
Návod k obsluze 

KitchenRadio 

Kuchyňské stereo rádio s montáží pod kuchyňskou linku/poličku, s funkcí Bluetooth, handsfree, 

osvětlením a stereo reproduktory. 

 

1. Předmluva 

Vážený zákazníku, blahopřejeme k výběru rádia KitchenRadio. Tento návod vám má pomoci seznámit 

se s mnoha funkcemi vašeho nového kuchyňského rádia, abyste ho dokázali co nejlépe je využít. 

Návod k použití jsme napsali co nejjasněji a snažili jsme se, aby byl stručný. 

1.1 Účel použití zařízení 

Zařízení je určeno pro příjem programů analogového rádia FM a přehrávání hudby pomocí funkce 

Bluetooth. Zařízení je určeno pro soukromé, nikoli komerční použití. 

1.2 Rozsah tohoto návodu 

Návod k obsluze obsahuje informace o: 

- nastavení zařízení 

- obsluha zařízení 

- čištění 

- likvidace 

1.3 Konstrukční vlastnosti tohoto návodu k obsluze 

Různé prvky uživatelské příručky obsahují různé formátování. To vám pomůže určit, zda prohlášení 

obsahuje: 

normální text 

- výpis popř 

> činnost. 

Tlačítka, která se mají stisknout, jsou označena tučně. 

1.4 Kontakt 



Servisní kontakty TechniSat Polsko 

telefon: 071 310 41 48 

e-mail: serwis@technisat.com 

kancelář zákaznického servisu 

telefon: 071 310 41 41 

e-mail: biuro@technisat.com 

1.5 Právní informace 

Společnost TechniSat nezodpovídá za poškození produktu způsobené vnějšími faktory, opotřebením 

nebo nesprávnou manipulací, neoprávněnými opravami, úpravami nebo nehodami. 

Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Nejnovější verze manuálu je k dispozici ve formátu PDF v oblasti 

stahování na domovské stránce TechniSat na www.technisat.pl 

2. Popis zařízení 

 

 

 



 

Popis 

1 Zásuvka pro montáž rukojeti (pro montáž zařízení, které se zasouvá do rukojeti pod kuchyňskou 

linku) 

2 Napájecí konektor (pro DC 5V 1,5A) 

3 Drátová anténa FM 

4 Povolit / Zakázat 

5 LED displej 

6  / Tlačítko AMS 

(Přehrát / Pozastavit, Přijmout / Zavěsit / Poslední volaný hovor, Automatické paměťové stanice) 

7 Tlačítko LIGHT (zapnutí/vypnutí podsvícení) 

8 Tlačítko MODE / RESET (FM / Bluetooth, Reset) 

9 Tlačítko MEM / PRE (Oblíbené stanice / Předvolba stanice) 

10 / ST (Nastavení hodin / Stereo FM zapnuto / vypnuto) 

11 TUN- /   

12 TUN + /  

13 Tlačítko ALARM (nastavení budíku 1/2) 

14 Tlačítko TIMER (časovač) 

15 Mikrofon (pro funkci hands-free) 

16 Ovládací knoflík (- / +, Enter / Snooze) 

17 LED pásek (LED bílé x 5) 

18 Levý reproduktor 

19 Bassreflex 

20 Pravý reproduktor 

21 Přihrádka na baterie (baterie nejsou součástí balení) 

3. Bezpečnost 

Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Vždy dodržujte 

všechna varování a pokyny v tomto návodu a na zadní straně zařízení. 

 



• Při používání AC adaptéru buďte opatrní! 

• Zařízení smí být připojeno pouze k napájení 100-240 V ~, 50/60 Hz. Nikdy se nepokoušejte používat 

zařízení k práci s jiným napětím. 

• Napájecí kabel nesmí být připojen, dokud není instalace řádně dokončena. 

• Pokud je poškozen napájecí kabel zařízení nebo je-li zařízení poškozeno jiným způsobem, nesmí být 

uvedeno do provozu. 

• Při odpojování zařízení ze zásuvky netahejte za kabel. 

• Abyste předešli riziku požáru a úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti ani 

vlhkosti. 

• Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, bazénů a vody. 

• Na přístroj nepokládejte žádné nádoby s tekutinami, jako jsou vázy s květinami. Mohou spadnout a 

unikající kapalina může způsobit vážné poškození nebo riziko úrazu elektrickým proudem. 

• Neotevírejte kryt. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

• Nikdy se nepokoušejte opravit poškozené zařízení sami. Vždy kontaktujte jedno z našich 

zákaznických center. 

• Zařízení za žádných okolností neotevírejte - to smí provést pouze odborník. 

• Cizí tělesa, jako jsou jehly, mince atd., nesmí spadnout do zařízení. 

• Nedotýkejte se kontaktů svorek na zadní straně jednotky kovovými předměty nebo prsty. To může 

vést ke zkratům. 

• Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky. 

• Nikdy nedovolte dětem používat toto zařízení bez dozoru. 

• Údržbové práce musí vždy provádět kvalifikovaný personál. Jinak vystavujete nebezpečí sebe i 

ostatní. 

• Zařízení zůstává připojeno k elektrické síti i po vypnutí. Pokud zařízení nebudete delší dobu 

používat, odpojte AC adaptér ze zásuvky. 

• Neposlouchejte rádio při vysoké hlasitosti. To může vést k trvalému poškození sluchu. 

• Při odpojování napájecího adaptéru ze zásuvky tahejte za adaptér, nikoli za kabel. 

3.1 Umístění zařízení 

• Zařízení by mělo být připevněno ke stabilnímu povrchu. Zajistěte dobré větrání. 

• Neumísťujte zařízení na měkké povrchy, jako jsou koberce, nebo do blízkosti závěsů nebo věšáků, 

protože by mohly být zakryty ventilační otvory. Tímto způsobem lze přerušit potřebnou cirkulaci 

vzduchu. To může vést k požáru v zařízení. 

• Zařízení nesmí být zakryto záclonami, přikrývkami nebo novinami. 

• Neumisťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topidla. Je třeba se vyhnout přímému 

slunečnímu záření a extrémně prašným místům. 

• Nevybírejte umístění v místnostech s vysokou vlhkostí, jako je kuchyně nebo sauna, protože 

kondenzace může poškodit zařízení. Zařízení je navrženo pro použití v suchém a mírném prostředí a 

nemělo by být vystaveno kapající nebo stříkající vodě. 

• Zařízení smí být provozováno pouze ve vodorovné poloze. 

• Nepokládejte na zařízení žádné těžké předměty. 

• Pokud produkt přenesete ze studeného do teplého stavu, může se uvnitř produktu nahromadit 

vlhkost. V takovém případě počkejte před zahájením provozu asi hodinu. 

• Napájecí kabel musí být veden tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout. 

• Zásuvka by měla být co nejblíže zařízení. 



• Pro připojení k elektrické síti zapojte síťovou zástrčku zcela do zásuvky. 

• Použijte vhodnou, snadno přístupnou síťovou přípojku a nepoužívejte více zásuvek! 

• Nedotýkejte se napájecího kabelu nebo zástrčky mokrýma rukama, nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem! 

• V případě poruchy nebo kouře a nepříjemného zápachu z krytu okamžitě vytáhněte síťovou 

zástrčku ze zásuvky! 

• Před výbojem blesku odpojte síťovou zástrčku. 

• Nebudete-li zařízení delší dobu používat, např. před dlouhou cestou, odpojte jej ze zásuvky. 

• Vysoká hlasitost může poškodit váš sluch. 

• Neumisťujte zařízení do blízkosti zařízení generujících silné magnetické pole (např. motory, 

reproduktory, transformátory). 

• Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými 

nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud nejsou pod 

dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly touto osobou poučeny o jak 

zařízení používat. 

Manipulace s bateriemi 

• Ujistěte se, že baterie nejsou v rukou dětí. Děti si mohly vložit baterie do úst a spolknout je. To 

může způsobit vážné poškození zdraví. Uchovávejte proto baterie a dálkový ovladač mimo dosah 

malých dětí. V takovém případě okamžitě vyhledejte lékaře! 

• Normální baterie se nesmí nabíjet, žádným jiným způsobem znovu aktivovat, rozebírat, zahřívat 

nebo likvidovat v otevřeném ohni (nebezpečí výbuchu!). 

• Včas vyměňte zeslabující baterie. 

• Před vložením očistěte kontakty baterie a zařízení. 

• Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí výbuchu Použité baterie okamžitě zlikvidujte. 

Nahraďte pouze správným typem a číslem modelu. 

• Buď opatrný! Nevystavujte baterii extrémním podmínkám. 

• Nepokládejte na radiátory, nevystavujte přímému slunečnímu záření! 

• Vytékající nebo poškozená baterie může při kontaktu s pokožkou způsobit popáleniny. V tomto 

případě používejte vhodné ochranné rukavice. Vyčistěte přihrádku na baterie suchým hadříkem. 

Baterie nejsou součástí dodávky 

3.2 Informace o likvidaci 

Nebezpečí udušení! 

Obal a jeho části by měly být uchovávány mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení fólií a jinými 

obalovými materiály. 

3.3 Likvidace zařízení 

Vaše nové zařízení bylo na cestě k vám chráněno obalem. Všechny použité materiály jsou šetrné k 

životnímu prostředí a lze je recyklovat. Pomozte nám prosím likvidovat obaly způsobem šetrným k 

životnímu prostředí. Informace o aktuálních způsobech likvidace odpadu vám poskytne váš prodejce 

nebo místní zařízení pro likvidaci odpadu (Eko dvůr). 

 



Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze 

znovu použít. Symbol přeškrtnutého kontejneru na směsný odpad znamená, že výrobek 

podléhá oddělenému sběru v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2012/19/EU a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES. Rada a informuje, že elektrická a 

elektronická zařízení, jakož i baterie a akumulátory po době používání nelze vyhazovat s ostatním 

domovním odpadem. Uživatel je povinen odevzdat jej subjektu sbírajícímu odpadní elektrozařízení a 

také baterie a akumulátory, který vytvoří systém sběru těchto odpadů, včetně příslušné prodejny, 

místního sběrného místa nebo městského úřadu. Opotřebované zařízení může mít negativní dopad 

na životní prostředí a lidské zdraví z důvodu potenciálního obsahu nebezpečných látek, směsí a 

komponent. Domácnost hraje důležitou roli tím, že přispívá k opětovnému použití a využití, včetně 

recyklace, použitého vybavení. 

V této fázi se formují postoje, které ovlivňují zachování společného dobra, kterým je čisté přírodní 

prostředí. Domácnosti jsou také jedním z největších uživatelů drobného zařízení a jeho racionální 

hospodaření ovlivňuje využití druhotných surovin. V případě nesprávné likvidace tohoto výrobku 

mohou být uvaleny sankce v souladu s národní legislativou. Na konci svého životního cyklu by 

výrobek neměl být likvidován s běžným domovním odpadem, ale ve sběrném místě pro likvidaci 

elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na produktu, návodu nebo obalu. 

Materiály jsou podle etikety recyklovatelné. 

Opětovným použitím, recyklací nebo jinými formami recyklace starého zařízení významně přispíváte 

k ochraně životního prostředí. 

Baterie/akumulátory mohou obsahovat jedovaté látky, které jsou škodlivé pro zdraví a 

životní prostředí. Baterie podléhají evropské směrnici 2006/66 / ES. Nesmí být likvidovány s 

běžným domovním odpadem. 

Likvidace obalu: 

Nové zařízení bylo chráněno obalem. Všechny použité materiály jsou šetrné k životnímu 

prostředí a lze je recyklovat. Obal prosím zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí. O 

aktuálních způsobech likvidace se informujte u prodejce nebo ve službě pro likvidaci domovního 

odpadu. 

Nebezpečí udušení! Obal a jeho části by neměly být ponechány dětem. Nebezpečí udušení 

fólií a jinými obalovými materiály. 

4. Popis zařízení 

4.1 Obsah balení 

Ujistěte se, že je k dispozici veškeré následující příslušenství: 

- KitchenRadio, 

- FM drátová anténa, 

- uživatelský manuál, 

- nabíječka 

4.2 Vlastnosti zařízení 

• Analogové FM rádio pod kuchyňskou linku. 

• Frekvenční rozsah FM 87,5-108 MHz (analogové). 



• V režimu FM můžete uložit 40 oblíbených stanic. 

• Přehrávejte hudbu přes Bluetooth pomocí spárovaného smartphonu nebo tabletu. 

• Rádio má funkci handsfree, která umožňuje přijímat a ukončovat telefonní hovory. 

4.3 Sestavení zařízení 

> Použijte prosím dodané montážní šrouby a nainstalujte držák a jednotku přesně tak, jak je 

znázorněno na obrázcích níže. (Úplné schéma je na konci návodu v části specifikace). 

1. Věnujte prosím pozornost správnému 
umístění montážní desky. Vložte prosím 
montážní desku pod skříň stranou A. 

 
2. Poté označte 4 body pro budoucí montážní 
otvory. 

 
3. Vyvrtejte prosím montážní otvory do 
skříně/poličky podle dříve označených bodů. 
Hloubka vrtání je 5 mm, prosím použijte 
vrták o průměru 2 mm. 

 
4. Pomocí dodaných šroubů připevněte desku ke 
spodní části skříně. 

 



5. Umístěte rádio na montážní desku a věnujte 
pozornost montážním úchytům. 

 
6. Jakmile je rádio usazeno na montážní desce, 
posuňte jej směrem ke skříni, jak je znázorněno 
na obrázku č. 6. 

 
7. Správně nainstalované rádio. 

 
 

5. Příprava ke spuštění zařízení 

Před připojením zařízení do elektrické zásuvky se ujistěte, že provozní napětí napájecího zdroje je 

stejné jako napětí místní sítě. 

> Připojte 5,5 mm zástrčku dodaného AC / DC adaptéru do zdířky DC IN (3) na zadní straně 

KitchenRadia. Na rádiu se po zapnutí zobrazí 00:00. 

Montáž baterie 

> Chcete-li nainstalovat baterii (LR44), odšroubujte zajišťovací šroub pomocí křížového šroubováku a 

vložte baterii. Dbejte prosím na správnou polaritu. Pokud baterie chybí nebo je vybitá, během 

výpadku proudu, hodiny nezůstanou v paměti a po opětovném zapnutí el. energie se hodiny vrátí na 

00:00 (baterie není součástí dodávky). 

 



Manuální nastavení hodin 

> Pro nastavení správného času krátce stiskněte tlačítko / tlačítko ST (10). 

> Na LED displeji bude blikat formát času „24H“ nebo „12H“; (z výroby je nastaveno "24H"). 

> Otočným tlačítkem (16) zvolte požadovaný formát času; 

 

 

> Volbu potvrďte stisknutím otočného tlačítka (16). Formát času bude uložen a zařízení přejde k 

nastavení času. 

> Otáčejte otočným knoflíkem (16) pro nastavení správné hodiny, poté volbu potvrďte stisknutím 

otočného knoflíku (16). Zařízení přejde na nastavení minut. 

> Otáčejte otočným knoflíkem (16) pro nastavení správných minut, poté volbu potvrďte stisknutím 

otočného knoflíku (16). 

Nastavení hodin je dokončeno a čas hodin se zobrazí na LED displeji. 

 Instalace baterie (LR44) zajistí zachování času i při výpadku proudu. Pokud je knoflíková baterie 

vybitá, čas se při výpadku proudu neuloží. Baterie není součástí dodávky. 

5.1 Zlepšení příjmu rádiového signálu 

Počet a kvalita přijímaných programů závisí na podmínkách příjmu v místě instalace. Vynikajícího 

příjmu lze dosáhnout použitím drátové antény. Drátová anténa musí být nazažena po celé délce, aby 

byl příjem co nejlepší. 

> Vytáhněte anténu. Přesné nasměrování antény je často důležité, zejména v oblastech se slabým 

signálem FM. 

Pokud je to možné, první skenování rozhlasových programů spusťte u okna. Za špatného počasí 

může být příjem FM možný pouze v omezené míře. Během přehrávání rádia se nedotýkejte antény. 

To může vést k rušení příjmu. 

6. Základní obsluha zařízení 

6.1 Zapnutí / vypnutí zařízení 

> Pro zapnutí KitchenRadio stiskněte tlačítko On/Off (4). Rádio se ve výchozím nastavení spustí v 

režimu FM. Při prvním zapnutí rádio automaticky vyhledá rozhlasové programy. Při následných 

zapnutích se začne přehrávat poslední poslouchaná rozhlasová stanice (frekvence). 

6.2 Manuální ladění FM rádia 

> Pro změnu frekvence v režimu FM stiskněte tlačítko TUN- /  (11) nebo TUN + /  (12). Každé 

stisknutí sníží nebo zvýší frekvenci o 0,1 MHz. 

> Dlouhým stisknutím tlačítka TUN- /  (11) nebo TUN + /  (12) po dobu 2 sekund se 

automaticky prohledají frekvence, dokud se nenajde první rozhlasová stanice. 

6.3 Přidání stanice do seznamu oblíbených 

Po naladění stanice můžete tuto frekvenci uložit do seznamu oblíbených. 

> Chcete-li přidat stanici do oblíbených, stiskněte a podržte tlačítko MEM / PRE (9), na displeji bude 

blikat P01. (P01 je číslo v seznamu oblíbených). 



> Poté pomocí TUN- /  (11) nebo TUN + /  (12) vyberte pozici, pod kterým má být rádiová 

frekvence uložena do seznamu oblíbených. 

> Po zvolení např. P30 krátce stiskněte tlačítko MEM / PRE (9), rádio se vrátí k zobrazení informací o 

frekvenci. 

6.4 Automatické ukládání stanic do seznamu oblíbených 

> V režimu příjmu FM dlouhým stisknutím tlačítka AMS (6) aktivujte funkci vyhledávání rádiového 

pásma a uložení nalezených programů do seznamu oblíbených stanic. 

> Rádio začne automaticky vyhledávat celé pásmo. Jakýkoli nalezený program bude přiřazen do 

seznamu oblíbených. 

> První frekvence, na které je program vysílán, obdrží číslo P01, každá další bude mít o jedno větší 

číslo. 

Všechny dříve uložené rádiové frekvence budou vymazány při každém použití funkce AMS. 

Funkce AMS bude zastavena dříve, pokud počet dosažených frekvencí dosáhne 40 (P40). 

6.5 Vyvolání a změna frekvence v seznamu oblíbených 

> Při příjmu programu, který je na seznamu oblíbených frekvencí, stiskněte a podržte tlačítko MEM / 

PRE (9). 

> Poté pomocí TUN- /  (11) nebo TUN + /  (12) vyberte číslo (P01-P40), pod kterým se má 

rádiová frekvence uložit do seznamu oblíbených. 

> Po zvolení např. P30 krátce stiskněte tlačítko MEM / PRE (9), rádio se vrátí k zobrazení informací o 

frekvenci. 

> LED obrazovka se vrátí k zobrazení frekvence. 

6.6 Ovládání hlasitosti 

> Chcete-li změnit hlasitost, otočte otočným ovladačem (16). Otočením po směru hodinových ručiček 

se hlasitost zvýší, otočením proti směru hodinových ručiček se hlasitost sníží. 

> Pro úplné ztlumení zvuku krátce stiskněte tlačítko AMS (6). Rádio bude ztlumeno a frekvence bude 

blikat na LED obrazovce. 

> Opětovným krátkým stisknutím tlačítka AMS (6) obnovíte předchozí hlasitost. 

Ve výchozím nastavení je rádio nastaveno na hlasitost „11“. 

6.7 Povolit / zakázat stereo 

V případě slabé úrovně signálu může být rozhlasová stanice rušena. V tomto případě můžete vypnout 

možnost Stereo pro stanice se slabou úrovní signálu, abyste příjem mírně zlepšili. 

Když je přijímaná stanice vysílána ve stereo, na LCD obrazovce se zobrazí „ST“.  

 

> Pro deaktivaci možnosti Stereo krátce stiskněte / tlačítko ST (10). Symbol „ST“ zmizí a zařízení 

bude přijímat v režimu Mono. 

> Chcete-li znovu aktivovat Stereo, stiskněte znovu / tlačítko ST (10). Po dvou sekundách se objeví 

symbol „ST“. 



7 Režim Bluetooth 

7.1 Vstup do režimu Bluetooth 

> Při používání rádia v režimu FM krátce stiskněte tlačítko MODE / RESET (8), rádio se přepne do 

režimu Bluetooth. 

> Dalším stisknutím tlačítka MODE / RESET (8) se vrátíte do režimu FM. 

7.2 Spárování nového zařízení 

> Po výběru režimu Bluetooth se zařízení automaticky přepne do režimu spárování s telefonem / 

tabletem. 

> Aktivujte na svém telefonu/tabletu režim Bluetooth a vyberte možnost vyhledání dostupných 

zařízení Bluetooth. 

> Telefon / tablet by měl vyhledat rádio s názvem "KitchenRadio". Vyberte zařízení pro zahájení 

párování. 

> Zařízení si vyžádá párovací kód. Párovací kód je „0000“. 

> Po dokončení párování rádio pípne a na LCD se zobrazí „BT“. 

 

> Zařízení je nyní připraveno k přehrávání hudby z telefonu / tabletu. 

7.3 Odebrání telefonu / tabletu ze seznamu spárovaných zařízení 

> Chcete-li odstranit telefon / tablet ze seznamu zapamatovaných zařízení, dlouze stiskněte tlačítko 

/ / AMS, rádio vydá několik pípnutí informujících o odpojení telefonu / tabletu. 

> Druhým způsobem je "zapomenout" rádio na seznamu spárovaných zařízení přímo v telefonu / 

tabletu. 

> Po odebrání telefonu / tabletu ze seznamu spárovaných zařízení přejde rádio do režimu párování a 

bude připraveno ke spojení s jiným telefonem / tabletem. Ikona "BT" na LED displeji začne blikat. 

Pokaždé, když přepnete do režimu BT, rádio vyhledá pásmo pro poslední připojený telefon/tablet. 

Pokud jej nenajde, přejde do režimu párování. 

7.4 Přehrávání hudby přes připojení Bluetooth 

Přehrávání na mobilním zařízení (telefon / tablet) 

> Zapněte hudební přehrávač na telefonu / tabletu a začněte přehrávání 

> Během přehrávání hudby můžete přehrávání pozastavit a znovu spustit stisknutím tlačítka / /  

(6). 

> Změna hlasitosti se provádí pomocí telefonu / tabletu  

Přehrávání na rádiu 

> Stisknutím / /  (6) přehrávání zastavíte, dalším stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte. 

> Pomocí otočného tlačítka (16) změníte hlasitost. Otočením po směru hodinových ručiček se 

hlasitost zvýší, otočením proti směru hodinových ručiček se hlasitost sníží. 

> Stisknutím tlačítka TUN- /  spustíte přehrávání předchozí skladby, stisknutím tlačítka TUN + / 

 spustíte přehrávání následující skladby. 



7.5 Funkce handsfree 

KitchenRadio má funkci hands-free. Zařízení má vestavěný mikrofon. 

> Hudba bude během příchozího hovoru vypnuta. 

> Chcete-li hovor přijmout, krátce stiskněte tlačítko / /  (6). Chcete-li odmítnout příchozí hovor, 

stiskněte a podržte tlačítko / /  (6). Hovor bude odmítnut. 

Během konverzace (hovor byl přijat) 

> Stisknutím tlačítka / /  (6) hovor ukončíte. Pozastavené přehrávání hudby Bluetooth z 

telefonu se obnoví. 

 Pro nejlepší výkon handsfree hovořte přímo do otvoru pro mikrofon (15) ze vzdálenosti 30 ~ 60 

cm. 

Při poslechu hudby Bluetooth 

> Při poslechu hudby dvojitým krátkým stisknutím tlačítka / /  (6) začne rádio volat na poslední 

volané telefonní číslo. 

> Přehrávání hudby se zastaví. 

> Jediným krátkým stisknutím tlačítka / /  (6) hovor ukončíte a obnovíte přehrávání hudby. 

8. Nastavení budíků a časovačů 

8.1 Nastavení času budíku 

Zařízení umožňuje nastavit dva nezávislé budíky. 

> Krátce stiskněte tlačítko ALARM (13) pro vstup do nastavení budíku. Alarm 1 bude blikat jako první. 

> Dalším stisknutím tlačítka ALARM (13) se spustí Alarm 2. 

Příklad nastavení alarmu 1 

> Krátkým stisknutím tlačítka ALARM (13) vyvoláte Alarm 1. 

> Potom pomocí otočného tlačítka (16) nastavte požadovaný čas Alarmu 1, poté volbu potvrďte 

stisknutím otočného tlačítka (16). 

> Na LED displeji budou blikat minuty, otočným tlačítkem (16) nastavte minuty a výběr potvrďte 

stisknutím otočného tlačítka (16). Na displeji bude blikat „BU“. 

> Otočným tlačítkem (16) vyberte zdroj alarmu. Můžete si vybrat z: 

 = Buzzer = bzučák. Nebo 

 = tu = tuner = rádio (zdrojem budíku bude naposledy přehrávaná FM stanice) 

> Volbu zdroje potvrďte stisknutím otočného tlačítka (16). 

> Nastavení pro Alarm 1 je nyní dokončeno. Na LED displeji se zobrazí tato ikona  

> Opakujte výše uvedené kroky pro nastavení Alarmu 2. 

Když se probudíte pomocí bzučáku 

> Ve zvoleném čase budíku bude budík zvonit po dobu 5 minut. Alarm zastavíte krátkým stisknutím 

tlačítka ALARM (13). 



Při probuzení FM rádiem 

> Ve zvolený čas budíku se FM rádio automaticky zapne. Chcete-li zastavit FM rádio, vypněte zařízení 

krátkým stisknutím tlačítka OFF (4). 

Funkce Snooze během budíku 

> Když se probudíte, během budíku a stisknete tlačítko knoflíku (16), yařízení přejde do režimu 

odložení buzení na přibližně 9 minut. Kromě toho se na LED displeji zobrazí ikona "Zz". 

 Funkci Snooze lze použít 3x za sebou. Funkci opakovaného buzení lze vypnout stisknutím tlačítka 

On (4). 

8.2 Vypnutí budíku 

> Krátkým stisknutím tlačítka ALARM (13) vyberte alarm, který chcete deaktivovat. 

> Když bliká, stiskněte dlouze tlačítko ALARM (13). Vybraný alarm se zvoleným číslem bude 

deaktivován. Funkce deaktivace budíku bude fungovat pouze v případě, že byl budík dříve nastaven a 

zapnut. 

8.3 Reaktivace alarmu 

> Krátkým stisknutím tlačítka ALARM (13) vyberte alarm, který chcete aktivovat. 

Když bliká, stiskněte dlouze tlačítko ALARM (13). Vybraný alarm se zvoleným číslem bude znovu 

aktivován 

8.4 Minutka -časovač pro vaření 

> Krátkým stisknutím tlačítka Timer (14) aktivujete funkci časovače. Na LED displeji se zobrazí blikající 

symbol hodin. Ve výchozím nastavení se zobrazí „05“ minut. (výchozí časovač je 5 minut) 

> Otočným tlačítkem (16) nastavte požadovaný čas odpočítávání. 

> Krátkým stisknutím tlačítka Timer (14) nebo stisknutím otočného tlačítka (16) uložíte změny. Na 

LED displeji se objeví symbol hodin. 

Během odpočítávání se na LED displeji střídavě zobrazuje čas zbývající do konce odpočítávání a 

frekvence rozhlasové stanice. 

Časovač odpočítává od posledních 60 sekund a na konci času se ozve pípnutí, dokud se časovač 

nevypne. 

> Chcete-li časovač vypnout, stiskněte a podržte tlačítko časovače (14). Symbol hodin zmizí z LED 

displeje. 

9. LED osvětlení pod skříňkou 

> Pro zapnutí osvětlení pod skříňkou krátce stiskněte tlačítko LIGHT (7). 

> Dalším stisknutím tlačítka LIGHT (7) osvětlení vypnete. 

10. Resetování KitchenRadia 

Za určitých okolností může vaše zařízení zamrznout a je nutné jej resetovat. Resetujte zařízení podle 

následujících kroků. 

> Stiskněte a podržte tlačítko MODE / RESET (8) po dobu přibližně 8 sekund. 

> Na LED displeji se zobrazí „F003“, což znamená, že zařízení je v procesu resetování. 

> Zařízení poté přejde na zobrazení času. Nastavení času bude resetováno na "00:00" 

Všechna předchozí nastavení budou vymazána a obnovena na výchozí tovární hodnoty. 

Po vymazání všech naladěných FM stanic zahajte nové skenování. 



11. Odstraňování problémů 

Zařízení nelze zapnout 

- Zkontrolujte, zda je DC zástrčka adaptéru AC/DC zapojena do DC konektoru rádia (2). 

- Zkontrolujte, zda je AC/DC adaptér správně zapojen do elektrické zásuvky. 

Žádný zvuk 

- Zkontrolujte, zda není na hlavním nebo mobilním zařízení nastavena nižší hlasitost. 

- Zkontrolujte, zda jste vybrali správný zdroj zvuku. 

- Ujistěte se, že je zařízení Bluetooth v efektivním provozním dosahu. 

- Zkontrolujte, zda je rádio Bluetooth spárováno s vaším mobilním telefonem. 

- Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth připojeno k vašemu mobilnímu zařízení. 

Žádné rozhlasové stanice 

- Zkontrolujte, zda jsou stanice FM naladěny na správnou frekvenci a předvolbu. 

- Viz část 6.1 Zlepšení příjmu rádia. 

12. Specifikace 

Rozměry zařízení: 212 mm x 122 mm x 42 mm 

Hmotnost: 460g 

Frekvenční rozsah: 87,5 MHz - 108 MHz 

Stereo / Mono: ANO, možný výběr 

Seznam oblíbených frekvencí: 40 stanic (maximum) 

Typ antény: Drátová anténa 

Budík: budík 1, budík 2 (probuzení rádiem nebo bzučákem) 

Časovač vaření: 1-300 minut (bzučák) 

Verze Bluetooth: 5.0 

Bluetooth profily: A2DP, AVRCP, HFP 

Dosah Bluetooth: 10 m (v otevřeném prostoru) 

Napájení: 5V DC / 1,5A 

Zvukový výkon: 2x 2,5W (4 Ohm) 

Přenosová frekvence: 80Hz - 16 000Hz 

Frekvence Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz 

Vysílací výkon Bluetooth: 4dBm 

Okolní teplota: 5°C až 50°C 

Typ baterie pro zálohování hodin: LR44 

13. Tipy 

Tento výrobek byl testován na kvalitu a má zákonnou záruční dobu 24 měsíců od data nákupu. 

Uschovejte si prosím fakturu nebo účtenku jako doklad o nákupu. V případě uplatnění záruky 

kontaktujte distributora produktu. 

TechniSat Digital Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že kuchyňské rádio KitchenRadio odpovídá směrnici 

2014/53 / EC a RoHS. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové 

adrese: http://konf.tsat.de/?ID=23045  



14. Napájení 

Tento produkt je testován na kvalitu a vyhovuje nařízení 2019/1782 ze dne 1. října 2019, kterým se 

stanoví požadavky na ekodesign externích napájecích zdrojů na základě směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/125/ES. 

Vstupní napájení: 100-240V ~ 50 / 60Hz 0,3A 

Výstup napájecího adaptéru: 5,0 V DC - 1,5 A (7,5 W) 

Spotřeba naprázdno: 0,08W 

Průměrná účinnost při provozu: 77,05 % 

Účinnost při 10% zatížení: 67,64% 

Model napájení: QX15WG050150V 

Vývojář: Shenzhen Qi Xin Electronics Co., LTD 

Adresa výrobce: North 3F, Bldg. A6, Xinfu Ind. Zóna Chongqing Rd., Fuyong Ind. Průchod, Fuyong 

St., Baoan Dist Shenzhen, Guangdong 518013 Čína. 

15. Výrobce 

TechniSat Digital Sp. z o.o. 

ul. Poznańska 2, Siemianice 

55-120 Oborniki Śląskie 

Poland 


