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Vážení zákazníci,

toto nové rádio je kromě běžného příjmu VKV/FM vybaveno také funkcí digitálního 
rádia (DAB+/Digital Audio Broadcasting), a tím rozšiřuje Váš výběr rozhlasových 
stanic. Rádio má celkem 80 paměťových míst (po 40 pro pásma FM a DAB)  
k ukládání Vašich oblíbených rozhlasových stanic a je vybaveno 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. 

Kromě toho můžete své mobilní zařízení připojit k přístroji také přes jeho 
 výstup pro sluchátka pomocí audio kabelu s jackem 3,5 mm.
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Bezpečnostní pokyny 

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní 
pokyny a používejte tento 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 současně předejte i tento návod. 

Účel použití

• Přístroj je určen pro soukromé používání a není vhodný ke komerčním účelům.

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

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.  
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

• Neponořujte přístroj ani síťovou zástrčku do vody ani jiných tekutin, protože 
 jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
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• Přístroje se nedotýkejte vlhkýma rukama a nepoužívejte jej venku ani v místnos-
tech 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 zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové 
 napětí odpovídá technickým parametrům přístroje. 

• Pro úplné odpojení přístroje od elektrické sítě vytáhněte síťovou zástrčku ze 
 zásuvky. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli 
síťovou zástrčku rychle vytáhnout. 

• V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte žádné části krytu. Do otvorů 
přístroje také nestrkejte žádné předměty. Uvnitř krytu se nacházejí díly pod 
 napětím, které při dotyku mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

• Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky, pokud během provozu dojde k poruše,  
po použití, za bouřky a než začnete přístroj čistit. Tahejte přitom vždy přímo za 
síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel.

• Síťový kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
• Síťový kabel se nesmí zalomit ani přiskřípnout. Síťový kabel udržujte v dostatečné 

vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
• Přístroj neuvádějte do provozu, pokud samotný přístroj, síťová zástrčka nebo 

 síťový kabel vykazují viditelná poškození nebo pokud přístroj spadl na zem.
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• Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy přístroje nechte provádět 
v odborném servisu nebo v našem zákaznickém servisu. Neodbornými opravami 
se uživatel vystavuje značným nebezpečím. Ani síťový kabel nesmíte vyměňovat 
Vy sami. Pokud bude síťový kabel poškozený, obraťte se na odborný servis nebo 
na náš zákaznický servis.

VÝSTRAHA před popálením/požárem

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

• Nestavte na přístroj ani do jeho bezprostřední blízkosti zdroje otevřeného ohně, 
jako jsou např. hořící svíčky. 

VÝSTRAHA před poraněním/poškozením 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 
a zvyšte ji až později, pokud bude třeba.

POZOR na věcné škody

• Přístroj postavte na pevný rovný podklad.

• Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením 
a extrémními teplotami.
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•  Neumisťujte přístroj do bezprostřední blízkosti rádiového vysílače nebo 
 magnetických polí (vytvářených např. televizory nebo reproduktory). 

• Přístroj umístěte do dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou  
např. plotýnky sporáku nebo trouby.

• 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 v případě potřeby pod výrobek 
neklouzavou podložku.
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Přehled (rozsah dodávky)

teleskopická anténa

displej

přední  
ovládací pole

reproduktor
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vstup pro sluchátka

Přípojky na zadní straně

Přední ovládací pole

FAV tlačítko  
pro uložení do paměti

OK tlačítko pro potvrzení

 tlačítko pro posun dolů

M tlačítko nabídky

 tlačítko pro posun nahoru

DAB/FM volič 
rádio DAB/VKV rádio

 –Volume+ 
regulátor hlasitosti

 vypínač

AUX  
audio vstup
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Uvedení do provozu

NEBEZPEČÍ ohrožení života úrazem 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 v případě potřeby mohli síťovou 
zástrčku rychle vytáhnout.

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.

2. Postavte přístroj na rovný a stabilní podklad.

3. Úplně vytáhněte teleskopickou anténu.

Připojení a zapnutí přístroje

1. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. 

  Přístroj se zapne do pohotovostního režimu (Standby) a podsvítí se displej.  
Na displeji ze zobrazí pozdrav a informace, že ještě není nastavený čas.  
Za pár sekund se displej ztmaví.

2. K zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  na přední straně přístroje. 

Přístroj se při prvním uvedení do provozu spustí v režimu DAB a po krátkém hledání 
začne přehrávat první nalezenou rozhlasovou stanici DAB. Pokud tato stanice vysílá 
i datum a čas, nastaví se čas automaticky.
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Nastavení jazyka

K nastavení přístroje na Váš jazyk, …

1. … tlačítko M držte stisknuté tak dlouho, dokud se nezobrazí DAB > Full Scan. 

2. Stiskněte tlačítko  nebo  a držte jej stisknuté, dokud se nezobrazí System. 

3. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. 

4. Stiskněte tlačítko  nebo  dokud se nezobrazí language (jazyk). 

5. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

 Na displeji se objeví jazyk, který je momentálně nastavený.

6. Stiskněte tlačítko  nebo  tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí 
 požadovaný jazyk. 

7. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

8. K opuštění nabídky stiskněte tolikrát tlačítko M, dokud se opět nezobrazí 
 rozhlasová stanice.

Základní funkce

Zapnutí/vypnutí

  M K zapnutí přístroje nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu (Standby) 
stiskněte tlačítko  vpředu na přístroji.

Pro úplné vypnutí přístroje vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 



12

Nastavení hlasitosti

  M Zvýšení hlasitosti:  
Otáčejte regulátorem Volume směrem k +.

  M Snížení hlasitosti:  
Otáčejte regulátorem Volume směrem k –.

  Během nastavování hlasitosti se na displeji zobrazuje nastavená hlasitost 
jako sloupcový graf. 

Volba režimu

  M Stiskněte opakovaně tlačítko DAB/FM, když budete chtít přepínat mezi režimy 
Digital Radio (DAB), FM, Bluetooth® a AUX.

  Sledujte zobrazení na displeji:  
DAB – FM – Bluetooth – pomocný vstup/auxiliary input.  
V režimu DAB se na displeji zobrazí rozhlasová stanice a Přehrát – a za krátký 
okamžik příp. další informace. 
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Používání rádia DAB

Pro automatické vyhledávání rozhlasových stanic a ukládání do paměti …

1. … v režimu DAB tlačítko M držte stisknuté tak dlouho, dokud se na displeji 
 neobjeví DAB > Úplné vyhledávání . 

2. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.  
 Na displeji se zobrazí Vyhledávání jako sloupcový graf, a počet nalezených 
rozhlasových stanic. 
Jakmile bude vyhledávání dokončeno, přeskočí přístroj k první rozhlasové 
stanici uložené v paměti.

K nastavení jiné rozhlasové stanice, …

1. … stiskněte případně opakovaně … 
… tlačítko  pro hledání směrem dozadu 
… tlačítko  pro hledání směrem dopředu.  
Vybraná rozhlasová stanice se zobrazí na displeji.

2. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

K uložení rozhlasové stanice do paměti jako Oblíbené, …

1. … vyberte pomocí tlačítka  nebo  požadovanou rozhlasovou stanici.

2.  Stiskněte tlačítko Fav a držte jej stisknuté, dokud se nezobrazí paměťové 
místo 1 (příp. prázdné).
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3. Potvrďte paměťové místo tak, že stisknete tlačítko OK 
 nebo 
stiskněte tlačítko  nebo  pro výběr jiného paměťového místa, a to potvrďte 
stisknutím tlačítka OK. 

K vyvolání oblíbené rozhlasové stanice …

1. … stiskněte krátce tlačítko Fav, dokud se na displeji nezobrazí naposledy 
 vyvolaná oblíbená rozhlasová stanice. 

2. Vyberte pomocí tlačítka  nebo  požadovanou rozhlasovou stanici.

3. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. 

K zobrazení dalších informací – pokud je rozhlasová stanice vysílá …

  M … stiskněte opakovaně krátce tlačítko M.  
V závislosti na nabídce rozhlasové stanice se zobrazují postupně informace 
o síle signálu, datu a čase, aktuální skladbě/interpretovi a ostatní. 

Nastavení DAB

1. Stiskněte v režimu DAB tlačítko M a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud se 
na displeji neobjeví DAB > Úplné vyhledávání . 

2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte požadovaný bod nabídky a potvrďte stisk-
nutím tlačítka OK. 

  M Když se budete chtít opět vrátit o krok zpět, stiskněte krátce tlačítko M.  
Pro úplné opuštění nabídky stiskněte tlačítko M a držte jej stisknuté. 



15

Zobrazení síly signálu na displeji (manuální nastavení)

Když nebudete moci najít nějakou rozhlasovou stanici, můžete zkontrolovat sílu 
signálu frekvenčního bloku. Pod bodem Manuální nastavení můžete vyvolat jednot-
livé frekvenční bloky T-DAB pásma VHF III a nechat si zobrazit jejich sílu signálu.  
Každý frekvenční blok pokrývá určitý frekvenční rozsah. 

3. Vyberte Manuální nastavení.
4. Pomocí tlačítka  nebo  si můžete vybrat mezi frekvenčními bloky (5A až 

13F).

5. Potvrďte krátkým stisknutím tlačítka OK.  
Síla signálu vybraného frekvenčního bloku se bude na displeji zobrazovat jako 
sloupcový graf. 

Neexistují žádné možnosti nastavení. 

Nastavení dynamického rozsahu (DRC)

Dynamický rozsah popisuje rozdíl mezi nejhlasitějšími a nejtiššími tóny v přehrá-
vání. Zatímco je možné např. přes sluchátka tyto rozdíly vnímat a zvyšují zážitek 
z hudby, může být v závislosti na hlasitosti okolních zvuků často smysluplné, tento 
dynamický rozsah omezit:  
vypnuto * = omezení vypnuté;  
hluboké = nízké omezení; vysoké = silné omezení.

3. Vyberte možnost DRC.
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4. Pomocí tlačítka  nebo  si můžete vybrat mezi DRC vypnuté, hluboké nebo 
vysoké.

5. Potvrďte krátkým stisknutím tlačítka OK. 

Odstranění neaktivních rozhlasových stanic

Ne všechny rozhlasové stanice vysílají po celou dobu; mnoho z těch, které dříve 
vysílaly, mezitím zmizely; nebo jste přijímali rozhlasové stanice v jiném regionu, 
a ty teď na jiném místě už není možné přijímat: Když budete chtít vyčistit seznam 
rozhlasových stanic, můžete v bodě nabídky Neaktivní rozhlasové stanice tyto 
 rozhlasové stanice odstranit. 

3. Vyberte bod Neaktivní rozhlasové stanice.
4. Pomocí tlačítka  nebo  si můžete vybrat mezi Ne nebo Ano.

5. Potvrďte krátkým stisknutím tlačítka OK. 

Vyvolání dopravního hlášení (TA)

Některé rozhlasové stanice vysílají speciálně kódovaná dopravní hlášení. Na tomto 
místě si můžete vybrat, jestli se má kvůli těmto hlášením přerušit aktuální program, 
a má se přepnout na dopravní hlášení. 

3. Vyberte možnost TA.
4. Pomocí tlačítka  nebo  si můžete vybrat mezi Zapnuto a Vypnuto.

5. Potvrďte krátkým stisknutím tlačítka OK.  
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Nastavení systému: Časovač vypnutí (Sleep)

Na tomto místě si můžete nastavit dobu, za kterou se má rádio automaticky 
 vypnout. 

3. Vyberte System a potvrďte stisknutím tlačítka OK. 
4. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost Časovač vypnutí a potvrďte 

 stisknutím tlačítka OK.

5. Pomocí tlačítka  nebo  si můžete vybrat 15 > 30 > 45 > 60 > 90 minut  
nebo Vypnuto.

6. Potvrďte krátkým stisknutím tlačítka OK. 

Nastavení systému: Budík

Na tomto místě si můžete nastavit čas, kdy Vás bude rádio budit. 

3. Vyberte System a potvrďte stisknutím tlačítka OK. 
4. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte Budík a potvrďte stisknutím tlačítka OK. 

Na displeji se objeví hlášení Nastavení budíku 1.
5. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. 

Na displeji se objeví hlášení Asistent budíku 1. Začnou blikat číslice hodin.

6. Pomocí tlačítka  nebo  nastavte požadované minuty a potvrďte stisknutím 
tlačítka OK. Začnou blikat číslice minut. 

7. Pomocí tlačítka  nebo  nastavte požadované hodiny a potvrďte stisknutím 
tlačítka OK. 
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8. Stejným způsobem postupně nastavte: 
– Odložené buzení: doba, po kterou se bude signál buzení opakovat (15 > 30 > 
45 > 60 > 90 minut), signál buzení se opakuje vždy přibližně po 9 minutách.  
– Zdroj buzení: tón buzení (bzučák, DAB nebo FM) 
– kdy (jednou, víkend, pracovní dny nebo denně) 
– u možnosti jednou > jednotlivé dny: Zadání data 
– nastavení hlasitosti pomocí sloupcového grafu 
–  budík (Vypnuto nebo Zapnuto); u možnosti Zapnuto se bude na displeji 

 zobrazovat symbol zvonku.

9. Pokud tomu tak ještě není, zapněte rádio pomocí tlačítka  do pohotovostního 
režimu (Standby). Na displeji se objeví symbol zvonku a číslice 1.

  M Stejným způsobem si můžete naprogramovat 2. čas buzení.  
K tomu účelu je nutno - když se na displeji objeví Nastavení budíku 1 -  
přejít pomocí tlačítka  nebo  na Nastavení budíku 2 a potvrdit stisknutím 
tlačítka OK.

Nastavení systému: Čas

3. Vyberte System a potvrďte stisknutím tlačítka OK. 

4. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost Čas a potvrďte stisknutím 
 tlačítka OK.

5. Následující body postupně nastavte pomocí tlačítka  nebo  a potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.
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• Nastavení času/data (manuální nastavení, např. když není žádný příjem): 
– Nastavení času: hodiny / minuty. Nastavení data: den, měsíc, rok

• Automatická aktualizace:  
– aktualizace všech, aktualizace DAB, aktualizace FM nebo žádná aktualizace. 

• Nastavení formátu zobrazení času 12/24 hod. :  
– nastavení formátu zobrazení času 12 hod. nebo 24 hod.

• Nastavení formátu data:  
– DD-MM-RRRR nebo MM-DD-RRRR.

Nastavení systému: Podsvícení displeje

3. Vyberte System a potvrďte stisknutím tlačítka OK. 
4. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost Podsvícení a potvrďte stisknutím 

tlačítka OK.

5. Následující body postupně nastavte pomocí tlačítka  nebo  a potvrďte 
stisknutím tlačítka OK.

• Timeout (po kolika sekundách se ztmaví displej): 
– Zapnuto (žádný Timeout), 10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 > 180 s

• Nastavení Zapnuto (jas displeje v režimu „Zapnuto“):  
– vysoké, středně vysoké nebo nízké. 

• Nastavení ztmavení displeje (jas displeje ve ztmaveném režimu):  
– vysoké, středně vysoké nebo nízké. 
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Nastavení systému: Jazyk nabídky

3. Vyberte System a potvrďte stisknutím tlačítka OK. 
4. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost language (Jazyk) a potvrďte 

stisknutím tlačítka OK.

5. Pomocí tlačítka  nebo  nastavte požadovaný jazyk a potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

Nastavení systému: Obnovení továrního nastavení

Všechna nastavení můžete vrátit do továrního nastavení. 

3. Vyberte System a potvrďte stisknutím tlačítka OK. 
4. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost Tovární nastavení a potvrďte 

stisknutím tlačítka OK.

5. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte Ne nebo Ano a potvrďte stisknutím 
 tlačítka OK.

Nastavení systému: Verze softwaru

Na tomto místě můžete zjistit, jakou verzi softwaru máte nainstalovanou. 

3. Vyberte System a potvrďte stisknutím tlačítka OK. 
4. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost SW Verze a potvrďte stisknutím 

tlačítka OK.
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Používání rádia FM (VKV)

Pro automatické vyhledávání rozhlasových stanic a jejich ukládání  
do paměti …

1. … stiskněte v režimu FM tlačítko M a držte jej stisknuté, dokud se na displeji 
nezobrazí FM > Nastavení vyhledávání. 

2. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. 

3. Pomocí tlačítek  nebo  můžete vybírat mezi Všechny stanice a Jen silné 
stanice.

4. Potvrďte tak, že stisknete tlačítko OK a budete jej držet stisknuté. 

   Na displeji se bude zobrazovat Vyhledávání jako zobrazení MHz a počet 
 nalezených rozhlasových stanic (P…). Jakmile bude vyhledávání dokončeno, 
přeskočí přístroj na první rozhlasovou stanici uloženou v paměti. 

K vyvolání rozhlasové stanice uložené v paměti ...

1. … stiskněte krátce tlačítko Fav, dokud se na displeji nezobrazí naposledy 
 vyvolaná oblíbená rozhlasová stanice. 

2. Vyberte pomocí tlačítka  nebo  požadovanou oblíbenou rozhlasovou 
 stanici.

3. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. 

  M K ručnímu nastavení rozhlasové stanice stiskněte a držte stisknuté … 
… tlačítko  pro vyhledávání směrem dozadu 
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… tlačítko  pro vyhledávání směrem dopředu.  
Vyhledávání se zastaví u následující rozhlasové stanice, kterou lze přijmout. 
Na displeji se zobrazuje rozhlasová stanice a příp. i další informace.

  M Když stisknete tlačítko  nebo  jen krátce, můžete měnit frekvenci  
v krocích po 0,05 MHz.

K zobrazení dalších informací (RDS) – pokud je rozhlasová stanice vysílá …

  M … stiskněte opakovaně krátce tlačítko M.  
V závislosti na nabídce rozhlasové stanice se zobrazují postupně informace 
o datu a čase, aktuální skladbě/interpretovi a ostatní. 

Nastavení FM

Na tomto místě najdete – kromě již výše popsaného automatického vyhledávání 
v kapitole Nastavení vyhledávání – stejná nastavení pro Časovač vypnutí (Sleep)  
– Budík – Čas – Podsvícení displeje – Jazyk – Tovární nastavení  
– Verze softwaru – tak, jak bylo popsáno v kapitole „Nastavení DAB“.

1. Stiskněte v režimu FM tlačítko M a držte jej stisknuté, dokud se nezobrazí FM 
> Nastavení vyhledávání. 

2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte požadovaný bod nabídky a potvrďte 
 stisknutím tlačítka OK. 

  M Když se budete chtít opět vrátit o krok zpět, stiskněte krátce tlačítko M.  
Pro úplné opuštění nabídky stiskněte tlačítko M a držte jej stisknuté. 
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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

  M Zapněte Bluetooth® na svém mobilním zařízení.

1. Stisknutím tlačítka DAB/FM si vyberte režim Bluetooth®.  
Na displeji bliká nápis Nepropojeno. 

2. Spusťte na mobilním zařízení vyhledávání zařízení.

3. Vyberte TCM622173 a zařízení propojte, jak jste zvyklí.  
Na displeji se objeví nápis propojeno.

Přehrávání hudby

Rádio přehrává hudbu ze všech běžných formátů souborů, které Vaše mobilní 
 zařízení podporuje.

  M Příp. spusťte přehrávání na mobilním zařízení.

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

2. Pro přechod na začátek skladby stiskněte tlačítko  1x, pro přechod k předchozí 
skladbě jej stiskněte 2x. Pro přechod k následující skladbě stiskněte tlačítko .
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  M K nastavení hlasitosti otáčejte otočným regulátorem na přístroji … 
… směrem k – ke snížení hlasitosti. 
… směrem k + ke zvýšení hlasitosti. 
Pokud bude třeba, můžete hlasitost doladit také na mobilním zařízení.

  M K odpojení zařízení stiskněte tlačítko OK a držte jej stisknuté.

Zrušení připojení

K rádiu může být přes Bluetooth® současně připojené jenom jedno zařízení.  
Pokud chcete připojit jiné zařízení, zrušte nejdřív stávající připojení:

  M K odpojení zařízení stiskněte tlačítko OK a držte jej stisknuté. Alternativně 
můžete zařízení odpojit také na svém mobilním zařízení.

Pokud 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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Používání AUX

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

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

1. Než zařízení propojíte, obě vypněte.

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

MP3
Phone

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

4.  Stisknutím tlačítka DAB/FM si vyberte režim 
AUX. Na displeji se zobrazí Pomocný vstup - 
Auxiliary Input. 

5.  Spusťte přehrávání na externím zařízení.

6. Nastavte hlasitost na rádiu DAB.

  M   Pokud by bylo přehrávání příliš tiché, 
hlasitost případně upravte na svém mo-
bilním zařízení.

  M   Výběr skladby, spouštění a zastavování 
 přehrávání se provádí výhradně přes 
mobilní zařízení.
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Používání sluchátek

  M Sluchátka s jackem 3,5 mm zasuňte do zdířky k připojení sluchátek  na 
 zadní straně přístroje. 

  Přehrávání přes reproduktor se vypne.

Čištění

NEBEZPEČÍ ohrožení života úrazem elektrickým proudem 

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

• Přístroj nesmí být vystaven vlhkosti. Chraňte jej i před kapající a stříkající vodou.

POZOR na 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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Závada / náprava

• Výrobek nefunguje. •  Je síťová zástrčka správně zasunutá v zásuvce?

• Rádio nereaguje na 
stisknutí tlačítek.

• Vytáhněte síťovou zástrčku na pár sekund ze 
 zásuvky a potom rádio opět zapněte. 

• Nefunguje zvuk. • Zvolili jste správný režim?

• Není nastavená příliš nízká hlasitost?

• Nejsou v přístroji zasunutá sluchátka?

• DAB: není přijímána 
 požadovaná rozhlasová 
stanice;  
FM: zvukový signál je 
slabý nebo má špatnou 
kvalitu.

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

• Není příjem rádia příliš slabý?

• Přepněte příjem VKV v režimu FM případně na 
mono.

• Zkontrolujte v režimu DAB sílu signálu. 

• Znovu vyrovnejte anténu nebo přístroj přemístěte.
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• Žádné připojení 
Bluetooth®.

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

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

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

Pokud přístroj očividně nefunguje správně a poruchu nelze vyřešit ani vypnutím 
a opětovným zapnutím přístroje, vytáhněte na několik sekund síťový adaptér ze 
zásuvky. Pokud bude třeba, přístroj přemístěte. Potom rádio opět zapněte. Pokud 
porucha přetrvává, vraťte přístroj zpět do továrního nastavení (viz odpovídající 
odstavec). 
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Všechna nastavení a seznamy rozhlasových stanic uložené v paměti apod. se 
 vymažou nebo se vrátí do továrního nastavení.

Pokud závady zůstanou i po provedení navržených opatření, obraťte se prosím na 
náš zákaznický servis nebo odborný servis. Nepokoušejte se opravovat přístroj 
sami.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů.  
Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. 

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky 
a lehkých obalů.

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního 
odpadu! 
Staré přístroje 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.
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Technické parametry

Model:      622 173

Síťové napětí:     110–240 V ~ 50/60 Hz

Třída ochrany:     II 

Výstupní výkon:    1x 3,5 W

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 Bluetrum 
 dosah:     cca 10 m 
 frekvenční rozsah:   2,402 GHz až 2,480 GHz 
 úroveň výkonu:   <4 dBm

Přípojky 
 AUX IN:     stereo jack 3,5 mm 
 výstup pro sluchátka:  dual jack 3,5 mm

Okolní teplota:     +10 až +40 °C
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Prohlášení o shodě

Společnost Lenco Benelux BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uve-
dení 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.

Výrobek může být distribuován a používán v následujících zemích:  
Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko.

Kompatibilní s

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 BVis 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 li-
cenci. Android, Google Play a logo Google Play jsou značky Google Inc. 

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

Číslo výrobku: 622 173


