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1.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-és kikapcsoláshoz

2.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az állomás kedvencekhez
adásához
Nyomja meg és engedje fel a kedvencek listájának előhívásához

3.
Visszatérés a főmenühöz / visszatérés a lejátszási képernyőre

4. OK
Kiválasztás megerősítése
Lejátszás leállítása és folytatása a internetes rádió alatt
Némítás DAB, FM és Bluetooth esetén

5. ◄
Navigáció balra / Visszalép az előző menübe
Ugrás az előző dalra a Bluetooth alatt

6. ►
Navigáció jobbra / Kedvencek lista szerkesztése
Ugrás a következő dalra a Bluetooth alatt
A rádió lejátszási képernyőn nyomja meg a gombot ► az óra
megtekintéséhez,
az akkumulátor töltöttségi szintje és a rádióval kapcsolatos

információk
7. Vol- / ▼

Csökkenti a hangerőt / Tartsa lenyomva a hangerő csökkentéséhez
egymás után / Navigáció

8. Vol+ / ▲
Növeli a hangerőt / Tartsa lenyomva a hangerő növeléséhez
egymás után / Navigáció

9. Kijelző
10. Hangszóró
11. Antenna
12. USB port a rádió töltéséhez
13. LED indikátor az akkumulátor töltöttségének a megjelenítéséhez
14. Fülhallgató csatlakozó
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Mielőtt elkezded
Győződjön meg arról, hogy a következők készen állnak:
• Szélessávú internet kapcsolata van.
• A vezeték nélküli szélessávú router sikeresen csatlakozik az internethez.
A rádió támogatja a vezeték nélküli B, G és N kapcsolatot (vezeték nélküli N
router)
B vagy G beállítással is használható.

• Ismeri a Wired Equivalent Privacy (WEP) és a Wi-Fi Protected Access -t.
(WPA) adat titkosítási kód / jelszó. Be kell írnia a megfelelőt
kódot, ha a rádió csatlakozik a hálózat vezeték nélküli router -éhez.
Ha nem tudja a kódot / jelszót, kérjük, lépjen kapcsolatba az illetővel
/ technikus, aki beállította az routert / hálózatot az Ön számára.

• A rádió vezeték nélküli hálózati kapcsolaton keresztül működhet (Wi-Fi
kapcsolat)

Óvintézkedések
• A rádiót nem szabad magas hőmérsékleten vagy magas páratartalom
mellett használni huzamosabb ideig, mivel ez károsíthatja az egységet.
• Tartsa távol a rádiót folyadéktól, mert megsérülhet. Kérem azonnal
kapcsolja ki a rádiót, ha víz vagy folyadék ömlik a rádióba.
Ha bármilyen kérdése van, forduljon az áruházhoz.

• Kerülje a készülék használatát vagy tárolását poros vagy homokos
környezetben.
• Ne nyissa fel és javítsa meg a rádiót egyedül.
• Az akkumulátor töltéséhez csak a megadott bemeneti feszültséget
használja.
Ha más névleges tápegységet csatlakoztat, akkor maradandó lehet
a rádió károsodása, és veszélyes lehet.

• Csak száraz törlőkendővel tisztítsa
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Első lépés

A rádiót a beépített lítium akkumulátor táplálja. A
termékcsomagban USB-kábel található.
A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot.
A rádió kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva ugyanazt
a gombot.

Kezdjük

A rádión ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Amikor a rádió szól, nyomja meg a [►] gombot, és megjelenik az
akkumulátor jelző látható a kijelző felső sorában, felváltva a menü
állapota.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az elemjelző folyamatosan
villog emlékeztetve az akkumulátor töltésére.

Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a mikro USB csatlakozót a hátul
lévő csatlakozóhoz, csatlakoztassa a rádió másik oldalát az 5V OUT
kimenethez csatlakoztatott áramforráshoz. A LED pirosan világít, jelezve,
hogy az akkumulátor töltődik.

A töltés befejezése után a LED zöldre vált.

Megjegyzés: A töltés befejezése sokkal hosszabb ideig tarthat, ha a
rádió van töltés közben játszik.

Kapcsolódás vezeték nélküli hálózathoz

Configure Network?

<Yes> No

A rádió bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot.
A következőképpen jelenik meg:

• Ha először használja, akkor a Hálózat konfigurálása varázsló jelenik
meg.Válassza az Igen lehetőséget a hálózat konfigurálásának
megkezdéséhez. A kiemeléshez nyomja meg a [◄] gombot

“Igen” és nyomja meg az [ OK ] gombot az elfogadáshoz.

• Válassza az Add/Remove AP from list (AP az az Access Point), használd
a [▲▼]
Gombokat a mozgáshoz és nyomja meg az OK az elfogadáshoz, utána
válassza az Add AP(Scan) lehetőséget:
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Add AP(Scan)
Remove AP

Add/Remove AP
AP:[ ]

My Favourite
Internet Radio

1/3 >

• Elkezdien keresni a rendelkezésre álló Wi-Fi hálózatokat. Görgessen
és nyomja meg az [OK] gombot a megerősítéshez. Ha a wi-fi hálózatának
van jelszava kérni fogja a jelszó megadására.

A jelszó megadásának lépései:.
A karakterek közötti görgetéshez használja a [▲ / ▼] gombot. Amikor a
megfelelő van kijelölve, nyomja meg a [►] gombot a következő karakter
beviteléhez. Amikor a jelszó utolsó karakteréről van szó, és ki van emelve,
nyomja meg az [OK] gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: A jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket. Kérjük,
azzal aki beállította a hálózatot, ha nem tudja a jelszót.

Ha a Wi-Fi kapcsolat sikeres, az Association Complete felirat megjelenik.
Ezután az alábbiak szerint jeleníti meg a főmenüt:

Funkciók áttekintése
A főmenübe való belépéshez nyomja meg a gombot. Görgessen a [▲ /
▼] gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztáshoz:

Kedvencek lista - A kedvenc állomások listájának
megjelenítése.Maximum 99 állomás tárolható ebben a listában.

Internet Rádió - Kezdje el felfedezni a nemzetközi rádióállomásokat és
zenéket

Media Centre - Az UPnP vagy DLNA kompatibilis eszközökön keresztül
böngészhet és streamelhet zenét a hálózatról.

DAB Rádió - Fogjon be DAB + és DAB rádiójeleket, ha elérhetőek a helyi
környezetben (nincs szükség internetkapcsolatra).

FM Rádió - Fogjon be hagyományos FM rádióállomásokat a
környezetében (nincs szükség internetkapcsolatra).
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03/10/2018 Wed

5:45PM►

Bluetooth - Bluetooth-lejátszás, az audio stream (vétel) lejátszásához egy
másik Bluetooth-kompatibilis eszközről, miután párosítottuk /

csatlakoztattuk egymást.

Kikapcsolás időzítő - Engedélyezze az időzítőt a rádió készenléti
állapotba kapcsolásához a kiválasztott idő letelte után.

Konfiguráció - További lehetőségek / beállítások állnak rendelkezésre a
személyre szabáshoz.

Megjegyzés:
- Mindig a ◄ gombot használja a visszalépéshez az előző menübe.

- A rádiónak van egy "Állapot menüje", amely megmutatja az idő / dátum
információkat és az akkumulátort szintet is. Az internetes rádió, a DAB és
az FM lejátszási képernyőjén nyomja meg a ► gombot, és megjelenik az
„Állapot menü”.

Internet Rádió

A főmenüben válassza az Internet Radio lehetőséget, és megtalálja az
opciókat:

▪ Skytune
Válassza a Skytune lehetőséget, hogy több ezer rádióállomást élvezhessen
az egész világon.
Szűrheti a keresést régió, zenei műfaj szerint is.
A Helyi Rádió segítségével gyorsan hozzáférhet a helyi állomásokhoz
internet-kapcsolaton keresztül.

Megjegyzés - A Helyi rádió területét a Konfigurálás> Helyi rádió beállítása
részben módosíthatja. A részleteket lásd a "Konfiguráció" részben.

Megjegyzés - Ha végiggörgeti a Minden állomás listát, és gyorsan el akar
jutni a hosszú lista egy bizonyos pontjáig, nyomja meg és tartsa lenyomva
a [▲ / ▼] gombokat.

Skytune
Search(Skytune)

< 1/3 >

Globe Most Popular
Local Radio

< 1/5 >
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▪ Keresés
A rádióállomások listájának böngészése helyett beírhat néhány karaktert a
kívánt állomásról az állomások kiszűréséhez / rövidítéséhez.

▪ Előzmények
A rádió 99 állomásig megjegyzi az Ön által hallgatott állomásokat.
Ha több mint 99 állomást hallgatott, akkor az az első hallgatott állomás
helyébe lép.

Indítsa el az Internet Rádió állomás lejátszását
Amikor elkezdi lejátszani a rádióállomást, különféle információk jelennek
meg.

A lejátszási képernyő alatt nyomja meg a ► gombot, ekkor megjelenik a
dátum és az idő, valamint az akkumulátor töltöttségi szintje.

Megjegyzés: Ha vissza akar térni a lejátszási képernyőre egy másik
menüből, nyomja meg a vagy a [◄] gombot, vagy várja meg az
időkorlátot.

Kedvencek lista
Ez a kijelölt Kedvenc állomások listáját mutatja amit beállított.

Kedvencekhez adás
Amikor egy rádióállomás szól, nyomja meg és tartsa lenyomva a
készüléken a állomás felkerül a Kedvencek listára.

Legfeljebb 99 állomás tárolható.
Az új hozzáadott állomás mindig a Kedvenc lista utolsó elemében jelenik
meg.

Állomás elindítása a Kedvencek listáról
Nyomja meg a gombot a kedvencek listájának előhívásához, vagy
navigáljon a főmenü Kedvencek menüjéhez, és válassza ki a
megerősítéshez.

T ***SWR3 - Ihr Radio Nr,
SWR3

< 10/30 5:50

03/10/2018 Wed

5:45PM►

SWR3

< 10/30 5:55
−−> FAV

megjelenik egy értesítés:
ʺ −−> FAV ʺ jelentése
Az állomás hozzá lett adva a
Kedvencek listához
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Kedvencek listájának a szerkesztése
A Kedvencek listában válassza ki a szerkeszteni kívánt rádióállomást, majd
nyomja meg a [►] gombot. A következő lehetőségeket találja:

Mozgatás le - A kijelölt állomás lefelé mozgatása a listában
Mozgatás fel - A kijelölt állomás felfelé mozgatása a listában
Törlés - A kijelölt állomás törlése a Kedvencek listáról

Média Center

A készülék támogatja az UPnP-t és DLNA-kompatibilis.
Ez lehetőséget nyújt a zene streamelésére a hálózatról.
Ehhez azonban megköveteli, hogy a hálózatban legyen egy kompatibilis
eszköz, amely szerverként működhet. Ez lehet például hálózati merevlemez
vagy hagyományos számítógép, amelyen keresztül hozzáférés
engedélyezett a megosztott mappához vagy a média megosztása. Ezután a
mappák böngészhetők és lejátszhatók a rádión keresztül.

Megjegyzés - Győződjön meg arról, hogy a számítógép ugyanazon a Wi-Fi-
n van-e mint a rádió, mielőtt elkezdené használni ezt a funkciót.

Zene lejátszás
• Amint az UPnP / DLNA kompatibilis szerver konfigurálva van, hogy
megossza a médiafájlokat a rádióval, elkezdheti a zenefolyamot.
• A főmenüben válassza a Média Center lehetőséget, majd az UPnP
lehetőséget.
• Néhány másodpercbe telhet, mire a rádió befejezi az elérhető UPnP-
kiszolgálók keresését. Ha nem található UPnP szerver, akkor az Üres lista
jelenik meg.

• A sikeres keresés elvégzése után válassza ki az UPnP-kiszolgálót.
• a rádió megmutatja az UPnP szerverről elérhető média kategóriákat, pl.
„Zene”, „Lejátszási listák” stb.
• Válassza ki a lejátszani kívánt médiafájlokat.
A lejátszás módját a Konfigurálás> Lejátszás beállítása részben állíthatja
be.

Saját lejátszási lista
Készíthet saját lejátszási listát az UPnP zenefájlokhoz. Válasszon és
jelölje ki a lejátszási listához hozzáadni kívánt dalt, nyomja meg és tartsa
lenyomva az [OK] gombot. A dal felkerül a Saját lejátszási listára.

A Saját lejátszási lista törlése
Távolítson el minden dalt a „Saját lejátszási listáról”, hogy új lejátszási
listát készíthessen.

Megjegyzés - Ha DLNA-kompatibilis szerverek állnak rendelkezésre,
kövesse a lépéseket a fent leírt módon, hogy a DLNA-kompatibilis eszköz
audiofájljait böngészhesse a rádión a lejátszáshoz.
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DAB Rádió (Digital Audio Broadcasting)

Ha a környéken van digitális audio műsorszórás (DAB), akkor a rádió
felveheti a DAB állomásokat is (nincs szükség internetkapcsolatra). A rádió
támogatja a DAB-ot és a DAB + -ot is.
Helyezze a rádiót az ablak közelébe, és a lehető legjobb vétel érdekében
nyújtsa az antennát, amennyire csak lehet, vagy mozogjon más irányba.

A főmenüben válassza a DAB Radio lehetőséget, és nyomja meg az [OK]
gombot az induláshoz.

Megkérdezi, hogy be akarja-e vizsgálni a DAB állomást. A kezdéshez
nyomja meg az OK gombot
szkennelés és ez megmutatja a fogadott csatornák számának
előrehaladását.

Ha elkészült, egy előre beállított lista jelenik meg a művelethez.

Kiválaszthatja a csatornát, és elkezdheti hallgatni. Amikor hozzá akar adni
a Kedvencekhez, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, és az
felkerül a kedvencek listájára. Nyomja meg és engedje fel a gombot a
kedvencek listájának előhívásához.

Mindig nyomja meg a [◄] gombot, hogy visszatérjen a lekeresett csatorna
listához.

Megjegyzés - Különböző információkat jelenít meg, például az állomás
nevét, a rádiófrekvenciát és a gördülő szövegeket (ha vannak) a lejátszási
képernyőn.

A dátum, idő és az akkumulátor töltöttségi szintjének megtekintéséhez
nyomja meg a [►] gombot.

Az új digitális rádióállomásokat a rádiónak automatikusan fel kell vennie,
ha azok egy már kapott multiplex részét képezik. Ellenkező esetben újra el
kell végeznie az előre beállított keresést.

< 1/19 >

RADIO BOB!
90elf Livespiel5

< PRESET 18 18/19 6:21

Deutschlandfunk

Forschung aktuell
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FM Rádio

A közönséges FM állomások vételéhez (nincs szükség internetkapcsolatra)
helyezze a rádiót az ablak közelébe, és húzza ki az antennát annyira,
amennyire csak tudja, vagy akár más irányba mozoghatja a legjobb vétel
érdekében.

A főmenüben válassza az FM rádió lehetőséget, és nyomja meg az [OK]
gombot az indításhoz.

Megkérdezi, hogy be le akarja-e keresni az FM állomásokat. Nyomja meg
az OK gombot a keresés megkezdéséhez, és közben mutatja a megtalált
csatornákat. Ha elkészült, automatikusan menti a megtalált csatornákat az
előre beállított értékekre, és megjeleníti a kereséshez tartozó listát.

Kiválaszthatja a csatornát, és elkezdheti hallgatni. Amikor hozzá akar adni
a Kedvencekhez, nyomja meg és tartsa lenyomva az egység gombját, és
ez felkerül a kedvencek listájára. A kedvencek előhívásához nyomja meg
és engedje fel a gombot.

Nyomja meg a [◄] gombot, hogy visszatérjen a lekeresett csatorna listára.

Megjegyzés - Különböző információkat jelenít meg, például az állomás
nevét, a rádiófrekvenciát és a gördülő szövegeket (ha vannak) a lejátszási
képernyőn. A dátum, idő és az akkumulátor töltöttségi szintjének
megjelenítéséhez nyomja meg a [►] gombot.

Kézi keresés
A frekvencia kézi beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva az [OK]
gombot, amíg a jobb alsó sarokban megjelenik a kijelzőn a „Tuning” felirat.
A [◄ / ►] gombbal állítsa be a frekvenciát. Ha kész, nyomja meg és tartsa
lenyomva az [OK] gombot a kézi hangolásból való kilépéshez.

< 1/12 >

FM 89.50 MHz
FM 92.10 MHz

< PRESET 1 1/8 TUNING

FM 88.10MHz

NO.1 INFOTAINMENT
←
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Bluetooth lejátszás

A Bluetooth-eszköz és a rádió közötti átvitel előtt a két eszközt össze kell
kapcsolni. Ezt a folyamatot "párosításnak" nevezzük.
A rádiót vevőként szolgál, hogy zenét játszon le a rádión keresztül.

Ha korábban már csatlakoztatott egy Bluetooth-eszközt, akkor ez a
kapcsolat automatikusan helyreáll, ha mindkét eszköz hatótávolságon
belül van, és a rádión a Bluetooth műveletet választotta. A "párosítást"
nem kell megismételni. Lehetséges, hogy ezt a funkciót a Bluetooth-
eszközön is kell aktiválni.
•Nyomja meg a gombot a főmenü megjelenítéséhez
• A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a Bluetooth üzemmódot, majd nyomja meg
az OK gombot a megerősítéshez
• Kapcsolja be a Bluetooth-eszközt, amelyhez csatlakoztatni szeretné a
rádiót, és itt aktiválja a párosítási módot. A készülék a vételi
tartományban lévő Bluetooth-eszközöket keresi.
• Ha megtalálta a rádiót, a Bluetooth-eszközön megjelenik a neve MA-26-
XXXX (az XXXX a rádióegység azonosító kódja).
• Válassza ki a rádiót a Bluetooth-eszközén
• Indítsa el a lejátszást a bluetooth eszközön
• A lejátszás most a rádió segítségével történik

Kikapcsolás időzítő

Beállíthatja az időzítőt arra, hogy 15 és 180 perc közötti időtartam
elteltével a rádió készenléti állopotba kerüljön.

A főmenüben válassza a Kikapcsolás időzítő lehetőséget, majd nyomja
meg az [OK] gombot. Válassza ki a kívánt időtartamot, és a
megerősítéshez nyomja meg az [OK] gombot. Látni fogja, hogy a “zz”
ikon megjelenik az állapotmenü legfelső sorában (nyomja meg a ►
gombot a lejátszási képernyő alatt az állapotmenü megtekintéséhez).

A kikapcsolás időzítő hátralévő idejének megtekintéséhez válassza a
főmenüben a Kikapcsolás időzítő lehetőséget, majd nyomja meg az [OK]
gombot. Megmutatja a készenléti idő hátralévő részét.

04/10/2018 Thu

8:28amzzST RDS
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Beállítások

Itt megtalálja az összes beállításokatt / opciókat a készüléke
konfigurálásához. A főmenüben lépjen a Konfiguráció elemre. Nyomja meg
az OK gombot, és megjelenik a rendelkezésre álló lehetőségek listája.

Hálózat
Wi-Fi hálózat
• AP Hozzáadás / Eltávolítás
Wifihez csatalkozás - Megkeresi az elérhető Wifi hálózatokat, és
kilistázza

Add AP (WPS button) - Ha a routeren elérhető a WPS gomb, akkor
választhatja ezt az opciót, ha jelszó megadása nélkül szeretne
gyorsan csatlakozni a wifihálózathoz. Válassza ezt a lehetőséget a
rádióban, és nyomja meg az OK gombot, a kijelzőn a "Várakozás az
router információkra" felirat jelenik meg. Addig nyomja meg a WPS
gombot a routeren egy percen belül. Időtúllépés lesz egy percen túl
nyomja meg a WPS gombot. Erősen ajánlott a rádiót a router 2m -es
közelésben tartani a beállítás alatt.
Megjegyzés: Ha a WPS-en keresztüli kapcsolat nem sikerül, ismételje
meg a fenti lépéseket, és próbálkozzon újra.

Wifi hálózat eltávolítása - Ha már hozzáadott egy vezeték nélküli
hálózatot, és el akarja távolítani, válassza ezt a lehetőséget.
Megjegyzés: Mindig helyezze a rádiót a Wi-Fi router 2 méteres
körzetébe amíg beállítja.

• AP: [ ]
Ha egynél több vezeték nélküli hálózatot adott hozzá a rádióhoz, és
másikra szeretne váltani, válassza a változtatáshoz ezt az opciót.
• Wifi jel
Ennek célja a Wi-Fi router Wi-Fi jel erősségének bemutatása. A -
70dBm-nél alacsonyabb jelszint általában gyengébb, és ha
befolyásolja a rádió vételét, akkor lehet, hogy optimalizálnia kell az
router helyét, vagy ellenőriznie kell az routernek van-e bármilyen
problémája.
• IP
Az IP alapértelmezés szerint Dinamikus. Válassza ezt a lehetőséget,
hogy a Fix IP -t a hálózati feltételeknek megfelelően módosítsa.
• DNS
A DNS alapértelmezés szerint dinamikusan van beállítva. Válassza a
<Fixed> DNS módosítását a hálózati feltételeknek megfelelően.

Wi-Fi csatornák
Nem minden Wi-Fi-csatorna érhető el minden országban. Előfordulhat
eltérés a különböző országok között. Ezért ki kell választani a Wi-Fi
csatornákat, hogy a Wi-Fi kielégítően működjön. A csatornákat már
beállítottuk a különböző térségek követelményei szerint. Válassza ki a
tartózkodási országot a listából a megfelelő csatorna beállításához.
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Dátum és idő
Wifi hálózathoz való sikeres csatlakozás után automatikusan beállítja a
pontos időt és dátumot. Ha kézi beállítást szeretne végrehajtani,
változtassa meg a következő lehetőségekkel:

• Időzóna
Automatikus időzóna beállítása: Ez az opció alapértelmezett beállítás.
Manuálisan beállított időzóna: Válassza ezt az opciót, ha egy másik
régióban szeretné beállítani az időt. Válassza ki és jelölje ki a kívánt
régiót / várost, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
Az NTP-vel (hálózati idő használata) és a DST-vel (nyári időmegtakarítás)
együtt automatikusan beállítja, ha a hálózati idő (NTP) használatát
választja.

• Set Time Format
Választhat 12 és 24 órás időkijelzés közül

• Set Date Format

• DST (Day Light Saving)
Nyári időszámítás ki-és bekapcsolása

• NTP (Use network time)
Az NTP-t arra tervezték, hogy szinkronizálja az eszköz óráját egy
időszerverrel. A rádió alapértelmezés szerint szinkronizálja az időszervert,
valahányszor bekapcsol és csatlakozik az internethez. Ez biztosítja a
rádió órájának nagy fokú pontosságát. Az URL-cím megadásával
megváltoztathatja az időkiszolgáló szervert (lásd az NTP-szerver alatt).
Választhatja a „Ne használja a hálózati időt” lehetőséget, ha nem
szeretné.
Ha úgy dönt, hogy nem használja az NTP-t az óra szinkronizálásához,
jelölje ki az NTP-t (hálózati időprotokoll), és nyomja meg az OK gombot a
módosítás végrehajtásához. A menüben megjelenik a Dátum és idő
beállítása. Válassza ki, és állítsa be a kívánt dátumot és az időt, ahogyan
szeretné.

• NTP Server
Az NTP-t arra tervezték, hogy szinkronizálja az eszköz óráját egy
időszerverrel. Itt mutatja a vevőhöz használt szervert.

Language
Az alapértelmezett nyelv az angol, de más nyelveket is választhat. A ▲ ▼
gombokkal görgessen a kívánt elemhez a gombbal, majd nyomja meg az
OK gombot.
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Görgessen a kiemeléshez, és nyomja meg az OK gombot a kívánt nyelv
kiválasztásához. Angol, francia, spanyol, olasz, német, holland, lengyel,
orosz és egyszerűsített kínai és magyar nyelvek is elérhetőek.

Helyi rádió
A rádió alapértelmezés szerint úgy van beállítva, hogy internetkapcsolaton
keresztül automatikusan észlelje a helyi rádióállomásokat, és ezekhez az
állomásokhoz a Skytune> Helyi rádió menüpontban található Helyi rádió
kiválasztásával férhet hozzá. Ha szeretné, a Helyi beállítást egy másik
régióban is beállíthatja. Jelölje ki a Helyi rádió elemet, és nyomja meg az
OK gombot. A régióbeállítás módosításához válassza a Kézi beállítású
helyi rádió lehetőséget.

DAB beállítás
• DAB teljes keresés
Ennek az opciónak a kiválasztásával bármikor elvégezheti a DAB-csatornák
újra keresését. Minden aktuális lekeresett csatorna törlődik.

• DAB állomás lista
A lekeresett DAB állomások itt kerülnek felsorolásra. Áthelyezheti a
listában, vagy akár törölheti bármely állomást. Görgessen az állomáshoz,
és nyomja meg a [►] gombot. Megjelenik egy felugró ablak: Mozgás felfelé,
Mozgás lefelé és Törlés.

FM beállítás
• FM Körzet
A rádió keresési tartományának meghatározásához (fizikai helyének)
megfelelően válassza ki a megfelelő régiót.

• FM Teljes keresés
Ennek a lehetőségnek a kiválasztásával bármikor új keresést végezhet az
FM-csatornákon. Minden aktuális preset és csatorna törlődik.
A lekeresett csatornák a legalacsonyabb frekvenciáttól kezdőden jeleníti
meg. A lekeresett lista mentésre kerül, kivéve, hacsak nem hajt végre egy
új keresést.

• FM Állomás lista
Az előre beállított sorrendet a Mozgatás lefelé, Felfelé vagy Törléssel
állíthatja be.
Jelölje ki az egyik lehangolt csatornát majd nyomja meg a [►] gombot, és
ezzel belép a Szerkesztés menübe.
A csatorna listához való visszatéréshez mindig nyomja meg a [◄] gombot.

Lejátszás beállítás
Ez az UPnP / DLNA kompatibilis lejátszási mód beállítása: Ismételje meg
az összeset, Ismételje meg egyszer vagy keverve.
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Lejátszás folytatása
Ez a funkció alapértelmezés szerint BE van kapcsolva. A rádió visszatér az
utolsó üzemmódba, amikor a rádió legközelebb bekapcsol, pl. ha a
rádióállomást kikapcsolás előtt hallgatta, akkor a következő
bekapcsoláskor folytatja az utolsó hallgatott állomás lejátszását.

Kijelző fényerő
A kijelző háttérvilágítási szintjét tetszés szerint beállíthatja. Kétféle
beállítás van: mód és szint

• Mód - Normál vagy Szabályzott
Normál - a kijelző folyamatosan ugyanolyan fényerővel marad, anélkül,
hogy elsötétülne.
Szabályzott - a kijelző 20 másodperc múlva elhalványul, ha a rádión nem
hajtanak végre műveletet.

• Szint - Fényes és Szabályzott
Világos - Ezzel állíthatja be a fényerő szintjét Normál módban.
Szabályzott - A fényerő szintjének beállítása Szabályzott módban.

EQ(Equaliser)
Állítsa be a hangszínszabályzót hallgatási preferenciái szerint.

Tárolási időtartam
Néha előfordulhat, hogy az internetes rádió lejátszása akadozik.
Ez akkor fordulhat elő, ha az internetkapcsolat lassú, vagy hálózati
torlódás lép fel. A helyzet javítása érdekében választhat hosszabb
pufferidőt, hogy néhány másodpercnyi rádióadást kapjon, mielőtt
elkezdene játszani.
Az alapértelmezett érték 2 másodperc, de 5 másodpercet is választhat, ha
hosszabb pufferelési időt szeretne.

Információ
Tekintse meg a rádió hálózati és rendszerinformációit.

Ha a PC-t használja a Kedvenc állomások kezeléséhez, akkor az itt
mutatott IP címet kell használni. Ezután írja be az IP-címet
(Konfiguráció> Info> Hálózat> IP) a számítógép böngészőjének beviteli
ablakába.

Szoftverfrissítés
Előfordulhat új szoftver kiadás a rádió funkcióinak időnként történő
frissítésére. Rendszeresen ellenőrizze a frissítést, hogy a rádió naprakész
legyen a legújabb szoftverrel.
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• Megadhatja egy új rádió nevét és URL-jét a Csatorna hozzáadása
szakaszban, majd kattintson a Mentés gombra. Az új állomás azonnal
szinkronizálódik a rádió Kedvenc listájával. Legfeljebb 99 rádióállomást
adhat hozzá.

Kedvencek URL hozzáadása / Kedvencek lista szerkesztése

Hozzáadhatja kedvenc rádióállomását, ha ismeri a rádió közzétett
hangfolyam URL-jét.
Beágyazott szervert biztosítunk rádiójához, és bármikor kezelheti kedvenc
állomásait a lista hozzáadásához vagy szerkesztéséhez. Kövesse az alábbi
lépéseket a beágyazott szerver eléréséhez:
• Csatlakoztassa a számítógépét ahhoz a hálózathoz amin a rádió is van.
• Azonosítsa a rádió IP címét:
• Főmenüben válasssza a Konfiguráció > Információ > Hálózati
információ > IP
• Nyissa meg a böngészőjét a számítógén és írja be a rádió IP címét (pl.:
192.168.1.11).
A megjelenő képernyőn hasonlót kell látnia:
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Gyári visszaállítás
A visszaállítással törölheti az összes beállítást és visszatérhet az
alapértelmezett beállításokhoz.
** Felhívjuk figyelmét, hogy ennek a végrehajtása után az összes állomás,
és minden egyéb beállítás és konfiguráció törlődik.

Megjegyzés: Ha a rádió nem működik megfelelően, abban az esetben
nyomja meg és tartsa nyomva a és gombokat amíg a rádió ki nem
kapcsol.



Hibaelhárítás

Nem tud
csatlakozni a Wifi
hálózathoz

Hálózat nem
elérhető

A router korlátozza
a hozzáférést a
felsorolt MAC
címekhez

Nem megfelelő a
Wi-Fi jelerőssége

Ismeretlen titkosítási
módszer

Tűzfal
megakadályozza a
hozzáférést

Probléma Ok Megoldás

• Ellenőrizze, hogy egy Wi-Fi vagy Ethernet
vezetékes csatlakoztatott számítógép
ugyanazon a hálózaton keresztül tud-e
hozzáférni az internethez (azaz
böngészhet az interneten).

• Ellenőrizze, hogy rendelkezésre
áll-e egy DHCP-szerver, vagy
konfigurált-e egy statikus IP-címet
a rádión

• Ellenőrizze, hogy a tűzfal nem
blokkol-e kimenő portokat. A
rádiónak legalább hozzáférést kell
kapnia a 80,443 és 8008 UDP és
TCP portokhoz, és az 53 DNS
portokhoz.

• Szerezze be a MAC-címet a
Konfiguráció> Információ> Hálózat>
Wi-Fi MAC menüpontból, és adja
hozzá az engedélyzett AP listához a
routeren.
Megjegyzés: A rádiónak külön MAC
címe van a vezeték nélküli
hálózatokhoz.

• Ellenőrizze a routertől való
távolságot; nézze meg, hogy egy
másik eszköz képes-e csatlakozni a
hálózathoz ezen a helyen
• Optimalizálja a router helyének
távolságát. A beállításhoz a rádiót
mindig 2 méteren belül helyezze az
routertől.
• Változtasd meg a router titkosítási
módszerét
• A rádió támogatja a WEP, WPA,
WPA2 protokollokat
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• Windows Media Player:
Nem Microsoft tűzfalak külön
beállítást igényelhetnek a UpnP -
hez .

• Próbáljon ki más routereket, és
ellenőrizze, hogy a rádió képes-e
csatlakozni, vagy elérhető-e
hotspot a mobileszközén, próbálja
meg, hogy csatlakozik-e.



Probléma Ok Megoldás

Ha a rádió
sikeresen tud
csatlakozni a
hálózathoz, de nem
képes lejátszani
bizonyos
állomásokat

• Az állomás nem sugároz
ebben a napszakban (ne feledje
eltérő időpontban helyezkedhet el
zóna).
• Az állomáson túl sok ember próbál
csatlakozni a rádióhoz és a szerver és
a kiszolgáló kapacitása nem elég nagy.
• Az állomás elérte a legnagyobb
megengedett egyidejű hallgatók
számát.
• A rádióban lévő link elavult.
Frissítse a stream linkjét, vagy
forduljon az állomás szolgáltatójához

Ha azt mutatja
"Üres lista" mikor
a "Skytune" a
kiválasztott.

• Ellenőrizze, hogy az Előzmények
vagy a Kedvencek listája lejátszható-
e. Ha nincs probléma, próbálkozzon
újra 30 perc múlva. Ha a listán
szereplő állomásokat nem tudja
lejátszani, ellenőrizze az
internetkapcsolatot

Ha a "Skytune
not ready",
amikor a Skytune
van kiválasztva.

• Próbálja meg lejátszani a listát az
Előzmények vagy a Kedvenc alatt. Ha
egyiket sem képes lejátszani, ellenőrizze az
internetkapcsolatot, és hogy az ugyanahhoz
a hálózathoz csatlakozó más eszközök
működnek-e. Ahhoz, hogy a Kedvencek
listája és az Előzmények lejátszhatók-e,
kapcsolja ki és be a rádiót, hogy lássa. Ha a
probléma továbbra is fennáll, kérjük,
forduljon hozzánk további segítségért.

Nincs DAB /
FM vétel

• Kérjük, hajtsa végre a „Gyári
visszaállítást” a rádión a főmenüben
a Konfiguráció alatt, és húzza ki az
antennát. Próbáljon más
hosszúságot használni az antennán
és változtasson az irányon.
Vigye közel a rádiót az ablakhoz.

Nincs hang
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A DAB / FM rádió
vétele gyenge

• A jobb vétel érdekében állítsa be az
antenna hosszát / irányát.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e a rádióhoz
túl közel más elektromos berendezés,
ami interferenciát okozna.

• Állítsa be a hangerőt.
• Ellenőrizze, hogy le van-e állítva az
internetes rádió lejátszása. A
lejátszáshoz nyomja meg az OK

gombot.
• DAB és FM módban ellenőrizze, hogy
némítva van-e, nyomja meg az OK
gombot a némítás megszüntetéséhez.



1. Ha az Internet Radio folyamatosan pufferolja a rádióállomást:
Az Internetes Rádió az adatokat a rádióállomásról sugározza szélessávú
kapcsolaton keresztül. Ha a szélessávú kapcsolatán magas a hibaarány,
vagy a kapcsolat szakaszos, akkor az Internet Rádió szünetel, amíg a
kapcsolat helyre nem áll és elegendő adatot nem kap az újrakezdéshez.
Ha az internetes rádió folyamatosan leáll, ellenőrizze a modemet, hogy a
szélessávú vonal ne szenvedjen magas hibaarányt, vagy
megszakadásokat. Ha ezeket a problémákat tapasztalja, akkor
kapcsolatba kell lépnie az internet szolgáltatójával.

2. Mi az a pufferelés?
Stream lejátszásakor az Internet Rádio / Média lejátszó letölti a
kis mennyiségű adatfolyamot a lejátszás megkezdése előtt. Ezt arra
használja, hogy kitöltse az adatfolyam bármely hiányosságát, amely
akkor fordulhat elő, ha az internet vagy a vezeték nélküli hálózat terhelt.
Az Internet Rádio számítógépről sugározza a műsort amit hallgat. Ha
egy adatfolyam blokkolva van, vagy internetes torlódás tapasztalható
átvitel közben az megállíthatja / befolyásolhatja a lejátszás minőségét.
Ebben az esetben ellenőrizze az internetkapcsolat sebességét - annak
gyorsabbnak kell lennie, mint a stream sebessége.

3. A rádióm működik, de egyes állomásokat nem lehet lejátszani.
A probléma oka lehet az alábbiak közül egy vagy több:
a. A rádió már nem sugároz.
b. A rádióállomás elérte a megengedett legnagyobb egyidejű hallgatók
számát.
c. A rádió megváltoztatta a stream elérését, és a kapcsolat már nem
érvényes.
d. A rádió ebben a napszakban nem sugároz (nem minden állomás
sugároz a nap 24 órájában).
e. A rádió és a rádióállomás szerver közötti internetkapcsolat túl lassú
vagy instabil ahhoz, hogy támogassa a stream folyamatos adatátvitelét.
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Technikai Specifikáció

Model: MA-26
Teljesítmény felvétel: 5V/1A
Tápfeszültség: 100-240V~50/60Hz
Vezetéknélküli hálózat: IEEE802.11b/g/n
Vezeték nélküli hálózat frekvencia tartománya: 2412 - 2484 MHz
Vezeték nélküli átviteli teljesítmény: Tipikus átviteli teljesítmény 14 dBm
(72.2 Mbps); 20 dBm (11b mode)
Biztonsági protokoll: WEP/WPA/WPA2
Bluetooth verzió: V4.2 BR/EDR compliant
Bluetooth frekvenica: 2.4 GHz
Bluetooth hatótáv: 10 meters maximum
Bluetooth átviteli teljesítmény: 0 dBm
DAB frekvencia tartomány: 174.928MHz (5A) - 239.200MHz (13F)
Támogatja a DAB ls DAB+ -t is
FM frekvencia tartomány: 87.5-108MHz
Beépített akkumulátor: 2000mAh
Audio kimenet: jack 3.5 mm
Teleszpos antenna
Méretek:: 163 x 44 x 88 mm
Megjegyzés: A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat
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