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1 Důležité 
informace

Bezpečnost

Varování

 • Nesnímejte kryt radiobudíku. 
 • Nepoužívejte na žádnou část radiobudíku žádná maziva.
 • Nepokládejte radiobudík na jiné elektrické zařízení.
 • Radiobudík nevystavujte přímému slunci, otevřenému 

ohni nebo žáru.
 • Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu 

kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli radiobudík 
odpojit od napájení.

• Přečtěte si tyto pokyny a postupujte podle 
nich.

• Zajistěte, aby byl kolem výrobku 
dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.

• Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému 
servisnímu technikovi. Radiobudík by měl 
být přezkoušen kvalifikovanou osobou 
zejména v případech poškození síťového 
kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do 
radiobudíku vnikla tekutina nebo nějaký 
předmět, radiobudík byl vystaven dešti či 
vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl 
pád.

• Používejte pouze doplňky nebo 
příslušenství doporučené výrobcem.

• Používejte pouze takové napájení, jaké je 
uvedeno v uživatelské příručce.

• Během bouřky nebo v době, kdy se přístroj 
nebude delší dobu používat, odpojte 
výrobek ze zásuvky.

• UPOZORNĚNÍ týkající se používání 
baterie – dodržujte následující pokyny, 
abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, 
který může způsobit zranění, poškození 
majetku nebo poškození dálkového 
ovladače: 

• Baterii nainstalujte správně podle 
značení + a − na dálkovém ovladači. 

• Nekombinujte různé baterie (staré a 
nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).

• Pokud nebudete dálkový ovladač delší 
dobu používat, vyjměte baterii.

• Baterie nesmí být vystavena nadměrnému 
teplu, např. slunečnímu záření, ohni a 
podobně.

• Výrobek chraňte před kapající a stříkající 
vodou. 

• Na výrobek nepokládejte žádné 
nebezpečné předměty (např. předměty 
naplněné tekutinou nebo hořící svíčky). 

• Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, 
zařízení k vypínání přístroje by mělo být 
připraveno k použití.

Bezpečnost poslechu

  
Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.
• Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti 

může poškodit sluch. Tento výrobek 
dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která 
může u normální osoby způsobit ztrátu 
sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 
1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro 
ty, kteří již trpí postižením sluchu.

• Zvuk může být klamavý. Během poslechu 
se ‚pohodlná úroveň‘ nastavení hlasitosti 
přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To 
znamená, že to, co po delším poslechu 
zní ‚normálně‘, je ve skutečnosti hlasité a 
vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci 
zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou 
úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a 
nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:
• Nastavte nízkou úroveň hlasitosti. 
• Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte 

zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.
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Poslouchejte přiměřenou dobu:
• Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i 

poslech při normálně ‚bezpečné‘ úrovni 
hlasitosti po delší dobu.

• Své zařízení používejte rozumně a dopřejte 
si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující 
pravidla.
• Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po 

přiměřeně dlouhou dobu.
• Po přizpůsobení svého sluchu již 

neupravujte hlasitost.
• Nenastavujte hlasitost na tak vysokou 

úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
• V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte 

opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli 
používat.

Poznámka

 • Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně 
zařízení.
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2 Váš radiobudík
Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi 
uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-
li využívat všech výhod podpory nabízené 
společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na 
stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod
Tento radiobudík umožňuje:
• poslech internetového rádia 

prostřednictvím síťového připojení;
• poslech rádia FM a rádia s digitálním 

vysíláním zvuku (DAB);
• užívat si hudbu z externích audiozařízení,
• znát čas; a
• nastavení dvou budíků.

Obsah balení
Zkontrolujte a ověřte obsah balení:
• Radiobudík
• Napájecí adaptér (se 2 výměnnými 

zástrčkami)
• Dálkový ovladač
• Krátká uživatelská příručka
• Leták s bezpečnostními informacemi a 

upozorněním• 



5CS

Přehled radiobudíku

 
a 

• Zapnutí rádia.
• Přepnutí do pohotovostního režimu.

b 
• Nastavení časovače.

c SELECT knoflík
• Rádiové stanice se ladí otáčením ve 

směru nebo proti směru hodinových 
ručiček.

• Otáčením ve směru nebo proti směru 
hodinových ručiček se prochází seznam 
nabídky. 

• Stisknutím potvrdíte výběr. 

d 
• Připojte sluchátka. 

e VOL knoflík
• Nastavení hlasitosti.

f INFO
• V režimu DAB zobrazte informace o 

stanicích DAB.
• V režimu internetového rádia zobrazte 

informace o stanicích internetového 
rádia.

• V režimu FM zobrazte informace o 
stanicích RDS.

a

hijkl

c

d
e

fg
mn po q

b

g  /SNOOZE
• Návrat do předchozí nabídky.
• Odložení buzení.

h Číselná klávesnice (1-3)
• Výběr předvolby rádiové stanice.
• Zvolte číslo pro uložení rádiové stanice. 

i  MENU
• V pracovním režimu otevřete horní 

nabídku.

j PRESET
• Uložení rádiových stanic.
• Zobrazte aktuální seznam stanic. 

k 
• Ztlumení nebo obnovení hlasitosti. 

l SOURCE
• Vyberte zdroj: rádio DAB, rádio FM, 

AUX IN nebo internetové rádio.

m AUDIO IN
• Připojení externího audiozařízení. 

n Zásuvka USB
• Pouze pro aktualizaci softwaru 

(v případě potřeby). 

o DC IN
• Připojení k elektrické síti.
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p Anténa rádia
• Zdokonalení příjmu rádia. 

q Anténa Wi-Fi
• Zdokonalení příjmu Wi-Fi. 

Celkový pohled na dálkový 
ovladač

 
a 

• Zapnutí rádia.
• Přepnutí do pohotovostního režimu.

b SOURCE
• Vyberte zdroj: rádio DAB, rádio FM, 

AUX nebo internetové rádio.

c PRESET
• Uložení rádiových stanic.
• Zobrazte aktuální seznam stanic. 

a

b

c

d

e

g

f

h

i

j

k

l

m
n

d INFO
• V režimu DAB zobrazte informace o 

stanicích DAB.
• V režimu internetového rádia zobrazte 

informace o stanicích internetového 
rádia.

• V režimu FM zobrazte informace o 
stanicích RDS.

e 
• Návrat do předchozí nabídky.
• Vyberte možnost nebo dílčí možnost.

f  /SNOOZE
• Návrat do předchozí nabídky.
• Odložení buzení.

g 
• V pracovním režimu otevřete horní 

nabídku.

h 
• Ztlumení nebo obnovení hlasitosti. 

i Číselná klávesnice (1-5+)
• Výběr předvolby rádiové stanice.
• Zvolte číslo pro uložení rádiových 

stanic. 

j + VOL -
• Nastavení hlasitosti.

k OK
• Potvrzení výběru. 

l 
• Potvrzení výběru. 
• Vyberte možnost nebo dílčí možnost.

m  / 
• Ladění rádiových stanic.
• Procházení seznamem nabídek. 

n SLEEP
• Nastavení časovače.
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3 Začínáme
Vždy dodržujte správné pořadí pokynů 
uvedených v této kapitole.

Příprava dálkového ovladače
Poznámka

 • V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí 
nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný 
nebo ekvivalentní typ.

 • Baterie obsahuje chemické látky, proto by se měla 
likvidovat odpovídajícím způsobem. 

 • Pokud nebudete delší dobu dálkový ovladač používat, 
vyjměte baterii.

Instalace baterie do dálkového ovladače: 
1 Otevřete přihrádku na baterie.

 
2 Vložte jednu baterii AAA se správnou 

polaritou (+/–) podle označení.

  
3 Zavřete přihrádku na baterie.

Příprava antény rádia
Lepšího příjmu rádia docílíte úplným natažením 
antény a úpravou její pozice. 

Poznámka

 • Anténu umístěte co nejdále od jiných zdrojů vyzařování, 
aby nedocházelo ke vzájemnému rušení.

Připojení napájení
Výstraha

 • Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, 
zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je 
uvedeno na zadní nebo spodní straně radiobudíku.

 • Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování 
napájecího kabelu vždy vytahujte konektor ze zásuvky 
ve zdi. Nikdy netahejte za kabel.

1 Vyberte převodník zástrčky adaptéru a 
připojte jej k adaptéru.

 
2 Připojte napájecí adaptér do: 

• zásuvky DC IN na zadní straně rádia a
• zásuvky ve zdi.
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Provedení počátečních 
nastavení
Při prvním zapnutí rádia se na panelu displeje 
zobrazí [Setup wizard]. Některá základní 
nastavení nakonfigurujete podle pokynů níže. 
Abyste mohli poslouchat internetové rádio, 
musíte nejprve nastavit připojení Wi-Fi. 
Chráněné nastavení Wi-Fi (WPS) je standard 
vytvořený společností Wi-Fi Alliance, který 
umožňuje snadné vytvoření bezdrátové 
domácí sítě. Pokud váš bezdrátový router 
podporuje WPS, můžete rádio rychle a 
bezpečně připojit k routeru prostřednictvím 
jednoho ze dvou způsobů nastavení: PBC (Push 
Button Configuration) nebo PIN (Personal 
Identification Number). U routerů bez podpory 
WPS máte jinou možnost, jak připojit rádio 
k bezdrátovému routeru. 

Poznámka

 • Před připojením k síti se seznamte se síťovým 
routerem.

 • Domácí síť Wi-Fi musí být zapnutá. 
 • Lepšího příjmu Wi-Fi dosáhnete otáčením antény 

a úpravou její polohy.

1 Když se zobrazí [Setup wizard], stisknutím 
možnosti  /  vyberte možnost [YES] a 
spusťte nastavení. Pokud vyberete možnost 
[NO] (NE), budete ke spuštění průvodce 
vyzváni příště. 

 
2 Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu.

 » Zobrazí se seznam jazyků. 

3 Stisknutím tlačítka  /  vyberete jazyk 
pro systém. 

4 Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu.
 » Zobrazí se symbol [12/24 hour 

format].

Setup wizard

Start now?

YES NO

5 Stisknutím tlačítka  /  vyberte 
12hodinový nebo 24hodinový formát. 

6 Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu.
7 Opakováním kroků 3 až 4 nastavíte, jestli 

chcete synchronizovat čas se stanicemi 
rádia.

  
• [Update from DAB]: synchronizovat 

čas se stanicemi DAB. 
• [Update from FM]: synchronizovat čas 

se stanicemi FM. 
• [Update from Network]: 

synchronizovat čas se stanicemi 
internetového rádia.

 » Pokud je zvolena možnost [Update 
from Network], opakujte kroky 3 až 
4 a nastavte časové pásmo a poté 
opakujte kroky 5 až 6 a nastavte letní 
čas. 

• [No update]: deaktivace synchronizace 
času. 

 » Pokud je zvolena možnost [No 
update], opakujte kroky 3 až 4 a 
nastavte datum a čas. 

8 Opakujte kroky 5 až 6 a vyberte možnost 
[YES], aby síť zůstala připojena. 

9 Opakováním kroků 3 až 4 vyberte region 
Wlan.
 » Rádio začne automaticky vyhledávat 

bezdrátové sítě.
 » Zobrazí se seznam dostupných sítí 

Wi-Fi.

10 Opakováním kroků 3 až 4 vyberte síť 
Wi-Fi. 

11 Stisknutím tlačítka  /  vyberte možnost 
připojení bezdrátového routeru.

 

Update from FM

No update

Auto update
Update from DAB

Update from Network

WPS Menu
Push Button
Pin
Skip WPS
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• [Push Button]: tuto možnost zvolte, 
pokud váš bezdrátový router 
podporuje nastavení WPS a způsob 
nastavení PBC. Budete vyzváni ke 
stisknutí tlačítka připojení na routeru a 
poté k pokračování stisknutím tlačítka 
OK.

• [Pin]: tuto možnost zvolte, pokud váš 
bezdrátový router podporuje nastavení 
WPS a způsob nastavení PIN. Rádio 
vygeneruje 8místný číselný kód, který 
můžete do routeru zadat.

• [Skip WPS]: tuto možnost zvolte, 
pokud váš bezdrátový router nastavení 
WPS nepodporuje. Budete vyzváni 
k zadání klíče pro síť Wi-Fi. 

12 Podle pokynů na panelu displeje stiskněte 
tlačítko WPS nebo zadejte kód PIN 
bezdrátového routeru, případně zadejte 
klíč pro připojení k síti (zobrazené 
možnosti závisí na typu sítě a použité 
síťové ochrany).
• Při zadávání síťového klíče volte 

jednotlivé znaky stisknutím tlačítek  
/  /  /  a poté potvrďte stisknutím 
tlačítka OK.

 
• Volbu zrušíte stisknutím tlačítek  /  

/  /  a volbou možnosti [CANCEL].
• Pokud chcete zadání potvrdit, stiskněte 

tlačítka  /  /  /  a zvolte možnost 
[OK].

• Pokud chcete zadání smazat, stiskněte 
tlačítka  /  /  /  a zvolte možnost 
[BKSP]. 

• Chcete-li postup ukončit, stiskněte 
tlačítko .

 » Pokud je vytvořeno síťové připojení, 
zobrazí se nápis [Connected]. 

0123456789._-@,
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyzABC
DEFGHIJKLMNOPQR

BKSP
OK

CANCEL

Key:

0

13 Když se zobrazí nápis [Setup wizard 
completed] (Průvodce nastavením 
dokončen), stisknutím tlačítka OK 
ukončete nastavení. 

 
Tip

 • U některých routerů Wi-Fi může být třeba pro 
připojení Wi-Fi podržet tlačítko WPS. Podrobnosti 
naleznete v uživatelských příručkách konkrétních 
routerů. 

 • Pokud chcete průvodce nastavením opět spustit, 
vyberte nabídku [System settings]>[Setup wizard] (viz 
kapitola „Použití nabídky systému“).

Zapnutí
• Stiskněte tlačítko .

 » Rádio se přepne na poslední vybraný 
zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu.
• Stiskněte znovu tlačítko .

 » Panel displeje se ztmaví.
 » Zobrazí se čas a datum (jsou-li 

nastaveny). 

Poznámka

 • Když zůstane systém nečinný 15 minut, rádio se 
automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Setup wizard

Setup wizard
completed

Press `OK to exit
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4 Poslech 
internetového 
rádia

Prostřednictvím internetového připojení může 
rádio přehrávat tisíce stanic rádia a podcastů 
z celého světa. 

Použití nabídky v režimu 
internetového rádia
Jakmile je vytvořeno internetové připojení, 
zobrazí se v seznamu stanic seznam stanic. Poté 
vyberte jednu stanici, kterou chcete přehrávat. 

Poznámka

 • Domácí síť Wi-Fi musí být zapnutá. 
 • Lepšího příjmu Wi-Fi dosáhnete otáčením antény 

a úpravou její polohy.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE 
vyberete režim [Internet radio].
 » Rádio se začne připojovat k poslední 

připojené síti a poté se naladí na 
poslední stanici internetového rádia, 
kterou jste poslouchali. 

 » Pokud ještě nebylo vytvořeno síťové 
připojení, začne rádio automaticky 
vyhledávat bezdrátové sítě (viz část 
„Začínáme“>„Provedení počátečních 
nastavení“ nebo „Použití nabídky 
systému“ >„Úprava nastavení sítě“ a 
vytvořte síťové připojení).

2 Stisknutím tlačítka  MENU získáte přístup 
do nabídky.

3 Stisknutím tlačítka  /  procházejte 
možnostmi nabídky:

  System settings
Main menu

Internet radio
Last listened
Station list

• [Last listened]: naladění poslední 
rádiové stanice, které jste poslouchali. 

• [Station list]: naladění jakékoli 
dostupné stanice internetového rádia.

• [System settings]: úprava nastavení 
systému (stejná možnost nabídky 
pro všechny pracovní režimy. Bližší 
informace viz kapitola „Použití nabídky 
nastavení systému “).

• [Main menu]: přístup k hlavní nabídce 
(stejná možnost nabídky pro všechny 
pracovní režimy. Bližší informace viz 
kapitola „Použití hlavní nabídky “).

4 Chcete-li vybrat možnost, stiskněte tlačítko 
OK.

5 Kroky 3 až 4 opakujte, pokud je u jedné 
možnosti k dispozici nabídka dalších možností.
• Pokud se chcete vrátit k předchozí 

nabídce, stiskněte tlačítko .
• Pokud se chcete vrátit k horní nabídce, 

stiskněte tlačítko .
[Station list]
• [My Favourites] (Oblíbené): ladění stanic 

internetového rádia, které jste přidali 
do seznamu oblíbených stanic (viz část 
„Poslech internetového rádia“>„Přidání 
internetových stanic do seznamu stanic“).

• [Local China] (Místní Čína): ladění 
jakýchkoli dostupných stanic internetového 
rádia v Číně, například populární hudba, 
klasická hudba, obchodní zprávy apod. 

• [Stations] (Stanice):
• [Location: ] procházení stanic 

internetového rádia podle místa.
• [Genre] (Žánr):  procházení stanic 

internetového rádia podle žánru.
• [Search stations] (Vyhledávání stanic): 

vyhledávání stanic internetového rádia. 
Pokud chcete vyhledávat, stisknutím 
tlačítek  /  /  /  zadejte klíčové 
slovo výběrem znaků a poté pokračujte 
stisknutím tlačítka OK. 

• [Popular stations] (Oblíbené stanice): 
ladění nejoblíbenějších stanic na internetu.

• [New stations] (Nové stanice): ladění 
nejnovějších stanic, které vysílají na 
internetu.
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• [Podcasts] (Podcasty):
• [Location: ]: procházení podcastů 

podle místa.
• [Genre] (Žánr): procházení podcastů 

pode žánru.
• [Search podcasts] (Vyhledávání 

podcastů): vyhledávání jakýchkoli 
dostupných podcastů. 

• [My Favourites] (Oblíbené): ladění 
jakýchkoli stanic internetového rádia, které 
jste přidali do seznamu stanic (viz část 
„Poslech internetového rádia“>„Přidání 
internetových stanic do seznamu stanic“). 

• [Help] (Nápověda):
• [Get access code] (Získat přístupový 

kód): zjištění přístupového kódu.
• [FAQ] (Nejčastější dotazy): zjistěte, 

proč některé stanice někdy nefungují a 
proč stanice někdy mizí ze seznamu. 

Poznámka

 • Pokud není během 15 sekund stisknuto žádné tlačítko, 
nabídka se ukončí.

 • Seznamy stanic a podnabídky se mohou časem měnit a 
liší se podle místa.

Přidání internetových stanic 
do seznamu stanic
Webová stránka portálu Frontier Silicon 
Internet Radio umožňuje seřadit seznamy 
oblíbených stanic a také poslouchat internetové 
rádio na počítači. Pokud chcete používat funkce 
„oblíbené“ a „přidané stanice“ internetového 
rádia, je třeba rádio nejprve zaregistrovat na 
portálu.

Poznámka

 • Ujistěte se, že je rádio v režimu internetového rádia a 
bylo připojeno k síti Wi-Fi.

1 V seznamu nabídky vyberte možnost 
[Station list]>[Help] (Nápověda) > [Get 
access code] (Získat přístupový kód).
 » Zobrazí se přístupový kód pro toto 

rádio. 

  
2 Zapište si přístupový kód.
3 Přejděte na stránku www.wifiradio-frontier.

com. 
4 Pomocí přístupového kódu zaregistrujte 

nový účet.

  
5 Procházejte nebo vyhledávejte stanice/

podcasty a poté si je přidávejte do 
seznamu oblíbených stanic.

  
 » V případě modelu AE8000 přejděte na 

nabídku [Station list]>[My Favourites] 
(Oblíbené) a vyhledejte své oblíbené 
stanice.

 

Help
Access code

Access code:

Wi-Fi radio model
AE8000

Register

Code

Search/Browse

Internet radio

Stations
Podcasts
My Added Stations

Local China
My Favourites
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6 Pokud chcete přidat stanici, která není ve 
stávajícím seznamu, klikněte na možnost 
[My account] (Můj účet)>[My added 
stations] (Přidané stanice) a přidejte ji 
sami. 

 
 » V případě modelu AE8000 přejděte 

na nabídku [Station list]>[My 
Added Stations] (Přidané stanice) a 
vyhledejte nově přidané stanice. 

 
Tip

 • Na adrese www.wifiradio-frontier.com podle pokynů 
synchronizujte své oblíbené stanice s ostatními 
stanicemi rádia Wi-Fi. 

 • Zobrazený přístupový kód je platný pouze několik 
minut. Pokud rádio nezaregistrujete v určeném časovém 
období, musíte výše uvedené kroky zopakovat a získat 
nový přístupový kód.

Uložení stanic internetového 
rádia

Poznámka

 • Uložit lze maximálně 10 stanic internetového rádia.

Možnost A:
1 V režimu internetového rádia nalaďte 

stanici internetového rádia.
2 Stiskněte tlačítko PRESET a přidržte jej dvě 

sekundy.
 » Zobrazí se seznam aktuálních stanic.

My added stations

Internet radio

Stations
Podcasts

Local China
My Favourites

My Added Stations

3 Stisknutím tlačítka  /  vyberte číslo 
předvolby.

4 Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu. 
 » Zobrazí se symbol [Preset stored].
 » Stanice je uložená ve vybrané pozici. 

Možnost B:
1 V režimu internetového rádia nalaďte 

stanici internetového rádia.
2 Uložte stanici rádia pomocí numerické 

klávesnice.
• Chcete-li vybrat čísla předvoleb 1–5, 

stiskněte a podržte po dobu dvou 
sekund číselné klávesy 1–5.

• Chcete-li vybrat čísla předvoleb 6–10, 
stiskněte a podržte po dobu dvou 
sekund tlačítko 5+ a poté stiskněte 
odpovídající číselnou klávesu. (Pokud 
chcete například vybrat číslo 6, 
stiskněte a podržte po dobu dvou 
sekund tlačítko 5+ a poté stiskněte 
klávesu 1.)

 » Zobrazí se symbol [Preset stored].
 » Stanice je uložená ve vybrané pozici. 

Tip

 • Chcete-li přednastavenou stanici vymazat, uložte na její 
místo jinou stanici.

Výběr předvolby stanice 
internetového rádia
V režimu internetového rádia existují dva 
způsoby, jak vybrat přednastavenou stanici rádia. 
Možnost A:
1 Stiskněte tlačítko PRESET.
2 Stisknutím tlačítka  /  vyberte číslo.
3 Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu. 
Možnost B:
• Stisknutím tlačítka číselné klávesnice 

vyberte číslo předvolby.
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Tip

 • Pokud chcete vybrat číslo předvolby 6–10, stiskněte 
nejprve tlačítko 5+ a poté stiskněte odpovídající 
číselnou klávesu. (Pokud chcete například vybrat číslo 6, 
stiskněte tlačítko 5+ a poté stiskněte klávesu 1.)

Zobrazení informací o 
internetovém rádiu
Během poslechu internetového rádia 
opakovaně stiskněte tlačítko INFO a 
procházejte následující informace (jsou-li 
k dispozici):

 » Interpret a název skladby
 » Popis stanice 
 » Žánr a umístění stanice 
 » Spolehlivost signálu 
 » Kodek a vzorkovací frekvence 
 » Vyrovnávací paměť přehrávání 
 » Datum 
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5 Poslech rádia 
DAB

O systému DAB
O systému digitálního vysílání zvuku (DAB)
Digitální rádio DAB je nový způsob vysílání 
rádia prostřednictvím sítě pozemích vysílačů. 
Posluchačům nabízí více informací a možností 
volby, to vše v dokonale čisté kvalitě zvuku bez 
poruch.
– Tato technologie umožňuje připojení přijímače 
k nejsilnějšímu dostupnému signálu.
– U digitálních stanic DAB si není třeba 
pamatovat žádné frekvence a ladění probíhá 
podle jména stanice; nic není třeba ladit znovu.
Co znamená multiplex?
Vysílání digitálního rádia je tvořeno jedním 
blokem frekvencí, kterému se říká multiplex. 
Každý multiplex pracuje s určitým spektrem 
frekvencí, jako například Pásmo III pro vysílání 
DAB.
SPOLEČNOSTI POSKYTUJÍCÍ VYSÍLÁNÍ DAB 
A DLS
Každá společnost poskytující vysílání DAB (nebo 
provozovatel multiplexu) také poskytuje textové 
a zvukové datové služby. Některé programy mají 
podporu DLS (Dynamic Label Segments). Jsou 
to data, která si můžete přečíst na displeji rádia 
DAB ve formě probíhajícího textu. Některé 
stanice vysílají nejnovější zprávy, dopravní 
informace, počasí, aktuální a následující program, 
webové adresy a telefonní čísla.
Více informací o pokrytí a službách digitálního 
rádia naleznete na: www.drdb.org.

Naladění rádiových stanic 
DAB
Když poprvé vybíráte režim rádia DAB nebo 
pokud je seznam stanic prázdný, provede rádio 
automaticky plné vyhledávání. 
• Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE 

vyberte režim [DAB radio] (Rádio DAB). 
 » Zobrazí se symbol [Scanning]. 
 »  Rádio automaticky vyhledá a uloží 

všechny stanice rádia DAB a začne 
přehrávat první dostupnou stanici. 

 » Seznam stanic se uloží do rádia. Při 
dalším zapnutí rádia se vyhledávání 
stanic již nespustí.

Chcete-li naladit stanici ze seznamu 
dostupných stanic:
• Opakovaným stisknutím tlačítka   

v režimu DAB procházejte dostupné 
stanice DAB.

Tip

 • Stanice se mohou po čase změnit. Pokud chcete 
aktualizovat seznam stanic, zvolením nabídky [Scan] 
proveďte plné vyhledávání.

Uložení rádiových stanic DAB
Poznámka

 • Uložit lze maximálně 10 rádiových stanic DAB.

Možnost A:
1 V režimu DAB nalaďte rádiovou stanici 

DAB.
2 Stiskněte tlačítko PRESET a přidržte jej dvě 

sekundy.
 » Zobrazí se seznam aktuálních stanic.

3 Stisknutím tlačítka  /  vyberte číslo 
předvolby.
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4 Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu. 
 » Zobrazí se symbol [Preset stored].
 » Stanice je uložená ve vybrané pozici. 

Možnost B:
1 V režimu DAB nalaďte rádiovou stanici 

DAB.
2 Uložte stanici rádia pomocí numerické 

klávesnice.
• Chcete-li vybrat čísla předvoleb 1–5, 

stiskněte a podržte po dobu dvou 
sekund číselné klávesy 1–5.

• Chcete-li vybrat čísla předvoleb 6–10, 
stiskněte a podržte po dobu dvou 
sekund tlačítko 5+ a poté stiskněte 
odpovídající číselnou klávesu. (Pokud 
chcete například vybrat číslo 6, 
stiskněte a podržte po dobu dvou 
sekund tlačítko 5+ a poté stiskněte 
klávesu 1.)

 » Zobrazí se symbol [Preset stored].
 » Stanice je uložená ve vybrané pozici. 

Tip

 • Chcete-li přednastavenou stanici vymazat, uložte na její 
místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové 
stanice DAB
V režimu DAB existují dva způsoby, jak vybrat 
přednastavenou stanici rádia. 
Možnost A:
1 Stiskněte tlačítko PRESET.
2 Stisknutím tlačítka  /  vyberte číslo.
3 Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu. 
Možnost B:
• Stisknutím tlačítka číselné klávesnice 

vyberte číslo předvolby.

Tip

 • Pokud chcete vybrat číslo předvolby 6–10, stiskněte 
nejprve tlačítko 5+ a poté stiskněte odpovídající 
číselnou klávesu. (Pokud chcete například vybrat číslo 6, 
stiskněte tlačítko 5+ a poté stiskněte klávesu 1.)

Použití nabídky v režimu DAB

1 Stisknutím ovladače  MENU v režimu 
DAB otevřete nabídku DAB.

2 Stisknutím tlačítka  /  procházejte 
možnostmi nabídky:

  
• [Station list]: zobrazení všech 

rádiových stanic DAB. Pokud není 
nalezena žádná stanice, začne rádio 
prohledávat stanice DAB a přidávat je 
na seznam stanic. 

• [Scan]: vyhledávání a uložení všech 
dostupných rádiových stanic DAB.

• [Manual tune]: manuální naladění 
konkrétního kanálu/frekvence a uložení 
do seznamu stanic.

• [Prune invalid]: odstranění všech 
neplatných stanic ze seznamu.

• [DRC]: komprese dynamického 
rozsahu rádiového signálu, aby se 
zvýšila hlasitost tichých zvuků a snížila 
hlasitost hlasitých zvuků. 

• [Station order]: umožňuje určit 
uspořádání stanic při procházení 
seznamu stanic.

• [System settings]: Úprava nastavení 
systému (viz kapitola „Použití nabídky 
nastavení systému “).

• [Main menu]: přístup k hlavní nabídce 
(viz kapitola „Použití hlavní nabídky “).

3 Chcete-li vybrat možnost, stiskněte tlačítko 
OK.

Scan

Prune invalid

DAB
Station list

Manual tune

DRC
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4 Kroky 2 až 3 opakujte, pokud je u jedné 
možnosti k dispozici nabídka dalších 
možností.
• Pokud se chcete vrátit k předchozí 

nabídce, stiskněte tlačítko .
• Pokud se chcete vrátit k horní nabídce, 

stiskněte tlačítko .
[Prune invalid]

• [YES]: odstranění všech neplatných 
stanic ze seznamu.

• [No] (Ne): návrat do předchozí 
nabídky.

[DRC]
• [DRC high]: zapnutí funkce DRC na 

vysokou úroveň (výchozí možnost 
doporučená pro hlučná prostředí).

• [DRC low]: zapnutí funkce DRC na 
nízkou úroveň.

• [DRC off]: vypnutí funkce DRC.
[Station order]

• [Alphanumeric]: seřazení stanic 
v pořadí podle abecedy (výchozí 
nastavení).

• [Ensemble]: vytvořit seznam skupin 
stanic, které vysílají společně ve stejné 
sadě (např. BBC nebo místní stanice 
Jižní Wales).

• [Valid]: vytvořit nejprve seznam 
platných stanic, poté živých stanic.

Poznámka

 • Pokud není během 15 sekund stisknuto žádné tlačítko, 
nabídka se ukončí.

Zobrazení informací DAB
Během poslechu rádia DAB opakovaně 
stiskněte tlačítko INFO a procházejte následující 
informace (jsou-li k dispozici):

 » Název stanice
 » DLS (Dynamic label segment)
 » Síla signálu
 » Typ programu (PTY)
 » Název souboru
 » Frekvence
 » Chybovost signálu
 » Přenosová rychlost a stav zvuku 
 » Kodek
 » Datum a čas



17CS

6 Poslech rádia 
VKV

Ladění rádiových stanic FM

1 Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE 
vyberte režim [FM radio] (Rádio FM).

2 Stiskněte tlačítko  /  a podržte jej dvě 
sekundy.
 » Rádio automaticky naladí rádiovou 

stanici FM se silným příjmem.

3 Zopakováním kroku 2 naladíte více 
rádiových stanic.

Ruční naladění stanice: 
• V režimu tuneru FM vyberte frekvenci 

opakovaným stisknutím tlačítka  / . 

Uložení rádiových stanic FM
Poznámka

 • Uložit lze maximálně 10 rádiových stanic FM.

Možnost A:
1 V režimu FM nalaďte rádiovou stanici FM.
2 Stiskněte tlačítko PRESET a přidržte jej dvě 

sekundy.
 » Zobrazí se seznam aktuálních stanic.

3 Stisknutím tlačítka  /  vyberte číslo 
předvolby.

4 Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu. 
 » Zobrazí se symbol [Preset stored].
 » Stanice je uložená ve vybrané pozici. 

Možnost B:
1 V režimu FM nalaďte rádiovou stanici FM.
2 Uložte stanici rádia pomocí numerické 

klávesnice.

• Chcete-li vybrat čísla předvoleb 1–5, 
stiskněte a podržte po dobu dvou 
sekund číselné klávesy 1–5.

• Chcete-li vybrat čísla předvoleb 6–10, 
stiskněte a podržte po dobu dvou 
sekund tlačítko 5+ a poté stiskněte 
odpovídající číselnou klávesu. (Pokud 
chcete například vybrat číslo 6, 
stiskněte a podržte po dobu dvou 
sekund tlačítko 5+ a poté stiskněte 
klávesu 1.)

 » Zobrazí se symbol [Preset stored].
 » Stanice je uložená ve vybrané pozici. 

Tip

 • Chcete-li přednastavenou stanici vymazat, uložte na její 
místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové 
stanice FM
V režimu FM existují dva způsoby, jak vybrat 
přednastavenou stanici rádia. 
Možnost A:
1 Stiskněte tlačítko PRESET.
2 Stisknutím tlačítka  /  vyberte číslo.
3 Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu. 
Možnost B:
• Stisknutím tlačítka číselné klávesnice 

vyberte číslo předvolby.

Tip

 • Pokud chcete vybrat číslo předvolby 6–10, stiskněte 
nejprve tlačítko 5+ a poté stiskněte odpovídající 
číselnou klávesu. (Pokud chcete například vybrat číslo 6, 
stiskněte tlačítko 5+ a poté stiskněte klávesu 1.)
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Použití nabídky v režimu FM

1 Stisknutím tlačítka  MENU v režimu FM 
přejděte do nabídky FM.

2 Stisknutím tlačítka  /  procházejte 
možnostmi nabídky:

  
• [Scan setting]
• [Audio setting]
• [System settings] (Nastavení systému): 

úprava nastavení systému (viz kapitola 
„Použití nabídky nastavení systému “).

• [Main menu] (Hlavní nabídka): přístup 
k hlavní nabídce (viz kapitola „Použití 
hlavní nabídky “).

3 Chcete-li vybrat možnost, stiskněte tlačítko 
OK.

4 Kroky 2 až 3 opakujte, pokud je u jedné 
možnosti k dispozici nabídka dalších 
možností.
• Pokud se chcete vrátit k předchozí 

nabídce, stiskněte tlačítko .
• Pokud se chcete vrátit k horní nabídce, 

stiskněte tlačítko .
[Scan setting]

• [Strong stations only?]-[YES]: 
Vyhledávání pouze rádiových stanic FM 
se silným signálem.

• [Strong stations only?]-[NO] (NE): 
vyhledávání všech dostupných 
rádiových stanic FM.

[Audio setting]
• [Listen in Mono only?]-[YES]: volba 

vysílání mono.
• [Listen in Mono only?]-[NO]: volba 

vysílání stereo.

Poznámka

 • Pokud není během 15 sekund stisknuto žádné tlačítko, 
nabídka se ukončí.

Audio setting
System settings
Main menu

FM
Scan setting

Zobrazení informací RDS
Služba RDS (Radio Data System) umožňuje 
zobrazení dalších informací stanic FM. 
Posloucháte-li stanici FM se signálem RDS, 
zobrazí se ikona RDS a název stanice.
1 Naladění stanice RDS.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka INFO 

procházejte následující informace (pokud 
jsou dostupné):
 » Název stanice
 » Rádiové textové zprávy
 » Typ programu
 » Frekvence
 » Datum
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7 Použití nabídky 
nastavení 
systému.

1 V pracovním režimu vstupte stisknutím 
tlačítka  do nabídky.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka  /  
vyberte možnost [System settings].

3 Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
4 Opakováním kroků 2 až 3 vyberte 

možnost.

  
• [Network]: umožní vytvořit síťové 

připojení.
• [Time/Date]: nastavení času a data.
• [Language]: výběr jazyka systému.
• [Factory Reset]: resetování rádia na 

výchozí tovární nastavení.
• [Software update]: kontrola informací 

o aktualizaci softwaru. 
• [Software Upgrade]: aktualizace 

softwaru, je-li třeba. 
• [Setup wizard]: pokyny k provedení 

úvodního nastavení.
• [Info]: zjištění verze softwaru.
• [Backlight]: úprava nastavení 

podsvícení.

Poznámka

 • Pokud není během 15 sekund stisknuto žádné tlačítko, 
nabídka se ukončí.

Time/Date
Language
Factory Reset
Software update

System settings
Network

Úprava nastavení sítě

1 Vyberte možnost[System settings] > 
[Network].

2 Stisknutím tlačítka  /  vyberte 
požadovanou možnost nebo dílčí možnost 
a stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

• [Network wizard]: pokyny k vytvoření 
síťového připojení. 

• [PBC Wlan setup]: tuto možnost zvolte, 
pokud váš bezdrátový router podporuje 
nastavení WPS a způsob nastavení PBC.

• [View settings]: zobrazení aktuálních 
informací o síti. 

• [Wlan region]: výběr regionu Wlan. 
• [Manual settings]: 

• [DHCP enable]: automatické přiřazení 
adresy IP. 

• [DHCP disable]: ruční přiřazení adresy 
IP. 

• [Network profile]: zobrazení seznamu sítí, 
které si rádio pamatuje. 

• [Keep network connected?]: volba, zda 
ponechat síť připojenou. 

Nastavení času a data

1 Vyberte možnost[System settings] > 
[Time/Date].

2 Stisknutím tlačítka  /  vyberte 
požadovanou možnost nebo dílčí možnost 
a stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

  
• [Set Time/Date]: nastavení času a data. 
• [Auto update]: 

• [Update from DAB]: synchronizovat 
čas se stanicemi DAB. 

• [Update from FM]: synchronizovat čas 
se stanicemi FM. 

Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings

Time/Date
Set Time/Date
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• [Update from Network]: 
synchronizovat čas se stanicemi 
internetového rádia.

• [No update]: deaktivace synchronizace 
času. 

• [Set format]: nastavení 12hodinového 
nebo 24hodinového formátu. 

• [Set timezone]: nastavení časového pásma. 
• [Daylight savings] aktivace nebo deaktivace 

letního času. 

Poznámka

 • Pokud aktualizujete čas z režimu DAB nebo FM, nemá 
volba letního času žádný efekt. 

 • Pokud aktualizujete ze sítě, nastavte časové pásmo. 

Nastavení jazyka systému

1 Vyberte možnost[System settings] > 
[Language].
 » Zobrazí se seznam jazyků. 

2 Stisknutím tlačítka  /  vyberte jazyk 
systému a potvrďte jej stisknutím tlačítka 
OK.

Resetování všech nastavení

1 Vyberte možnost[System settings] > 
[Factory Reset].

2 Stisknutím tlačítka  /  vyberte 
požadovanou možnost a stisknutím tlačítka 
OK volbu potvrďte.
• [Yes] (Ano): resetování rádia na 

výchozí tovární nastavení.
• [No] (Ne): návrat do předchozí 

nabídky.

Kontrola informací o 
aktualizaci softwaru

1 Vyberte možnost[System settings] > 
[Software update].

2 Stisknutím tlačítka  /  vyberte 
požadovanou možnost nebo dílčí možnost 
a stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
• [Auto-check setting]: volba, zda 

pravidelně kontrolovat nový software.
• [Check now]: okamžitá kontrola 

dostupnosti nové verze softwaru.

Poznámka

 • Pokud rádio rozpozná, že je k dispozici nový software, 
dotáže se vás, zda chcete pokračovat aktualizací. Pokud 
souhlasíte, stáhne se a nainstaluje nový software. 

 • Před aktualizací softwaru se ujistěte, že je rádio 
připojeno ke stabilnímu zdroji napájení ze sítě. Při 
přerušení napájení během aktualizace softwaru může 
dojít k poškození výrobku.

Aktualizace firmwaru (pokud 
je k dispozici)
Pokud chcete software aktualizovat, požádejte 
o pomoc společnost WOOX Innovations. 
Nedoporučujeme upgradovat software bez 
asistence. 

Zjištění verze softwaru
• Vyberte možnost[System settings] > 

[Info].
 » Zobrazí se aktuální verze softwaru. 
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Úprava nastavení podsvícení

1 Vyberte možnost[System settings] > 
[Backlight].

2 Stisknutím tlačítka  /  vyberte 
požadovanou možnost nebo dílčí možnost 
a stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
• [Timeout]: výběr časového období pro 

podsvícení displeje. 
• [Power-on Level]: výběr úrovně jasu 

pro podsvícení. 
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8 Použití hlavní 
nabídky

1 V pracovním režimu vstupte stisknutím 
tlačítka  do horní nabídky.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka  /  
vyberte možnost [Main menu].

3 Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
4 Opakováním kroků 2 až 3 vyberte 

možnost. 
• [Internet radio]: vyberte režim 

internetového rádia.
• [DAB]: výběr režimu DAB.
• [FM]: výběr režimu FM.
• [AUX in]: výběr režimu AUX IN.
• [Sleep]: nastavení časovače. 
• [Alarms]: nastavení budíku. 
• [System settings]: Úprava nastavení 

systému (viz kapitola „Použití nabídky 
nastavení systému “).

Poznámka

 • Pokud není během 15 sekund stisknuto žádné tlačítko, 
nabídka se ukončí.

 • Stisknutím tlačítka SOURCE můžete také vybrat režim: 
internetové rádio, rádio DAB, rádio FM nebo AUX IN.

Nastavení hodin a budíku
Poznámka

 • Je možné nastavit dva budíky na zazvonění v odlišnou 
dobu.

 • Pokud chcete, aby budík normálně fungoval, musí být 
správně nastavené hodiny.

1 Vyberte možnost[Main menu] > [Alarms].
 » Pokud nejsou hodiny nastavené, zobrazí 

se zpráva s výzvou k nastavení hodin. 

2 Pokračujte stisknutím tlačítka OK. 
 » Bliká číslo udávající den.

3 Stisknutím tlačítka  /  nastavte den a 
stisknutím tlačítka OK jej potvrďte.
 » Bliká číslo udávající měsíc.

4 Opakováním kroku 3 nastavte měsíc a 
poté rok a čas.
 » Zobrazí se možnosti [Alarm 1:off 

[00:00]] (Budík1:vypnutý [00:00])a 
[Alarm 2:off [00:00]] (Budík2:vypnutý 
[00:00]).

  
5 Opakujte krok 3 a vyberte možnost 

[Alarm 1:off [00:00]] (Budík 1:vypnutý 
[00:00])>[Enable:][Off].

6 Opakováním kroku 3 aktivujte nebo 
deaktivujte budík.
• [Off]: deaktivování časovače budíku. 
• [Daily]: budík zvoní každý den.
• [Once]: budík zvoní pouze jednou.
• [Weekends]: budík zvoní v sobotu a 

v neděli. 
• [Weekdays]: budík zvoní každý den od 

pondělí do pátku. 
7 Opakováním kroku 3 vyberte možnost 

[time] a poté nastavte čas budíku.
8 Opakováním kroku 3 vyberte možnost 

[mode] a poté nastavte zdroj budíku.
• [Buzzer]: jako zdroj budíku vyberte 

bzučák.
• [Internet radio]: jako zdroj budíku 

vyberte poslední stanici internetového 
rádia, kterou jste poslouchali. 

• [DAB]: jako zdroj budíku vyberte 
poslední stanici rádia DAB, kterou jste 
poslouchali. 

• [FM]: jako zdroj budíku vyberte 
poslední stanici rádia FM, kterou jste 
poslouchali.

9 Opakováním kroku 3 vyberte možnost 
[preset] a poté zvolte jako zdroj budíku 
poslední stanici, kterou jste poslouchali, 
nebo přednastavenou stanici.

Alarms
Alarm 1: Off [00:00]
Alarm 2: Off [00:00]
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10 Opakováním kroku 3 vyberte možnost 
[Volume:] a poté nastavte hlasitost budíku.

11 Opakováním kroku 3 vyberte možnost 
[Save].
 » Budík 1 je nastaven. 

12 Opakováním kroků 5 až 11 nastavte Budík 2.

Poznámka

 • Když je budík aktivován, zobrazí se ikona budíku pro 
Budík 1 nebo Budík 2. Pokud chcete budík vypnout, 
stiskněte tlačítko  na rádiu. 

 • Můžete také přejít na možnost [System settings]>[Time/
Date]anastavit čas a datum (viz „Použití nabídky 
nastavení systému“>„Nastavení času/data“).

Odložit buzení
• Když budík zazvoní, stisknutím tlačítka 

SNOOZE vyberete časové období 
(v minutách).
 » Budík přestane zvonit a začne znovu 

zvonit po uplynutí přednastaveného 
období.

Nastavení časovače vypnutí
Existují dva způsoby, jak nastavit budík. 
Možnost A:

  
• Když je rádio zapnuté, opakovaným 

stisknutím tlačítka  (na rádiu) nebo 
SLEEP (na dálkovém ovladači) vyberte 
časovač vypnutí (v minutách).
 » Po uplynutí přednastavené doby 

se rádio automaticky přepne do 
pohotovostního režimu.

 » Když se zobrazí zpráva [Sleep OFF], je 
režim časovač deaktivován.

Možnost B:
1 Vyberte možnost [Main menu]>[Sleep].
2 Opakovaným stisknutím tlačítka  /  

vyberte časovač vypnutí (v minutách).
 » Když se zobrazí zpráva [Sleep OFF], je 

režim časovač deaktivován.

Sleep OFF 15MINS 30MINS

45MINS60MINS
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9 Další funkce

Poslech externího zařízení
Toto rádio rovněž umožňuje poslech externích 
audiozařízení, jako jsou přehrávače MP3.
1 Vstupní audiokabel (není součástí balení) 

připojte pomocí 3,5mm konektoru na 
obou stranách ke
• vstupu AUDIO IN na zadní straně 

rádia a
• ke konektoru pro sluchátka na 

externím zařízení.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE 

vyberte režim [AUX in].
3 Přehrajte hudbu z externího zařízení 

(podrobnosti naleznete v uživatelské 
příručce).

  
Nastavení hlasitosti
• Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte během 

přehrávání opakovaně tlačítko + VOL -.

Poslech prostřednictvím 
sluchátek
• Připojte sluchátka do konektoru  na 

výrobku.

Ztlumení zvuku
• Stisknutím tlačítka  během přehrávání 

ztlumíte nebo obnovíte hlasitost skladby.
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10 Informace 
o výrobku

Poznámka

 • Informace o výrobku jsou předmětem změn bez 
předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač
Jmenovitý výstupní výkon 5 W (RMS)
Sluchátkový výstup 3 mW x 2, 

32 ohmů
Kmitočtová 
charakteristika

60–20 000 Hz, 
±3 dB

Odstup signál/šum >65 dBA
Audio In 600 mV (RMS), 

22 kohmů

Wi-Fi
Protokol Wi-Fi 802.11b/g/n

Tuner

Rozsah ladění 
(FM)

87,5 - 108 MHz

Rozsah ladění 
(DAB)

DAB: 174,928–239,2 MHz 
(pásmo III)

Citlivost (FM) <22 dBf (mono, poměr 
signál/šum 26 dB)

Citlivost (DAB) -98 dBm

Obecné informace
Napájení AC (napájecí 
adaptér)

Název značky: 
PHILIPS;
Model: AS190-075-
AD180;
Vstup: 100–240 V~, 
50/60 Hz, 0,7 A;
Výstup: 7,5 V  1,8 A;

Spotřeba elektrické 
energie při provozu

<10 W

Spotřeba energie 
v pohotovostním 
režimu (bez Wi-Fi)

<1 W

Rozměry – hlavní 
jednotka (Š x V x H)

129 x 104 x 105 mm

Hmotnost – Hlavní 
jednotka

0,6 kg
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11 Řešení 
problémů

Varování

 • Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, 
neopravujte systém sami. 
Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, 
zkontrolujte před kontaktováním servisu 
následující možnosti. Pokud problém není 
vyřešen, přejděte na webovou stránku 
společnosti Philips (www.philips.com/support). 
V případě kontaktování společnosti Philips mějte 
zařízení po ruce a připravte si číslo modelu 
a sériové číslo.
Nefunguje napájení
 • Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího 

kabelu radiobudíku řádně zapojena.
 • Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.

Žádný nebo špatný zvuk. 
 • Upravte hlasitost.
 • Zkontrolujte, zda je rádio ztlumené nebo 

se stanice rádia stále ukládá do vyrovnávací 
paměti. 

 • Zkontrolujte, zda jsou zapojena sluchátka. 
 • Anténu rádia zcela natáhněte a upravte její 

polohu. 
 • Abyste předešli rádiovému rušení, 

neumisťujte rádio v blízkosti jiných 
elektronických zařízení

 • Zkontrolujte připojení k síti Wi-Fi. Anténou 
Wi-Fi otáčejte a upravte její polohu. 

Radiobudík nereaguje
 • Odpojte a znovu připojte napájecí zástrčku 

a radiobudík znovu zapněte.
 • Zkontrolujte, zda není rádio 

v pohotovostním režimu. Pokud ano, rádio 
zapněte. 

Špatný příjem rádia
 • Abyste předešli rádiovému rušení, 

neumisťujte radiobudík v blízkosti jiných 
elektronických zařízení.

 • Anténu rádia zcela natáhněte a upravte její 
polohu.

 • Zkontrolujte připojení k síti Wi-Fi. Anténou 
Wi-Fi otáčejte a upravte její polohu. 

Nedostatečná síla signálu Wi-Fi
 • Zkontrolujte vzdálenost mezi routerem a 

rádiem.
 • Anténou Wi-Fi otáčejte a upravte její 

polohu. 
Nelze připojit k domácí síti Wi-Fi
 • Zkontrolujte, zda není bezdrátový router 

vypnutý. 
 • Zkontrolujte, zda bezdrátový router 

podporuje funkci WPS. Pomocí správného 
způsobu nastavení (PBC nebo PIN) 
připojte router s podporou funkce WPS 
k rádiu. Pokud je třeba, vyhledejte si 
v uživatelské příručce k bezdrátovému 
routeru, jak nastavit připojení Wi-Fi.

 • Znovu nakonfigurujte nastavení Wi-Fi (viz 
„Začínáme“>„Provedení počátečních 
nastavení“ a „Použití nabídky nastavení 
systému“ > „Úprava nastavení sítě“). 

Některé stanice někdy nefungují
 • Některé stanice mohou podporovat pouze 

omezený počet posluchačů. Pokud se je 
pokusíte naladit po několika minutách 
znovu, budete je moci poslouchat. 

 • Stanice nevysílá. Zkuste to později.
Některé stanice mizí ze seznamu stanic
 • Když některá stanice přestane na internetu 

vysílat, bude ze seznamu odebrána. Rádio 
bude stále kontrolovat, jestli stanice vysílá. 
Pokud stanice vysílání obnoví, bude na 
seznam stanic vrácena. 

Budík nefunguje
 • Nastavte správně hodiny a budík.
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12 Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, 
které nebyly výslovně schváleny společností 
WOOX Innovations, mohou mít za následek 
ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

 
Společnost WOOX Innovations tímto 
prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním 
požadavkům a dalším příslušným ustanovením 
směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě 
naleznete na webových stránkách www.philips.
com/support.

Péče o životní prostředí
Likvidace starého výrobku a baterie

  
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce 
kvalitního materiálu a součástí, které lze 
recyklovat a znovu používat.

  
Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje 
evropskou směrnici 2012/19/EU.

  
Symbol na výrobku znamená, že výrobek 
obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 
2013/56/EU, takže nemůže být likvidován 
společně s běžným domácím odpadem.

Zjistěte si informace o místním systému sběru 
tříděného odpadu elektrických a elektronických 
výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy 
a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie 
společně s běžným domácím odpadem. 
Správnou likvidací starých výrobků a baterií 
pomůžete předejít negativním dopadům na 
životní prostředí a lidské zdraví.
Likvidace baterií
Chcete-li odstranit baterie, podívejte se do 
sekce instalace baterií.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. 
Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál 
snadno rozdělit na tři materiály: lepenku 
(krabice), polystyrén (ochranné balení) a 
polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného 
plastu). 
Systém se skládá z materiálů, které je možné 
v případě demontáže odbornou firmou 
recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci 
obalových materiálů, vybitých baterií a starého 
zařízení se řiďte místními předpisy.

Upozornění na ochrannou známku
Symbol zařízení třídy II

 
Tento symbol znamená, že daná jednotka je 
vybavena systémem dvojité izolace.
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