
 

 
 

  

  
   

 



 

 

Technická Data 

Digitální rádio DAB 
 

DAB+ 
 

FM Internet 
  

Spotify 
- 

Připojení WiFi 2,4GHz (b/g/n) / 5GHz (a/n), Bluetooth® 

Displej 2.5" Liquid Crystal Display (LCD) 

Enkrypce WEP, WPA, WPA2, WPS 

Příkon 12 V 1,0 A 

Spotřeba energie Činnost max. 12 W Pohotovostní režim  < 1 W 

Frekvenční rozsah DAB/DAB+ 174–240 MHz FM 87.5–108 MHz 

Vstup a výstup Zásuvka stejnosměrného proudu, sluchátka 3,5 mm, port pro aktualizaci 

Předvolby DAB/DAB+:  30  FM: 30                               IR: 30 

Jazyky uživatelského 
rozhraní 

Čeština, angličtina, dánština, holandština, němčina, finština, francouzština, 
italština, norština, polština, portugalština, slovenština, španělština, švédština, 
turečtina 

Obsah balení „DIR3020“ digitální rádio, síťové napájení, návod k použití 

Rozměry (ŠxVxH) 30 x 11,5 x 12 cm 

Hmotnost 1.6 kg 
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Operativní instrukce 
Ovládání a displej 

 A: Přední část 

1  Předvolby 1-4 

2  [SPUSTIT]  

3  [PAMĚŤ]  

4  [MENU/NASTAVENÍ]  

5  [ZTLUMIT]  

6  [INFO] 

7  [ZPÁTKY]  

8 
 [REŽIM] 

9  [POTVRDIT/HLASITOST] 

10  Displej 

    B: Zadní část 

1 DC IN Síťové napájení 

2  Zásuvka pro sluchátka 

3  Konektor pro 
aktualizaci 

4  Teleskopická anténa 
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Děkujeme, že jste si vybrali produkt Hama. 
Udělejte si čas a přečtěte si úplně následující 
pokyny a informace. Uschovejte tyto pokyny 
na bezpečném místě pro budoucí použití. 
Pokud zařízení prodáváte, předejte tento 
návod k obsluze novému vlastníkovi.  
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1. Vysvětlení výstražných symbolů a 

poznámek 

Výstraha 
Tento symbol se používá k označení 
bezpečnostních pokynů nebo k upoutání vaší 
pozornosti na konkrétní nebezpečí a rizika. 
Poznámka 
Tento symbol se používá k označení dalších 
informací nebo důležitých poznámek. 
Riziko elektrického šoku 
Tento symbol označuje součásti produktu 
napájené nebezpečným napětím dostatečné 
velikosti, aby představovalo riziko úrazu 
elektrickým proudem. 
 
2. Obsah balení 

• Digitální rádio DIR3020 
• AC / DC adaptér 
• Rychlý průvodce 
 
3. Bezpečnostní poznámky 

• Produkt je určen pouze pro soukromé, 
nekomerční použití. 
• Nepoužívejte výrobek v bezprostřední 
blízkosti tepla, jiných zdrojů tepla nebo na 
přímém slunečním světle. 
• Chraňte výrobek před nečistotami, vlhkostí 
a přehřátím a používejte ho pouze v suchých 
místnostech. 
• Stejně jako u všech elektrických zařízení by 
toto zařízení mělo být uchováváno mimo 
dosah dětí. 
• Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a 
údržbu by děti neměli provádět bez dozoru. 
• Nepoužívejte výrobek v oblastech, kde 
nejsou povoleny elektronické výrobky. 
• Buďte ohleduplní. Vysoká hlasitost může 
rušit. 
• Chraňte výrobek před pádem a nárazy. 
• Nepoužívejte výrobek mimo limity napájení 
uvedené v technických údajích. 
• Obal uchovávejte mimo dosah dětí kvůli 
riziku udušení. 

• Obal zlikvidujte v souladu s místně 
platnými předpisy. 
• Zařízení žádným způsobem neupravujte. 
V opačném případě zaniká záruka. 
 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
• Neotvírejte zařízení a nepoužívejte, pokud 
se poškodí. 
• Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený 
napájecí adaptér nebo napájecí kabel. 
• Nepokoušejte se výrobek sami opravovat. 
Veškeré servisní práce nechejte na 
kvalifikovaných odbornících. 
 
4. Informace a poznámky, než začnete 

  Poznámka 
• Pro nejlepší příjem zajistěte, aby byla 
anténa zcela vysunuta svisle. 
• V případě potřeby vyzkoušejte různé 
polohy, abyste dosáhli nejlepšího příjmu. 
 
Síťové připojení / Příprava připojení k 
internetu 
Toto rádio můžete připojit k místní síti, 
a dokonce přistupovat k domovským 
serverům nebo jiným autorizovaným 
zdrojům. Pro příjem internetového rádia je v 
síti také vyžadováno připojení k internetu. 
WLAN připojení (bezdrátová síť) 
• Ujistěte se, že je router zapnutý, funguje 
správně a že je připojen k internetu. 
• Aktivujte funkci WLAN routeru, pokud ještě 
není aktivována. 
• Pokud jde o správné fungování připojení 
WLAN, řiďte se provozními pokyny routeru. 
 
Poznámka 
Používejte pouze originální příslušenství 
(nebo: příslušenství schválené společností 
Hama), aby nedošlo k poškození produktu. 
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5. Začínáme 

Rádio – připojení a spuštění 
Připojte napájecí zdroj k síťové přípojce (1) 
na zadní straně rádia. 
Připojte síťový kabel do správně 
nainstalované síťové zásuvky. Napájecí 
jednotka je vhodná pro síťová napětí mezi 
100 a 240 V, a je tedy provozovatelná téměř 
na jakékoli střídavé elektrické síti. Mějte na 
paměti, že může být zapotřebí adaptér pro 
konkrétní zemi. Příslušný výběr produktů 
Hama najdete na www.hama.com. 
 
Poznámka 
• Připojte výrobek pouze do zásuvky 
schválené pro zařízení. 
• Pokud používáte prodlužovací kabel s více 
zásuvkami, ujistěte se, že celkový příkon 
všech připojených zařízení nepřekračuje jeho 
maximální propustnost. 
• Elektrická zásuvka musí být vždy snadno 
přístupná. 
• Pokud nebudete výrobek delší dobu 
používat, odpojte jej od elektrické sítě. 
Jakmile je produkt připojen k elektrické síti, 
provede se inicializace. Rádio se zapne. 
 

Obecné pokyny k použití 
Poznámka 
• Pokud má být proveden výběr mezi 
položkami nabídky (například ANO nebo NE), 
má aktuálně vybraná volba světlé pozadí. 
• V nabídkách nabízejících řadu různých 
možností (jazyk, aktualizace atd.) Je aktuálně 
vybraná možnost označena hvězdičkou (*). 

 
Navigace a ovládací prvky 
• Otáčením 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] vyberte 
mezi položkami nabídky. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 

• Po stisknutí tlačítka zástupce přejděte mezi 
položkami nabídky pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
 
Nastavení / ztlumení hlasitosti 
• Hlasitost můžete zvýšit (vpravo) nebo snížit 
(vlevo) odpovídajícím otočením 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9). 
 Stisknutím [     ] (5) ztlumíte rádio. 
• Opětovným stisknutím [     ] (5) obnovíte 
hlasitost na hodnotu před vypnutím rádia. 
Zadávání hesel, hledaných výrazů atd. 
• Otáčením 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] vyberte 
každé následující písmeno a číslici a každou 
volbu potvrďte stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Chcete-li provést opravy, vyberte [BKSP / 
<-] a potvrďte. Poslední zadání je 
odstraněno. 
• Chcete-li vstup zrušit, vyberte [ZRUŠIT] a 
potvrďte. 
• Po dokončení zadávání vyberte [OK] a 
potvrďte pro dokončení. 
 
Dodatečné informace 
V závislosti na provozním režimu a 
dostupných stanicích se stisknutím [      ] (6) 
zobrazí další informace: 
• Popis 
Označuje rozhlasovou stanici, aktuální 
program, obsah, předměty atd. 
 
• Žánr 
Zobrazí se žánr (hudební styl) stanice. 
 
• Spolehlivost / síla signálu 
• Bitová rychlost 
Zobrazí se aktuálně přijímaná digitální bitová 
rychlost přijímané stanice. 
 
• Informace o kanálu  
• Aktuální čas  
• Dnešní datum 
 
Zapnutí / vypnutí / pohotovostní režim 

http://www.hama.com/
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• Stisknutím [  ] (2) zapnete nebo vypnete 
zařízení (pohotovostní režim). 
• Chcete-li zařízení zcela vypnout, odpojte jej 
od napájení. 

 

6. Hlavní nabídka / režimy 

Toto zařízení podporuje příjem rádia přes 
internet, DAB/DAB+ a FM. 
Hlavní nabídka obsahuje různé provozní 
režimy a další možnosti, které jsou 
vysvětleny samostatně v následujících 
kapitolách: 
7. Internetové rádio 
8. DAB 
9. FM 
10. Bluetooth®  
11. Spánek 
12. Budíky 
13. Systémové nastavení 
 
Opakovaným stisknutím [M] (8) vyberte z 
dostupných provozních režimů. 
Během přehrávání se aktuální provozní režim 
zobrazí na levém horním okraji obrazovky. 
 
7. Internetové rádio 

Poznámka 
V případě potřeby je možné změnit 
poskytovatele, aby byly k dispozici všechny 
funkce produktu. 
 
V hlavní nabídce nebo po opakovaném 
stisknutí [M] aktivujte v rádiu režim Internet 
(internetové rádio). 
 

7.1 Hledání stanice 
Toto rádio nabízí různé způsoby vyhledávání 
stanic. 
• K procházení jednotlivými vyhledávacími 
funkcemi a jejich možnostmi použijte 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Jakmile najdete stanici, která se vám líbí, 
potvrďte ji stisknutím 

[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. Rádio 
začne přehrávat vybranou stanici. 
 

7.1.1 Hledání podle země nebo regionu 
Chcete-li vyhledat stanici podle kontinentu, 
země a regionu, postupujte následovně: 

• Stisknutím [  ] (4) otevřete nabídku 
Nastavení. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) 
přejděte na položku nabídky „Seznam 
stanic“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Stanice“. 
Výběr potvrďte stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
Jakmile omezíte výsledky na určitou zemi 
nebo region, vyberte stanici ze seznamu 
seřazeného podle žánru. 
 

7.1.2 Hledání podle žánru 
Chcete-li vyhledat stanici určitého žánru 
nebo zaměření předmětu, postupujte 
následovně: 
• Stisknutím [ ] (4) otevřete nabídku 
Nastavení. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) 
přejděte na položku nabídky „Seznam 
stanic“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Stanice“. 
Výběr potvrďte stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
Jakmile omezíte výsledky na určitý žánr, 
vyberte stanici ze seznamu všech 
dostupných stanic nebo z předem vybraného 
seznamu nebo ze seznamu seřazeného podle 
země. 
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7.1.3 Hledání podle jména 
Pokud znáte název požadované stanice, 
můžete ji vyhledat přímo: 
• Stisknutím [ ] (4) otevřete nabídku 
Nastavení. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) 
přejděte na položku nabídky „Seznam 
stanic“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Stanice“. 
Výběr potvrďte stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Hledat 
stanice“. Výběr potvrďte stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
Na vstupní obrazovce zadejte celý název 
nebo část a spusťte vyhledávání stisknutím 
[OK]. Zobrazí se seznam všech dostupných 
stanic, jejichž názvy obsahují hledaný výraz. 
 

7.1.4 Oblíbené stanice 
Výběr nejpopulárnějších stanic najdete 
následovně: 
• Stisknutím [ ] (4) otevřete nabídku 
Nastavení. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) 
přejděte na položku nabídky „Seznam 
stanic“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Stanice“. 
Výběr potvrďte stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Oblíbené 
stanice“ a vyberte preferovanou stanici. 

7.1.5 Nové stanice 
Stanice, které byly nedávno přidány do 
databáze, najdete následovně: • Stisknutím 
[ ] (4) otevřete nabídku Nastavení. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) 
přejděte na položku nabídky „Seznam 
stanic“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Stanice“. 
Výběr potvrďte stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na 
Položka nabídky „Nové stanice“ a vyberte 
preferovanou stanici. 
 

7.1.6 Místní stanice 
Chcete-li vyhledat stanice z vlastní země 
(země, ve které se aktuálně nachází rádio), 
postupujte následovně: 
• Stisknutím [ ] (4) otevřete nabídku 
Nastavení. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) 
přejděte na položku nabídky „Seznam 
stanic“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Místní 
<Země>“. Výběr potvrďte stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na požadovanou stanici. 
 
Poznámka 
Nahraďte položku <Země> zemí, ve které se 
aktuálně nacházíte. 
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Tento místní seznam můžete filtrovat podle 
žánru nebo vybrat z předem vybraného 
seznamu. 
 

7.2 Podcasty 
Podcasty jsou programy na různá témata a 
zahrnují například talk show, novinky a 
mnoho dalšího. Podcasty lze stáhnout z 
internetu. Obvykle je k dispozici přibližně 10 
000 programů. Podobně jako rozhlasové 
stanice umožňuje rádio filtrovat velké 
množství podcastů nebo hledat v celé 
databázi odpovídající výsledek. 
 

7.2.1 Hledání podle země nebo regionu 
Při hledání podcastu podle kontinentu, země 
a oblasti postupujte následovně: 
• Stisknutím [ ] (4) otevřete nabídku 
Nastavení. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) 
přejděte na položku nabídky „Seznam 
stanic“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Podcasty“. 
Výběr potvrďte stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Umístění“ a 
vyberte preferovanou stanici. 
Jakmile omezíte výsledky na určitou zemi 
nebo region, vyberte stanici ze seznamu 
všech stanic nebo ze seznamu seřazeného 
podle žánru. 
 

7.2.2 Vyhledávání podle formátu (předměty 
nebo kategorie) 

Při hledání podcastu podle kontinentu, země 
a oblasti postupujte následovně: 
• Stisknutím [ ] (4) otevřete nabídku 
Nastavení. 

• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) 
přejděte na položku nabídky „Seznam 
stanic“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Podcasty“. 
Výběr potvrďte stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Žánr“ a 
vyberte preferovanou stanici. 
 

7.2.3 Hledání podle jména 
Pokud znáte název požadovaných podcastů, 
můžete jej vyhledat přímo: 

• Stisknutím [ ] (4) otevřete nabídku 
Nastavení. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) 
přejděte na položku nabídky „Seznam 
stanic“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Podcasty“. 
Výběr potvrďte stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Hledat 
podcasty“. 
Na vstupní obrazovce zadejte celý název 
podcastu nebo jeho část a klepnutím na [OK] 
spusťte vyhledávání. Zobrazí se seznam 
všech dostupných podcastů, jejichž jména 
obsahují vyhledávací klíč. 
 

7.3 Poslední stanice 
Rádio uloží poslední poslouchané stanice a 
podcasty do vlastního seznamu. Seznam 
zobrazíte takto: 
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• Stisknutím [ ] (4) otevřete nabídku 
Nastavení. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) 
přejděte na položku nabídky „Poslední 
stanice“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
 

7.4 Oblíbené (místní) 
Pro rychlý a přímý přístup můžete uložit až 
30 svých oblíbených stanic. 
 

7.4.1 Přiřazení oblíbených stanic (Předvolby) 
• Nastavte stanici, kterou chcete uložit jako 
oblíbenou stanici. 
• Jakmile stanice začne hrát, stiskněte a 
podržte příslušné tlačítko po dobu asi 3 
sekund. 
• Výběr bude potvrzen na displeji s nápisem 
„Předvolba (1-4, v závislosti na klávesové 
zkratce) uložena“. 
• Během přehrávání se přednastavený 
paměťový slot zobrazuje na pravém okraji 
obrazovky. 
 
Poznámka 
Oblíbené položky nelze smazat pouze 
přepsat. Pokud je zaplněno všech 30 
paměťových slotů stanic a chcete uložit 
novou stanici, vyberte jeden z obsazených 
slotů. Stanice v tomto slotu bude přepsána 
novou stanicí. 
 

7.4.2 Vyvolání předvoleb tlačítek zástupců 
Chcete-li vyvolat přednastavenou stanici, 
stiskněte příslušné tlačítko zkratky (2-5). 
 

7.4.3 Přiřazení seznamu předvoleb (1-30) 
• Nastavte stanici, kterou chcete uložit jako 
oblíbenou stanici. 
• Pokud stanici přehráváte, stiskněte a 

podržte [ ] (3) po dobu přibližně. 3 
sekundy, dokud se neotevře seznam 
předvoleb. 

• Přejděte do upřednostňovaného 
paměťového slotu a potvrďte výběr 
stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9). 
• Výběr bude potvrzen na displeji s nápisem 
„Předvolba (1–30, v závislosti na úložném 
prostoru) uložena“. 
7.4.4 Vyvolání stanice ze seznamu 
předvoleb (1-30) 

• Stisknutím [ ] vyvoláte seznam předvoleb. 
• Pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9) 
přejděte na preferovanou stanici a potvrďte 
výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
7.5 Oblíbené 
7.5.1 Přidávání stanic a vytváření vlastních 
seznamů oblíbených (vyžaduje webový 
prohlížeč) 
Toto rádio má místně uložený seznam stanic, 
který vám umožňuje vytvářet vlastní 
seznamy stanic a přidávat nové stanice sami. 
Chcete-li použít tuto možnost, potřebujete 
smartphone, tablet nebo počítač, který je ve 
stejné síti a má webový prohlížeč. 
 
Poznámka 
Rádio musí být připojeno k místní síti nebo k 
internetu a musí mít platnou adresu IP. 
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7.5.2 Vyvolání administračního rozhraní 
Pro přístup do administračního rozhraní musíte nejdříve určit IP adresu rádia v místní síti. 
Chcete-li to provést, otevřete obrazovku Nastavení sítě, kterou najdete v části Nastavení systému – 
Nastavení internetu – Zobrazit nastavení. Nyní si poznamenejte adresu IP, která se tam zobrazuje. 
Alternativně lze IP adresu určit také z přehledu zařízení většiny routerů. 
Nyní otevřete internetový prohlížeč na smartphonu, tabletu nebo PC a zadejte adresu IP do řádku 
adresy prohlížeče. (např. http://192.168.2.100) 
Pokud byla IP adresa zadána správně, mělo by se otevřít rozhraní rádia.

 
 
V pravém horním rohu najdete podporované jazyky pro toto rozhraní. Z nabídky zde vyberte 
požadovaný jazyk. 
7.5.3 Přidejte své vlastní stanice 
Chcete-li přidat nebo upravit oblíbenou položku, klikněte na Změnit. Úložné prostory správy webu 
odpovídají prostorům rádia. Změny v rádiu nebo ve webovém rozhraní jsou zobrazeny odpovídajícím 
způsobem.  
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Přidaná stanice se nyní zobrazí v seznamu oblíbených rádia a na stránce přehledu webového portálu. 
Pro přístup ke stanici ze stránky přehledu stiskněte „Přehrát“.

 

 

 
 

 
  

Chcete-li vymazat uloženou stanici, stiskněte tlačítko „Změnit“ a poté „Odebrat“ 

Úložné prostory odpovídají úložným prostorům internetového rádia 

Chcete-li upravit nebo přidat novou stanici, vyplňte pole „Název“ a „URL“ a uložte změnu. 
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8. Digitální rádio (DAB / DAB +) 

Rádio přijímá všechny zavedené digitální rádiové 
frekvence v rozsahu 174 MHz až 240 MHz 
(pásmo III, kanál 5A až 13F). 
V hlavní nabídce nebo po opakovaném stisknutí 
[M] aktivujte na rádiu provozní režim DAB (DAB 
rádio). 
 

8.1 Hledání / Automatické vyhledávání 
Automatické vyhledávání kanálů DAB vyhledá 
dostupné pásmo DAB pásma III. Po vyhledávání 
stanic jsou všechny nerušené stanice uloženy v 
abecedním pořadí. V seznamu stanic se zobrazí ? 
před názvy stanic nalezených během 
předchozího vyhledávání, ale které aktuálně 
nelze najít. 
Automatické vyhledávání stanic DAB se spustí 
automaticky při prvním spuštění režimu DAB; 
indikuje to Skenování… a stavový řádek na 
displeji. 
 
Chcete-li znovu zahájit vyhledávání, postupujte 
následovně: 

• Stisknutím [ ] (4) otevřete nabídku Nastavení. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
(9) přejděte na položku nabídky „Skenovat“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Počkejte, až bude proces hledání dokončen. 
• Dostupné stanice se nyní zobrazí v seznamu 
stanic. 
 

8.2 Seznam stanic 
Seznam stanic můžete kdykoli vyvolat v režimu 
DAB. 
Postupujte takto: 
• Stisknutím [ ] (7) během přehrávání můžete 
procházet dostupnými stanicemi ve vzestupném 
abecedním pořadí pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Zařízení spustí přehrávání automaticky. 

 
 

 
Poznámka 
Seznam stanic obsahuje všechny stanice, které 
byly nalezeny při posledním vyhledávání stanic. 
Lze spustit další vyhledávání stanic – jak je 
popsáno v 9.1 Vyhledávání/Automatické 
vyhledávání. Kvalita příjmu stanice závisí na 
faktorech, jako je počasí, umístění a orientace 
antény. Pokud stanice uvedená v seznamu stanic 
není k dispozici, můžete pomoci změnou 
orientace antény nebo umístění rádia. Stanice, 
které nejsou k dispozici, lze odstranit ze 
seznamu stanic, jak je popsáno v části 9.3 
Upravit seznam stanic. 

 
8.3 Upravit seznam stanic 

Chcete-li odebrat stanice, které se právě 
nenacházejí v oblasti příjmu, ze seznamu stanic 
postupujte následovně: 

• Stisknutím [ ] (4) otevřete nabídku Nastavení. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
(9) přejděte na položku nabídky „Odstranit 
neplatné“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
 
Pokud odpovíte ANO, budou všechny aktuálně 
nedostupné stanice odstraněny ze seznamu 
stanic. 
Poznámka 
Aby byl seznam stanic aktuální, doporučujeme 
jej pravidelně aktualizovat úplným vyhledáváním 
stanic (viz 9.1 Hledání/Automatické 
vyhledávání). 
 

8.4 Předvolby 
Pro rychlý a přímý přístup můžete uložit až 30 
svých oblíbených stanic. 

8.4.1 Přiřazení zkratkových tlačítek předvoleb 
• Nastavte stanici, kterou chcete uložit jako 
předvolbu oblíbené stanice. 
• Jakmile stanice začne hrát, stiskněte a podržte 
příslušné tlačítko po dobu přibližně 3 sekund. 
• Výběr bude potvrzen na displeji s nápisem 
„Předvolba (1-4, v závislosti na klávesové 
zkratce) uložena“. 
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• Během přehrávání se přednastavený paměťový 
slot zobrazuje na pravém okraji obrazovky. 
 
Poznámka 
Oblíbené položky nelze smazat. Pokud je 
zaplněno všech 30 paměťových slotů stanic a 
chcete uložit novou stanici, vyberte jeden z 
obsazených slotů. Stanice v tomto slotu bude 
přepsána novou stanicí. 
 

8.4.2 Spustit uloženou oblíbenou stanici 
Chcete-li vyvolat přednastavenou stanici, 
stiskněte příslušné tlačítko zkratky (2-5). 
 

8.4.3 Přiřazení seznamu předvoleb 
• Nastavte stanici, kterou chcete uložit jako 
předvolbu oblíbené stanice. 
• Pokud stanice přehrává, stiskněte a podržte 

[ ] (3) po dobu přibližně. 3 sekundy, dokud se 
neotevře seznam předvoleb. 
• Přejděte do upřednostňovaného paměťového 
slotu a potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Výběr bude potvrzen na displeji s nápisem 
„Předvolba (1–30, v závislosti na úložném 
prostoru) uložena“. 

8.4.4 Přehrání stanice ze seznamu oblíbených 

• Stisknutím [ ] zvolíte seznam oblíbených. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na preferovanou stanici a potvrďte 
výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 

8.5 DRC Dynamic Range Control (Dynamické 
ovládání hlasitosti) 

Některé síťové rozhlasové stanice DAB podporují 
funkci ovládání hlasitosti, která se aktivně 
projeví během přehrávání. Pokud se hlasitost 
náhle zvýší, DRC ji automaticky sníží. Pokud 
hlasitost náhle ztichne, DRC ji automaticky zvýší. 
 
Vysoké DRC: velké vyrovnání různých hlasitostí. 
Silná komprese může slyšitelně snížit dynamiku 
hudby. 

Nízké DRC: částečné vyrovnání různých 
hlasitostí. Jemnější komprese bez přílišné ztráty 
dynamiky. 
DRC vypnuto: žádné vyrovnání hlasitostí. 
 
Nastavení provedete následujícím způsobem: 
• Stisknutím [ ] (4) otevřete nabídku Nastavení. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
(9) přejděte na položku nabídky „DRC“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] a vyberte 
preferované nastavení. 
 

8.6 Posloupnost stanic 
Rádio standardně třídí stanice do abecedního 
pořadí. Můžete také třídit podle síly signálu nebo 
souboru. Chcete-li změnit pořadí řazení, 
postupujte následovně: 

• Stisknutím [ ] (4) otevřete nabídku Nastavení. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
(9) přejděte na položku nabídky „Pořadí stanice“. 
• Vyberte mezi „Abecední“, „Soubor“ a 
„Platné“ a potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
 
9. FM 

V hlavní nabídce nebo po opakovaném stisknutí 
[M] aktivujte na rádiu provozní režim FM (FM 
rádio). 
Stanice, které poskytují další informace týkající 
se stanice a programu, jsou na displeji 
zvýrazněny ikonou RDS (Radio Data System). 
Tyto dodatečné informace se zobrazí stisknutím 
[      ]. 

9.1 Nastavení skenování 
Nastavení vyhledávacího běhu umožňuje určit, 
zda jsou během automatického vyhledávacího 
procesu ignorovány stanice s nízkou intenzitou 
signálu. Postupujte následovně: 
• Stisknutím [ ] (4) otevřete nabídku Nastavení. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
(9) přejděte na položku nabídky „Nastavení 
skenování“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
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• Chcete-li, aby se vyhledávání zastavilo pouze 
na stanicích s vysokou intenzitou signálu, 
vyberte Pouze silné stanice. Jinak se vyhledávání 
zastaví na každé stanici, pro kterou je přijat 
signál. 
Poznámka 
Ve výchozím nastavení je vybrána metoda 
„Pouze silné stanice“. 
 
9.2 Hledání / Automatické vyhledávání 
• Stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
spusťte vyhledávání stanic. 
• Rádio zastaví vyhledávání a spustí přehrávání, 
jakmile najde stanici. 
• Stiskněte znovu 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] pro 
pokračování v hledání, dokud nenajdete další 
stanici. 
 

9.3 Ruční vyhledávání stanic 
Když provedete nastavení stanice ručně, můžete 
sami definovat požadovanou frekvenci a naladit 
stanice, které byly během automatického 
vyhledávání stanic ignorovány, protože jejich 
signál byl příliš slabý. 
• Stisknutím [zpět] přepnete na manuální 
nastavení stanice. 
• Otáčejte [potvrdit/ovládání] (vlevo: - 0,05 MHz 
/ vpravo: + 0,05), dokud neuvidíte požadovanou 
frekvenci. Chvíli počkejte, než začne přehrávání 
přijatého signálu stanice. 
• Nyní znovu stiskněte [zpět], abyste opustili 
manuální nastavení stanice. 
 

9.4 Předvolby (oblíbené) 
Pro rychlý a přímý přístup můžete uložit až 30 
svých oblíbených stanic. 
 

9.4.1 Přiřazení předvoleb 
• Nastavte stanici, kterou chcete uložit jako 
předvolbu oblíbené stanice. 
• Jakmile stanice začne hrát, stiskněte a podržte 
příslušné tlačítko zástupce po dobu asi 3 sekund. 
• Výběr bude potvrzen na displeji s nápisem 
„Předvolba (1-4, v závislosti na klávesové 
zkratce) uložena“. 

• Během přehrávání se přednastavený paměťový 
slot zobrazuje na pravém okraji obrazovky. 
 
Poznámka 
Oblíbené položky nelze smazat. Pokud je 
zaplněno všech 30 paměťových slotů stanic a 
chcete uložit novou stanici, vyberte jeden z 
obsazených slotů. Stanice v tomto slotu bude 
přepsána novou stanicí. 
 

9.4.2 Předvolby tlačítek 
Chcete-li spustit oblíbenou stanici, stiskněte 
příslušné tlačítko (2-5). 
 

9.4.3 Přiřazení seznamu oblíbených 
• Nastavte stanici, kterou chcete uložit jako 
předvolbu oblíbené stanice. 
• Pokud stanici přehráváte, stiskněte a přidržte 

[ ] (3) po dobu cca. 3 sekundy, dokud se 
neotevře seznam oblíbených. 
• Přejděte do upřednostňovaného paměťového 
slotu a výběr potvrďte stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] (9). 
• Výběr bude potvrzen na displeji s nápisem 
„Předvolba (1–30, v závislosti na úložném 
prostoru) uložena“. 

9.4.4 Přehrání stanice ze seznamu oblíbených 

• Stisknutím [ ] vyvoláte seznam předvoleb. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
(9) přejděte na preferovanou stanici a potvrďte 
výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
 

9.5 Nastavení zvuku 
U některých stanic se slabým signálem lze kvalitu 
mírně zlepšit jejich přehráváním v mono kvalitě. 
Tuto funkci můžete povolit v nabídce a rádio se 
při nízké kvalitě signálu automaticky přepne na 
mono příjem. Chcete-li změnit nastavení zvuku, 
postupujte následovně: 
• Stisknutím [ ] (4) otevřete nabídku Nastavení. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
(9) přejděte na položku nabídky „Nastavení 
zvuku“. 
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• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] a vyberte 
preferované nastavení. 

 
10. Bluetooth® 

Svůj koncový přístroj můžete spárovat s rádiem 
pomocí Bluetooth a použít jej jako přehrávací 
zařízení. Přehrávání můžete ovládat přímo na 
koncovém zařízení. Hlasitost můžete nastavit 
i na rádiu. 
 
Poznámka – Bluetooth® 
• Zkontrolujte, zda vaše mobilní zařízení 
(smartphone, tablet PC atd.) Podporuje 
Bluetooth®. 
• Pamatujte, že maximální dosah pro Bluetooth® 
je 10 metrů bez překážek, jako jsou stěny, lidé 
atd. 
• Připojení Bluetooth® může být rušeno jinými 
zařízeními Bluetooth® připojenými v okolí. 
• Rádio je možné připojit pouze k jednomu 
zařízení. 
• Pamatujte, že kompatibilita závisí na 
podporovaných profilech Bluetooth® a na 
použitých verzích Bluetooth®. (viz Technické 
údaje, návod k použití používaného koncového 
zařízení) 
 
Po opakovaném stisknutí [MODE] aktivujte 
provozní režim Bluetooth®: 
 

 
 
 
10.1 Párování BIuetooth® 

• Ujistěte se, že je vaše koncové zařízení 
podporující Bluetooth zapnuté a Bluetooth® je 
aktivováno. 
• Aktivujte provozní režim Bluetooth® na rádiu 
opakovaným stisknutím [MODE]: 
 
 
 
 

Chcete-li spárovat rádio se zdrojovým zařízením, 
přejděte do nabídky nastavení Bluetooth® a 
aktivujte párování pomocí položky nabídky 
„Spárovat nové zařízení“. 
• Otevřete nastavení Bluetooth® na svém 
koncovém zařízení a počkejte, dokud se v 
seznamu nalezených zařízení Bluetooth® 
neobjeví DIR3020BTMBT. 
• Je-li to nutné, začněte ve svém koncovém 
zařízení hledat zařízení Bluetooth®. 
• Vyberte DIR3020BTMBT a počkejte, až bude 
rádio uvedeno jako připojené v nastavení 
Bluetooth® na vašem koncovém zařízení. 
• Vaše koncové zařízení je také zobrazeno jako 
připojené na displeji rádia. 
• Spusťte a ovládejte přehrávání zvuku pomocí 
koncového zařízení. 
 
Poznámka – heslo Bluetooth® 
Některá koncová zařízení vyžadují pro připojení k 
jinému zařízení Bluetooth heslo. 
• Pokud vaše koncové zařízení požaduje heslo 
pro připojení k rádiu, zadejte 0000. 
 

10.2 Automatické připojení Bluetooth® 
• Koncová zařízení již spárovaná s rádiem se 
automaticky ukládají do rádia. 
 
Poznámka – spojení je narušeno 
Po spárování rádiového a koncového zařízení se 
automaticky naváže spojení. Pokud se připojení 
Bluetooth® nenaváže automaticky, zkontrolujte 
následující: 
• Zkontrolujte nastavení Bluetooth® vašeho 
koncového zařízení a zkontrolujte, zda je 
připojen DIR3020BTMBT. Pokud ne, opakujte 
kroky uvedené v části Párování Bluetooth®. 
• Zkontrolujte, zda jsou vaše koncové zařízení a 
rádio vzdáleny méně než 10 metrů. Pokud ne, 
posuňte je blíže k sobě. 
• Zkontrolujte, zda překážky nezhoršují dosah. 
Pokud ano, přesuňte zařízení blíže k sobě. 
 

[MODE] 

[MODE] 
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11. Spánek 

Rádio má funkci časovače, která přepne rádio do 
pohotovostního režimu po předem definované 
době bez ohledu na jeho provozní režim.  
• Stisknutím [ ] (4) otevřete nabídku Nastavení. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
(9) přejděte na položku nabídky „Hlavní 
nabídka“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Spánek“. 
• Hodnotu časovače můžete nastavit pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Potvrďte nastavení stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pokud je aktivován časovač vypnutí, je to na 
obrazovce přehrávání označeno [ ]. 

 
12. Budíky 

Rádio má dva individuálně nastavitelné časy 
budíku. 
 

12.1 Nastavení budíku 
K nastavení budíku můžete přistupovat 
následovně: 

• Stisknutím [ ] (4) otevřete nabídku Nastavení. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
(9) přejděte na položku nabídky „Hlavní 
nabídka“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Budíky“. 
Budíky 1 a 2 jsou konfigurovány shodně a 
umožňují uložení dvou samostatných časů 
budíku. Vyberte budík 1 nebo 2 a potvrďte výběr 
stisknutím [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
nastavte následující podrobnosti. 
 
Režim: 
Zvolte, kdy se má aktivovat budík: Vypnuto – 
Denně – Jednou – Pracovní dny – Víkendy 

Čas: 
Nejprve vyberte hodinu a poté minutu, kdy se 
má aktivovat budík. 
Režim: 
Nastavte, zda si přejete, aby vás budil výstražný 
tón, DAB, FM nebo internetové rádio. 
Program: 
Pokud jste vybrali internetové rádio/DAB/FM, 
zvolte stanici, se kterou chcete být probuzeni. 
Můžete si vybrat kterýkoli z 30 přednastavených 
slotů nebo Poslední poslouchaný. 
Hlasitost: 
Můžete nastavit hlasitost, při které má být zvuk 
budíku přehrán. Toto nastavení činí irelevantní, 
jak hlasitě jste naposledy poslouchali rádio. 
Ukládání: 
Výběrem možnosti Vypnuto/Zapnuto dokončete 
nastavení budíku. 
 
Poznámka 
Doporučuje se umožnit rádiu automatickou 
aktualizaci času. Tím je zajištěno, že čas bude 
vždy správný, i když dojde k oddělení napájení – 
například k výpadku proudu. 
 

12.2 Aktivace/deaktivace budíku 
• Potvrzením položky nabídky Uložit v nastavení 
budíku aktivujete budík. 
• Vypněte budík nastavením režimu na Vypnuto. 
 

12.3 Zastavení funkce budíku/odložení 

• Když se spustí budík, stisknutím [ ] jej 
zastavíte. 
• Když se spustí budík, stisknutím [NAVIGACE / 
VLOŽIT / HLASITOST] aktivujete odložení. 
• Budík se vypne na vybraný časový interval 
(5/10 minut) a poté se znovu spustí. 

 
13. Nastavení systému 

Všechna nastavení a přístup k důležitým 
informacím o rádiu můžete upravit v Nastavení 
systému. 
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13.1 Síť 
13.1.1 Průvodce sítí – Konfigurace internetového 
připojení 

Průvodce sítí vám pomůže nastavit připojení 
mezi rádiem a internetem. Další metody 
konfigurace a podrobné informace jsou následně 
zesíleny. 
• Průvodce sítí můžete spustit následujícím 
způsobem: 

• Stisknutím [ ] (4) přejděte do nastavení 
systému. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
(9) přejděte na položku nabídky „Síť“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Průvodce sítí“. 
• Po spuštění průvodce rádio vyhledá připojení 
WLAN (WiFi) a poté zobrazí seznam dostupných 
sítí. 
• Otáčením [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přepínáte mezi objevenými sítěmi. Ve spodní 
části seznamu jsou možnosti restartování 
vyhledávání („[Znovu prohledat]“) nebo 
konfigurace připojení sami („[Ruční 
konfigurace]“). 
• Pokud není vaše síť nalezena nebo není 
zobrazen identifikátor SSID (Service Set 
Identification, tj. Název vaší sítě), může být síť 
skrytá nebo mimo dosah. 
V takovém případě zkuste ruční konfiguraci. 
 

13.1.2 Bezdrátové připojení k síti (WLAN) 
V závislosti na síti existuje několik způsobů, jak 
se k ní připojit. 
Sítě podporující připojení pomocí WPS (Wi-Fi 
Protected Setup) jsou v seznamu označeny 
předponou „[WPS]“. Jiná připojení jsou buď 
otevřené sítě, nebo připojení chráněná pomocí 
PSK nebo Pre-Shared-Key. 
WPS/PSK/otevřené síťové připojení 
WPS umožňuje jednoduché, a přesto chráněné 
připojení rádia k síti. Pro tento účel jsou k 
dispozici dvě možnosti: 
Připojení lze nastavit pomocí PBC nebo 
PushButton Configuration nebo pomocí postupu 

PIN, ve kterém vás webové rozhraní routeru 
vyzve k zadání náhodně generované sekvence 
čísel. 
Nastavení PBC 
• Vyberte požadovanou síť. (Označeno 
předponou „[WPS ...]“) 
• V nabídce WPS vyberte možnost „Tlačítko“ a 
potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Stiskněte tlačítko WPS na routeru nebo 
aktuálním přístupovém bodu. To lze často 
provést také pomocí webového rozhraní. 
• Podrobnosti najdete v provozních pokynech 
routeru nebo přístupového bodu. 
• Jakmile byl proces zahájen na routeru nebo 
přístupovém bodu, rádio by mělo být schopné 
najít a připojit se k síti. 
• Alternativně lze nastavení PBC spustit z 
internetového nastavení rádia: 
• Stisknutím [ ] (4) přejděte do nastavení 
systému. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
(9) přejděte na položku nabídky „Síť“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Nastavení PBC 
WLAN“. 
 
Nastavení PIN 
• Vyberte požadovanou síť. (Označeno 
předponou „[WPS ...]“) 
• V nabídce WPS vyberte možnost PIN a 
potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Rádio generuje 8místný kód, který je nutné 
zadat do webového nebo uživatelského rozhraní 
routeru nebo přístupového bodu. 
• Podrobnosti o konfiguraci routeru nebo 
přístupového bodu najdete v příslušné příručce. 

 
Přeskočit konfiguraci WPS/Předsdílený klíč 
(PSK) 
• Vyberte položku „Přeskočit WPS“ a pokračujte 
zadáváním klíčů. 



 

 

17 

• V sítích, které nepodporují WPS, přejdete 
přímo k zadání klíče. 
• Na vstupní obrazovce zadejte celou klávesu a 
poté potvrďte tlačítkem OK. 
• Pokud byl klíč zadán správně, rádio se připojí k 
přístupovému bodu a naváže internetové/síťové 
připojení. 
Poznámka 
• Předsdílený klíč je často vytištěn na zadní 
straně routeru nebo přístupového bodu. 
• Při zadávání klíče si všimněte velkých písmen. 
 
Otevřená síť/nezabezpečená síť 
Poznámka 
• Doporučujeme proti navázání 
nezabezpečeného připojení a doporučujeme 
vám vždy chránit vaši síť před neoprávněným 
přístupem. 
• Pokud plánujete použít otevřenou síť, musíte ji 
vybrat ze seznamu dostupných sítí a potvrdit. 
Rádio se poté okamžitě připojí k přístupovému 
bodu. 
 

13.1.3 Ruční konfigurace síťového připojení 
(WLAN) 

• Chcete-li ručně nakonfigurovat síťové 
připojení, postupujte následovně: 

• Stisknutím [ ] (4) přejděte do nastavení 
systému. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Síť“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Ruční nastavení“. 
 
Ruční konfigurace bezdrátové sítě (WLAN) - 
povolení DHCP 
• Vyberte možnost „Bezdrátové připojení“. 
• Vyberte možnost „Povolit DHCP“. 
• Na vstupní obrazovce zadejte celý SSID (název 
sítě) a poté potvrďte tlačítkem OK. 
• Nyní vyberte bezpečnostní standard používaný 
sítí. Naleznete to v možnostech konfigurace 
routeru nebo přístupového bodu. 

• V závislosti na použitém šifrování bude možná 
nutné před připojením zadat síťový klíč. 
 
Ruční konfigurace bezdrátové sítě (WLAN) - 
deaktivace DHCP 
Tato metoda odpovídá konfiguraci s aktivním 
serverem DHCP (povolení ruční konfigurace 
bezdrátové sítě (WLAN) DHCP), musíte však 
také zadat informace o síti, jako je IP adresa, 
maska podsítě, adresa brány a DNS (primární a 
sekundární). Tyto informace najdete ve 
webovém rozhraní routeru nebo přístupového 
bodu, nebo pokud jsou tyto informace již 
správně zadány, můžete zadání potvrdit. Rádio 
se nyní pokusí navázat spojení. 
 

13.1.4 Zobrazit nastavení 
Zde najdete všechny klíčové informace o všech 
síťových připojeních, která rádio aktuálně 
používá nebo které byly nastaveny, např.: MAC 
adresa, oblast WLAN, povolení/zakázání DHCP, 
SSID, IP adresa, maska podsítě, adresa brány, 
DNS (primární / sekundární) atd. 

• Stisknutím [ ] (4) přejděte do nastavení 
systému. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
(9) přejděte na položku nabídky „Síť“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Zobrazit 
nastavení“. 
 

13.1.5 Síťový profil 
Rádio automaticky ukládá všechna úspěšná 
síťová připojení (profily). To znamená, že 
obnovení těchto připojení (například po 
odpojení rádia od zdroje napájení) nevyžaduje 
opětovné zadání informací o přístupu k síti. 
Chcete-li odstranit síťové profily jednotlivě, 
postupujte následovně: 

• Stisknutím [ ] (4) přejděte do nastavení 
systému. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
(9) přejděte na položku nabídky „Síť“. 
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• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Profil sítě“. 
• Vyberte síťový profil a odeberte jej stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/ODSTRANIT]. 
• Chcete-li odstranit síťový profil, potvrďte dotaz 
pomocí YES. 
• Aktuální profil nebo profil, který právě 
používáte, nelze odstranit. 
 
Poznámka 
• Před vydáním nebo prodejem rádia někomu 
jinému doporučujeme provést obnovení 
továrního nastavení. 
• Tímto způsobem zcela a trvale odstraníte 
všechny informace o síti a připojení uložené v 
zařízení. 
 
 

13.2 Nastavení času a data 
Chcete-li otevřít nastavení času, postupujte 
následovně: 

• Stisknutím [ ] (4) přejděte do nastavení 
systému. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
(9) přejděte na položku nabídky „Čas / Datum“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Automatická 
aktualizace“. 
 
Automatická aktualizace 
 
Aktualizace z internetu 
Zvolte tuto možnost pro automatické nastavení 
času a data z internetu. Nastavte časové pásmo 
vaší aktuální polohy (Nastavit časové pásmo) a 
případně zapněte automatické nastavení mezi 
letním a zimním časem (Letní čas -> ZAPNUTO). 
 
Aktualizace z DAB / FM 
Pokud je aktivována automatická úprava času a 
data, zařízení přijímá informace o čase a datu ze 
stanice prostřednictvím rádiové sítě 

FM/DAB/DAB +. To je nejlepší způsob, jak 
zajistit, aby hodiny běžely přesně a alarm se 
spustil ve správný čas, a to i po výpadcích 
proudu. 
 
Žádná aktualizace 
Čas a datum (DD-MM-RRRR) je třeba nastavit 
ručně; neprobíhá automatická kalibrace. 
 
Nastavení času/data 
Nastavte datum (DD-MM-RRRR) a čas (hh:mm) 
ručně pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
 
Formát 
Vyberte si mezi 12 a 24 hodinovým formátem. 
 

13.3 Jazyk 
Při prvním použití je výchozím jazykem rádia 
angličtina. Chcete-li změnit jazyk nabídky rádia, 
postupujte následovně: 

• Stisknutím [ ] (4) přejděte do nastavení 
systému. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Jazyk“. Výběr 
potvrďte stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
vyberte preferovaný jazyk systému. 
• Aktuálně zvolené nastavení jazyka je označeno 
hvězdičkou (*). 
 
Poznámka 
K dispozici jsou následující jazyky: 
Čeština, angličtina, dánština, holandština, 
němčina, finština, francouzština, italština, 
norština, polština, portugalština, slovenština, 
španělština, švédština a turečtina. 

 
13.4 Obnovení továrního nastavení 

Chcete-li rádio resetovat na výchozí tovární 
nastavení, postupujte následovně: 
• Stisknutím [ ] (4) přejděte do nastavení 
systému. 
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• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
(9) přejděte na položku nabídky „Obnovení 
továrního nastavení“. 
• Potvrďte následující výzvu pomocí ANO pro 
resetování rádia na výchozí tovární nastavení. 
Všechna dříve provedená nastavení budou 
odstraněna. 
• Chcete-li proces mazání přerušit, stiskněte [ ] 
nebo vyberte NE. 
 
Poznámka 
Obnovení výchozího továrního nastavení může 
vyřešit některé problémy a poruchy. 
 
• Všechna dříve provedená nastavení, například 
ekvalizér a předvolby, jsou však trvale 
odstraněna. 
 
 

13.5 Aktualizace softwaru 
Pro software používaný v našich rádiích se 
neustále vyvíjí vylepšení a nové funkce, které 
řeší potenciální chyby, zvyšují rozsah funkcí atd. 
Doporučujeme, abyste si do rádia vždy 
nainstalovali všechny dostupné aktualizace. 
 
Postupujte následovně: 
• Stisknutím [ ] (4) přejděte do nastavení 
systému. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
přejděte na položku nabídky „Aktualizace 
softwaru“. 
• Vyberte Automatické aktualizace (ANO), 
chcete-li rádiu pravidelně automaticky 
kontrolovat nové aktualizace softwaru. 
(Doporučení) 
• Chcete-li ručně zahájit kontrolu aktualizací 
softwaru, vyberte Zkontrolovat nyní. 
 
Výstraha 
• Před spuštěním aktualizace softwaru se 
ujistěte, že rádio má stabilní napájení. 
• Výpadek napájení během aktualizace softwaru 
může způsobit neopravitelné poškození rádia. 
 

13.6 Informace 
Chcete-li zkontrolovat aktuální verzi softwaru, ID 
rádia a označení zařízení vašeho rádia, 
postupujte následovně: 

• Stisknutím [ ] (4) přejděte do nastavení 
systému. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
(9) přejděte na položku nabídky „Informace“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
 
Poznámka 
Pokud potřebujete pomoc od zákaznické 
podpory, informujte agenta o aktuální verzi 
softwaru. Problémy se často vyřeší pomocí 
aktualizací softwaru a váš dotaz lze vyřešit 
porovnáním verze softwaru s poslední 
dostupnou verzí softwaru. 
Pokud jsou k dispozici aktualizace, lze je najít na 
www.hama.com s příslušným číslem článku nebo 
označením rádia. Pokyny k aktualizaci najdete v 
části pro stahování článku. 
 

13.7 Osvětlení 
Podsvícení lze nakonfigurovat pro každý režim 
(provozní režim, pohotovostní režim) 
samostatně. 
 
Postupujte následovně: 
• Stisknutím [ ] (4) přejděte do nastavení 
systému. 
• Pomocí [OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST] 
(9) přejděte na položku nabídky „Osvětlení“. 
• Potvrďte výběr stisknutím 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
• Jas můžete nastavit pomocí 
[OVLÁDÁNÍ/POTVRDIT/HLASITOST]. 
 
Poznámka 
Volba režimu osvětlení má dopad na spotřebu 
energie. 
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14. Péče a údržba 

• Tento výrobek čistěte pouze mírně navlhčeným 
hadříkem, který nepouští vlákna, a nepoužívejte 
agresivní čisticí prostředky. 
• Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, 
vypněte jej a odpojte od zdroje napájení. 
Skladujte jej na čistém a suchém místě mimo 
přímé sluneční světlo. 
 
15. Zřeknutí se záruky 

Společnost Hama GmbH & Co KG nepřebírá 
žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou 
záruku za škody způsobené nesprávnou 
instalací/namontováním, nesprávným použitím 
výrobku nebo nedodržením pokynů k obsluze 
a/nebo bezpečnostních pokynů. 
 
16. Informace o recyklaci 

Poznámka k ochraně životního prostředí: 
Po implementaci evropských směrnic 
2012/19 / EU a 2006/66 / EU do 
vnitrostátního právního systému platí: 
Elektrická a elektronická zařízení ani 

baterie se nesmí vyhazovat do domovního 
odpadu. Spotřebitelé jsou ze zákona povinni 
vrátit elektrická a elektronická zařízení a baterie 
na konci své životnosti veřejným sběrným 
místům zřízeným pro tento účel nebo 
prodejnímu místu. Podrobnosti jsou definovány 
vnitrostátními právními předpisy příslušné země. 
Tento symbol na produktu, návodu k použití 
nebo na obalu označuje, že se na produkt 
vztahují tyto předpisy. Recyklací, opětovným 
použitím materiálů nebo jinými formami využití 
starých zařízení/baterií významně přispíváte k 
ochraně našeho životního prostředí. 
 
 
 
 
 
 
 

17. Prohlášení o shodě Hama GmbH & Co KG 
tímto prohlašuje, že typ rádiového 
zařízení [00054873] je ve shodě se 

směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU 
prohlášení o shodě je k dispozici na následující 
internetové adrese: 
www.hama.com-> 00054873-> Ke stažení. 
 

 
Frekvenční pásmo 

WiFi: 2,412 – 2,472 GHz 
WiFi: 5,150 – 5,350 GHz 
WiFi: 5,470 – 5,725 GHz 

Maximální 
přenášený 
vysokofrekvenční 
výkon 

WiFi: 2.4GHz/17dBm 
(EIRP) 
WiFi: 5GHz/16.5dBm 
(EIRP) 

 
Omezení nebo požadavky v 
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, 
Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, 
Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, 
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, 
Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko, Spojené 
království 
 
Poznámka 
Pokud kanály 36-64 (kanály frekvence 
5150 MHz - 5350 MHz), zařízení lze používat 
pouze v uzavřených místnostech. 



 

 

 

Hama GmbH & Co KG 

86652 Monheim/Německo 

Service & Support 

www.hama.com 

+49 9091 502-0 

DG 

Všechny uvedené značky jsou ochranné známky příslušných společností. Chyby a 
opomenutí vyhrazeny a podléhají technickým změnám. Platí naše všeobecné dodací 
a platební podmínky. 
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