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Vážení zákazníci!

toto nové rádio na doma i na cesty – lze provozovat přes síťový adaptér nebo 
integrovaný akumulátor – vyniká svým čistým zvukem a nejmodernější technikou.

Přístroj disponuje kromě běžného příjmu VKV/FM funkcí digitálního rádia  
(DAB+/Digital Audio Broadcasting), čímž rozšiřuje Váš výběr rozhlasových stanic. 
Rádio je vybaveno celkem 80 paměťovými místy (po 40 pro pásma FM a DAB)  
k ukládání Vašich oblíbených rozhlasových stanic a disponuje funkcí RDS.

Integrovaná funkce Bluetooth® umožňuje snadné spojení se smartphony, tablety 
a notebooky. Bezdrátové spojení přes Bluetooth® podporuje přenos zvukových 
souborů ve všech formátech, které podporuje i Vaše mobilní zařízení. Rádio slouží 
také jako handsfree: Pokud jste připojeni prostřednictvím Bluetooth® k nějakému 
mobilnímu zařízení a přichází telefonní hovor, můžete tento hovor vést přímo 
přes rádio.

Kromě toho můžete svou hudbu přehrávat na tomto přístroji také z USB flash 
disku nebo MicroSD /TF karty.

Věříme, že Vám bude toto rádio dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.
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Bezpečnostní pokyny 

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtěte 
bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto 
návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento 
návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod. 

Účel použití

• Tento přístroj je koncipován k soukromému používání a není vhodný ke 
komerčním účelům.

• Přístroj je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorách.  
Používejte jej pouze v mírných klimatických podmínkách.
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Nebezpečí pro děti 

• Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení 
s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

•  Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.  
Hrozí mimo jiné i nebezpečí udušení! 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

• Neponořujte přístroj, kabel ani síťový adaptér do vody ani jiných tekutin, protože 
jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

• Přístroje se nedotýkejte vlhkýma rukama a nepoužívejte jej venku ani 
v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.

• Chraňte přístroj před vlhkostí. Nestavte na přístroj ani do jeho bezprostřední 
blízkosti nádoby s kapalinami, jako jsou např. vázy.  
Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou 
bezpečnost. Chraňte výrobek před vlhkostí a kapající a stříkající vodou.  
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

• Přístroj připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové 
napětí odpovídá technickým parametrům přístroje. 

• Pro úplné odpojení přístroje od elektrické sítě vytáhněte síťový adaptér ze 
zásuvky. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli 
síťovou zástrčku rychle vytáhnout. 
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• V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte žádné části krytu. Do otvorů 
přístroje nestrkejte také žádné předměty. Uvnitř krytu se nacházejí části pod 
 napětím, které při dotyku mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

• Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud během provozu dojde k poruše,  
po použití, za bouřky a než začnete přístroj čistit. Přitom tahejte vždy za síťový 
adaptér, nikoli za síťový kabel.

• Připojovací kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.

• Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte 
v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.

• Přístroj neuvádějte do provozu, když je přístroj viditelně poškozen nebo spadl 
na zem.

• Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy na přístroji nechte 
 provádět v odborném servisu nebo v našem zákaznickém servisu. V důsledku 
 neodborných oprav mohou uživateli hrozit značná nebezpečí. Pokud bude 
 připojovací kabel poškozený, obraťte se na odborný servis nebo na náš zákaz-
nický servis.

Nebezpečí výbuchu/požáru/popálení

• Zařízení obsahuje lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí vhazovat do ohně 
ani zkratovat.

• Vestavěný akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat ani jej nesmíte 
 vyměňovat nebo demontovat Vy sami. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí 
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nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným 
typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odbornou opravnu nebo 
na servisní centrum.

• Nepozměňujte a/nebo nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte akumulátory.

• Nestavte do blízkosti přístroje žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. 
 hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno vždy udržovat 
v  dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.

• Přístroj nestavte do zavřených skříní nebo regálů bez dostatečného větrání. Ne-
přikrývejte přístroj novinami, ubrusy, záclonami apod. Prostor v okruhu nejméně 
10 cm kolem přístroje udržujte volný, protože jinak může dojít k přehřátí přístroje. 

Nebezpečí poranění / újmy na zdraví

• Poslech hudby s nastavenou vysokou hlasitostí může vést k trvalému poškození 
sluchu. Nastavte jen tak vysokou hlasitost, abyste ještě mohli vnímat okolní 
 zvuky. Než začnete přehrávat hudbu, vždy nejdřív nastavte nízkou hlasitost. 
 Hlasitost případně zvyšte až později.

Věcné škody
• Přístroj stavte vždy na pevný, rovný podklad.

• Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a 
extrémními teplotami.

•  Neumisťujte přístroj do bezprostřední blízkosti rádiového vysílače nebo magne-
tických polí (vytvářených např. televizory nebo reproduktory). 
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• Přístroj umístěte do dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou např. plo-
týnky sporáku nebo kamna.

• Když přenesete přístroj z chladného místa do tepla, může v něm zkondenzovat 
vlhkost. V takovém případě jej nechte několik hodin vypnutý.

• V reproduktorech přístroje se nacházejí silné magnety. Karty s magnetickým 
proužkem, jako jsou například kreditní karty, platební karty apod., udržujte  
v dostatečné vzdálenosti od těchto magnetů. V opačném případě může dojít 
k poškození magnetických proužků. V dostatečné vzdálenosti od přístroje 
 udržujte také magnetická paměťová média, hodinky a všechny přístroje, které  
by mohly být ovlivněny nebo jejichž funkce by mohla být omezena působením 
magnetického pole.

• K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí 
 prostředky.

• Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování 
 nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové 
nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto 
v  případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.
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RESET 

USB(A) port 
 USB 
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audio vstup 
AUX

vstup micro USB 
k připojení do sítě 

DC 5V 
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Uvedení do provozu

NEBEZPEČÍ ohrožení života úderem elektrickým proudem

• Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, 
jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje.

• Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťovou 
zástrčku rychle vytáhnout.

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.

2. Postavte přístroj na rovný a stabilní podklad.

3. Úplně vytáhněte teleskopickou anténu.

Připojení síťového adaptéru a nabíjení akumulátoru

1. Připojte zdířku micro USB DC 5V na přístroji a síťový adaptér USB pomocí 
kabelu USB.

2.  Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.  
Kontrolka nabíjení svítí    červeně: akumulátor se nabíjí 
        zeleně: akumulátor je úplně nabitý

  Pokud je přístroj zapnutý bude se proces nabíjení zobrazovat také na displeji: 
 animovaný symbol baterie:  akumulátor se nabíjí 
 symbol baterie vyplněný proužky: akumulátor je úplně nabitý
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Dbejte následujících pokynů: 

• Proces nabíjení vybitého akumulátoru trvá přibližně 4 hodin. Během procesu 
nabíjení můžete přístroj používat nejprve po 2 hodinách a to při hlasitosti pod 
25. Proces nabíjení pak však trvá o něco déle.

• Při středně vysoké hlasitosti vydrží akumulátor přibližně 6 hodin.

• Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, doporučujeme akumulátor každé 
3 měsíce úplně nabít.

Zapnutí přístroje

  M Přístroj zapnete stisknutím  STANDBY. 

Přístroj se při prvním uvedení do provozu spustí v režimu DAB. Krátce po zapnutí, 
začne plně automatické vyhledávání rozhlasových stanic. Nalezené rozhlasové 
stanice se zobrazí na displeji a uloží se do paměti. 

Jakmile je vyhledávání rozhlasových stanic dokončeno, začne se automaticky 
přehrávat nejhornější rozhlasová stanice. Pokud tato stanice vysílá i datum a čas, 
nastaví se zobrazení času automaticky. Další informace k tomuto tématu najdete 
v kapitole „Poslech rádia DAB“. 

Nastavení jazyka

K nastavení přístroje na Váš jazyk, …

1. … podržte tlačítko  MENU/INFO stisknuté na dobu 2 až 3 vteřin a poté 
stiskněte  ENTER.
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2. Opakovaným otáčením otočného regulátoru –TUNING+/PRESET doleva nebo 
doprava vyberte na displeji bod nabídky Language (Jazyk). 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER. 
Na displeji se objeví jazyk, který je momentálně nastavený.

4. Krátkým otáčením otočného regulátoru –TUNING+/PRESET doleva nebo 
doprava vyberte požadovaný jazyk. 

5. Potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER.

    Po přibližně 10 vteřinách bez stisknutí tlačítka se displej automaticky vrátí 
do dříve nastaveného režimu.

  M Chcete-li nabídku opustit dříve, stiskněte tolikrát tlačítko  ENTER, dokud 
se opět nezobrazí rozhlasová stanice nebo čas/datum.

Základní funkce

Zapnutí/vypnutí

  M Chcete-li přístroj zcela zapnout či vypnout, stiskněte a několik vteřin podržte 
tlačítko  STANDBY na přední straně přístroje.

  M Chcete-li přístroj zapnout v pohotovostním režimu nebo jej z něj znovu 
přepnout, krátce stiskněte tlačítko  STANDBY.
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    Pro úplné odpojení přístroje od elektrické sítě vytáhněte síťový adaptér 
ze zásuvky.

Nastavení hlasitosti

  M Zvýšení hlasitosti:  
otáčejte regulátorem –VOLUME+/MUTE směrem k +.

  M Snížení hlasitosti:  
otáčejte regulátorem –VOLUME+/MUTE směrem k –.

  Hlasitost můžete nastavit mezi 0 a 32. 

  M Vypnutí reproduktorů: 
Stiskněte krátce otočný regulátor –VOLUME+/MUTE. Na displeji se objeví .

  M Zrušení ztlumení: 
Stiskněte znovu krátce otočný regulátor –VOLUME+/MUTE. Symbol  zmizí.

Volba režimu

  M Chcete-li přepínat mezi režimy DAB, FM, BT (externí zařízení přes Bluetooth®), 
AUX (externí zařízení přes kabel), SD (MicroSD/TF karta) a USB (USB flash 
disk), opakovaně krátce stiskněte tlačítko  MODE/LIGHT.

 Sledujte zobrazení na displeji. 

Změna jasu displeje

  M Stiskněte a podržte tlačítko  MODE/LIGHT déle pro změnu jasu displeje ve 
třech krocích.
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Poslech rádia DAB
  M Chcete-li vyvolat režim DAB, stiskněte krátce a v případě potřeby opakovaně  

 MODE/LIGHT. Na displeji se objeví nápis DAB.

Pro automatické vyhledávání rozhlasových stanic a jejich ukládání do  
paměti …

  M …  stiskněte v režimu DAB tlačítko  ENTER a držte jej stisknuté tak dlouho, 
dokud se na displeji neobjeví DAB vyhledávání.  
 Na displeji se zobrazí Vyhledávání jako sloupcový graf a počet nalezených 
rozhlasových stanic. 
Jakmile bude vyhledávání dokončeno, přeskočí přístroj k první rozhlasové 
stanici uložené do paměti.

K nastavení jiné rozhlasové stanice, …

1. ... v případě potřeby opakovaně otáčejte tlačítkem -TUNING+/PRESET ... 
... doleva pro vyhledávání směrem dozadu 
... doprava pro vyhledávání směrem dopředu.  
Vybraná rozhlasová stanice se zobrazí na displeji.

2. Potvrďte krátkým stisknutím tlačítka  ENTER.

K uložení rozhlasové stanice do paměti jako Oblíbené, …

1. ... nastavte požadovanou rozhlasovou stanici, jak je popsáno výše.

2. Stiskněte tlačítko – TUNING+/ PRESET a držte jej stisknuté, dokud se na 
displeji nezobrazí paměťové místo 1 (příp. prázdné).
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3. Potvrďte paměťové místo tak, že stisknete tlačítko  ENTER 
 nebo 
otáčejte tlačítkem –TUNING+/PRESET pro výběr jiného paměťového místa,  
a to potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER. 

  M ... stiskněte a podržte jedno z tlačítek rychlé volby FAVORITE 1/2 – 3/4 – 5/6 
pro přiřazení jednoho z paměťových míst 1 ... 3 ... 5. 
nebo 
... dvakrát klikněte a podržte jedno z tlačítek rychlé volby FAVORITE 1/2 – 3/4 
– 5/6 pro přiřazení jednoho z paměťových míst 2 ... 4 ... 6.

K vyvolání oblíbené rozhlasové stanice …

1. ... jednou nebo dvakrát krátce stiskněte jedno z tlačítek rychlé volby 
FAVORITE, čímž vyvoláte jedno z paměťových míst 1 – 6.

2. Krátce vyčkejte, dokud se rozhlasová stanice nenaladí automaticky,  
nebo potvrďte pomocí  ENTER. 

nebo

3. ... krátce stiskněte –TUNING+/PRESET pro vyvolání seznamu oblíbených.

4. Opakovaným otáčením regulátoru –TUNING+/PRESET vyberte požadovanou 
oblíbenou rozhlasovou stanici.

5. Potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER. 
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Chcete-li zobrazit další informace, zatímco rozhlasová stanice vysílá, …

  M … stiskněte opakovaně krátce  MENU/INFO.  
Podle toho, co stanice nabízí, se postupně zobrazují informace o síle signálu, 
datu a čase, aktuální skladbě/umělci a další.

Následně je uveden seznam všech podporovaných možností zobrazení. Nepřenáší 
se však všechny možnosti ze všech rozhlasových stanic.

• DLS (Dynamic Label Segment): Toto posuvné textové pole obsahuje informace 
v reálném čase (název skladby, zprávy apod).

• Typ programu: Typ aktuálně vysílaného programu (žánr, informace atd.).

• Název multiplexu: Digitální rozhlasové stanice DAB se přenášejí v multiplexu.  
Každý multiplex se skládá ze skupiny rozhlasových stanic, které jsou přenášeny na 
jedné frekvenci. Existují národní a místní multiplexy.  
Místní multiplexy obsahují rozhlasové stanice z Vašeho regionu. Tato možnost 
ukazuje název multiplexu, do kterého patří aktuální rozhlasová stanice.

• Číslo multiplexu/frekvence: Tato možnost ukazuje číslo a frekvenci multiplexu,  
ve kterém je obsažena aktuálně přehrávaná rozhlasová stanice.

• Poruchovost signálu: Tato možnost ukazuje počet chyb signálu aktuálního 
přenosu. Čím nižší je toto číslo, tím vyšší je kvalita signálu.

• Síla signálu: Na displeji se objeví jeden proužek se sílou signálu. Čím delší je 
proužek, tím silnější je signál. Zobrazení síly signálu je užitečné, když pro 
dosažení lepšího příjmu vyrovnáváte anténu.  
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O něco větší čtverec označuje práh, od kterého lze přijímat dostatečnou 
kvalitu zvuku.

• Přenosová rychlost: DAB umožňuje rozhlasovým společnostem měnit 
přenosovou rychlost (tzv. bitrate, tedy faktor, se kterým může být zvukový signál 
komprimovaný) v závislosti na přenosu. Tím je možné maximovat počet 
rozhlasových stanic v jednom multiplexu. Proslovy a zprávy jsou často 
přenášeny s nižší přenosovou rychlostí. Hudba vyžaduje vyšší přenosovou 
rychlost, aby byla zajištěna dobrá věrnost zvuku.

Nastavení DAB

1. … v režimu DAB stiskněte tlačítko  MENU/INFO a držte jej stisknuté tak 
dlouho, dokud se na displeji neobjeví Nastavení. 

2. Opakovaným otáčením regulátoru –TUNING+/PRESET vyberte požadovaný 
bod nabídky a potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER. 

  M Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tolikrát tlačítko  ENTER, dokud se opět 
nezobrazí rozhlasová stanice nebo čas/datum.

Seznam stanic

V seznamu stanic můžete zobrazit všechny automaticky uložené stanice DAB. 
Opakovaně otáčejte tlačítkem –TUNING+/PRESET a poté stanici otevřete 
stisknutím tlačítka  ENTER.
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Vyvolání předvolby
Ve Vyvolat předvolbu můžete zobrazit všechny stanice DAB uložené jako oblíbené. 
Opakovaně otáčejte tlačítkem –TUNING+/PRESET a poté stanici otevřete 
stisknutím tlačítka  ENTER.

Uložení předvolby
Pod položkou Uložení předvolby můžete uložit aktuálně zvolenou rozhlasovou 
stanici do paměťového místa. Místo vyberte pomocí –TUNING+/PRESET 
a potvrďte klávesou  ENTER. 

Vyhledávání
Vyvoláním Vyhledávání spustíte nové vyhledávání rozhlasových stanic DAB.

Man. nastavení
Pokud nemůžete rozhlasovou stanici najít, můžete zkontrolovat sílu signálu 
frekvenčního bloku. V části Man. nastavení můžete vyvolat jednotlivé frekvenční 
bloky T-DAB ve III. pásmu VKV a zobrazit jejich sílu signálu.  
Frekvenční blok pokrývá vždy určitý frekvenční rozsah.

1. Vyberte možnost Man. nastavení
2. Opakovaným otáčením tlačítka –TUNING+/PRESET můžete volit mezi 

frekvenčními bloky (5A až 13F).

3. Potvrďte krátkým stisknutím tlačítka  ENTER. Síla signálu vybraného 
frekvenčního bloku se zobrazí jako sloupcový graf.

Další možnosti nastavení nejsou k dispozici.
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Vymazání

Ne všechny rozhlasové stanice jsou v provozu neustále. Mnohé z nich, které kdysi 
vysílaly, již zanikly nebo jste přijímali stanice v jiném regionu, které v nové lokalitě 
již přijímat nelze. Seznam kanálů můžete vyčistit v bodu nabídky Vymazání, kde lze 
tyto rozhlasové stanice odstranit. 

1. Vyberte možnost Vymazání.
2. Otáčením –TUNING+/PRESET si můžete vybrat mezi Ne a Ano.

3. Potvrďte krátkým stisknutím tlačítka  ENTER.

Systém

Pod položkou Systém najdete „obecná nastavení systému“ (viz tam), která můžete 
otevřít z kteréhokoli režimu.

Obecná nastavení systému

Do systémových nastavení se dostanete z každého režimu přes funkci nabídky. 

1. Stiskněte tlačítko  MENU/INFO a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud se 
na displeji neobjeví Nastavení. 

2. Opakovaným otáčením regulátoru –TUNING+/PRESET vyberte bod nabídky 
Systém a potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER. 

  M Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tolikrát tlačítko  ENTER, dokud se opět 
nezobrazí rozhlasová stanice nebo čas/datum.
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Čas/datum
Manuální nastavení času a data… 

3. V nabídce Systém vyberte opakovaným otáčením regulátoru –TUNING+/
PRESET bod Čas/datum a potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER.

4. Následující body blikají jeden za druhým. Nastavte je pomocí regulátoru 
–TUNING+/PRESET a potvrďte tlačítkem  ENTER: 
den – měsíc – rok / hodiny – minuty.

5. Opakovaným otáčením regulátoru –TUNING+/PRESET vyberte bod nabídky 
Formát hodin a potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER.

6. Pomocí regulátoru –TUNING+/PRESET můžete přepínat mezi 24 hodinovým 
a 12hodinovým. Svůj výběr potvrdíte tlačítkem  ENTER.

7. Opakovaným otáčením regulátoru –TUNING+/PRESET vyberte bod nabídky 
Nastavení formátu data a potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER.

8. Pomocí –TUNING+/PRESET můžete přepínat mezi dd-mm-yyyy, mm-dd-yyyy 
nebo yyyy-mm-dd. Svůj výběr potvrďte tlačítkem  ENTER.

9. Opakovaným otáčením regulátoru –TUNING+/PRESET vyberte bod nabídky 
Auto. aktualizace a potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER. 
Zde můžete nastavit, zda se má datum a čas automaticky aktualizovat 
prostřednictvím rádia.

10. Pomocí –TUNING+/PRESET vyberte mezi možnostmi Aktualizovat z rádia 
nebo Žádná aktualizace. 
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Podsvícení displeje
3. V nabídce Systém vyberte opakovaným otáčením regulátoru –TUNING+/

PRESET bod Podsvícení a potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER.

4. Pomocí regulátoru –TUNING+/PRESET vyberteTimeout (po kolika sekundách 
displej ztmavne) a potvrďte tlačítkem  ENTER.

5. Pomocí regulátoru –TUNING+/PRESET zvolte: Vždy zapnuto (bez časového 
limitu), 10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 > 180 vteřin a potvrďte tlačítkem  

 ENTER.

6. Pomocí regulátoru –TUNING+/PRESET vyberteúroveň (jas displeje) 
a potvrďte tlačítkem  ENTER.

7. Pomocí regulátoru –TUNING+/PRESET zvolte: Vysoké, střední nebo nízké. 

    Jas displeje můžete změnit také přímo tak, že stisknete tlačítko  
 MODE/LIGHT a budete jej držet delší dobu stisknuté. 

Funkce budíku
Funkce budíku naleznete v kapitole „Budík“. 

Funkce usínání (Sleep)
Informace o funkci usínání naleznete v kapitole „Funkce usínání“. 

Ekvalizér
Ekvalizér slouží přizpůsobení zvuku typickému pro daný žánr. Přitom se přes 
speciální filtr zvyšují nebo snižují basy, výšky a středy. 
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3. V nabídce Systém vyberte opakovaným otáčením regulátoru –TUNING+/
PRESET bod EQ a potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER.

4. Pomocí regulátoru –TUNING+/PRESET zvolte: Normální – Klasické – Pop – 
Jazz – Rock – Flat – Film – Zprávy. Svou volbu potvrďte tlačítkem  ENTER.

Nabídka Jazyk

3. V nabídce Systém vyberte opakovaným otáčením regulátoru –TUNING+/
PRESET bod Jazyk (Language) a potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER.

4. Pomocí regulátoru –TUNING+/PRESET vyberte požadovaný jazyk a potvrďte 
jej tlačítkem  ENTER.

Obnovení továrního nastavení

Zde můžete obnovit všechna nastavení do továrního nastavení.

3. V nabídce Systém vyberte opakovaným otáčením regulátoru –TUNING+/
PRESET bod Tovární nastavení a potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER.

4.  Pomocí regulátoru –TUNING+/PRESET zvolte: Ne nebo Ano a potvrďte 
tlačítkem  ENTER.

Verze softwaru

Zde si můžete přečíst verzi nainstalovaného softwaru.

3. V nabídce Systém vyberte opakovaným otáčením regulátoru –TUNING+/
PRESET bod Verze systému a potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER. 
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Budík
Můžete nastavit až čtyři různé časy a typy budíků. 

Nabídka Budík

1. Podržte  MENU/INFO stisknuté, dokud se na displeji neobjeví Nastavení. 
2. Opakovaným otáčením regulátoru –TUNING+/PRESET vyberte bod nabídky 

Systém a potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER. 
3. V nabídce Systém vyberte opakovaným otáčením regulátoru –TUNING+/

PRESET bod Budík a potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER.
4. Pomocí regulátoru –TUNING+/PRESET vyberte Budík 1 – 2 – 3 nebo 

4 a potvrďte tlačítkem  ENTER. Na displeji bliká Zap. nebo Vyp.
5. Pomocí regulátoru –TUNING+/PRESET vyberte možnost Zap. a potvrďte 

tlačítkem  ENTER.
6. Následující body blikají jeden za druhým. Nastavte je pomocí regulátoru 

–TUNING+/PRESET a potvrďte tlačítkem  ENTER: 
Čas: hodiny – minuty 
Zdroj signálu: bzučák – SD – USB – FM – DAB
Opakování: jednou – denně – víkend – pracovní dny 
Hlasitost: 0 ... 32 
Doba, po kterou se signál budíku opakuje:  
15 – 30 – 45 – 60 minut – 1 hodina 30 minut – 2 hodiny
(signál budíku se opakuje po cca 9 minutách = snooze)
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Budík je nastaven a aktivován. Na displeji se zobrazí symbol budíku  a 1.
  M Stejným způsobem můžete nastavit budíky 2–4. 

  M Chcete-li budík zcela vypnout, přejděte znovu do nabídky Systém, vyberte 
příslušný budík a přepněte z polohy Zap. na Vyp.

Tlačítkové příkazy pro budík

  M Krátkým stisknutím tlačítka  ALARM můžete přepínat mezi jednotlivými 
budíky nebo kombinacemi budíků nebo všechny budíky vypnout. 
Zapnuté budíky se zobrazují na displeji.

  M Chcete-li signál budíku na několik minut přerušit, stiskněte tlačítko SNOOZE. 
Četnost opakování signálu budíku závisí na časovém úseku, který jste předtím 
nastavili v nabídce Budík.

  M Chcete-li alarm zastavit, krátce stiskněte tlačítko  STANDBY.

Funkce usínání (Sleep)

Zde můžete předem zvolit dobu, po které se rádio automaticky vypne. 

Nabídka Časovač vypnutí

1. Stiskněte tlačítko  MENU/INFO a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud se 
na displeji neobjeví Nastavení. 
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2. Opakovaným otáčením regulátoru –TUNING+/PRESET vyberte bod nabídky 
Systém a potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER. 

1. V nabídce Systém vyberte opakovaným otáčením regulátoru –TUNING+/
PRESET bod Usínání a potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER.

2. Pomocí regulátoru –TUNING+/PRESET zvolte: 15 > 30 > 45 > 60 minut > 
1 hodina 15 minut > 1 hodina 30 minut a Vyp. Svou volbu potvrďte tlačítkem 

 ENTER.

Funkce usínání je nastavena a aktivována. Na displeji se zobrazí symbol  
usínání .

Tlačítkové příkazy pro funkci usínání

  M Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP ZZZ můžete přepínat mezi 15 > 30 > 45 
> 60 minutami > 1 hodinou 15 minutami > 1 hodinou 30 minutami a Vyp. Svou 
volbu potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER nebo všechny budíky vypněte. 
Zapnuté hodiny se zobrazují na displeji.
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Používání rádia FM (VKV)
  M Chcete-li vyvolat režim FM(UKW)-Radio , stiskněte krátce a v případě potřeby 
opakovaně  MODE/LIGHT. Na displeji se objeví nápis FM.

Pro automatické vyhledávání rozhlasových stanic a jejich ukládání do  
paměti …

1. … stiskněte v režimu FM tlačítko  ENTER a držte jej stisknuté tak dlouho, 
dokud se na displeji neobjeví Vyhledávání. 

   Na displeji se zobrazí Vyhledávání jako zobrazení MHz a počet nalezených 
rozhlasových stanic (01…). Jakmile bude vyhledávání dokončeno, přeskočí 
přístroj k první rozhlasové stanici uložené do paměti.

K nastavení jiné rozhlasové stanice, …
  M ... stiskněte krátce  ENTER, rádio vyhledá další nalezenou stanici.

nebo

  M ... v případě potřeby opakovaně otáčejte tlačítkem –TUNING+/PRESET ... 
... doleva pro vyhledávání směrem dozadu v krocích po 0,05 MHz 
... doprava pro vyhledávání směrem dopředu v krocích po 0,05 MHz.  
Nalezená rozhlasová stanice se zobrazí na displeji.

K uložení rozhlasové stanice do paměti jako Oblíbené, …
1. ... nastavte požadovanou rozhlasovou stanici, jak je popsáno výše.

2. Stiskněte tlačítko – TUNING+/ PRESET a držte jej stisknuté, dokud se na 
displeji nezobrazí další volné paměťové místo.
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3. Potvrďte paměťové místo tak, že stisknete tlačítko  ENTER 
 nebo 
otáčejte tlačítkem –TUNING+/PRESET pro výběr jiného paměťového místa,  
a to potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER. 

  M ... stiskněte a podržte jedno z tlačítek rychlé volby FAVORITE 1/2 – 3/4 – 5/6 
pro přiřazení jednoho z paměťových míst 1 ... 3 ... 5. 
nebo 
... dvakrát klikněte a podržte jedno z tlačítek rychlé volby FAVORITE 1/2 – 3/4 
– 5/6 pro přiřazení jednoho z paměťových míst 2 ... 4 ... 6.

K vyvolání oblíbené rozhlasové stanice …

1. ... jednou nebo dvakrát krátce stiskněte jedno z tlačítek rychlé volby 
FAVORITE, čímž vyvoláte jedno z paměťových míst 1 – 6.

2. Krátce vyčkejte, dokud se rozhlasová stanice nenaladí automaticky, nebo 
potvrďte pomocí  ENTER. 

nebo

3. ... krátce stiskněte –TUNING+/PRESET pro vyvolání seznamu oblíbených.

4. Opakovaným otáčením regulátoru –TUNING+/PRESET vyberte požadovanou 
oblíbenou rozhlasovou stanici.

5. Potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER. 
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Chcete-li zobrazit další informace (RDS), zatímco rozhlasová stanice  
vysílá, …

  M … stiskněte opakovaně krátce  MENU/INFO.  
Podle toho, co stanice nabízí, se postupně zobrazují informace o datu a čase, 
aktuální skladbě/umělci a další.

Nastavení FM

1. V režimu FM stiskněte tlačítko  MENU/INFO a držte jej stisknuté tak 
dlouho, dokud se na displeji neobjeví Nastavení. 

2. Opakovaným otáčením regulátoru –TUNING+/PRESET vyberte požadovaný 
bod nabídky a potvrďte stisknutím tlačítka  ENTER. 

  M Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tolikrát tlačítko  ENTER, dokud se opět 
nezobrazí rozhlasová stanice nebo čas/datum.

Vyvolání předvolby

Ve vyvolání předvolby můžete zobrazit všechny stanice FM uložené jako oblíbené. 
Opakovaně otáčejte tlačítkem –TUNING+/PRESET a poté stanici otevřete 
stisknutím tlačítka  ENTER.

Uložit stanici

Pod položkou Uložit stanici můžete uložit aktuálně zvolenou rozhlasovou stanici 
do paměťového místa. Místo vyberte pomocí –TUNING+/PRESET a potvrďte 
klávesou  ENTER. 
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Používání Bluetooth®

V režimu Bluetooth® můžete připojit své mobilní zařízení s Bluetooth® a přehrávat 
hudební soubory, které jsou na něm uložené přes rádio DAB.

    V každém případě se řiďte také pokyny uvedenými v návodu k použití 
Vašeho mobilního zařízení.

Vytvoření připojení
1. Chcete-li vyvolat režim Bluetooth®, stiskněte krátce a v případě potřeby 

opakovaně  MODE/LIGHT. Na displeji se objeví nápis BT.

2. Na displeji bliká symbol odpojeno.

3. Na mobilním zařízení zapněte Bluetooth®.

4. Spusťte na mobilním zařízení vyhledávání zařízení.

5. Na svém mobilním zařízení vyberte TCM652084 a zařízení propojte tak  
jako obvykle.  
Na displeji se objeví nápis spojeno.

Nastavení vyhledávání
Zde můžete zvolit, zda se při vyhledávání mají brát v úvahu všechny rozhlasové 
stanice (Všechny stanice), nebo pouze stanice s dobrým příjmem (Silné stanice).

Systém
Pod položkou Systém najdete „obecná nastavení systému“ (viz tam), která můžete 
otevřít z kteréhokoli režimu.
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Přehrávání hudby
Rádio přehrává hudbu ze všech běžných formátů souborů, které Vaše mobilní 
zařízení podporuje.

  M Pokud jste tak ještě neučinili, spusťte přehrávání na mobilním zařízení.

1. K zahajování a přerušování přehrávání stiskněte vždy tlačítko  ENTER.

2. Pro přechod na začátek skladby otočte 1x regulátor –TUNING+/PRESET proti 
směru hodinových ručiček, pro přechod k předchozí skladbě jej otočte 2x.  
Pro přechod k následující skladbě otočte 1x regulátor –TUNING+/PRESET ve 
směru hodinových ručiček.

  M Pro ovládání hlasitosti otáčejte –VOLUME+/MUTE ... 
... směrem k –, chcete-li hlasitost snížit. 
... směrem k +, chcete-li hlasitost zvýšit. 
Hlasitost můžete upravovat také na mobilním zařízení.

Telefonování
Rádio můžete používat také jako handsfree, pokud existuje spojení Bluetooth®  
k Vašemu mobilnímu zařízení.  
K tomu účelu je rádio vybaveno integrovaným mikrofonem.

Hovory můžete přijímat, odmítat nebo ukončovat. 

Příjem příchozího hovoru
Jakmile přichází telefonní hovor, přeruší se přehrávání hudby a Vy uslyšíte 
zvonění přes rádio. Na displeji se objeví nápis HFP RUN. 
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V závislosti na typu mobilního telefonu si můžete vybrat, jestli chcete hovor 
přenášet na rádio nebo chcete vést soukromé hovory raději přímo na telefonu.

  M Příchozí hovor přijmete tak, že …

 ... stisknete krátce tlačítko  ENTER na rádiu.

  Rozhovor se přenáší přes rádio. Můžete volně hovořit přes integrovaný mikrofon. 
Ideální vzdálenost od mikrofonu je 30-60 cm.

  ... jej přijmete jako obvykle na svém mobilním telefonu.

Odmítnutí příchozího hovoru

Příchozí hovor můžete odmítnout pouze na samotném mobilním telefonu.

  M Chcete-li přenos zvonění do rádia zastavit dříve, stiskněte krátce regulátor –
VOLUME+/MUTE.

Ukončení hovoru

  M Hovor ukončíte tak, že ... 

 ...  stisknete krátce tlačítko  ENTER na rádiu.

 ... jej ukončíte obvyklým způsobem na svém mobilním telefonu.

V závislosti na druhu mobilního telefonu bude po ukončení hovoru přehrávání 
hudby automaticky pokračovat nebo ho budete muset znovu spustit podle 
uvedeného popisu.
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Přesměrování hovoru

Předpoklad: Rádio a mobilní telefon jsou propojeny přes Bluetooth®.

1. Vytočte požadované telefonní číslo na mobilním telefonu jako obvykle 
a stiskněte tlačítko volání.

 V rádiu se ozve zvukový signál a na displeji se zobrazí HFP RUN.

2. Když volaná osoba odpoví, uslyšíte ji automaticky přes reproduktory rádia 
a mluvit můžete přímo do mikrofonu rádia.

3. Hovor ukončete pomocí tlačítka  ENTER na rádiu nebo jako obvykle 
v mobilním telefonu.

Zrušení připojení

S rádiem může být přes Bluetooth® současně spojené jenom jedno zařízení.  
Pokud chcete propojit jiné zařízení, zrušte nejdřív stávající připojení:

  M K odpojení zařízení stiskněte tlačítko  ENTER a držte jej stisknuté.  
Alternativně můžete zrušit spárování přístroje také na svém mobilním 
zařízení.

    Pokud mezitím rádio vypnete, spojí se po opětovném zapnutí automaticky 
s mobilním zařízením – pokud je toto zařízení v blízkosti, je zapnuté 
a funkce Bluetooth® je aktivní.
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Přehrávání z karty Micro SD/TF nebo USB flash disku

USB

Micro 
SD/TF DC 5V

AUX
Reset

slot na paměťové karty 
micro SD/TF

USB(A) port 
 USB 

Přístroj podporuje všechny běžné 
zvukové formáty, např. MP3, WAV, 
FLAC, APE nebo WMA.

1. Odpovídající nosič dat zasuňte 
do slotu na zadní straně přístroje  
(USB nebo Micro SD/TF).

Poznámka k paměťové kartě: Kartu 
zasuňte zcela do slotu pro kartu proti 

odporu pružiny. Karta nesmí vyčnívat. Chcete-li kartu vyjmout, znovu ji krátce 
zatlačte do slotu proti odporu pružiny, aby vyskočila.

2. Chcete-li vyvolat režim SD (paměťová karta) nebo USB, stiskněte krátce 
a v případě potřeby opakovaně  MODE/LIGHT. Na displeji se objeví nápis 
SD nebo USB.

 Pokud je zasunutý nějaký nosič dat, spustí se přehrávání automaticky.

Přehrávání hudby

  M K přerušení přehrávání nebo jeho opětovnému pokračování stiskněte krátce 
tlačítko  ENTER. 

  M Hlasitost můžete změnit otočným regulátorem –VOLUME+/MUTE. 
Když stisknete –VOLUME+/MUTE, zvuk přehrávání se ztlumí nebo se ztlumení 
opět zruší.
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  M Pro přechod na začátek skladby otočte krátce 1x regulátor –TUNING+/PRESET 
proti směru hodinových ručiček, pro přechod k předchozí skladbě jej otočte 
2x. Pro přechod k následující skladbě otočte 1x regulátor –TUNING+/PRESET 
ve směru hodinových ručiček.

  M Pro přetáčení skladby zpět nebo vpřed otočte regulátor –TUNING+/PRESET 
proti nebo po směru hodinových ručiček a podržte jej tam. 

Informace k přehrávání

  M Během přehrávání si můžete opakovaným krátkým stisknutím tlačítka  
 MENU/INFO zobrazit informace o aktuální skladbě (např. název skladby, 

puštěné číslo, čas hudby atd. – podle toho, co je u souborů uloženo).
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Používání AUX

Své přehrávací zařízení můžete připojit také do vstupu AUX na zadní straně 
přístroje a přehrávat hudební soubory, které jsou na něm uložené, přes rádio DAB.

    V každém případě se řiďte také pokyny uvedenými v návodu k použití 
Vašeho mobilního zařízení.

1. Než k sobě přístroje připojíte, nejdřív je vypněte.

2. Zasuňte audiokabel s jackem 3,5 mm do výstupu pro sluchátka svého 
mobilního zařízení a do vstupu AUX na zadní straně rádia DAB. 

USB

Micro 
SD/TF DC 5V

AUX
Reset MP3

Phone

3.  Než obě zařízení opět zapnete, nastavte na 
nich nejdřív nízkou hlasitost.

4.  Chcete-li vyvolat režim AUX, stiskněte  
krátce a v případě potřeby opakovaně  

 MODE/LIGHT. Na displeji se objeví  
nápis AUX. 

5.  Spusťte přehrávání na externím zařízení.

6. Nastavte hlasitost na rádiu DAB.

  M  Pokud by bylo přehrávání příliš tiché, 
hlasitost případně upravte na svém 
mobilním zařízení.
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Závada/řešení

Pokud poruchy přetrvávají i po provedení navržených opatření, obraťte se na náš 
zákaznický servis nebo na odbornou opravnu. Nikdy se nepokoušejte přístroj 
opravit sami. 

• Výrobek nefunguje. •  Je síťový adaptér správně zasunutý v zásuvce?

• Rádio nereaguje na 
stisknutí tlačítek.

• Na několik vteřin odpojte síťový adaptér ze 
zásuvky a poté rádio znovu zapněte. 

• Nefunguje zvuk. • Zvolili jste správný režim?

• Není nastavená příliš nízká hlasitost?

• Není zapnutá možnost MUTE?

• DAB: vybraná rozhlasová 
stanice nemá příjem;  
FM: Zvukový signál je 
slabý nebo má špatnou 
kvalitu.

• Neruší příjem jiná zařízení, jako je např. televizor?

• Není příjem rádia příliš slabý?

• V režimu DAB zkontrolujte sílu signálu. 

• Přenastavte anténu nebo zvolte jiné umístění.

  M  Výběr skladby, spouštění a zastavování přehrávání se provádí výhradně přes 
mobilní zařízení.
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• Žádné spojení 
Bluetooth®.

• Je Vaše mobilní zařízení vybavené Bluetooth®? 
Přečtěte si návod k použití daného mobilního 
zařízení.

• Nedeaktivovali jste v mobilním zařízení funkci 
Bluetooth®? Zkontrolujte nastavení. Pokud je 
Bluetooth® deaktivované, tak jej aktivujte. 
Zkontrolujte, jestli se rádio zobrazuje na seznamu 
nalezených zařízení. Pokud se na něm neobjeví, 
spárujte rádio znovu se svým mobilním 
zařízením. Umístěte obě zařízení těsně k sobě.  
Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým 
přenosem.

• Není u Vašeho mobilního zařízení zapotřebí zadat 
heslo? Zkontrolujte nastavení.

Resetování
Pokud přístroj očividně nefunguje správně a poruchu nelze vyřešit ani vypnutím 
přístroje a jeho opětovným zapnutím, přístroj resetujte.  
Všechna nastavení a seznamy rozhlasových stanic uložené v paměti apod. se 
vymažou nebo se vrátí do továrního nastavení.



39

USB

Micro 
SD/TF DC 5V

AUX
Reset

resetování

  Stiskněte tlačítko Reset na zadní straně 
přístroje pomocí nějakého špičatého 
předmětu – např. rozevřené kancelářské 
sponky. 

Čištění

NEBEZPEČÍ ohrožení života úderem elektrickým proudem 

• Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

• Zařízení nesmí být vystaveno vlhkosti. Chraňte jej i před kapající a stříkající 
vodou.

POZNÁMKA – Věcné škody

• K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí 
prostředky.

  M V případě potřeby otřete přístroj suchým měkkým hadříkem nepouštějícím 
vlákna.
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Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. 
Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. 
Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte k tomu místní možnosti pro sběr papíru, 
kartonu a lehkých obalů.

Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí 
vyhazovat do domovního odpadu! 
Stará zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního 
odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při 

neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace 
o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní 
nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory jste povinni odevzdávat ve 
sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, 
ve které se prodávají baterie. U lithiových baterií / dobíjecích baterií před likvidací 
zalepte kontakty.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů 
pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť 
výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj 
odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj 
i akumulátor.
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Technické parametry

Model:      652 084

Baterie:       lithium-iontová 
3,7 V DC 1800 mAh, 
jmenovitá energie: 6,66 Wh

       (testováno podle UN 38.3) 
        (nelze vyměnit) 
 Doba nabíjení:   cca 4 hodiny 
 Doba přehrávání:   až 6 hodin (při cca 60% hlasitosti)

Síťový adaptér:  
 Model:     AS0601A-0500600EUU 
 Výrobce:      SHENZHEN FUSHIGANG TECHNOGY CO.,LTD 

Building 8, Shiguan Industrial Park, Shangcun 
Community, Gongming Street, Guangming 
 District, Shenzhen, Guangdong, China

 Vstup:      100–240V ~ 50/60 Hz 0,2A  
 Výstup:     5,0 V  0,6 A 3 W 
       (symbol  označuje stejnosměrný proud)
 Účinnost během provozu Ø: 69,65 % 
 Příkon při nulovém zatížení: < 0,1 W 
 Třída ochrany:    II 

Příkon:      max. 3 W
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Zesilovač: 
 Výstupní výkon:    2x 1,5 W RMS

Příjem rádia: 
 DAB:       174 MHz až 240 MHz 
        Vstupní citlivost: 97 dBm 
 FM/VKV:      87,5 MHz až 108,0 MHz 
        Vstupní citlivost: -105 dBm

Bluetooth®:

 Verze:      5.0 
 Dosah:      cca 10 m 
 Frekvenční rozsah:    2,402 GHz až 2,480 GHz 
 Úroveň výkonu:    <4 dBm

Přípojky vstup: 
 AUX IN:      3,5 mm stereo jack 
 USB A 
 Paměťová karta:    SD/TF 

Okolní teplota:      0 až +50 °C
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Prohlášení o shodě

Společnost Lenco Benelux BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době 
uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 
2014/53/EU.  
Úplné znění Prohlášení o shodě si můžete vyžádat na e-mailové adrese  
techdoc@commaxxgroup.com, když zadáte číslo výrobku 652084.

Výrobek lze dovážet do následujících zemí:  
Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko.

Kompatibilní se

chytrými telefony nebo tablety s Bluetooth® a Androidem od verze 4.3 / iPhony 
s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší); tablety s operačním systémem iOS 
(iOS 7.0 a vyšší).

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under 
license. Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of  
Google Inc.

Textová značka a loga Bluetooth® jsou registrované obchodní značky společnosti 
Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Lenco Benelux BV podléhá 
licenci. Android, Google Play a logo Google Play jsou značky společnosti  
Google Inc.



Číslo výrobku: 652 084

Výrobce:  
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Nizozemsko)


