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1	 Dôležité

Bezpečnosť

Varovanie

 • Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto rádiobudíka. 
 • Nikdy nemažte žiadnu časť tohto rádiobudíka.
 • Tento rádiobudík nikdy neumiestňujte na iné elektrické 

zariadenie.
 • Toto rádiobudík chráňte pred priamym slnečným 

svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
 • Uistite sa, že vždy máte voľný prístup k napájaciemu 

káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli rádiobudík 
odpojiť od zdroja napájania.

• Prečítajte si a dodržujte tieto pokyny.
• Uistite sa, že je okolo výrobku dostatok 

voľného priestoru na vetranie.
• Všetky opravy zverte do rúk 

kvalifikovanému servisnému personálu. 
Oprava je potrebná, ak bol rádiobudík 
akýmkoľvek spôsobom poškodený, 
napríklad bol poškodený napájací kábel 
alebo zástrčka, ak bola na rádiobudík vyliata 
tekutina alebo do rádiobudíka spadol 
nejaký predmet, rádiobudík bol vystavený 
dažďu alebo vlhkosti alebo ak rádiobudík 
nefunguje správne, prípadne došlo k pádu 
rádiobudíka.

• Používajte len nástavce/príslušenstvo 
špecifikované výrobcom.

• Používajte iba napájacie zdroje uvedené v 
návode na používanie.

• Počas búrok s bleskami alebo pri 
dlhodobom nepoužívaní odpojte tento 
výrobok zo siete.

• UPOZORNENIE pre používanie batérií – 
Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by 
mohlo spôsobiť poranenie osôb, škodu 
na majetku alebo poškodenie diaľkového 
ovládania: 

• Batériu nainštalujte správne, s 
orientáciou pólov + a - podľa 
označenia na diaľkovom ovládaní. 

• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo 
uhlíkové a alkalické atď.).

• Keď sa diaľkové ovládanie dlhšiu dobu 
nepoužíva, vyberte z neho batériu.

• Batéria nesmie byť vystavená zdrojom 
nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad 
slnečné žiarenie, oheň a pod.

• Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej 
ani striekajúcej kvapaline. 

• Neumiestňujte na výrobok žiadne 
nebezpečné predmety (napr. predmety 
naplnené kvapalinou, zapálené sviečky). 

• Tam, kde zástrčka priameho napájacieho 
adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, 
musí zostať odpájacie zariadenie ľahko 
prístupné pre okamžité použitie.

Bezpečné	počúvanie

  
Pri	počúvaní	nastavte	primeranú	úroveň	
hlasitosti.
• Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti 

môže poškodiť váš sluch. Tento produkt 
môže vytvárať zvuky v decibelových 
rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby 
spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení 
kratšom ako jedna minúta. Vyššie 
decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, 
ktorých úroveň sluchu je už čiastočne 
znížená.

• Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa 
„pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí 
vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po 
dlhodobom počúvaní to, čo znie 
„normálne“, môže byť v skutočnosti príliš 
hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa 
pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na 
bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch 
prispôsobí, a nechajte nastavenú túto 
hlasitosť.
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Vytvorenie	bezpečnej	úrovne	hlasitosti:
• Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke 

nastavenie. 
• Pomaly zvyšujte hlasitosť, až kým nebudete 

počuť pohodlne a zreteľne bez rušenia.
Počúvanie	musí	mať	rozumnú	časovú	dĺžku:
• Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri 

normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže 
tiež spôsobiť stratu sluchu.

• Vždy používajte zariadenie rozumne a 
doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď	používate	svoje	slúchadlá,	nezabudnite	
dodržiavať	nasledujúce	pokyny.
• Počúvajte pri rozumných úrovniach 

hlasitosti po primerane dlhú dobu.
• Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali 

hlasitosť, ako sa váš sluch postupne 
prispôsobuje.

• Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, 
že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.

• V potenciálne nebezpečných situáciách by 
ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť 
používanie.

Poznámka

 • Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
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2 Váš rádiobudík
Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi 
používateľmi produktov spoločnosti Philips. 
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú 
spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt 
na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod
Prostredníctvom tohto rádiobudíka môžete:
• počúvať internetové rozhlasové stanice cez 

sieťové pripojenie,
• počúvať rozhlasové stanice pásma FM 

a digitálneho rozhlasového vysielania 
(DAB),

• počúvať hudbu z externých zvukových 
zariadení,

• sledovať presný čas a
• nastaviť dva budíky,

Obsah balenia
Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:
• Rádiobudík
• Sieťový adaptér (s 2 vymeniteľnými 

koncovkami)
• Diaľkové ovládanie
• Stručný návod na používanie
• Bezpečnosť a zoznam upozornení
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Prehľad	rádiobudíka

 
a 

• Zapnite rádio.
• Prepnutie do pohotovostného režimu.

b 
• Nastavenie časovača vypnutia.

c SELECT	(ovládač)
• Otáčaním v smere alebo proti smeru 

pohybu hodinových ručičiek naladíte 
rozhlasové stanice.

• Otáčaním v smere alebo proti smeru 
pohybu hodinových ručičiek môžete 
prechádzať zoznam ponúk. 

• Stlačením potvrdíte výber. 

d 
• Pripojenie slúchadiel. 

e VOL	(ovládač)
• Nastavenie hlasitosti.

f INFO
• V režime DAB zobrazí informácie 

o staniciach vysielania DAB.
• V režime internetového rádia 

zobrazí informácie o internetových 
rozhlasových staniciach.

• V režime FM zobrazí informácie 
o staniciach vysielania RDS.

a

hijkl

c

d
e

fg
mn po q

b

g  /SNOOZE
• Návrat do predchádzajúcej ponuky na 

obrazovke.
• Prepnutie budíka do režimu 

zdriemnutia.

h Numerická	klávesnica	(1	–	3)
• Výber predvoľby rozhlasovej stanice.
• Výber čísla, pod ktorým sa uloží 

rozhlasová stanica. 

i 	MENU
• V pracovnom režime otvorenie hornej 

ponuky.

j PRESET
• Ukladanie rozhlasových staníc.
• Zobrazenie zoznamu predvolených 

staníc. 

k 
• Stlmenie alebo obnovenie zvuku. 

l SOURCE
• Výber zdroja: vysielanie	DAB, 

vysielanie	FM, vstup AUX IN alebo 
internetové	rádio.

m AUDIO IN
• Pripojenie externého zvukového 

zariadenia. 
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n Zásuvka	USB
• Len na aktualizáciu softvéru (v prípade 

potreby). 

o DC IN
• Pripojenie sieťového kábla.

p Rádiová	anténa
• Zlepšenie príjmu rozhlasového signálu. 

q Anténa	Wi-Fi
• Zlepšuje príjem signálu Wi-Fi. 

Diaľkové	ovládanie	-	prehľad

 
a 

• Zapnutie rádia.
• Prepnutie do pohotovostného režimu.

b SOURCE
• Výber zdroja: vysielanie	DAB, 

vysielanie	FM,	vstup	AUX alebo 
internetové	rádio.

a

b

c

d

e

g

f

h

i

j

k

l

m
n

c PRESET
• Ukladanie rozhlasových staníc.
• Zobrazenie zoznamu predvolených staníc. 

d INFO
• V režime DAB zobrazí informácie 

o staniciach vysielania DAB.
• V režime internetového rádia 

zobrazí informácie o internetových 
rozhlasových staniciach.

• V režime FM zobrazí informácie 
o staniciach vysielania RDS.

e 
• Návrat do predchádzajúcej ponuky na 

obrazovke.
• Výber požadovanej možnosti alebo 

vedľajšej možnosti.

f  /SNOOZE
• Návrat do predchádzajúcej ponuky na 

obrazovke.
• Prepnutie budíka do režimu zdriemnutia.

g 
• V pracovnom režime otvorenie hornej 

ponuky.

h 
• Stlmenie alebo obnovenie zvuku. 

i Numerická	klávesnica	(1	–	5+)
• Výber predvoľby rozhlasovej stanice.
• Výber čísla, pod ktorým sa uložia 

rozhlasové stanice. 

j +	VOL	-
• Nastavenie hlasitosti.

k OK
• Potvrdenie výberu. 

l 
• Potvrdenie výberu. 
• Výber požadovanej možnosti alebo 

vedľajšej možnosti.
m  / 

• Naladenie rozhlasových staníc.
• Prechádzanie zoznamu ponúk. 

n SLEEP
• Nastavenie časovača vypnutia.



7SK

3	 Úvodné	pokyny
Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto 
kapitole.

Príprava	diaľkového	ovládania
Poznámka

 • Pri nesprávne vloženej batérii hrozí explózia. Pri 
výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.

 • Batéria obsahuje chemické látky, a preto si vyžaduje 
náležitú likvidáciu. 

 • Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhší čas používať, 
batériu vyberte.

Vloženie	batérií	do	diaľkového	ovládania:	
1 Otvorte priečinok na batérie.

 
2 Vložte jednu batériu typu AAA so 

správnou polaritou (+/-) podľa zobrazenia.

  
3 Zatvorte priečinok na batérie.

Pripravte	anténu	rádia
Pre lepší príjem rádiového signálu úplne 
vytiahnite anténu a upravte jej polohu. 

Poznámka

 • Rušeniu predídete tak, že anténu umiestnite čo najďalej 
od akýchkoľvek iných zdrojov vyžarovania.

Pripojenie napájania
Výstraha

 • Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Uistite sa, 
že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu 
vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane 
rádiobudíka.

 • Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Konektor 
napájania vždy odpájajte od elektrickej siete vytiahnutím 
zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

1 Vyberte konvertor zástrčky adaptéra 
a pripevnite ho k adaptéru.

 
2 Pripojte napájací adaptér k: 

• zásuvke DC IN na zadnej strane rádia 
a

• elektrickej zásuvke.
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Úvodné	nastavenie
Po prvom zapnutí rádia sa na paneli displeja 
zobrazí hlásenie [Setup wizard]. Podľa 
nasledujúcich pokynov nakonfigurujte niektoré 
základné nastavenia. 
Aby ste mohli počúvať internetové rádio, 
musíte najprv nastaviť pripojenie Wi-Fi. 
Chránené nastavenie siete Wi-Fi (WPS) 
je štandard vytvorený spoločnosťou Wi-Fi 
Alliance a umožňuje jednoduché vytvorenie 
bezpečnej bezdrôtovej domácej siete. Ak 
bezdrôtový smerovač podporuje WPS, môžete 
rádio rýchlo a bezpečne pripojiť k smerovaču 
prostredníctvom jedného z dvoch spôsobov 
nastavenia: konfigurácia stlačením tlačidla 
(PBC) alebo osobné identifikačné číslo (PIN). 
Ak bezdrôtový smerovač nepodporuje WPS, 
môžete k nemu rádio pripojiť iným spôsobom. 

Poznámka

 • Pred pripojením k sieti sa najskôr oboznámte so 
sieťovým smerovačom.

 • Uistite sa, že vaša domáca sieť Wi-Fi je zapnutá. 
 • Pre lepší príjem signálu Wi-Fi otočte a upravte polohu 

antény Wi-Fi.

1 Keď sa zobrazí hlásenie [Setup wizard], 
stlačením tlačidiel  /  vyberte možnosť 
[YES] a nastavenie sa aktivuje. Ak vyberiete 
možnosť [NO]	(NIE), pri ďalšom spustení 
sa otázka, či chcete spustiť sprievodcu, 
zopakuje. 

 
2 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

 » Zobrazí sa zoznam jazykov. 

3 Stlačením tlačidla  /  vyberte jazyk pre 
tento systém. 

4 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
 » Zobrazí sa položka [12/24 hour 
format].

Setup wizard

Start now?

YES NO

5 Stlačením tlačidla  /  vyberiete 
12-hodinový alebo 24-hodinový formát. 

6 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
7 Opakovaním krokov 3 až 4 vyberte, či 

sa má čas synchronizovať s rozhlasovými 
stanicami.

  
• [Update	from	DAB]: synchronizácia 

času so stanicami vysielania DAB. 
• [Update	from	FM]: synchronizácia času 

so stanicami vysielania FM. 
• [Update	from	Network]: 

synchronizácia času s internetovými 
rozhlasovými stanicami.

 » Ak je vybratá možnosť [Update	from	
Network], zopakovaním krokov 3 až 
4 nastavte časové pásmo a potom 
zopakovaním krokov 5 až 6 nastavte 
letný čas. 

• [No update]: vypnutie synchronizácie 
času. 

 » Ak je vybratá možnosť [No update], 
zopakovaním krokov 3 až 4 nastavte 
dátum a čas. 

8 Zopakovaním krokov 5 až 6 vyberte 
možnosť [YES], aby sieť zostala pripojená. 

9 Zopakovaním krokov 3 až 4 vyberte región 
siete WLAN.
 » Rádio automaticky začne vyhľadávať 

bezdrôtové siete.
 » Zobrazí sa zoznam dostupných sietí 

Wi-Fi.

10 Zopakovaním krokov 3 až 4 vyberte sieť 
Wi-Fi. 

11 Stlačením tlačidiel  /  vyberte možnosť 
pripojenia bezdrôtového smerovača.

 

Update from FM

No update

Auto update
Update from DAB

Update from Network

WPS Menu
Push Button
Pin
Skip WPS



9SK

• [Push	Button]: túto možnosť vyberte, 
ak bezdrôtový smerovač podporuje 
WPS a spôsob nastavenia PBC. 
Zobrazí sa výzva na stlačenie tlačidla 
pripojenia na smerovači a potom 
tlačidla OK.

• [Pin]: túto možnosť vyberte, ak 
bezdrôtový smerovač podporuje 
WPS a spôsob nastavenia PIN. Rádio 
vygeneruje 8-miestny číselný kód, ktorý 
zadáte do smerovača.

• [Skip	WPS]: túto možnosť vyberte, ak 
bezdrôtový smerovač nepodporuje 
funkciu WPS. Zobrazí sa výzva na 
zadanie kľúča pre vašu sieť Wi-Fi. 

12 Podľa pokynov na paneli displeja stlačte 
tlačidlo WPS alebo zadajte kód PIN na 
bezdrôtovom smerovači, alebo zadajte kľúč 
na pripojenie k sieti (zobrazené možnosti 
závisia od typu vašej siete a použitej 
ochrany siete).
• Pri zadávaní kľúča pre sieť funguje 

výber znakov tak, že stlačíte tlačidlá  
/  /  /  a potom znak potvrdíte 
stlačením tlačidla OK.

  
• Na zrušenie pomocou tlačidiel  /  / 

 /  vyberte možnosť [CANCEL].
• Na potvrdenie svojho zadania 

pomocou tlačidiel  /  /  /  
vyberte možnosť[OK].

• Na vymazanie zadania pomocou 
tlačidiel  /  /  /  vyberte 
možnosť [BKSP]. 

• Ak chcete ukončiť proces, stlačte 
tlačidlo .

 » Po vytvorení pripojenia k sieti sa 
zobrazí hlásenie [Connected]. 

13 Keď sa zobrazí hlásenie [Setup wizard 
completed]	(Sprievodca	nastavením	
ukončený), stlačením tlačidla OK ukončíte 
nastavenie. 

0123456789._-@,
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyzABC
DEFGHIJKLMNOPQR

BKSP
OK

CANCEL

Key:

0

  
Tip

 • Pri niektorých smerovačoch Wi-Fi je nutné na 
pripojenie k sieti Wi-Fi podržať tlačidlo WPS. 
Podrobnosti nájdete v používateľských príručkách 
konkrétnych smerovačov. 

 • Ak chcete opäť spustiť sprievodcu nastavením, vyberte 
položku [System	settings]>[Setup wizard] (pozrite 
kapitolu Používanie	ponuky	systémových	nastavení).

Zapnutie
• Stlačte tlačidlo .

 » Rádio sa prepne na naposledy vybraný 
zdroj.

Prepnutie	do	pohotovostného	režimu
• Znovu stlačte tlačidlo .

 » Zníži sa intenzita podsvietenia 
zobrazovacieho panela.

 » Zobrazí sa čas a dátum (ak sú 
nastavené). 

Poznámka

 • Ak je systém 15 minút nečinný, rádio sa automaticky 
prepne do pohotovostného režimu.

Setup wizard

Setup wizard
completed

Press `OK to exit
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4	 Počúvanie	
internetového	
rádia

Rádio môže prehrávať tisíce rozhlasových staníc 
a podcastov z celého sveta prostredníctvom 
internetového pripojenia. 

Používanie	ponuky	v	režime	
internetového	rádia
Po pripojení k internetu sa v zozname staníc 
zobrazia dostupné stanice. Vyberte jednu z nich 
a spustite vysielanie. 

Poznámka

 • Uistite sa, že vaša domáca sieť Wi-Fi je zapnutá. 
 • Pre lepší príjem signálu Wi-Fi otočte a upravte polohu 

antény Wi-Fi.

1 Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE 
vyberte režim [Internet radio].
 » Rádio sa začne pripájať k 

predchádzajúcej pripojenej sieti 
a potom sa naladí na internetové 
rádiostanice, ktoré ste počúvali 
naposledy. 

 » Ak ide o prvé pripojenie k sieti, 
rádio začne automaticky vyhľadávať 
bezdrôtové siete (podrobnosti 
o pripojení k sieti nájdete v časti 
Začíname>Úvodné	nastavenie alebo 
Používanie	ponuky	systémových	
nastavení>Úprava nastavení siete).

2 Stlačením tlačidla 	MENU vstúpite do 
ponuky.

3 Stlačením tlačidla  /  prechádzajte cez 
možnosti ponuky:

  
• [Last listened]: naladenie rozhlasových 

staníc, ktoré ste počúvali naposledy. 
• [Station list]: naladenie akýchkoľvek 

dostupných internetových rozhlasových 
staníc.

• [System	settings]: úprava systémových 
nastavení (rovnaká možnosť v ponuke 
pre všetky pracovné režimy. Podrobné 
informácie nájdete v kapitole 
Používanie	ponuky	systémových	
nastavení).

• [Main	menu]: otvorenie hlavnej ponuky 
(rovnaká možnosť v ponuke pre všetky 
pracovné režimy. Podrobné informácie 
nájdete v kapitole Používanie	hlavnej	
ponuky).

4 Ak chcete vybrať jednu z možností, stlačte 
tlačidlo OK.

5 Ak je v rámci danej možnosti dostupná 
vedľajšia možnosť, opakujte kroky 3 až 4.
• Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej 

ponuky, stlačte tlačidlo .
• Ak sa chcete vrátiť do najvyššej ponuky, 

stlačte tlačidlo .
[Station list]
• [My	Favourites]	(Obľúbené	položky): 

naladenie internetových rozhlasových 
staníc, ktoré ste pridali do zoznamu 
obľúbených staníc (pozrite časť Počúvanie	
internetového	rádia>Pridávanie 
internetových	staníc	do	zoznamu	staníc).

• [Local	China]	(Miestne	čínske): naladenie 
ľubovoľnej dostupnej internetovej 
rozhlasovej stanice v Číne, zameranej napr. 
na populárnu hudbu, klasickú hudbu, správy 
a pod. 

• [Stations]	(Stanice):
• [Location:	] prehľadávanie 

internetových rozhlasových staníc 
podľa frekvencie.

• [Genre]	(Žáner):	prehľadávanie 
internetových rozhlasových staníc 
podľa žánru.

System settings
Main menu

Internet radio
Last listened
Station list
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• [Search	stations]	(Hľadať	stanice):	
vyhľadávanie internetových 
rozhlasových staníc. Ak chcete spustiť 
vyhľadávanie, pomocou tlačidiel  / 

 /  /  vyberte znaky na zadanie 
kľúčového slova a potom stlačte 
tlačidlo OK. 

• [Popular	stations]	(Populárne	stanice):	
naladenie najpopulárnejších staníc na 
internete.

• [New	stations]	(Nové	stanice):	
naladenie najnovších staníc 
internetového vysielania.

• [Podcasts] (Podcasty):
• [Location:	]: prehľadávanie podcastov 

podľa polohy.
• [Genre]	(Žáner):	prehľadávanie 

podcastov podľa žánru.
• [Search	podcasts]	(Hľadať	podcasty): 

vyhľadávanie dostupných podcastov. 
• [My	Added	Stations]	(Moje	pridané	

stanice): naladenie akejkoľvek stanice, 
ktoré ste pridali do zoznamu staníc 
(pozrite časť Počúvanie	internetového	
rádia>Pridávanie	internetových	staníc	do	
zoznamu	staníc). 

• [Help]	(Pomocník):
• [Get	access	code]	(Získať	prístupový	

kód):	získanie prístupového kódu.
• [FAQ]	(Najčastejšie	otázky): 

vysvetlenie, prečo niektoré stanice 
niekedy nefungujú a niekedy zmiznú zo 
zoznamu. 

Poznámka

 • Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa 
ukončí.

 • Zoznamy staníc a vedľajšie ponuky sa môžu občas 
zmeniť a líšiť sa v závislosti od lokality.

Pridávanie	internetových	
staníc	do	zoznamu	staníc
Pomocou webovej lokality portálu Frontier 
Silicon Internet Radio môžete organizovať 
zoznamy svojich obľúbených staníc, a tiež 
počúvať internetové rádio v počítači. Ak 
chcete na internetovom rádiu použiť funkciu 
„obľúbené“ alebo „pridané stanice“, musíte ho 
najprv zaregistrovať na portáli.

Poznámka

 • Uistite sa, že rádio je v režime internetového rádia a je 
pripojené k vašej sieti Wi-Fi.

1 V zozname ponuky vyberte položku 
[Station list]>	[Help]	(Pomocník)	>	[Get	
access	code]	(Získať	prístupový	kód).
 » Zobrazí sa prístupový kód pre toto 

rádio. 

  
2 Zapíšte si prístupový kód.
3 Prejdite na www.wifiradio-frontier.com. 
4 Zaregistrujte nový účet s prístupovým 

kódom.

  
Help

Access code

Access code:

Wi-Fi radio model
AE8000

Register

Code
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5 Vyhľadajte stanice/podcasty a potom ich 
pridajte do zoznamu vašich obľúbených 
staníc.

  
 » Na rádiu AE8000, prejdite na položku 

[Station list]>[My	Favourites]	
(Obľúbené	položky) a vyberte si svoje 
obľúbené stanice.

 
6 Ak chcete pridať stanicu, ktorá je nie je 

v existujúcom zozname, kliknite na [My	
account]	(Moje	kontá)>[My	added	
stations]	(Moje	pridané	stanice) a pridajte 
si ju. 

 
 » Na rádiu AE8000 prejdite na [Station 

list]>[My	Added	Stations]	(Moje	
pridané	stanice) a vyhľadajte nové 
pridané stanice. 

 

Search/Browse

Internet radio

Stations
Podcasts
My Added Stations

Local China
My Favourites

My added stations

Internet radio

Stations
Podcasts

Local China
My Favourites

My Added Stations

Tip

 • Na lokalite www.wifiradio-frontier.com postupujte 
podľa pokynov a synchronizujte svoje obľúbené stanice 
s inými Wi-Fi rádiom. 

 • Zobrazený prístupový kód platí len niekoľko minút. 
Ak sa vám nepodarí zaregistrovať vaše rádio v danom 
limite, je potrebné zopakovať vyššie uvedené kroky, 
získať nový prístupový kód a skúsiť to znova.

Ukladanie	internetových	
rozhlasových	staníc

Poznámka

 • Môžete uložiť maximálne 10 internetových 
rozhlasových staníc.

Možnosť	A:
1 V režime internetového rádia nalaďte 

internetovú rozhlasovú stanicu.
2 Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo 

PRESET.
 » Zobrazí sa zoznam predvolených staníc.

3 Stlačením tlačidiel  /  vyberte číslo 
predvoľby.

4 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK. 
 » Zobrazí sa položka [Preset stored].
 » Stanica sa uloží na zvolenom mieste. 

Možnosť	B:
1 V režime internetového rádia nalaďte 

internetovú rozhlasovú stanicu.
2 Pomocou číselnej klávesnice rozhlasovú 

stanicu uložte.
• Stlačením a podržaním číselného tlačidla 

(1 až 5) na dve sekundy priradíte danej 
stanici číselnú predvoľbu od 1 po 5.

• Na nastavenie čísel 6 až 10 stlačte 
a podržte tlačidlo 5+ na dve sekundy 
a potom stlačte príslušné číselné 
tlačidlo. (Napríklad, ak chcete nastaviť 
predvoľbu 6, stlačte a podržte tlačidlo 
5+ na dve sekundy a potom stlačte 
tlačidlo 1.)

 » Zobrazí sa položka [Preset stored].
 » Stanica sa uloží na zvolenom mieste. 
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Tip

 • Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte 
namiesto nej inú.

Výber	predvolenej	
internetovej rozhlasovej 
stanice
V režime internetového rádia existujú dva 
spôsoby výberu predvolenej rozhlasovej stanice. 
Možnosť	A:
1 Stlačte tlačidlo PRESET.
2 Stlačením tlačidiel  /  vyberte číslo.
3 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK. 
Možnosť	B:
• Stlačením číselného tlačidla vyberte číslo 

predvoľby.

Tip

 • Ak chcete vybrať číslo predvoľby 6 až 10, stlačte tlačidlo 
5+ a potom stlačte zodpovedajúce číselné tlačidlo. (Ak 
chcete napríklad vybrať predvoľbu 6, stlačte tlačidlo 5+ 
a potom stlačte tlačidlo 1.)

Zobrazenie	informácií	o	
internetovom	rádiu
Počas počúvania internetového rádia 
môžete opakovaným stláčaním tlačidla INFO 
prechádzať nasledujúce informácie (ak sú 
dostupné):

 » Interpret a názov skladby
 » Popis stanice 
 » Žáner a frekvencia stanice 
 » Spoľahlivosť signálu 
 » Kodek a rýchlosti vzorkovania 
 » Vyrovnávacia pamäť pri prehrávaní 
 » Dátum 
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5	 Počúvanie	
rozhlasového	
vysielania	DAB

O	vysielaní	DAB
O digitálnom rozhlasovom vysielaní (DAB)
Digitálne rozhlasové vysielanie (DAB) je nový 
spôsob prenosu rozhlasového vysielania cez sieť 
terestriálnych vysielačov. Poskytuje poslucháčom 
väčší výber a viac informácií prenášaných v 
dokonale čistej kvalite zvuku bez praskania.
– Táto technológia umožňuje prijímaču sledovať 
najsilnejší signál, ktorý dokáže nájsť.
– U digitálnych staníc vysielania DAB nie sú 
frekvencie, ktoré si treba zapamätať, a predvoľby 
sú ladené podľa názvu stanice, takže sa k nim už 
nemusíte vracať.
Čo je to multiplex?
Činnosť digitálnej rozhlasovej stanice je tvorená 
jediným blokom frekvencií, ktorý sa nazýva 
multiplex. Každý multiplex pracuje v určitom 
frekvenčnom spektre ako napríklad pásmo III pri 
vysielaniach DAB.
POSKYTOVATELIA VYSIELANIA DAB A DLS
Každý poskytovateľ vysielania DAB (alebo 
operátor multiplexu) poskytuje aj textové a 
zvukové dátové služby. Niektoré programy 
sú podporované rolovaním dlhých textových 
správ (Dynamic Label Segments – DLS). Toto 
sú údaje, ktoré si môžete prečítať ako rolujúci 
text na obrazovke vášho rádia DAB. Niektoré 
stanice vysielajú najnovšie správy, cestovné 
informácie, informácie o počasí, čo sa práve 
vysiela a čo nasleduje, adresy webových stránok 
a telefónne čísla.
Ďalšie informácie o pokrytí signálom a službách 
digitálneho rozhlasového vysielania nájdete na 
stránke www.drdb.org.

Naladenie	rozhlasových	staníc	
vysielania	DAB
Pri prvom vyberte rozhlasového vysielania 
DAB alebo ak je zoznam staníc prázdny, rádio 
automaticky vykoná úplné vyhľadávanie. 
• Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE 

vyberte režim [DAB	radio]	(Rádio	DAB). 
 » Zobrazí sa položka [Scanning]. 
 »  Rádio automaticky vyhľadá a uloží 

všetky rozhlasové stanice vysielania 
DAB a potom začne vysielať prvú 
dostupnú stanicu. 

 » Zoznam staníc sa uloží do rádia. Pri 
ďalšom zapnutí rádia už vyhľadávanie 
staníc neprebehne.

Ak	chcete	naladiť	stanicu	uloženú	v	
dostupnom	zozname	staníc:
• V režime DAB opakovaným stlačením 

tlačidla  /  prechádzajte dostupné 
stanice vysielania DAB.

Tip

 • Stanice sa môžu občas zmeniť. Ak chcete aktualizovať 
zoznam staníc, vyberte ponuku [Scan], aby sa vykonalo 
úplné vyhľadávanie.

Ukladanie	rozhlasových	staníc	
vysielania	DAB

Poznámka

 • Môžete uložiť maximálne 10 rozhlasových staníc 
vysielania DAB.

Možnosť	A:
1 V režime rádia DAB nalaďte rozhlasovú 

stanicu.
2 Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo 

PRESET.
 » Zobrazí sa zoznam predvolených 

staníc.
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3 Stlačením tlačidiel  /  vyberte číslo 
predvoľby.

4 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK. 
 » Zobrazí sa položka [Preset stored].
 » Stanica sa uloží na zvolenom mieste. 

Možnosť	B:
1 V režime rádia DAB nalaďte rozhlasovú 

stanicu.
2 Pomocou číselnej klávesnice rozhlasovú 

stanicu uložte.
• Stlačením a podržaním číselného 

tlačidla (1 až 5) na dve sekundy 
priradíte danej stanici číselnú predvoľbu 
od 1 po 5.

• Na nastavenie čísel 6 až 10 stlačte 
a podržte tlačidlo 5+ na dve sekundy 
a potom stlačte príslušné číselné 
tlačidlo. (Napríklad, ak chcete nastaviť 
predvoľbu 6, stlačte a podržte tlačidlo 
5+ na dve sekundy a potom stlačte 
tlačidlo 1.)

 » Zobrazí sa položka [Preset stored].
 » Stanica sa uloží na zvolenom mieste. 

Tip

 • Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte 
namiesto nej inú.

Výber	predvoľby	rozhlasovej	
stanice	vysielania	DAB
V režime DAB existujú dva spôsoby výberu 
predvolenej rozhlasovej stanice. 
Možnosť	A:
1 Stlačte tlačidlo PRESET.
2 Stlačením tlačidiel  /  vyberte číslo.
3 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK. 
Možnosť	B:
• Stlačením číselného tlačidla vyberte číslo 

predvoľby.

Tip

 • Ak chcete vybrať číslo predvoľby 6 až 10, stlačte tlačidlo 
5+ a potom stlačte zodpovedajúce číselné tlačidlo. (Ak 
chcete napríklad vybrať predvoľbu 6, stlačte tlačidlo 5+ 
a potom stlačte tlačidlo 1.)

Používanie	ponuky	v	režime	
DAB

1 V režime DAB stlačením tlačidiel 	MENU 
otvorte ponuku vysielania DAB.

2 Stlačením tlačidla  /  prechádzajte cez 
možnosti ponuky:

  
• [Station list]: zobrazenie všetkých 

rozhlasových staníc vysielania DAB. Ak 
sa nenájde žiadna stanica, rádio začne 
prehľadávať stanice vysielania DAB a 
pridávať ich do zoznamu staníc. 

• [Scan]: vyhľadávanie a ukladanie 
všetkých dostupných rozhlasových 
staníc vysielania DAB.

• [Manual	tune]: manuálne ladenie 
konkrétneho kanála/frekvencie a 
pridanie do zoznamu staníc.

• [Prune invalid]: odstránenie všetkých 
neplatných staníc zo zoznamu staníc.

• [DRC]: komprimácia dynamického 
rozsahu rádiového signálu tak, aby sa 
zvýšila hlasitosť tichých zvukov a znížila 
hlasitosť hlasných zvukov. 

• [Station order]: umožňujú definovať 
spôsob, akým sú stanice triedené pri 
prechádzaní zoznamom staníc.

• [System	settings]: upravenie nastavení 
systému (pozrite si kapitolu Používanie	
ponuky	systémových	nastavení).

• [Main	menu]: otvorenie hlavnej ponuky 
(pozrite si kapitolu Používanie	hlavnej	
ponuky).

Scan

Prune invalid

DAB
Station list

Manual tune

DRC
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3 Ak chcete vybrať jednu z možností, stlačte 
tlačidlo OK.

4 Ak je v rámci danej možnosti dostupná 
vedľajšia možnosť, opakujte kroky 2 – 3.
• Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej 

ponuky, stlačte tlačidlo .
• Ak sa chcete vrátiť do najvyššej ponuky, 

stlačte tlačidlo .
[Prune invalid]

• [YES]: odstránenie všetkých neplatných 
staníc zo zoznamu staníc.

• [No]	(Nie): návrat do predchádzajúcej 
ponuky.

[DRC]
• [DRC high]: prepnutie DRC na 

vysokú úroveň (predvolená možnosť 
odporúčaná pri hlučnom prostredí).

• [DRC low]: prepnutie DRC na nízku 
úroveň.

• [DRC	off]: vypnutie DRC.
[Station order]

• [Alphanumeric]: zoradenie staníc 
v abecednom poradí (predvolené 
nastavenie).

• [Ensemble]: zobrazenie skupín staníc, 
ktoré sú vysielané spolu v rámci 
rovnakej zostavy (napr. BBC alebo 
South Wales local).

• [Valid]: zobrazenie najprv vysielajúcich 
staníc a potom vypnutých staníc.

Poznámka

 • Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa 
ukončí.

Zobrazenie	informácií	
vysielania	DAB
Počas počúvania rádia DAB môžete 
opakovaným stláčaním tlačidla INFO 
prechádzať nasledujúce informácie (ak sú 
dostupné):

 » Názov stanice
 » DLS (Dynamic Label Segment – 

rolovanie dlhých textových správ)
 » Intenzita signálu
 » PTY (Typ programu)
 » Názov zostavy
 » Frekvencia
 » Chybovosť signálu
 » Rýchlosť prenosu a stav zvuku 
 » Kodek
 » Čas a dátum
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6	 Počúvanie	
rozhlasového	
vysielania	v	
pásme	FM

Naladenie	rozhlasových	staníc	
v	pásme	FM

1 Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE 
vyberte režim [FM	radio]	(Rádio	FM).

2 Stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo  
/ .
 » Rádio automaticky naladí rozhlasovú 

stanicu FM so silným signálom.

3 Opakovaním kroku 2 nalaďte ďalšie 
rozhlasové stanice.

Manuálne	naladenie	stanice:	
• V režime rádioprijímača FM opakovaným 

stláčaním tlačidla  /  vyberte frekvenciu. 

Ukladanie	rozhlasových	staníc	
v	pásme	FM

Poznámka

 • Môžete uložiť maximálne 10 rozhlasových staníc 
vysielania FM.

Možnosť	A:
1 V režime FM nalaďte rozhlasovú stanicu v 

pásme FM.
2 Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo 

PRESET.
 » Zobrazí sa zoznam predvolených 

staníc.

3 Stlačením tlačidiel  /  vyberte číslo 
predvoľby.

4 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK. 
 » Zobrazí sa položka [Preset stored].
 » Stanica sa uloží na zvolenom mieste. 

Možnosť	B:
1 V režime FM nalaďte rozhlasovú stanicu v 

pásme FM.
2 Pomocou číselnej klávesnice rozhlasovú 

stanicu uložte.
• Stlačením a podržaním číselného 

tlačidla (1 až 5) na dve sekundy 
priradíte danej stanici číselnú predvoľbu 
od 1 po 5.

• Na nastavenie čísel 6 až 10 stlačte 
a podržte tlačidlo 5+ na dve sekundy 
a potom stlačte príslušné číselné 
tlačidlo. (Napríklad, ak chcete nastaviť 
predvoľbu 6, stlačte a podržte tlačidlo 
5+ na dve sekundy a potom stlačte 
tlačidlo 1.)

 » Zobrazí sa položka [Preset stored].
 » Stanica sa uloží na zvolenom mieste. 

Tip

 • Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte 
namiesto nej inú.

Výber	predvoľby	rozhlasovej	
stanice	pásma	FM
V režime FM existujú dva spôsoby výberu 
predvolenej rozhlasovej stanice. 
Možnosť	A:
1 Stlačte tlačidlo PRESET.
2 Stlačením tlačidiel  /  vyberte číslo.
3 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK. 
Možnosť	B:
• Stlačením číselného tlačidla vyberte číslo 

predvoľby.
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Tip

 • Ak chcete vybrať číslo predvoľby 6 až 10, stlačte tlačidlo 
5+ a potom stlačte zodpovedajúce číselné tlačidlo. (Ak 
chcete napríklad vybrať predvoľbu 6, stlačte tlačidlo 5+ 
a potom stlačte tlačidlo 1.)

Používanie	ponuky	v	režime	
FM

1 V režime FM stlačením tlačidla 	MENU 
otvorte ponuku vysielania FM.

2 Stlačením tlačidla  /  prechádzajte cez 
možnosti ponuky:

  
• [Scan	setting]
• [Audio setting]
• [System	settings]	(Systémové	

nastavenia): úprava nastavení systému 
(pozrite si kapitolu Používanie	ponuky	
systémových	nastavení).

• [Main	menu]	(Hlavná	ponuka): 
otvorenie hlavnej ponuky (pozrite si 
kapitolu Používanie	hlavnej	ponuky).

3 Ak chcete vybrať jednu z možností, stlačte 
tlačidlo OK.

4 Ak je v rámci danej možnosti dostupná 
vedľajšia možnosť, opakujte kroky 2 – 3.
• Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej 

ponuky, stlačte tlačidlo .
• Ak sa chcete vrátiť do najvyššej ponuky, 

stlačte tlačidlo .
[Scan	setting]

• [Strong	stations	only?]-[YES]: 
prehľadávanie len rozhlasových staníc v 
pásme FM so silným signálom.

• [Strong	stations	only?]-[NO]	(NIE): 
prehľadávanie všetkých dostupných 
rozhlasových staníc v pásme FM.

Audio setting
System settings
Main menu

FM
Scan setting

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

monofónneho vysielania.
• [Listen	in	Mono	only?]-[NO]	(NIE): 

výber stereofónneho vysielania.

Poznámka

 • Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa 
ukončí.

Zobrazenie	informácií	RDS
RDS (Radio Data System) predstavuje službu, 
ktorá staniciam pásma FM umožňuje zobrazovať 
dodatočné informácie. 
Ak si naladíte stanicu v pásme FM s podporou 
signálu RDS, zobrazí sa ikona RDS a názov 
stanice.
1 Nalaďte rozhlasovú stanicu so signálom 

RDS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla INFO 

prechádzajte cez nasledujúce informácie 
(ak sú dostupné):
 » Názov stanice
 » Rádiotextové správy
 » Typ programu
 » Frekvencia
 » Dátum
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7	 Používanie	
ponuky	
systémových	
nastavení

1 V pracovnom režime stlačením tlačidla  
otvorte ponuku.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel  /  
vyberte možnosť [System	settings].

3 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
4 Opakovaním krokov 2 až 3 vyberte 

požadovanú možnosť.

  
• [Network]: umožňuje vytvoriť sieťové 

pripojenie.
• [Time/Date]: nastavenie času a dátumu.
• [Language]: výber jazyka systému.
• [Factory	Reset]: obnovenie 

pôvodného výrobného nastavenia 
rádia.

• [Software	update]: kontrola informácií 
o aktualizácii softvéru. 

• [Software	Upgrade]: v prípade potreby 
aktualizuje softvér. 

• [Setup wizard]: pokyny na vykonanie 
počiatočného nastavenia.

• [Info]: zobrazenie verzie softvéru.
• [Backlight]: úprava nastavenia 

podsvietenia.

Poznámka

 • Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa 
ukončí.

Time/Date
Language
Factory Reset
Software update

System settings
Network

Úprava nastavení siete

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

2 Stlačením tlačidiel  /  vyberte možnosť 
alebo vedľajšiu možnosť a stlačením tlačidla 
OK ju potvrďte.

• [Network wizard]: pokyny na vytvorenie 
sieťového pripojenia. 

• [PBC	Wlan	setup]: túto možnosť vyberte, 
ak bezdrôtový smerovač podporuje WPS 
a spôsob nastavenia PBC.

• [View settings]: zobrazenie informácií o 
aktuálnej sieti. 

• [Wlan	region]: výber regiónu siete WLAN. 
• [Manual	settings]: 

• [DHCP	enable]: automatické 
pridelenie adresy IP. 

• [DHCP	disable]: ručné pridelenie 
adresy IP. 

• [Network	profile]: zobrazenie zoznamu 
sietí uložených v pamäti rádia. 

• [Keep	network	connected?]: výber, či má 
rádio zostať pripojené k sieti. 

Nastavenie	času/dátumu

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

2 Stlačením tlačidiel  /  vyberte možnosť 
alebo vedľajšiu možnosť a stlačením tlačidla 
OK ju potvrďte.

  
• [Set	Time/Date]: nastavenie času a dátumu. 
• [Auto update]: 

• [Update	from	DAB]: synchronizácia 
času so stanicami vysielania DAB. 

• [Update	from	FM]: synchronizácia času 
so stanicami vysielania FM. 

Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings

Time/Date
Set Time/Date
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• [Update	from	Network]: 
synchronizácia času s internetovými 
rozhlasovými stanicami.

• [No update]: vypnutie synchronizácie 
času. 

• [Set	format]: nastavenie 12/24-hodinového 
formátu. 

• [Set	timezone]: nastavenie časového 
pásma. 

• [Daylight	savings]: zapnutie alebo vypnutie 
letného času. 

Poznámka

 • Ak aktualizujete čas z vysielania DAB alebo FM, 
možnosť letného času nemá žiadny účinok. 

 • Ak aktualizujete čas zo siete, nastavte časové pásmo. 

Nastavenie	jazyka	systému

1 Vyberte možnosti [System	
settings]>[Language].
 » Zobrazí sa zoznam jazykov. 

2 Stlačením tlačidiel  /  vyberte jazyk 
systému a stlačením tlačidla OK potvrďte 
výber.

Vynulovanie	všetkých	
nastavení

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

2 Stlačením tlačidiel  /  vyberte 
požadovanú možnosť a stlačením tlačidla 
OK potvrďte výber.
• [Yes]	(Áno): obnoviť predvolené 

výrobné hodnoty rádia.
• [No]	(Nie): návrat do predchádzajúcej 

ponuky.

Skontrolujte	informácie	o	
aktualizácii	softvéru

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

2 Stlačením tlačidiel  /  vyberte možnosť 
alebo vedľajšiu možnosť a stlačením tlačidla 
OK ju potvrďte.
• [Auto-check	setting]: výber, či chcete 

pravidelne kontrolovať nové verzie 
softvéru.

• [Check	now]: skontrolovať nové verzie 
softvéru okamžite.

Poznámka

 • Ak rádio zistí, že je dostupný nový softvér, spýta sa vás, 
či chcete pokračovať v jeho aktualizácii. Ak súhlasíte, 
nový softvér sa prevezme a nainštaluje. 

 • Pred aktualizáciou softvéru sa uistite, že je rádio 
pripojené k stabilnej elektrickej sieti. Odpojenie 
sieťového napájania počas aktualizácie softvéru môže 
výrobok poškodiť.

Aktualizácia	firmvéru	(ak	je	
dostupná)
Ak chcete aktualizovať softvér, obráťte sa 
spoločnosť WOOX Innovations. Neodporúča 
sa, aby ste si softvér aktualizovali sami. 

Zistenie	verzie	softvéru
• Vyberte možnosti [System	

settings]>[Info].
 » Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru. 
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Úprava nastavení podsvietenia

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

2 Stlačením tlačidiel  /  vyberte možnosť 
alebo vedľajšiu možnosť a stlačením tlačidla 
OK ju potvrďte.
• [Timeout]: výber časového limitu 

podsvietenia displeja. 
• [Power-on	Level]: výber úrovne jasu 

podsvietenia. 



22 SK

8	 Používanie	
hlavnej	ponuky

1 V pracovnom režime stlačením tlačidla  
otvorte hornú ponuku.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel  /  
vyberte možnosť [Main	menu].

3 Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
4 Opakovaním krokov 2 až 3 vyberte 

požadovanú možnosť. 
• [Internet radio]: výber režimu 

internetového rádia.
• [DAB]	(Režim	DAB):	výber režimu 

DAB.
• [FM]	(Režim	FM):	výber režimu FM.
• [AUX in]: výber režimu AUX IN.
• [Sleep]: nastavenie časovača vypnutia. 
• [Alarms]: nastavenie časovača budíka. 
• [System	settings]: upravenie nastavení 

systému (pozrite si kapitolu Používanie	
ponuky	systémových	nastavení).

Poznámka

 • Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa 
ukončí.

 • Na výber režimu môžete tiež použiť tlačidlo SOURCE: 
internetové rádio, rádio DAB, rádio FM alebo vstup 
AUX IN.

Nastavenie hodín a budíka
Poznámka

 • Môžete nastaviť dva budíky na zvonenie v rozličných 
časoch.

 • Aby budík fungoval normálne, uistite sa, že sú hodiny 
správne nastavené.

1 Vyberte možnosti [Main	menu]>[Alarms].
 » Ak hodiny nie sú nastavené, zobrazí sa 

výzva, aby ste ich nastavili. 

2 Pokračujte stlačením tlačidla OK. 
 » Začne blikať číslica pre deň.

3 Stlačením tlačidiel  /  nastavte deň 
a stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
 » Začne blikať číslica pre mesiac.

4 Zopakovaním kroku 3 nastavte mesiac, rok 
a čas.
 » Zobrazia sa možnosti [Alarm	1:off	
[00:00]]	(Budík	1:vypnutý	[00:00])	
a [Alarm	2:off	[00:00]]	(Budík	2:	
vypnutý	[00:00]).

  
5 Zopakovaním kroku 3 vyberte možnosť 

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

6 Zopakovaním kroku 3 aktivujte alebo 
deaktivujte časovač budíka.
• [Off]: deaktivácia časovača budíka. 
• [Daily]: budík sa spustí každý deň.
• [Once]: budík sa spustí len raz.
• [Weekends]: budík sa spustí v sobotu 

a nedeľu. 
• [Weekdays]: budík sa spustí každý deň 

od pondelka do piatka. 
7 Zopakovaním kroku 3 vyberte možnosť 

[time]a nastavte čas budenia.
8 Zopakovaním kroku 3 vyberte možnosť 

[mode]a nastavte tón budíka.
• [Buzzer]: ako tón budíka sa vyberie 

pípanie.
• [Internet radio]: ako tón budíka sa 

vyberie naposledy počúvaná rozhlasová 
stanica internetového rádia. 

• [DAB]: ako tón budíka sa vyberie 
naposledy počúvaná rozhlasová stanica 
vysielania DAB. 

• [FM]: ako tón budíka sa vyberie 
naposledy počúvaná rozhlasová stanica 
vysielania FM.

Alarms
Alarm 1: Off [00:00]
Alarm 2: Off [00:00]
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9 Zopakovaním kroku 3 vyberte možnosť 
[preset] a potom vyberte ako tón 
budíka naposledy počúvanú stanicu alebo 
predvolenú rozhlasovú stanicu.

10 Zopakovaním kroku 3 vyberte možnosť 
[Volume:] a nastavte hlasitosť budíka.

11 Zopakovaním kroku 3 vyberte možnosť 
[Save].
 » Budík č. 1 je nastavený. 

12 Zopakovaním krokov 5 až 11 nastavte 
budík č. 2.

Poznámka

 • Keď je aktivovaný budík, zobrazí sa ikona budíka pre 
budík č. 1 alebo budík č. 2. Budík zastavíte stlačením 
tlačidla  na rádiu. 

 • Čas a dátum môžete tiež nastaviť pomocou možností 
[System	settings]>[Time/Date](pozrite si Používanie	
ponuky	systémových	nastavení>Nastavenie	dátumu/
času).

Prepnutie	budíka	do	režimu	
zdriemnutia
• Po zaznení budíka stlačte tlačidlo 

SNOOZE a nastavte časový interval (v 
minútach).
 » Budík prejde do režimu zdriemnutia 

a začne opäť zvoniť po uplynutí 
nastaveného časového intervalu.

Nastavenie	časovača	vypnutia
Existujú dva spôsoby nastavenia časovača 
vypnutia. 
Možnosť	A:

  
• Keď je zapnuté rádio, opakovaným 

stláčaním tlačidla  (na rádiu) alebo 
SLEEP (na diaľkovom ovládaní) vyberte čas 
do automatického vypnutia (v minútach).
 » Rádio sa po prednastavenom časovom 

intervale automaticky prepne do 
pohotovostného režimu.

 » Ak je zobrazené hlásenie [Sleep	OFF], 
časovač režimu spánku je vypnutý.

Možnosť	B:
1 Vyberte možnosti [Main	menu]>[Sleep].
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel  /  

vyberte čas do automatického vypnutia 
(v minútach).
 » Ak je zobrazené hlásenie [Sleep	OFF], 

časovač režimu spánku je vypnutý.

Sleep OFF 15MINS 30MINS

45MINS60MINS
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9	 Ďalšie	funkcie

Počúvanie	obsahu	z	
externého	zariadenia
Pomocou tohto rádia môžete počúvať aj obsah 
prehrávaný z externého zvukového zariadenia, 
ako napríklad prehrávača MP3.
1 Pripojte kábel pre zvukový vstup (nie je 

súčasťou balenia) s 3,5 mm konektorom 
na oboch koncoch k
• zásuvke AUDIO IN na zadnej strane 

rádia a
• zásuvke pre slúchadlá na externom 

zariadení.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE 

vyberte režim [AUX in].
3 Spustite prehrávanie zvukového obsahu na 

externom zariadení (pozrite si návod na 
jeho používanie).

  

Nastavenie hlasitosti
• Počas prehrávania nastavte hlasitosť 

opakovaným stláčaním tlačidla +	VOL	-.

Počúvanie	cez	slúchadlá
• Pripojte slúchadlá k zásuvke  na výrobku.

Stlmenie	zvuku
• Počas prehrávania môžete opakovaným 

stláčaním tlačidla  stlmiť alebo obnoviť 
hlasitosť zvuku.
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10	Informácie	o	
výrobku
Poznámka

 • Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia.

Technické	údaje

Zosilňovač
Menovitý výstupný 
výkon

5 W (RMS)

Výstup slúchadiel 3 mW x 2, 32 ohmov
Frekvenčná odozva 60 – 20 000 Hz, ±3 dB
Odstup signálu od 
šumu

> 65 dBA

Vstup Audio In 600 mV (RMS), 
22 kiloohmov

Wi–Fi
Wi-Fi protokol 802.11B/g/n

Tuner

Rozsah ladenia 
(FM)

87,5 – 108 MHz

Rozsah ladenia 
(DAB)

174,928 – 239,200 MHz 
(pásmo III)

Citlivosť (FM) < 22 dBf (mono, odstup 
signálu od šumu 26 dB)

Citlivosť (DAB) -98 dBm

Všeobecné	informácie
Sieťové napájanie 
(napájací adaptér)

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

Prevádzková spotreba 
energie

<10 W

Spotreba energie 
v pohotovostnom 
režime (bez Wi-Fi)

< 1 W

Rozmery – hlavná 
jednotka (Š x V x H)

129 x 104 x 105 mm

Hmotnosť – hlavná 
jednotka

0,6 kg
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11 Riešenie 
problémov

Varovanie

 • Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami 
nepokúšajte opravovať systém. 
Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne 
nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné 
stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa 
problém neodstráni, prejdite na webovú stránku 
spoločnosti Philips (www.philips.com/support). 
Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, 
okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a 
sériové číslo.
Žiadne	napájanie
 • Uistite sa, že je zástrčka sieťového adaptéra 

rádiobudíka správne pripojená.
 • Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod 

prúdom.
Žiadny	alebo	slabý	zvuk.	
 • Nastavte hlasitosť.
 • Skontrolujte, či je rádio stíšené alebo 

či sa rozhlasová stanica stále ukladá do 
medzipamäte. 

 • Skontrolujte, či slúchadlá zapojené. 
 • Úplne vytiahnite rádiovú anténu a nastavte 

jej polohu. 
 • Aby nedochádzalo k rušeniu príjmu 

rozhlasového vysielania, nedávajte rádio do 
blízkosti iných elektronických zariadení.

 • Skontrolujte pripojenie k sieti Wi-Fi. Otočte 
a nastavte polohu antény Wi-Fi. 

Rádiobudík nereaguje
 • Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, 

potom rádiobudík opäť zapnite.
 • Skontrolujte, či je rádio v pohotovostnom 

režime. Ak áno, zapnite ho. 
Nekvalitný	príjem	rozhlasového	vysielania
 • Aby nedochádzalo k rušeniu príjmu 

rozhlasového vysielania, nedávajte 
rádiobudík do blízkosti iných elektronických 
zariadení.

 • Úplne vytiahnite rádiovú anténu a nastavte 
jej polohu.

 • Skontrolujte pripojenie k sieti Wi-Fi. Otočte 
a nastavte polohu antény Wi-Fi. 

Nedostatočná	sila	signálu	Wi-Fi
 • Skontrolujte vzdialenosť medzi 

smerovačom a rádiom.
 • Otočte a nastavte polohu antény Wi-Fi. 
Pripojenie	k	domácej	siete	Wi-Fi	nie	je	možné
 • Skontrolujte, či nie je bezdrôtový smerovač 

vypnutý. 
 • Skontrolujte, či bezdrôtový smerovač 

podporuje WPS. Použite správny spôsob 
nastavenia (PBC alebo PIN) na pripojenie 
smerovača s podporou WPS k rádiu. V 
prípade potreby vyhľadajte informácie 
o pripojení k sieti Wi-Fi v návode na 
používanie bezdrôtového smerovača.

 • Ešte raz nakonfigurujte nastavenia Wi-Fi 
(pozrite si časť Začíname>Úvodné	
nastavenie a	Používanie	ponuky	
systémových	nastavení>Úprava	nastavení	
siete). 

Niektoré	stanice	občas	nefungujú
 • Niektoré stanice môže naraz počúvať iba 

obmedzený počet poslucháčov. Ak svoj 
pokus o niekoľko minút zopakujete, budete 
môcť tieto stanice počúvať. 

 • Stanica nevysiela. Skúste to znova neskôr.
Niektoré	stanice	zmiznú	zo	zoznamu	staníc
 • Keď stanicu zastaví internetové vysielanie, 

odstráni sa zo zoznamu. Rádio neustále 
kontroluje, či daná stanica vysiela. Ak svoje 
vysielanie obnoví, bude opäť pridaná do 
zoznamu staníc. 

Budík	nefunguje
 • Správne nastavte hodiny/budík.
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12 Upozornenie
Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané 
na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne 
schválené spoločnosťou WOOX Innovations, 
môžu anulovať oprávnenie používateľa 
obsluhovať toto zariadenie.

Súlad	so	smernicami

 
Spoločnosť WOOX Innovations týmto 
vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné 
požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode 
nájdete na stránke www.philips.com/support.

Starostlivosť	o	životné	prostredie
Likvidácia	použitého	produktu	a	batérie

  
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili 
vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno 
recyklovať a znova využiť.

  
Tento symbol na výrobku znamená, že sa 
na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 
2012/19/EÚ.

  
Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje 
batérie, ktoré na základe smernice Európskej 
únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu 
s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme 
separovaného zberu elektrických 
a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte 
podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte 
výrobok ani batérie s bežným komunálnym 
odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov 
a batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom 
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Odstraňovanie	jednorazových	batérií
Ak chcete odstrániť jednorazové batérie, 
pozrite si časť o inštalácii batérií.
Informácie	týkajúce	sa	životného	prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli 
vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie 
jednoduchého rozdelenie balenia do troch 
materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena 
(vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná 
penová pokrývka). 
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je 
možné v prípade roztriedenia špecializovanou 
spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. 
Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa 
likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií 
a starého vybavenia.

Poznámka	k	obchodnej	známke
Symbol	zariadenia	triedy	Class	II

 
Tento symbol znamená, že jednotka je vybavená 
dvojitým systémom izolácie.
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