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1. 

2.  

3.  

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć / wyłączyć radio.

Naciśnij i przytrzymaj, aby dodać stację do ulubionych. 
Naciśnij i puść, aby przywołać listę ulubionych.

Powróć do menu głównego / powróć do ekranu odtwarzania. 
OK

Potwierdzenie wyboru.
5. ◄

Nawigacja / Powrót do poprzedniego menu.
Przejdź do poprzedniej piosenki w menu Bluetooth.
6.  ►

Nawigacja / Wejdź do menu edycji - lista Ulubionych.
Przejdź do poprzedniej piosenki w menu Bluetooth.
Na ekranie odtwarzania radia naciśnij przycisk ►, aby 
wyświetlić zegar, poziom naładowania baterii i informacje o 
radiu.
7. Vol- / ▼ 

Zmniejsz poziom głośności / Naciśnij i przytrzymaj, aby 
stopniowo zmniejszać poziom głośności / Nawigacja.
8. Vol+ / ▲

Zwiększenie poziomu głośności / Naciśnij i przytrzymaj, aby 
zwiększać poziom głośności / Nawigacja.
9. Wyświetlacz
10. Głośnik
11. Antena
12. Port USB do ładowania wewnętrznej baterii
13. Wskaźnik LED stanu naładowania akumulatora
14. Gniazdo słuchawkowe
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Zanim zaczniesz, upewnij się, że:

•  Masz szerokopasmowe połączenie z Internetem.

•  Bezprzewodowy router szerokopasmowy jest podłączony do Internetu.

•  Radio obsługuje połączenia bezprzewodowe B, G i N (router Wireless N 
może być również używany z ustawieniem B lub G).

•  Znasz kod / hasło szyfrowania WEP (Wired Equivalent Privacy) lub Wi-
Fi Protected Access (WPA). Musisz wprowadzić prawidłowy kod, gdy radio 
jest podłączone do routera bezprzewodowego w celu uzyskania połączenia 
sieciowego. Jeśli nie znasz kodu / hasła, skontaktuj się z osobą / 
technikiem, który skonfiguruje dla ciebie router / sieć.

•  Radio może pracować poprzez bezprzewodowe połączenie sieciowe 
(połączenie Wi-Fi).

Środki ostrożności

•  Radio nie powinno być używane w środowisku o wysokiej 
temperaturze lub wysokiej wilgotności przez dłuższy czas, ponieważ 
może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

•  Trzymaj radio z dala od płynów. Natychmiast wyłącz radio, jeśli 
woda lub płyny zostaną rozlane na radio. Rozlanie płynów, wody na 
urządzenie grozi jego uszkodzeniem.

•  Unikaj używania lub przechowywania urządzenia w zakurzonym, 
narażonym na pylenie otoczeniu.

•  Nie otwieraj i nie naprawiaj radia samodzielnie.

•  Używaj tylko określonego napięcia wejściowego do ładowania 
akumulatora. Podłączenie zasilania o innej wartości spowoduje trwałe 
uszkodzenie radia i może być niebezpieczne.

• Radio czyść tylko suchą szmatką.
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Pierwsze kroki
Radio jest zasilane przez wbudowaną baterię litową. 
Kabel USB jest dołączony do produktu. 
Naciśnij i przytrzymaj [   ] przycisk, aby włączyć urządzenie.  

Aby wyłączyć radio, naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk.

Ładowanie baterii

Możesz sprawdzić poziom naładowania akumulatora w radiu.
Gdy gra radio, naciśnij przycisk [►], a w górnym wierszu wyświetlacza pojawi się 
wskaźnik       baterii wyświetlany naprzemiennie ze stanem menu.

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik baterii będzie migał, 
przypominając o ładowaniu baterii.
Aby naładować baterię, podłącz wtyczkę micro USB do portu z tyłu radia, 
podłącz drugi koniec do źródła zasilania ( 5V na wyjŜciu). Dioda LED zaświeci 
się na czerwono, wskazując, że trwa ładowanie akumulatora. Dioda LED zmieni 
kolor na zielony po zakończeniu ładowania.
Uwaga: ładowanie może potrwać znacznie dłużej, jeśli radio jest aktywne 
podczas ładowania.

Łączenie urządzenia z siecią bezprzewodową

Configure Network?

<Yes>    No

Naciśnij i przytrzymaj [    ] przycisk, aby włączyć radio. 

• Jeśli jest to pierwszy start, wyświetli się kreator Konfiguratora sieci. 
Wybierz opcję Tak, aby rozpocząć konfigurowanie sieci. Naciśnij przycisk 
[◄], aby podświetlić opcję Tak i naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.

• Dodaj/Usuń AP (Add/Remove) (AP jest punktem dostępu) - użyj przycisku 
[  ▼], aby przewinąć i naciśnij OK, aby potwierdzić, a następnie 

wybierz Dodaj AP (Add AP - Scan) (Skanuj):
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Skonfigurować sieć?

Tak        Nie



Dodaj AP(Skan)

Usuń AP
Dodaj lub usuń AP
AP:[  ]

Moje ulubione
Radio internetowe

1/3 >

• Rozpocznie się skanowanie dostępnych sieci Wi-Fi. Przejdź do preferowanej 
sieci i naciśnij [OK], aby potwierdzić. Jeśli twoja sieć Wi-Fi jest chroniona 
hasłem, zostaniesz poproszony o wpisanie hasła.

Jak wprowadzić hasło
Użyj przycisku [▲ / ▼], aby przewijać znaki. Po podświetleniu właściwej pozycji 
naciśnij przycisk [►], aby wprowadzić następny znak. Po wprowadzeniu 
ostatniego znaku hasła naciśnij [OK], aby potwierdzić.

Uwaga: W haśle rozróżniana jest wielkość liter. Jeśli nie znasz hasła, 
skontaktuj się z osobą, która skonfigurowała twoją sieć.
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Wi-Fi zostanie wyświetlone okno 
"Konfiguracja zakończona". Następnie wyświetli się menu główne urządzenia:

Przegląd funkcji
Użyj             , aby wejść w menu. Użyj przycisków [▲/▼] i naciśnij OK, by 
wybrać opcje:

Moje ulubione - aby wyświetlić listę ulubionych stacji, które zostały 
przypisane do ustawień wstępnych.
Dostępnych jest do 99 ustawień wstępnych.
Radio internetowe - Zacznij odkrywać światowe stacje radiowe i muzykę. 
Media Center - Możesz przeglądać i przesyłać strumieniowo muzykę z 
sieci przez urządzenia zgodne z UPnP lub DLNA.
Radio DAB - Odbierz sygnały radiowe DAB + i DAB, jeśli są dostępne w 
Twoim lokalnym obszarze (nie jest wymagane połączenie internetowe). 
Radio FM - Odbieraj zwykłe stacje radiowe FM w swoim rejonie (nie jest 
wymagane połączenie z internetem).
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03/10/2018 Wed

5:45PM►

Bluetooth - odtwarzanie Bluetooth. Możesz odtwarzać strumień audio - 
odbiór z innego urządzenia z obsługą Bluetooth po sparowaniu radia z danym 
urządzeniem.
Wyłączenie czasowe - Włącz/Ustaw timer, aby włączyć radio w tryb 
gotowości po upływie wybranego czasu.
Konfiguracja - więcej dostępnych ustawień, takich jak: (Sieć, Data i czas, 
Język, Ustawienia DAB/FM, Przyciemnienie i inne).
Uwaga:
-  Zawsze używaj przycisku ◄, aby wyjść do poprzedniego menu.
-  Radio ma "Menu informacyjne", które pokazuje informacje o 
czasie / dacie i wskaźniku poziomu naładowania baterii. 
Podczas odtwarzania radia internetowego, DAB i FM, naciśnij 
przycisk ►, a pojawi się "Menu informacyjne".

Radio internetowe

W menu głównym wybierz Radio internetowe, a uzyskasz dostęp do 
poniższych opcji:

▪ Skytune
Wybierz Skytune, aby zacząć cieszyć się stacjami radiowymi na całym 
świecie. Możesz filtrować swoje wyszukiwanie według regionu, 
gatunku muzycznego itp.
Lokalne radio pozwala szybko uzyskać dostęp do stacji radiowych w 
Twojej okolicy za pośrednictwem połączenia internetowego.

Uwaga: Możesz zmienić obszar Radia lokalnego wybierając: 
Konfiguracja > Lokalne stacje radiowe. 

Skytune

Wyszukiwanie(Skytune)

< 1/3 >
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▪  Szukaj
Zamiast przeglądania listy stacji radiowych, możesz wprowadzić kilka znaków 
żądanej stacji, aby przefiltrować / skrócić listę stacji.
▪  Historia
Radio zapamiętuje stacje, których słuchałeś do 99 stacji.
Jeśli słuchałeś więcej niż 99 stacji, zastąpi on pierwszą stację, której słuchałeś, 
następną, słuchaną stacją.

Radio internetowe
Po rozpoczęciu odtwarzania stacji radiowej wyświetlane będą różne informacje.

Pod ekranem odtwarzania naciśnij przycisk ►, aby wyświetlić datę i godzinę, 
a także wskaźnik poziomu naładowania baterii.

Uwaga: Kiedy chcesz powrócić do ekranu odtwarzania z innego menu, 
naciśnij           kilka razy przycisk "Home" albo [◄], lub też zaczekaj na 
upływ czasu.
Moje ulubione
Zostanie wyświetlona lista ulubionych stacji, które zostały przypisane do 
listy ulubionych.
Dodaj do ulubionych
Podczas słuchania stacji radiowej naciśnij i przytymaj przycisk       na 
urządzeniu, a stacja zostanie dodana do listy ulubionych.

Możesz zapisać do 99 ustawień wstępnych.
Nowa dodana stacja zawsze pojawi się na ostatnim miejscu na liście 
Ulubionych.

Przywołaj listę ulubionych stacji
Naciśnij i puść przycisk               na urządzeniu, aby przywołać listę ulubionych  
lub przejdź do Moje ulubione w menu głównym i wybierz je, aby 
potwierdzić.

T ***SWR3 - Ihr Radio Nr,

SWR3

< 10/30             5:50

03/10/2018 Wed

5:45PM►

SWR3

< 10/30             5:55

−−> FAV

pojawi się komunikat "-> 
FAV"
stacja została dodana do 
Ulubionych 
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Zarządzaj swoją listą ulubionych stacji
Na liście ulubionych wybierz stację radiową, którą chcesz edytować, 
a następnie naciśnij przycisk [►]. Wejdziesz do menu Edycja z 
następującymi opcjami: Przesuń w dół, Przesuń w górę, 
Usuń - Aby usunąć określoną stację.

Media Centre

Urządzenie obsługuje UPnP i jest zgodne z DLNA.
Zapewnia to możliwość strumieniowego przesyłania muzyki z sieci. Wymaga to 
jednak posiadania kompatybilnego urządzenia w sieci, które może działać jako 
serwer. Może to być na przykład sieciowy dysk twardy lub konwencjonalny 
komputer PC z np. Windows 8, za pośrednictwem którego dostęp do 
udostępnionego folderu lub udostępniania multimediów jest dozwolony. Foldery 
można przeglądać i odtwarzać w radiu.
Uwaga - Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji upewnij się, że komputer 
przenośny znajduje się w tej samej sieci Wi-Fi co Radio.
Strumieniowanie muzyki
•  Gdy serwer kompatybilny z UPnP / DLNA jest gotowy do współdzielenia 
plików multimedialnych z twoim radiem, możesz rozpocząć strumieniowe 
przesyłanie muzyki.
•  W menu głównym wybierz Media Center i wybierz UPnP.
•  Może minąć kilka sekund, zanim radio zakończy skanowanie dostępnych 
serwerów UPnP. Jeśli nie zostaną znalezione żadne serwery UPnP, wyświetli 
się Pusta lista.
•  Po pomyślnym zakończeniu skanowania wybierz serwer UPnP.
•  Radio wyświetli kategorie mediów dostępne z serwera UPnP.
•  Wybierz pliki multimedialne, które chcesz odtwarzać.
Możesz ustawić tryb odtwarzania w Konfiguracja > Konfiguracja odtwarzania.

Moja lista odtwarzania
Możesz tworzyć własne listy odtwarzania dla plików muzycznych UPnP. Wybierz 
i zaznacz piosenkę, którą chcesz dodać do listy odtwarzania, naciśnij i 
przytrzymaj przycisk [OK]. Piosenka zostanie dodana do Mojej listy odtwarzania. 
Wyczyść listę odtwarzania
Usuń wszystkie utwory z "Mojej listy odtwarzania", aby umożliwić przygotowanie 
nowej listy odtwarzania.
Uwaga - Jeśli masz dostępne serwery kompatybilne z DLNA, wykonaj 
czynności opisane powyżej, aby przeglądać pliki audio z kompatybilnego 
urządzenia DLNA w radiu oraz aby je odtworzyć.
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DAB Radio (Digital Audio Broadcasting)

Jeśli na danym obszarze dostępna jest funkcja Digital Audio Broadcasting (DAB), 
radio może także odbierać stacje DAB (nie jest wymagane połączenie 
internetowe). Radio obsługuje zarówno DAB, jak i DAB +.
Umieść radio blisko okna i wyciągnij antenę tak daleko, jak się da lub poruszaj 
się w innym kierunku, aby uzyskać jak najlepszy odbiór.
W menu głównym wybierz Radio DAB i naciśnij [OK].
Pojawi się pytanie, czy chcesz skanować stację DAB. Naciśnij OK, aby 
rozpocząć skanowanie. Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlona 
dostępna lista kanałów.

Możesz wybrać kanał i zacząć go słuchać. Jeżeli chcesz dodać dany kanał 
do Moje ulubione, naciśnij i przytrzymaj przycisk           na urządzeniu.  
Naciśnij i puść przycisk, aby przywołać listę ulubionych. Zawsze naciskaj 
przycisk [◄], aby powrócić do zeskanowanej listy ustawień wstępnych.
Uwaga: Na ekranie radia pojawiają się różne informacje, takie jak nazwa 
stacji, częstotliwość stacji i toczące się teksty (jeśli są dostępne) 

Naciśnij przycisk [►], aby wyświetlić datę, godzinę i poziom naładowania baterii. 

< 1/19 >

RADIO BOB!

90elf Livespiel5

6:21

Polskie Radio

   Wiadomościi
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FM Radio

Aby odbierać zwykłe stacje FM, nie jest wymagane połączenie internetowe. 
Umieść radio blisko okna i wyciągnij antenę tak daleko, jak się da, lub poruszaj 
się w innym kierunku, aby uzyskać jak najlepszy odbiór.
Aby rozpocząć wyszukiwanie, w menu głównym wybierz FM Radio i naciśnij 
[OK].
Automatyczne skanowanie Radio FM.
Pojawi się pytanie, czy chcesz skanować stację FM. Naciśnij OK, aby rozpocząć 
skanowanie. Wyświetli się postęp skanowania z liczbą znalezionych kanałów. 
Po zakończeniu skanowania radio automatycznie zapisze znalezione kanały w 
ustawieniach wstępnych i wyświetli dostępną listę kanałów.

Możesz wybrać kanał i zacząć go słuchać. 
Gdy chcesz dodać dany kanał radiowy do " Ulubionych", naciśnij i przytrzymaj 
przycisk       na urządzeniu, a zostanie dodane do listy ulubionych. Naciśnij i 
puść          przycisk, aby przywołać listę ulubionych.

Użyj przycisku [◄], aby powrócić do zeskanowanej listy ustawień wstępnych.
Uwaga - urządzenie na ekranie odtwarzania wyświetla różne informacje, takie 
jak nazwa stacji, częstotliwość stacji oraz toczące się teksty (jeśli są dostępne). 
Naciśnij przycisk [►], aby wyświetlić wskaźnik daty, godziny i poziomu 
naładowania baterii.

Ręczne dostrojenie częstotliwości
Aby ręcznie dostroić częstotliwość, naciśnij i przytrzymaj przycisk [OK], aż 
zobaczysz na wyświetlaczu komunikat "Strojenie". 
Użyj przycisków [◄ / ►], aby dostroić częstotliwość. Po zakończeniu naciśnij i 
przytrzymaj przycisk [OK], aby zakończyć ręczne dostrajanie.

< 1/12 >

FM 89.50 MHz

FM 92.10 MHz

< PRESET 1          1/8 TUNING

FM 88.10MHz

NO.1 INFORMACJEi
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Odtwarzanie Bluetooth

Przed transmisją pomiędzy urządzeniem Bluetooth i radiem, oba urządzenia 
muszą być ze sobą "powiązane". Ten proces nazywa się "parowaniem". 

Uwaga: Jeśli radio było wcześniej "sparowane" z danym urządzeniem Bluetooth, 
to połączenie zostanie przywrócone automatycznie. Wystarczy, że urządzenia 
znajdą się w zasięgu i wybrana zostanie funkcja Bluetooth.

              
• Naciśnij             przycisk         , aby wyświetlić menu.

•  Użyj przycisków ▲ / ▼, aby wybrać tryb Bluetooth i naciśnij OK, aby 
potwierdzić wybór.

•  Przełącz się na urządzenie Bluetooth, do którego chcesz podłączyć radio  i 
włącz tryb parowania w danym urządzeniu. Urządzenie skanuje urządzenia 
Bluetooth w zakresie odbioru.

•  Po znalezieniu radia urządzenie bluetooth wyświetla nazwę MA-26-XXXX 
(XXXX to kod identyfikacyjny urządzenia radiowego).

•  Wybierz radio w swoim urządzeniu bluetooth.

•  Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu bluetooth.

•  Odtwarzanie odbywa się teraz za pomocą radia.

Ustawienie wyłączenia czasowego

04/10/2018 Thu

8:28amzST RDS z
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Możesz ustawić czas tak, aby radio przechodziło w tryb czuwania po upływie 
wybranego czasu w zakresie od 15 minut do 180 minut.
W menu głównym wybierz "Wyłączenie czasu" i naciśnij [OK]. Wybierz 
żądany okres czasu i naciśnij [OK]. Na wyświetlaczu pojawi się dodatkowa 
ikona, symbolizująca ustawienie wyłączenia czasowego
Aby zobaczyć czas pozostały do wyłączenia, wybierz opcję "Minutnik snu/
Wyłączenie czasowe" w menu głównym i naciśnij przycisk [OK]. Urządzenie 
pokaże czas pozostały do przejścia w tryb gotowości.

Ustawienie odtwarzania Bluetooth

.



Konfiguracja
Tutaj znajdziesz pełne ustawienia / opcje dostępne w celu skonfigurowania 
własnego urządzenia. W menu głównym przejdź do ustawienia Kon fi guracja. 
Naciśnij OK, a zobaczysz listę dostępnych opcji.

Wi-Fi Network
• Dodaj / Usuń AP
• Dodaj AP - Wyszuka listę sieci bezprzewodowych.
• Dodaj AP (przycisk WPS) - Jeśli przycisk WPS jest dostępny na routerze, 
możesz wybrać tę opcję, aby szybko połączyć się z siecią Wi-Fi bez podawania 
hasła. Wybierz tę opcję w radiu i naciśnij OK. Na wyświetlaczu pojawi się 
"Oczekiwanie na informacje o routerze". W międzyczasie naciśnij przycisk WPS 
na routerze w ciągu jednej minuty. Zdecydowanie zaleca się umieszczenie radia 
w odległości do 2 metrów od routera w celu konfiguracji.
Uwaga: Jeśli połączenie z WPS nie powiedzie się, powtórz powyższe kroki i 
spróbuj ponownie.
• Usuń AP - Jeśli już dodałeś sieć bezprzewodową i chcesz ją usunąć, wybierz 
tę opcję.
• Uwaga: Zawsze umieszczaj radio w odległości do 2 metrów od routera Wi-Fi 
do konfiguracji.
 AP: []
Jeśli dodałeś więcej niż jedną sieć bezprzewodową w radiu i
chcesz przejść do innej, wybierz tę opcję, aby to zmienić.
Sygnał
Pokazuje siłę sygnału routera Wi-Fi, otrzymaną przez radio. Zwykle 
poziom sygnału niższy niż -70dBm oznacza sygnał dość słaby, i jeśli ma 
wpływ na odbiór radia, konieczne może być zoptymalizowanie lokalizacji 
routera itp.
•  IP
Domyślnie adres IP jest ustawiony jako Dynamiczny. Wybierz, aby zmienić 
IP zgodnie ze stanem sieci.
•  DNS
DNS jest domyślnie ustawiony jako Dynamiczny. Wybierz Konfiguracja - 
Sieć - Sieć Wi-Fi - DNS, aby ustawić DNS zgodnie ze stanem sieci.

Kanały Wi-Fi
Nie wszystkie kanały Wi-Fi są dostępne w danym kraju. 
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Sieć



Wybierz kanały Wi-Fi, aby upewnić się, że Wi-Fi działa zadowalająco. Kanały 
zostały ustawione zgodnie z wymaganiami w różnych krajach. Wybierz 
żądany kraj z listy, aby uzyskać właściwe kanały.

Data i godzina
Radio ustawi Twój czas lokalny automatycznie po zakończeniu połączenia z 
Internetem. Jeśli chcesz wykonać ustawienie ręczne, zmień je za pomocą 
następujących opcji:

• Strefa czasowa
Automatyczne ustawienie strefy sieciowej: Ta opcja jest domyślnie 
ustawiona.
Ręczne ustawienie strefy czasowej: wybierz tę opcję, jeśli chcesz 
ustawić czas w innym regionie. Wybierz i podświetl region / 
miasto, które preferujesz, i naciśnij OK, aby potwierdzić.
W połączeniu z NTP (użyj czasu sieciowego) i DST (czas letni) 
zostaną automatycznie dostosowane, jeśli zdecydujesz się na 
wykorzystanie czasu sieciowego (NTP).

• Ustaw format czasu
Wybierz preferowany 12-godzinny lub 24-godzinny format czasu.

• Ustaw format daty
• DST (Sezonowa zmiana czasu)

Włącz / wyłącz

NTP (Use network time)

Protokół NTP został zaprojektowany w celu synchronizacji zegara urządzenia z 
serwerem czasu. Twoje radio zsynchronizuje domyślnie serwer czasu za każdym 
razem, gdy zasila się i łączy się z Internetem. Zapewnia to bardzo wysoki stopień 
dokładności zegara radiowego. Możesz zmienić na inny serwer czasu, 
wprowadzając adres URL (patrz poniżej serwer NTP). Możesz wybrać "Nie 
używaj czasu sieciowego", jeśli tego nie chcesz. Jeśli zdecydujesz się nie 
używać NTP do synchronizacji zegara, zaznacz NTP (Network time protocal) 
i naciśnij OK, aby dokonać zmiany. Zobaczysz opcję Ustaw datę i godzinę w 
menu. Wybierz i dostosuj datę i godzinę według własnego uznania.
NTP Server

Protokół NTP został zaprojektowany w celu synchronizacji zegara urządzenia 
z serwerem czasu. Tutaj pokazuje serwer używany do tunera.
Język
Domyślnym językiem jest angielski, możesz wybrać inne języki zgodnie z 
preferencjami. Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz język i naciśnij OK.
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Przewiń, aby podświetlić żądany język i naciśnij OK, aby zatwierdzić wybór. 
Dostępne są języki: angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, 
holenderski, polski, rosyjski i chiński uproszczony.
Lokalne ustawianie stacji radiowych
Radio jest ustawione domyślnie, aby automatycznie wykrywać lokalne stacje 
radiowe w twoim obszarze za pośrednictwem połączenia internetowego. 
Jeśli chcesz, możesz ustawić lokalne stacje w innym regionie. Wejdź 
Konfiguracja - Lokalne ustawianie stacji radiowych i naciśnij OK. Aby zmienić 
ustawienie regionu, wybierz Ręczne ustawianie lokalnych stacji radiowych.

 DAB setup - Ustawienia DAB

• DAB Preset Scan
Zawsze możesz przeprowadzić nowe skanowanie kanałów DAB, wybierając tę 
opcjaę. Uwaga: Wszystkie bieżące ustawienia i kanały zostaną usunięte.

•  DAB Radio Preset

Zeskanowane stacje DAB zostaną tutaj zapisane w celu zarządzania. Możesz 
zmienić pozycję stacji lub usunąć dowolną stację. Przejdź do wybranej stacji i 
naciśnij przycisk [►]. Wyświetlone zostanie okno: 
Przenieś w górę / Przenieś w dół / Usuń.

FM Setup - Ustawienia FM

•  FM Area
Wybierz region według swojej fizycznej lokalizacji, aby określić zakres 
wyszukiwania radia.

•  FM Preset Scan

Wybierając tę opcję, możesz przeprowadzić nowe skanowanie kanałów FM. 
Uwaga: wszystkie bieżące ustawienia i kanały zostaną usunięte.
Radio o najniższej częstotliwości zeskanowanych wartości zostanie 
podświetlone. Zaprogramowana lista zostanie zapisana, o ile nie zostanie 
wykonane nowe skanowanie wstępne.

•  FM Radio Preset
Możesz ustawić wstępnie ustawiony ranking, Przenieś w dół, Przenieś w górę 
lub Usuń.Wyróżnij jedno z ustawień wstępnych, a następnie naciśnij przycisk 

[], aby wejść do menu Edycja.
Używaj przycisku [◄], aby powrócić do listy ustawień wstępnych.

 Konfiguracja odtwarzania
Opcja ta służy do ustawienia trybu odtwarzania: 
Powtórz wszystko, powtórz raz lub powtórz losowo.
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Wznów po włączeniu zasilania
Ta funkcja jest włączona domyślnie. Radio powróci zawsze do ostatniego 
stanu trybu odtwarzania tzn. wznowi odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji 
radiowej.

Stopień podświetlenia wyświetlacza
Możesz ustawić poziom podświetlenia wyświetlacza zgodnie z własnymi 
preferencjami. Istnieją dwa ustawienia: Tryb (przyciemniony / normalny) i 
Poziom (jasny / przyciemniony).
Tryb - Normalny lub Oszczędzanie energii
Normalny - wyświetlacz będzie cały czas utrzymywać ten sam poziom 
jasności bez przyciemnienia. Ciemny - wyświetlacz wyłączy się po 20 
sekundach, jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja w radiu.
Poziom - Jasny i przyciemniony
Jasny - służy do regulacji poziomu jasności w trybie normalnym. 
Przyciemniony - służy do regulacji poziomu jasności w trybie przyciemnionym.

EQ (Equalizer)
Ustaw korektor dźwięku zgodnie z preferencjami słuchacza.

Czas buforowania
Czasami może wystąpić nierównomierne odtwarzanie radia internetowego. 
Może się to zdarzyć, gdy połączenie internetowe jest wolne lub występuje 
przeciążenie sieci. Aby poprawić sytuację, możesz wybrać dłuższy czas 
buforowania, aby uzyskać kilka sekund strumienia radiowego.
Domyślna wartość to 2 sekundy. Możesz wybrać 5 sekund, jeśli wolisz mieć 
dłuższy czas buforowania.

Informacja
Przeglądaj informacje sieciowe i systemowe swojego radia.
Jeżeli używasz komputera do zarządzania ulubionymi stacjami, musisz użyć 
adresu IP, aby przeglądać te informacje na komputerze. 
Adres IP wpisz tutaj: (Konfiguracja> Informacje> Sieć> IP) w oknie 
wejściowym przeglądarki komputera.

• Aktualizacja oprogramowania
Regularnie sprawdzaj aktualizację, aby zapewnić aktualność swojego radia 
dzięki najnowszemu oprogramowaniu.
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• Adres URL nowej stacji radiowej możesz wpisać w sekcji Dodaj kanał. Nowa 
stacja zostanie natychmiast zsynchronizowana z listą ulubionych Twojego 
radia. Możesz dodać maksymalnie 99 stacji radiowych.

Dodaj swój ulubiony adres URL / Zarządzaj ulubionymi przez PC

Możesz dodać swoją ulubioną stację radiową, jeśli znasz opublikowany URL 
strumienia audio radia. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać dostęp do 
wbudowanego serwera:

•  Podłącz swój komputer do tej samej sieci Wi-Fi co radio.
•  Znajdź adres IP w następujący sposób: 

W menu głównym przejdź do 
Konfiguracja> Informacje> Informacje     sieciowe> IP

•  Otwórz przeglądarkę internetową (obsługujemy Internet Explorer i Chrome) na 
twoim komputerze i wpisz adres IP radia (np. 192.168.1.11). Pojawi się ekran jak 
poniżej:
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Przywróć ustawienia domyślne
Możesz wykonać reset urządzenia, aby wyczyścić wszystkie ustawienia i 
przywrócić ustawienia domyślne. Należy pamiętać, że wszystkie ustawienia 
stacji, ustawienia własne i konfiguracja, będą wymazane po wykonaniu resetu. 
Uwaga: Jeśli radio nie odpowiada lub się rozłącza, zresetuj radio, naciśnij i 
przytrzymaj jednocześnie  przyciski:            oraz         dopóki radio nie zostanie 
wyłączone.

MOJE ULUBIONE



Trouble Shooting

Nie można 
połączyć się z 
siecią Wi-Fi 
 

Sieć nie działa

Router ogranicza
dostęp do 
wymienionych
MAC Adresów

 
 

 Za słaba 
siła sygnału Wi-Fi

Nieznana 
metoda 
szyfrowania

Zapora 
uniemożliwiająca 
dostęp 

 

Problem Przyczyna Działanie �

• Sprawdź, czy podłączony komputer PC 
z połączeniem Wi-Fi lub przewodowym 
Ethernet może uzyskać dostęp do 
Internetu (tzn. Może przeglądać 
Internet) za pomocą tej samej sieci.
• Sprawdź, czy serwer DHCP jest 
dostępny lub skonfigurowałeś statyczny 
adres IP w radiu.
• Sprawdź, czy firewall nie blokuje 
żadnych portów wychodzących. Jako 
minimum radio potrzebuje dostępu do 
portów UDP i TCP 80, 443 i 8008, portu 
DNS 53.

• Uzyskaj adres MAC z menu 
Konfiguracja> Informacje> Sieć> Wi-Fi 
MAC i dodaj do listy dozwolonych 
urządzeń w swoim punkcie 
dostępowym.
• Uwaga: Radio ma oddzielny adres 
MAC dla sieci bezprzewodowych.

•  Sprawdź odległość do routera; 
Sprawdź, czy komputer może łączyć 
się z siecią w tej lokalizacji
•  Zoptymalizuj odległość lokalizacji 
routera. Zawsze umieszczaj radio 
blisko routera w odległości do 2 
metrów, aby go skonfigurować.

• Zmień metodę szyfrowania na 
routerze.
• Radio obsługuje WEP, WPA, 
WPA2
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• Windows Media Player: różne 
ściany przeciwpożarowe spoza 
Microsoft mogą wymagać kon fi 
guracji dla UPnP.
• Wypróbuj inne routery i sprawdź, 
czy radio może się połączyć, lub czy 
w twoim urządzeniu mobilnym jest 
dostępny hotspot, spróbuj sprawdzić, 
czy może to zrobić.



Problem Przyczyna Działanie �

Jeśli twoje radio 
łączy się z siecią z 
powodzeniem, a nie 
może odtwarzać 
poszczególnych 
stacji.

 
 
 

• Stacja nie nadaje stacji o tej porze 
dnia (pamiętaj, że może znajdować się 
w innej strefie czasowej).
• Stacja ma zbyt wiele osób, które 
próbują podłączyć się do serwera 
stacji radiowej, a pojemność serwera 
nie jest wystarczająco duża.
• Stacja osiągnęła maksymalną 
dozwoloną liczbę jednoczesnych 
słuchaczy.
• Łącze w radiu jest nieaktualne. Linki 
do transmisji strumieniowych będą 
regularnie aktualizowane lub 
skontaktuj się z naszym działem 
obsługi klienta.

Jeśli po 
wybraniu 
"Skytune" 
wyświetla 
"Pusta lista" 

 
 

• Sprawdź, czy można odtwarzać 
historię lub listę ulubionych. Jeśli nie 
ma problemu, spróbuj ponownie 
później po 30 minutach. Jeśli stacje 
pod tą listą nie mogą grać, sprawdź 
połączenie internetowe / kabel.

 J eśli "Skytune 
nie jest gotowe" 
po wybraniu 
Skytune.

 

• Spróbuj odtworzyć listę Historii lub 
Ulubionych. Jeśli nie możesz odtworzyć 
żadnej listy, sprawdź połączenie 
internetowe i czy działają inne urządzenia 
podłączone do tej samej sieci. Jeśli lista 
ulubionych i historia są odtwarzane, 
wyłącz i włącz radio. Jeśli problem będzie 
się powtarzać, skontaktuj się z serwisem, 
aby uzyskać dalszą pomoc.

DAB/FM  

•  Wykonaj "Factory Reset".
• Wypróbuj inną długość anteny / 
kierunku anteny.
•  Przesuń radio blisko okna.

Brak dźwięku
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DAB/FM Radio

• Dostosuj długość / kierunek anteny, 
aby uzyskać lepszy odbiór.
• Sprawdź, czy nie masz innych 
urządzeń elektrycznych zbyt blisko 
radia, co powoduje zakłócenia.

• Dostosuj poziom głośności.
• Sprawdź, czy odtwarzanie radia 
internetowego zostało zatrzymane. 
Naciśnij OK, aby wznowić odtwarzanie.
• W trybie DAB i FM sprawdź, czy 
dźwięk jest wyciszony. Naciśnij przycisk 
OK, aby wyłączyć wyciszenie.

Niska jakość odbioru

Nie odbiera 



1. J eśli Radio internetowe ponownie dokonuje buforowania stacji radiowej:
Internet Radio przesyła dane ze stacji radiowej za pośrednictwem połączenia 
szerokopasmowego. Jeśli występuje wysoki poziom błędu połączenia 
szerokopasmowego lub połączenie jest przerywane, powoduje to zatrzymanie 
radia internetowego do czasu przywrócenia połączenia i otrzymania 
wystarczającej ilość danych, aby rozpocząć ponowne odtwarzanie.
Jeśli odtwarzanie radia internetowego zdarza się dość często , sprawdź 
modem DSL, aby upewnić się, że linia szerokopasmowa nie ma wysokiego 
poziomu błędu i nie powoduje rozłączania. Jeśli występują takie problemy, 
należy skontaktować się z dostawcą usług szerokopasmowych.

Co to jest buforowanie?
Podczas odtwarzania strumienia, odtwarzacz Internet Radio / Media, pobiera 
niewielką ilość strumienia przed rozpoczęciem odtwarzania. Jest on używany 
do wypełniania luk w strumieniu, które mogą wystąpić, gdy Internet lub sieć 
bezprzewodowa jest zajęta.
Radio internetowe przesyła strumieniowo dane muzyczne z komputera podczas 
słuchania. Jeśli strumień zostanie zablokowany lub wystąpi przeciążenie 
Internetu podczas przesyłania, może zostać zatrzymana / zakłócona jakość 
odtwarzania. Jeśli tak się stanie, sprawdź szybkość połączenia internetowego - 
musi być szybsza niż szybkość strumieni.

3. Moje radio działa, ale niektórych stacji nie można odtwarzać.
Problem może wynikać z co najmniej jednego z następujących powodów:

• Stacja radiowa już nie nadaje.
• Stacja radiowa osiągnęła maksymalną dozwoloną liczbę jednoczesnych 

słuchaczy.
• Stacja radiowa zmieniła aranżację strumienia i połączenie nie jest już 

ważne.
• Radiostacja nie nadaje w danej chwili dnia (nie wszystkie stacje nadają 24 

godziny w ciągu dnia).
• Połączenie internetowe między radiem i serwerem stacji radiowej jest zbyt 

wolne lub niestabilne, aby obsługiwać szybkość transmisji danych.
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Specyfikacja techniczna
Model: MA-26
Power input: 5V    1A
Power voltage: 100-240V~50/60Hz 
Wireless Network: IEEE802.11b/g/n 
Wireless network frequency: 2412 - 2484 MHz
Wireless transmission power: Typical transmission power 14 dBm (72.2 

Mbps); 20 dBm (11b mode) 
Security  Protocol:   WEP/WPA/WPA2 
Bluetooth version: V4.2 BR/EDR compliant 
Bluetooth frequency: 2.4 GHz
Bluetooth range: 10 meters (line of sight) 
Bluetooth transmission power: 0 dBm
DAB frequency range: 174.928MHz (5A) - 239.200MHz (13F)

Support DAB and DAB+ 
FM frequency range: 87.5-108MHz
Built-in Lithium-ion battery: 2000mAh
Audio output: Stereo earphone jack 3.5 mm
Telescopic antenna
Unit Dimension: 163 x 44 x 88 mm
Uwaga: specyfikacja może się zmienić bez uprzedzenia.

Zawartość opakowania
* Radio internetowe
* Kabel USB do ładowania
*Instrukcja obsługi

WEEE and Recycling

Przepisy europejskie nie zezwalają na dalsze usuwanie 
starych lub uszkodzonych urządzeń elektrycznych lub 
elektronicznych z odpadami domowymi. Zwróć produkt 
do miejskiego punktu zbiórki w celu recyklingu w celu 
pozbycia się go. Ten system jest finansowany przez 
przemysł i zapewnia przyjazną dla środowiska utylizację i 
recykling cennych surowców.
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