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Przed użyciem odbiornika należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Instrukcja 
obsługi

Radio internetowe z FM
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Lokalizacja elementów sterujących

Panel górny

Przód radia

Tył radia

Lewy bok radia

Prawy bok radia
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1. : Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć / wyłączyć radio. Naciśnij 
jednokrotnie przycisk, aby powrócić do menu głównego, gdy radio jest włączone

2. : Naciśnij, aby wejść do trybu uśpienia.

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć funkcję dźwięku do spania.

3. : Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby ustawić stację odtwarzającą. Naciśnij raz, 
aby przywołać zaprogramowaną listę stacji

4.

5. 

6. OK: Przycisk zatwierdzający

7.               Naciśnij                aby dostosować głośność w dół i przewiń w dół menu. 

Naciśnij           aby zwiększyć głośność i przewinąć menu

SNOOZE: Po włączeniu alarmu naciśnij przycisk, aby rozpocząć funkcję drzemki.

8. Kolorowy wyświetlacz
9. Głośnik
10. Gniazdo Aux-in
11. Gniazdo słuchawkowe
12. Gniazdo DC IN 5V
13. USB OUT 5V (ładowanie urządzenia 
zewnętrznego)

◄      : W lewo - przycisk powrotu

►     :W prawo - przycisk powrotu

Pierwsze kroki

Welcome

Podłącz kabel zasilający do radia, a wtyczkę do gniazdka.
PRZESTROGA: Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego z radiem, aby 
zapobiec trwałemu uszkodzeniu radia lub potencjalnemu zagrożeniu dla użytkownika.
Wyświetlacz zostanie podświetlony komunikatem "Welcome", a następnie opcjami dla języka, który 
będzie używany w przyszłych wiadomościach.

Użyj ▲              /     b▼           y podświetlić preferowany język, a następnie naciśnij, aby potwierdzić wybór
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Łączenie z siecią Wi-Fi

Wprowadź kod WEP (Wired Equivalent Privacy) lub WPA (Wi-Fi Protected Access) lub 
jeśli jedno z nich nie jest dostępne, wprowadź hasło lub hasło.

01:01

Would you like to
configure Network now?

        Yes(WPS)     NOYes

01:44
Linksys

Homeaudio

Demo

Muzyka i informacje na temat kilku funkcji radiowych są przesyłane strumieniowo 
przez Internet z połączeniem do radia przez bezprzewodową sieć Wi-Fi.

Jeśli router ma WPS, można go użyć do skonfigurowania połączenia za pomocą radia 
lub użycia ręcznej konfiguracji.

Z listy dostępnych sieci na wyświetlaczu podświetl sieć, która ma być podłączona   
(za pomocą przycisków                     i zatwierdź wybór przyciskiem OK           

Zaleca się włączenie opcji "Sprawdź sieć po włączeniu zasilania", aby radio automatycznie 
łączyło się z siecią Wi-Fi, gdy jest włączone.

• English
 Deutsch
 Français

< 2/7 8

01:44

MOVE INPUT: OK

Enter Password

1/1

16:23

Aby wprowadzić informacje, użyj przycisków wyświetlacza              , aż pojawi się 
właściwy symbol, a następnie użyj przycisku przewijania do przodu        , aby przejść do 
pozycji następnego znaku. Aby poprawić poprzedni wpis, użyj przycisku kursora 
wstecz         . Po pierwszym wprowadzonym znaku na wyświetlaczu naciskaj przycisk 
przesuwania kursora do przodu, aby przejść do wpisania następnego znaku, po 
wpisaniu całego hasła naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić, że wpis informacyjny jest 
kompletny.
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Radio internetowe

Wybrane funkcje radia internetowego z lokalizacji domowej na liście operacji zostaną 
wyświetlone:

1) Moje ulubione - Wybierz, aby odtworzyć status z poprzednio zapisanej listy 
ulubionych stacji radiowych.

2) Radio Station / Music - Użyj tego op, aby wyszukać dowolną stację radiową na 
świecie według kategorii, gatunku lub lokalizacji.

3) Lokalne radio - Na wyświetlaczu pojawi się lista wszystkich dostępnych 
lokalnych stacji radiowych.

4) Radio uśpienia - użyj tej opcji, aby wybrać najlepszą muzykę do  spania. Do 
wyboru masz różne rodzaje .

5) Historia - Wyświetla listę 10 ostatnio wybranych stacji radiowych.

6) Serwis - po wpisaniu nazwy stacji radiowej wyszukiwanie odbywa się przez 
Internet w celu znalezienia stacji. 

Po uruchomieniu wybranej stacji radiowej zostanie odtworzone kolorowe logo stacji.

Radio automatycznie połączy się z siecią po pomyślnym wyświetleniu symbolu 
radia internetowego.

Naciśnij przycisk         l    ub     , aby żeby wybrać żądaną funkcję . 
Na wyświetlaczu pojawią się symbole funkcji - wybieramy właściwy .

08:58

Internet Radio
5
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Użyj przycisków zwiększania / zmniejszania głośności (              lub    ) w celu regulacji 
głośności.



Dodawanie stacji radiowej do listy ustawień wstępnych

Rozpocznij odtwarzanie dowolnej stacji radiowej  "Długie naciśnięcie" pozwoli dodać 
stację do  listy ulubionych:  "Dodaj do moich ulubionych"

Naciśnij przycisk OK, aby dodać aktualnie odtwarzaną stację radiową do następnego 
pustego wpisu na liście. Po dodaniu 250 pozycji lista jest nadpisywana, począwszy od 
pierwszego wpisu lub lista może być edytowana, a wpisy usuwane w dowolnym czasie.

1) Delete (Usuń) - Usuwa stację radiową z listy
2) Shift Up (W górę) - Przeniesienie stacji radiowej w górę o jedną pozycję (na liście)
3) Shift Down (W dół) - Przeniesienie stacji radiowej w dół listy o jedną pozycję wpisu
4) Rename (Zmień nazwę) - Zmień nazwę stacji radiowej na liście
5) Play (Odtwarzaj) - Odtwórz stację radiową

Naciśnij OK , aby zatwierdzić Ten symbol         oznacza, że stacja jest 
dodawana do listy ustawień wstępnych

Aby edytować listę, naciśnij przycisk Ustawienia wstępne lub wybierz Radio internetowe 
i Ulubione, aby wyświetlić listę ulubionych stacji radiowych. Za pomocą  przycisków  
               podświetl żądany wpis do edycji i użyj przycisków  przesuwania                      na 
panelu górnym radia, aby wyświetlić opcje edycji:
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FM Radio

Media Center

Każde urządzenie z włączoną funkcją UPnP (Universal Plug and Play) (na przykład PC / 
Laptop z Windows Media Player) może przesyłać muzykę przez tę samą sieć Wi-Fi, z 
której korzysta radio do odtwarzania.
Rozpocznij strumień muzyki przez sieć za pomocą urządzenia obsługującego UPnP i 
przejdź do lokalizacji domowej w radiu, naciskając przycisk Home w radiu.

Użyj przycisków  

1) UPnP - Radio będzie odtwarzać muzykę przesyłaną strumieniowo przez sieć
2) Moja lista odtwarzania - Muzykę do odtwarzania można wybrać z listyodtwarzania
3) Wyczyść listę odtwarzania - pozycje na liście odtwarzania zostaną usunięte

W sieci może znajdować się więcej niż jeden serwer UPnP przesyłający muzykę w sieci, 
a następnie wybierany jest UPnP lista dostępnych serwerów. Jeśli w sieci nie ma 
serwerów UPnP, zostanie wyświetlona lista pusta.

►  

Przedłuż antenę przewodową, aby zapewnić dobry odbiór i przejdź do lokalizacji 
domowej po naciśnięciu przycisku Home w radiu.

Za pomocą przycisków                       wybierz funkcję radia FM i postępuj zgodnie z 
wyświetlanymi ogólnymi wskazówkami, aby ustawić ulubioną stację.
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 lub aby wybrać funkcję Media Center, a na wyświetlaczu 
pojawi się lista opcji:

 lub

Podczas słuchania stacji głośność można regulować za pomocą przycisków regulacji
głośności  lub



Radioodtwarzacz zapamięta status odtwarzania po zmianie funkcji FM na inną 
funkcję lub po wyłączeniu radia, aby ten sam stan został włączony po wybraniu 
następnego ustawienia.

Centrum Informacji

Przejdź do lokalnego miejsca docelowego, naciskając przycisk Home, za pomocą 
przycisków                       wybierz funkcję i zostaną wyświetlone trzy opcje:

1) Pogoda - Wyświetla informacje o pogodzie z regionu wybranego z listy dostępnej za 

pomocą przycisków . Przez kilka sekund wyświetlacz powróci 

automatycznie do poprzeniej  listy miast.
2)  Finansowe - Wyświetla listę rynków akcji z całego świata, w tym aktualną główną 
wartość indeksu i zmianę sesji. Po kilku sekundach wyświetlacz automatycznie 
powróci do poprzedniej listy giełd.

3)  Informacje o systemie - Wyświetla informacje dotyczące obsługi lub konfiguracji 
funkcji, np. Numer wersji oprogramowania radiowego i informacje bezprzewodowe, w 
tym status, adres MAC, SSID, adres IP, podsieć, brama, DNS1 i DNS2.

Informacje o pogodzie można wyświetlić, gdy radio znajduje się w trybie gotowości, 
naciskając przycisk OK, gdy wyświetlane są żądane informacje o pogodzie w regionie. 
Potwierdź wybór "Dodaj do trybu gotowości", naciskając przycisk OK lub użyj 
przycisku Wstecz        kursor, aby odrzucić tę opcję i powrócić do informacji o 
pogodzie.

Muzyka

Muzykę można odtwarzać z dowolnego innego urządzenia, podłączając jego "Wyjście 
liniowe" lub "Wyjście słuchawkowe" do złącza Aux 3,5 mm z tyłu radia.
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   lub

                lub     
iej

         

Po nawiązaniu połączenia przejdź do lokalizacji domowej, naciśnij przycisk Home i użyj 
przycisków         lub        , aby wybrać funkcję.

               Głośność muzyki możesz regulować, naciskając przycisk zwiększania / zmniejszania

           głośności  /



Konfiguracja

1)  Wyświetlanie czasu - Zmień wyświetlacz zegara z analogowego na cyfrowy

2)  Zarządzaj moim mediaU - Ustawia link do twojego konta MediaU. Możesz 
dostosować własną ulubioną listę stacji za pomocą komputera i zsynchronizować się 
z radiem. Wybierz "Włącz", aby wyświetlić tę opcję w menu. Odwiedzasz http://
www.mediayou.net/ i zarejestruj się, aby zostać członkiem.

3)  Sieć - Zmień opcje konfiguracji sieci, np. włączyć automatyczne podłączanie do 
sieci

4)  Data i godzina - Zmień datę i format wyświetlania mojej osoby, np. 12 lub 24 
godziny. Domyślne ustawienie to local me z automatyczną regulacją dla "Daylight 
Saving Time". Alternatywnie, ręczne ustawienie pozwala ustawić dowolne pożądane 
ustawienie za pomocą ustawienia "Czas letni".

5)  Alarm - Alarm "Główny" i "Nap" są dostarczane z niezależną konfiguracją wraz z 
ustawieniem dla alarmu dźwiękowego i głośności "Głównego". W przypadku braku 
muzyki z wybranej funkcji radio zacznie emitować sygnał dźwiękowy po minucie ciszy. 
Aby skorzystać z funkcji drzemki, naciśnij przycisk Drzemka, aby wyciszyć alarm i 
ustawić pięć minut alarmu Nap. Aby wyciszyć i wyłączyć Alarm, naciśnij przycisk 
Standby.

6)  Timer - interwał można ustawić od 1-sekundy w przyroście aż do 99,99 sekund z 
głośnym dźwiękiem alarmu dźwiękowego.

7)  Język - Siedemnaście różnych języków jest dostępnych dla komunikatów na 
wyświetlaczu

8) Ściemniacz - Jasność wyświetlacza można regulować w celu oszczędzania energii

9)  Wyświetlacz - Wybierz kolor lub monochromat na wyświetlaczu

10)  Zarządzanie energią - Aby oszczędzać energię, gdy połączenie internetowe zostanie 
utracone, Radio przejdzie w tryb gotowości z wybieralnym opóźnieniem w zakresie od 
0 do 30 minut

11)  Timer uśpienia - Opóźnienie można ustawić w zakresie od 15 do 180 minut, zanim 
radio przejdzie w tryb gotowości po naciśnięciu przycisku Standby

12)  Buff - Bufor muzyki używany do usuwania krótkich przerw w internetowym 
strumieniu muzyki może być regulowany od domyślnej wartości od 2 sekund do 4 lub 8 
sekund

Przejdź do lokalizacji domowej, naciskając przycisk Home, użyj przycisków , 

aby wybrać funkcję, a wyświetli się lista opcji:
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моύ tƻƎƻŘŀ π hǇ ǿ ŎŜƭǳ ǿȅōǊŀƴƛŀ ǊŜƎƛƻƴǳΣ ƧŜŘƴƻǎǘŜƪ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ό/ ƭǳō Cύ ƛ 
ǿȅǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ ƻ ǇƻƎƻŘȊƛŜ ǿǊŀȊ ȊŜ ƳƴŊ ǿ ǘǊȅōƛŜ ƎƻǘƻǿƻǏŎƛ
мпύ ¦ǎǘŀǿƛŜƴƛŀ Ca π ²ƱŊŎȊΣ ŀōȅ ǳǎǘŀǿƛŏ ǘǊȅō ŀǳŘƛƻ ƛ Řƻǎǘƻǎƻǿŀŏ ǇǊƽƎ ǎƪŀƴƻǿŀƴƛŀΣ ŀōȅ 
ǿȅōǊŀŏ ǎƛƭƴƛŜƧǎȊŜ ƭǳō ǎƱŀōǎȊŜ ǎǘŀŎƧŜ
¢ǊȅōΥ aƻȍƭƛǿƻǏŏ ǿȅōƻǊǳ ǎƱȅǎȊŜƴƛŀ ǿ ǘǊȅōƛŜ {ǘŜǊŜƻ ƭǳō Ƴƻƴƻ
tǊƽƎΥ hǇŎƧŀ Řƻǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ǇǊƻƎǳ ǎƪŀƴƻǿŀƴƛŀ ǿ ŎŜƭǳ ǳȊȅǎƪŀƴƛŀ ǎƛƭƴƛŜƧǎȊȅŎƘ ƭǳō 
ǎƱŀōǎȊȅŎƘ ǎǘŀǘȅǎǘȅƪΦ LǎǘƴƛŜƧŊ Řǿŀ ǊƻŘȊŀƧŜ ǇǊƻƎƽǿΥ

tǊƽƎ ǿȅǎȊǳƪƛǿŀƴƛŀΥ
ǎȊǳƪŀƧ ǿŜŘƱǳƎ ǎƛƱȅ ǎȅƎƴŀƱǳ tǊƽƎ ǎǘŜǊŜƻΥ ǿ ƻŘōƛƻǊƴƛƪǳ Ca ȊŀǇŜǿƴƛƻƴŀ ƧŜǎǘ ǊŜƎǳƭŀŎƧŀ 
ǎǘŜǊŜƻ ǿ ŎŜƭǳ ƻōƴƛȍŜƴƛŀ ǇƻȊƛƻƳǳ ƴŀ ǇƻȊƛƻƳŀŎƘ ƭŜǿŜƎƻ ƛ ǇǊŀǿŜƎƻ ǎȅƎƴŀƱǳ ƛ Ȋōƭƛȍŀƴƛǳ ǎƛť 
Řƻ ǿŜƧǏŎƛŀ Ƴƻƴƻ ǿ ŎŜƭǳ ȊƳƴƛŜƧǎȊŜƴƛŀ ǎȊǳƳƽǿΣ ƎŘȅ ƻŘōƛŜǊŀƴŀ ǎƛƱŀ ǎȅƎƴŀƱǳ Ca ƧŜǎǘ ǎƱŀōŀΣ 
ƎŘȅ ǎƛƱŀ ǎȅƎƴŀƱǳ ƧŜǎǘ ǎƛƭƴŀΣ ǇƻȊƛƻƳ ǎŜǇŀǊŀŎƧƛ ǿȊǊŀǎǘŀΣ ŀōȅ ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴƛŜ ƻŘōƛŜǊŀŏ ǎǘŜǊŜƻΦ 
WŜǏƭƛ ǿȅōǊŀƴŜ ƧŜǎǘ Ϧ{ƛƭƴŜϦ ƻǇcja ǿƱŊŎȊƻƴŜΣ ǘȅƭƪƻ ǊŀŘƛƻƻŘōƛƻǊƴƛƪƛ Ȋ ŘƻōǊȅƳ ƻŘŘȊƛŜƭƴȅƳ 
ǇƻȊƛƻƳŜƳ ōťŘŊ ƻŘōƛŜǊŀƴŜ όǿ ǎǘŜǊŜƻύΦ PǊȊŜŎƛǿƴƛŜΣ ƧŜǏƭƛ ²ȅōǊŀƴƻ ƻǇŎƧť Ϧ{ƱŀōȅϦΣ ȊƻǎǘŀƴŊ 
ǇƻōǊŀƴŜ ǎǘŀŎƧŜ ǊŀŘƛƻǿŜ ƻ ƴƛǎƪƛƳ ǇƻȊƛƻƳƛŜ ǎŜǇŀǊŀŎƧƛ όǿ ǘǊȅōƛŜ ƳƻƴƻύΦ

15)  Lokalna konfiguracja radia - Włącz, aby automatycznie wykryć fizyczną lokalizację 
radia lub ręcznego ustawienia w dowolnym miejscu na świecie
16)  Ustawienia odtwarzania - opcje odtwarzania UPnP: Powtórz jeden, Powtórz 
wszystko, przetasuj lub wyłącz te funkcje.
17)  Urządzenie - Włącz, aby zmienić nazwę urządzenia radiowego (domyślnie 
AirMusic) podczas korzystania z DLNA i aplikacji dla systemu Android
18)  Korektor dżwięku- wybierz spośród ośmiu różnych efektów dźwiękowych
19)  Wznów po włączeniu zasilania - Włącz, aby rozpocząć odtwarzanie tej samej 
funkcji, która jest odtwarzana po wyłączeniu radia
20)  Aktualizacja oprogramowania - na wyświetlaczu pojawi się informacja o 
dostępności aktualizacji oprogramowania
21)  Przywróć domyślne - Użyj tego op,cji aby zresetować wszystkie ustawienia 
opcjonalne z powrotem do domyślnych wartości fabrycznych
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Lokalne radio

1)  Dodaj do moich ulubionych - Naciśnij przycisk OK, aby dodać aktualnie 
odtwarzaną stację do następnej pustej pozycji na liście ustawień, zgodnie z opisem 
w punkcie Dodawanie stacji radiowej do listy ustawień
2)  Auto Scan - Użyj tej opcji, aby przeskanować listę dostępnych stacji. Aby wybrać 
stację podczas jej odtwarzania, naciśnij przycisk OK.
3)  Odtwórz - Odtwórz stację podświetloną na liście.

Rozwiązania niektórych typowych problemów:

1) Problemy z połączeniem radia z siecią Wi-Fi:
A)  Upewnij się, że sieć Wi-Fi lub stacjonarny komputer PC / laptop podłączony do 
sieci Ethernet mają dostęp do Internetu i są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co 
radio
B)  Serwer DHCP w protokole musi być dostępny na PC / Laptopie lub adres IP 
(Internet Protocol) musi być przypisany do radia za pomocą następującej procedury:
•  Przeszukaj internet w poszukiwaniu instrukcji "jak uzyskać adres IP"
•  Z lokalizacji domowej w radiu wybierz opcję Kon fi guracja w sieci, Sieć, Kon fi 
guracja ręczna, Bezprzewodowa i DCHP, aby go wyłączyć. Wyświetli się informacja, 
aby statyczny adres IP mógł zostać przypisany do radia.

C)  Upewnij się, że komputer / laptop nie blokuje portu używanego przez radio.
D)  Niektóre punkty dostępu (porty) są skonfigurowane tak, że aby się do nich 
podłączyć, urządzenia muszą mieć przydzielony adres MAC. W takim przypadku na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat "Zły ESSID lub klucz". Aby rozwiązać ten problem, 
uzyskaj adres MAC radia za pomocą funkcji Centrum informacyjnego i wprowadź go na 
listę dozwolonych urządzeń punktu dostępowego.
E)  Jeśli sieć Wi-Fi korzysta z funkcji "Szyfrowanie", upewnij się, że do radia został 
wprowadzony prawidłowy "klucz" lub "hasło". Aby ponownie wejść do lokalizacji 
domowej, przejdź do funkcji Konfiguracja, Sieć, Konfiguracja sieci bezprzewodowej i 
wybierz właściwą sieć Wi-Fi.
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Przejdź do lokalizacji domowej, naciskając            przycisk HOME i używając             lub 
wybierz funkcję. Zostanie wyświetlona pełna lista dostępnych lokalnych stacji radiowych 
przesyłanych strumieniowo przez Internet.

Wybierz żądaną stację za pomocą przycisków i naciśnij Kursor do przodu          , 
aby wyświetlić listę opcji:



2) Pomyślnie połączono z Internetem, ale nie można odtwarzać stacji partnerskich:

A)  Stacja może znajdować się w innej strefie i nie pływać w tym mnie.
B)  Serwer stacji jest przeciążony (zbyt wielu słuchaczy) lub osiągnął maksimum 
dozwolonych słuchaczy i nie może przyjąć nowych słuchaczy w tym mnie.
C)  Stacja nie jest już przesyłana strumieniowo lub jej adres URL (adres internetowy) 
jest nieaktualny. W przypadku tych problemów skontaktuj się z MediaU (usługodawcą) 
pod adresem mediayou.net/web/index.php.

3)  Próba użycia funkcji UPnP:
Jeśli komputer nie jest wyświetlany na liście dostępnych serwerów w radiu, upewnij się, 
że radio jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co komputer i nie ma żadnych 
problemów z hasłem ani innymi punktami dostępu.
4) Radio przestaje grać przez krótki czas, a następnie gra:
Radio używa danych "Buffor", które są wypełnione strumieniowymi danymi 
muzycznymi, zanim radio zacznie grać, aby usunąć krótkoterminowe przerywniki w 
strumieniu danych. Jeśli połączenie szerokopasmowego Internetu jest zbyt wolne lub 
występuje nadmierne natężenie błędów, buffor stanie się pusty, co spowoduje 
zatrzymanie odtwarzania muzyki, jeżeli jest ona ponownie uzupełniona. Aby 
przezwyciężyć ten problem, zwiększ rozmiar buffora za pomocą funkcji konfiguracji. 
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Specyfikacja techniczna

Model: MS-828F
Zasilanie: 5 V - 
Napięcie: 100-240V~50/60Hz
Sieć bezprzewodowa: IEEE802.11b/g/n
Protokół bezpieczeństwa: WEP/WPA/WPA2 
Zakres częstotliwości FM: 87.5 -108MHz 
Moc wyjściowa audio: 1W(RMS) x 2
Gniazda audio: 3.5mm earphone jack, 3.5mm Aux-in jack 
Port USB: 5V OUT for charging external device
Wymiary: 120 x 95 x 75 mm (L x D x H) 
Uwaga: specyfikacja może się różnić w zależności od 
modelu

Zawartość opakowania

* * Radio internetowe
* * Zasilacz
* * Instrukcja obsługi

WEEE and Recycling

Przepisy europejskie nie zezwalają na wyrzucanie 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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