profile): 
 

Seznam registrovaných sítí, nebo stiskněte 
tlačítko SCROLL / SELECT / SNOOZE pro 

smazání některé nežádoucí sítě. 
 

Vymazat nastavení sítě (Clear network 
settings): 
 

Vymažte aktuální nastavení sítě 
 

Zůstat připojen k síti: 
 (Keep network connected): 

Udržujte síť připojenou v DAB, FM, CD, 
Bluetooth, Aux 
v pohotovostním režimu 
 

 
3. Stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení nastavení. 

 
Nastavení času / data 
1. Stiskněte tlačítko MENU - Hlavní nabídka - Nastavení systému - Čas / datum a stiskněte 
SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro potvrzení. 

 
2. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE pro výběr a stiskněte 
SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení nastavení. 
 

Nastavit čas / datum (Set Time/date): 

 
Ruční nastavení času a data 
 

Automatická aktualizace (Auto update): 
 

'Aktualizace z DAB,' Aktualizace z FM ',' 
Aktualizace ze sítě 'nebo' Bez aktualizace ' 
 

Nastavit formát (Set format): 
 

12, nebo 24 hodinový formát 
 

Nastavit časové pásmo (Set timezone): 

 
Vyberte časové pásmo 
(K dispozici pouze při automatické aktualizaci ze 
sítě.) 
 

Letní čas (Daylight saving): 
 

Nastavení letního času 
(K dispozici pouze při automatické aktualizaci ze 
sítě.) 
 

 
3. Poté nastavte čas podle vašich osobních preferencí. 
 
Nastavení jazyka 

Tato funkce umožňuje změnit jazyk nabídky. K dispozici je třináct jazyků: 
Angličtina / dánština / holandština / finština / francouzština / němčina / italština / norština / polština / 
portugalština / španělština / švédština / turečtina. 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU - Hlavní nabídka - Nastavení systému - Jazyk , stiskněte tlačítko 



SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 
2. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE a vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko 
SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 
 
Tovární nastavení 
Proveďte obnovení továrního nastavení a vymažte všechna nastavení definovaná uživatelem a 
nahraďte je původními výchozími hodnotami. Čas / datum, seznam DAB stanic a uložené stanice 
budou vymazány. 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU - Hlavní nabídka - Systémové nastavení - Tovární nastavení , stiskněte 
SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 
 
2. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE  a vyberte možnost "YES" a stiskněte tlačítko 
SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 
Aktualizace softwaru (SW)- přes síť 

Čas od času může vaše rádio provádět upgrady softwaru s opravami chyb, nebo přidáním 
další funkce. 
Pokud vaše rádio zjistí, že je k dispozici novější software, zeptá se, jestli chcete provést 
aktualizaci. Pokud souhlasíte, je nový software stažen a nainstalován. 
Po upgradu softwaru jsou všechna uživatelská nastavení zachována. 
 
POZOR 
Před zahájením aktualizace softwaru zajistěte, aby vaše rádio bylo zapojeno do stabilní elektrické sítě. 
Odstranění napájení během aktualizace softwaru může zařízení trvale poškodit. 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU - Hlavní nabídka - Systémové nastavení - Aktualizace softwaru , 
stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 
2. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE  a zvolte "Auto-check setting/Automatická kontrola" 

a vaše rádio bude pravidelně kontrolovat nové verze softwaru. 
 
3. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE a vyberte možnost "Check now", vaše rádio nyní 
zkontroluje nové verze softwaru a automaticky se aktualizuje, je-li nový SW k dispozici. 
 
Průvodce nastavením 

Když je tato jednotka spuštěna poprvé, spustí se pomocí průvodce nastavením pro konfiguraci 
nastavení 
datum / čas a síť. Po dokončení je systém připraven ve většině režimů. 
Pokročilý průvodce nastavením nevymaže uživatelská nastavení, jako jsou vyhledávané stanice a 
předvolby. 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU - Hlavní nabídka - Nastavení systému - Průvodce nastavením , 
stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 
2. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE a vyberte možnost " YES" a stiskněte tlačítko 
SCROLL/SELECT/SNOOZE  pro potvrzení. Další nastavení viz strana 10. 
 
Zobrazení informací o systému 
Tyto informace mohou být vyžadovány při řešení problémů technické podpory. 
 
1. Stiskněte tlačítko MENU - Hlavní nabídka - Nastavení systému - Info , stiskněte 
SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 
2. Otáčejte knoflíkem SCROLL/SELECT/SNOOZE pro zobrazení "SW verze", "Spotify verze", "Radio 

ID" a 'Přátelské jméno'. 
 
Nastavení podsvícení 



1. Stiskněte tlačítko MENU - Hlavní nabídka - Systémové nastavení - Podsvícení (Backlight), a 
stiskněte SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 
 
2. Otočením tlačítka SCROLL/SELECT/SNOOZE zvolte " Operation mode/Provozní režim" nebo " 
Standy mode/Pohotovostní režim", poté stiskněte tlačítko SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení. 

 
3. Otočením ovladače SCROLL/SELECT/SNOOZE vyberte úroveň podsvícení a pak stiskněte tlačítko 
SCROLL/SELECT/SNOOZE pro potvrzení nastavení. 
 
Provozní režim 
● Vysoký 
● Střední 
● Nízký 
 
Pohotovostní režim 

●Vysoký 
●Střední 
●Nízký 
●Vypnuto 
 
Multiroom - více pokojů 

Multiroom je funkce, která vám umožní ovládat rádio (jedno, nebo více) prostřednictvím aplikace 
UNDOK pro přehrávání. 
 
Pomocí smartphonu, nebo tabletu s aplikací UNDOK, můžete vládat více zařízení s podporou 
multiroom ve více pokojích , např. v kuchyni, ložnici nebo obývacím pokoji.  
 

1. Chcete-li použít funkci Multiroom, stáhněte aplikaci  UNDOK  v App Store pro iOS, nebo 
z Google Play pro Android. 

 
2. Spusťte aplikaci UNDOK a ujistěte se, že rádio a smartphone jsou připojeny k stejné síti. 
 
3. Zobrazí se seznam všech dostupných zařízení. Klepněte na rádio "DigitRadio 455 xxxxxxxxxxxx" 
(alfanumerický kód skládající se z 12 číslic je MAC adresa vašeho rádia), ke kterému se připojujete. 
 
4. Zobrazí se obrazovka přehrávání. (Například přehrávání režimu internetového rádia.) 
 

 



5. Pokud máte více než jedno rádio s podporou Multiroom, můžete je seskupit a na nich vaši hudbu 
přehrávat synchronně. Klepněte na ikonu ▼ 'Zpět na seznam zařízení'. 
 

6. Klepněte na ikonu úprav , která se nachází na názvem zařízení a potom se zobrazí 
obrazovka " Group Setup/Nastavení skupiny". (Viz obrázky 1 a 2). 
 
Klepněte na šedý kruh před názvem zařízení, který je pod položkou ' Sharing with/Sdílení s' v části ' 
Group setup/Nastavení skupiny' a změňte ji na zelenou a přidejte zařízení ke skupině. (Viz obrázek 2). 
 
Klepnutím na tlačítko "Rename/Přejmenovat" pod volbou " Group name/Název skupiny" v " Group 
setup/Nastavení skupiny" zadejte název skupiny, nebo vyberte ze seznamu některý název a potom 
vyberte možnost ‘ Done/Hotovo ‘ pro vytvoření skupiny. (Obrázek 2 a 3.) 
 

✍ Poznámka : Chcete-li skupinu smazat, klepněte na 'Delete group/Odstranit skupinu'. (Obrázek 2 a  

 
7.) Znovu se zobrazí seznam přístrojů a skupina se zobrazí s pod názvem skupiny a zařízeními ve 
skupině. Klepnutím na název skupiny vyberte skupinu. (Viz obrázek 4.) 
Všichni klienti ve skupině budou synchronně přehrávat program, který přehrává hlavní zařízení. 
Chcete-li změnit hlavní hlasitost pro všechna seskupená zařízení, můžete přetáhnout panel řízení 
hlasitosti. Můžete také klepnout na ovládací prvek hlasitosti a poté změnit hlasitost pro každé zařízení 
zvlášť. (Viz obrázky 5 a 6). 
 

✍ Poznámka : hlavní zařízení je zařízení, které jste vybrali ze seznamu zařízení pro úpravu 

skupiny; klient je zařízení, které jste vybrali pro sdílení, na obrazovce "Nastavení skupiny". 
 
 

Obr. 1       Obr. 4 

 
 
 
 

Obr. 3       Obr. 4 
 
 



 
 

Obr. 5      Obr.6 
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7. Alternativně můžete upravit skupinu pomocí rádia. 
 A. Stiskněte tlačítko MENU - Hlavní nabídka - Systémová nastavení - Více místností a 
 stiskněte tlačítko SCROLL / SELECT / SNOOZE pro potvrzení. 

  
 B. Otáčejte knoflíkem SCROLL / SELECT / SNOOZE pro volbu možností a stiskněte tlačítko 
 SCROLL / SELECT / SNOOZE pro potvrzení. 
 
  

Zobrazit podrobnosti 
 

Zobrazte stav rádia (Zrušený, Server nebo Klient) a skupinu, do 
které patří. 
 

Vytvořte novou skupinu 
 

Vytvořte novou skupinu, do které bude připojeno rádio 

Přidat do skupiny 

 
Zobrazí se zařízení v aktuální síti. Vyberte zařízení, které 
chcete přidat do skupiny, do které patří vaše rádio. 
 

Seznam aktuálních klientů 

 
Zobrazí se seznam klientů ve skupině, do které patříte. 
Výběr klienta ho odstraní ze skupiny. 
 

Opustit skupinu 

 
Odstraňte rádio ze skupiny 
 

Rozpusťte skupinu 
 

Rozpusťte skupinu, do které patří rádio 

 
8. Ujistěte se, že můžete použít aplikaci UNDOK všech režimech, a to zejména v režimu DAB, FM, 
CD, Bluetooth a AUX IN. Pokud tomu tak není, je třeba zvolit hlavní nabídku - Nastavení systému -
 Síť - Udržujte síť připojenou - ANO . To vám také dovoluje probuzení rádia z pohotovostního 
režimu pomocí aplikace UNDOK. 
 

✍ Poznámka : Pokud nebudete používat rádio delší dobu, např. přes noc, během dovolené, zvolte 

"NE", abyste předešli zbytečné spotřebě energie. Vaše rádio nemůže být probuzeno pomocí aplikace 
UNDOK, jakmile nastavíte "Keep network connected" na "NE". 
 

Odstraňování problémů 
Pokud dojde k problému, může to být často způsobeno nějakou drobností. Následující tabulka 
obsahuje různé tipy. 
 

Problém 

 

Řešení 
 

Rádio se nezapne ● Ujistěte se, že je síťový kabel správně připojen, 
nebo jsou dostatečně silné baterie. 
● Ujistěte se, že je jednotka zapnutá. 
 

Jednotka nereaguje při stisknutí libovolných 
tlačítek. 
 

● Přístroj může během používání 
zamrznout. Vypněte přístroj, nebo ho odpojte od 
napájení a poté opět zapněte. Dojde k 
resetování. 
 

Nelze vyhledat síť. 
 

● Ujistěte se, že Wi-Fi router je zapojen a 
funguje. 
● Připojte rádio k síti Wi-Fi. 
● Zkontrolujte, zda je rádio ve vzdálenosti 5 m od 
routeru. 
 

Špatný příjem rádia. 
 

● Zkontrolujte, zda je anténa zcela vysunuta. 
● Elektrické rušení v domě může způsobit špatný 
příjem. Přesuňte jednotku mimo dosah rušení 
(zejména motory a transformátory). 
 



Požadovaná stanice nebyla nalezena. 
 

● Slabý signál. Zkuste manuální vyhledávání . 
 

Nelze najít "DigitRadio 
455 "na mém Bluetooth 
přístroji. 
 

● Ujistěte se, že je funkce Bluetooth na obou 
zařízeních aktivní. 
● Znovu připojte přístroj k zařízení Bluetooth. 
 

 
Pokud dojde k nějaké funkční abnormalitě, odpojte přístroj od síťové zásuvky a znovu připojte. 

 
Specifikace 
 
Položky 
 

Specifikace 
 

Popis: 
 

Internet, DAB / DAB + a FM digitální rádio s CD a 
Bluetooth 
 

Frekvenční rozsah: 
 

FM: 87,5-108 MHz 
DAB / DAB +: 174,928 - 239,200 MHz 
 

Požadavky na napájení: 
 

Vstup AC: 110-240V ~, 50-60 Hz 
DC výstup: 18V, 3300mA 
(prosím použijte náš dodaný adaptér) 
 

Výstup audio signálu: 
 

2 x 20 W RMS (Levý, pravý kanál) + 30 W RMS 
(Subwoofer) 
 

Spotřeba energie: 
 

Provoz: 59,4 W (Max) 
Pohotovostní režim: <1W 
 

Rozměry (Š x H x V): 
 

400 mm x 215 mm x 175 mm 
 

 

 
Tento symbol na výrobku, nebo v návodu znamená, že 
vaše elektrické a elektronické zařízení by nemělo být likvidováno 
na konci své životnosti v běžném domácím odpadu. 
Další informace získáte od místního úřadu nebo 
vašeho prodejce, kde jste produkt zakoupili 
 


