IR 167 BT B/W

RADIO INTERNETOWE Z FUNKCJĄ FM I BLUETOOTH
INTERNETES RÁDIÓ FM ÉS BLUETOOTH FUNKCIÓVAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

WAŻNE: przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję i zachowaj
ją do późniejszego użytku.

WAŻNE INFORMACJE
WPROWADZENIE
• 	Dziękujemy za zakup naszego urządzenia.
• 	Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, co pozwoli
na jego prawidłową obsługę. Po przeczytaniu instrukcji, należy odłożyć ją w bezpieczne
miejsce, tak by móc po nią sięgać w przyszłości.

1. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA
1.1 WYMAGANIA SIECIOWE
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia IR167BT, należy sprawdzić, czy zostały spełnione
następujące wymagania:
• Łącze szerokopasmowe w połączeniu z przewodowym / bezprzewodowym punktem dostępu,
routerem lub innym zbliżonym urządzeniem.
• Urządzenie sieciowe musi obsługiwać połączenia WiFi (802.11b / g / n).
• Komputer lub smartfon z dostępem do sieci. Sieć musi być ta sama, do której dostęp będzie
miało radio IR167BT.
1.2 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
• Nie dopuszczać do upuszczenia urządzenia IR167BT, nie wystawiać go na działanie płynów
lub wilgoci. Może to doprowadzić do zniszczenia urządzenia.
• Przy przenoszeniu urządzenia z zimnego otoczenia do ciepłego, należy przed jego
uruchomieniem pozwolić mu ogrzać się do nowej temperatury. Nieprzestrzeganie tego może
doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia spowodowanego kondensacją.
• Nie korzystać z urządzenia w środowisku zapylonym – kurz może uszkodzić wewnętrzne
elementy elektroniczne w urządzeniu, co doprowadzi do jego nieprawidłowego działania.
• Nie narażać urządzenia na silne drgania. Umieścić je na stabilnej powierzchni.
• Nie próbować samodzielnie rozmontowywać urządzenia.
• Korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do urządzenia.
• Gniazdo zasilające musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
• Nigdy nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękami.
• Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić czy napięcie wskazane na tabliczce
znamionowej urządzenia oraz na przewodzie zasilającym odpowiada napięciu w gniazdku
zasilającym. Nieodpowiednie napięcie może doprowadzić do zniszczenia urządzenia.
• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła
zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka sieciowego. Pozwoli to uniknąć ryzyka pożaru.
• Do czyszczenia urządzenia nie używać nigdy ścierających lub agresywnych środków
czyszczących – mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia. Wystarczającym sposobem
jest przecieranie suchą ściereczką, jednak jeśli urządzenie jest bardzo brudne, można je
przetrzeć z użyciem lekko wilgotnej ściereczki. Po czyszczeniu należy sprawdzić,
czy urządzenie jest całkowicie wysuszone.
• Przy transporcie urządzenia, należy je umieścić w oryginalnym opakowaniu, które powinno
zostać zachowane.
OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE
DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ
Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU
NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ.
NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU
AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.
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2. WYGLĄD URZĄDZENIA I OPIS PRZYCISKÓW
Widok z przodu

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

5

Przycisk
; Nacisnąć, żeby powrócić do menu głównego
Przycisk M; Przełącza między źródłami audio
Wyświetlacz 2,4” TFT full color
Przycisk
Włączanie / Standby
Czujnik pilota

Widok z góry
6

7

8

9
10

11

6. Przycisk < Lewy kursor / Poprzedni
7. Przycisk
Play / Pause
8. Przycisk > Prawy kursor / Następny
9. Przycisk preset 1, 2, 3, 4
10. Przycisk preset
Nacisnąć i przytrzymać, żeby zapisywać stacje radiowe.
11. Pokrętło Głośność / Nawigacja + OK
Regulacja głośności;
Kursor w górę / w dół;
Zatwierdzanie wyboru
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Widok z tyłu

15

12

13

14

12. Port USB do ładowania (5 V,1A)
13. Złącze słuchawkowe 3,5 mm
14. Gniazdo zasilania AC
15. Antena teleskopowa
Pilot
1. Przycisk Mute
2. Przycisk
Włączanie / Standby
3. Przycisk
1
Nacisnąć, żeby wrócić do menu głównego
4. Przycisk
zwiększania głośności
3
5. Przycisk
zmniejszania głośności
6. Przycisk
6
Nacisnąć, żeby przejść do poprzedniego utworu
8
7. Przycisk
Nacisnąć, żeby przejść do następnego utworu
11
8. Przycisk
Play / Pause
9. Przycisk Mode
14
Nacisnąć, żeby przejść do menu głównego
10. Przycisk Góra
11. Przycisk Lewo
15
12. Przycisk Prawo
13. Przycisk Dół
14. Przycisk OK
16
15. Przyciski 0~9 do wybierania ulubionych /
zapisanych w pamięci; Można wprowadzać
litery i cyfry
16. Przycisk EQ
17. Przycisk INFO
18. Przycisk PRESET
19. Przycisk
drzemka
20. Przycisk ALARM
21. Przycisk ZEGAR
Przed rozpoczęciem używania pilota, należy wyjąć plastikową blokadę z komory baterii.

2
4
5
9
7
10
12
13
17
18
19
20
21

Aby wyjąć baterię z pilota, należy popchnąć ją kciukiem, żeby wypchnąć ją z komory baterii.
Wymieniać baterie na nowe baterie typu AA (paluszki).
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UWAGA: W przypadku wymiany baterii na nieprawidłowy typ, występuje ryzyko eksplozji.
Zużyte baterie wyrzucać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Symbole na wyświetlaczu
Nawiązywanie połączenia, urządzanie działa
Brak połączenia bezprzewodowego
Nawiązane połączenie bezprzewodowe
Wyszukiwanie
Wybrana funkcja radio VHF
Odbiór radia VHF: Mono
Odbiór radia VHF: Stereo
Głośnik wyłączony
Alarm aktywny
Radiowa stacja internetowa zapisana w ulubionych
Zapisana radiowa stacja FM

3. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA
W opakowaniu znajdują się następujące elementy:
• Radio internetowe IR167BT
• Pilot
• Przewód zasilający AC
• Instrukcja obsługi
POŁĄCZENIE SIECIOWE
• Połączenie bezprzewodowe LAN(WLAN):
Sprawdzić czy światełko WLAN LINK / ACT w routerze lub w punkcie dostępu świeci się.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy sprawdzić rozwiązania w instrukcji obsługi
urządzenia sieciowego.
Uwaga: Połączenie WiFi umożliwia przesyłanie danych na krótkich dystansach
do 15 metrów.
Ściany i sufity mogą zakłócać połączenie WiFi i zmniejszać odległość, w której
jest ono efektywne.
Z tego powodu należy w miarę możliwości umieścić urządzenie i router lub punkt dostępu
we wspomnianej wyżej odległości w taki sposób, żeby pomiędzy urządzeniami nie było
jakichkolwiek przeszkód.
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• Podłączyć kabel zasilający do gniazdka sieciowego AC.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzeniu, system poprosi o ustawienie języka menu oraz
o konfigurację połączenia sieciowego.

• Wybrać ”Yes”, żeby połączyć urządzenie z siecią.
• Wybrać ”Yes” (WPS) (tylko w przypadku routerów WPS). Następnie nacisnąć przycisk WPS
na routerze.
• Wybrać ”No” jeśli chcemy słuchać tylko radia naziemnego lub używać głośnika z urządzeniem
zewnętrznym.
• Po wybraniu ”Yes”, na wyświetlaczu pojawi się informacja o wyszukiwaniu dostępnych sieci
bezprzewodowych, a po krótkim czasie zostanie wyświetlona lista wyszukanych sieci
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Liczba kresek w symbolu połączenia bezprzewodowego przed nazwą sieci (SSID) wskazuje
na względną moc sygnału danej stacji. Symbol klucza wskazuje, że sieć jest zabezpieczona
hasłem.
Jeśli urządzenie nie znajdzie żadnych sieci bezprzewodowych, na wyświetlaczu pojawi się
komunikat ”No wireless Networs Found” (nie znaleziono sieci bezprzewodowych).
Należy wówczas zmienić ustawienie urządzenia (jeśli to konieczne) oraz sprawdzić ustawienia
routera. Nazwę SSID puntu dostępowego można znaleźć w konfiguracji tego punktu (routera).
Wybrać właściwą sieć i zatwierdzić za pomocą OK. Jeśli wybrana sieć jest chroniona hasłem,
pojawi się pole do wpisania hasła. Hasło należy wprowadzić korzystając z przycisków
numerycznych / literowych na pilocie urządzenia. Podczas wpisywania hasła należy zwrócić
uwagę na wielkie i małe litery.
Kod można też wprowadzać obracając pokrętło. Jeśli przez przypadek zostanie naciśnięty
przycisk , i zostanie wybrany niepotrzebny znak, należy to poprawić naciskając przycisk .
Wprowadzanie za pomocą pilota
Kursor na wyświetlaczu wskazuje aktywne miejsce wprowadzania tekstu
Naciskać raz za razem odpowiedni przycisk wg poniższego schematu:
0
1
2
3
4
5

(usunięcie wpisu)
(spacja) @ ! # $ % & ( ) + - . / : ; < = > ? [ \ ] ^ { | } ~
ABCabc
DEFdef
GHIghi
JKLjkl
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6
7
8
9

MNOmno
PQRSpqrs
TUVtuv
WXYZwxyz

Można także wprowadzać litery i cyfry używając wyłącznie przycisków kierunkowych:
Przejście do poprzedniej pozycji wprowadzania – poprzednie dane można w ten sposób nadpisać.
Przejście do kolejnej pozycji wprowadzenia – ostatni znak został zapisany
/ Wybór cyfry / litery
OK - zatwierdzenie całego wpisu

Łączenie z siecią może zająć kilka sekund. Po prawidłowym nawiązaniu połączenia
na wyświetlaczu pojawia się menu główne z następującymi elementami:
-- Radio internetowe: dostęp do wszystkich stacji radiowych na świecie
-- Centrum mediów: Dostęp do urządzeń typu UPnP za pomocą oprogramowania z możliwością
streamingu.
-- Centrum wiadomości: Dostęp do serwisu pogodowego, informacji finansowych oraz systemowych.
-- Bluetooth: dostęp do wszystkich urządzeń połączonych za pomocą Bluetooth.
-- Konfiguracja: różne ustawienia systemowe
-- Radia lokalne: dostęp do stacji radiowych działających w danym regionie
(na przykład tylko do stacji polskich)
• Nacisnąć przycisk
żeby przejść w tryb czuwania. Na wyświetlaczu pojawi się data, godzina
oraz czas wszystkich aktywnych alarmów.
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• Po nawiązaniu połączenia sieciowego, przy kolejnym korzystaniu z sieci w urządzeniu,
połączenie będzie nawiązywane automatycznie. W przypadku konieczności zmiany sieci,
należy przejść do ustawień konfiguracji i tam ustawić odpowiednie parametry nowej sieci.
• Korzystanie z przycisków literowych na wyświetlaczu do wprowadzania liter / cyfr.
W momencie znalezienia się nad żądaną literą, nacisnąć żeby wprowadzić kolejny znak.
Po zakończeniu wprowadzania tekstu nacisnąć OK, żeby zatwierdzić. Można nacisnąć
przycisk żeby przejść do poprzedniego wprowadzonego znaku.

4. APLIKACJA AIRMUSIC CONTROL
Urządzenie IR167BT można obsługiwać za pomocą smartfonu poprzez połączenie WiFi.
Zaleca się zainstalowanie aplikacji AirMusic Control pozwalającej obsługiwać radio i odtwarzać
pliki muzyczne ze smartfonu na urządzeniu. Aplikacja jest dostępna na systemy Android oraz
iOS. Można ją pobrać za pomocą poniższych kodów QR:

5. MENU GŁÓWNE

W menu głównym można wybrać następujące tryby: radio lokalne, My mediaU (jeśli dostępny,
patrz rozdział 5.9.2), radio internetowe, centrum mediów, radio FM, centrum wiadomości,
Bluetooth oraz konfiguracja.
5.1 FUNKCJA MY MEDIAU
Wyświetla i odtwarza osobiste listy stacji mediaU z serwera mediaU.
Przed rozpoczęciem używania tej funkcji należy ustawić swoje konto mediaU.
Jeśli funkcja jest włączona, tryb My mediaU pojawi się w menu głównym.
Jeśli w urządzeniu zapisane zostały różne konta mediaU należy wybrać konto domyślne.
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Aby aktywować własną listę należy wykonać poniższe kroku:
1. Wejść na stronę http://www.mediayou.net
2. Dołączyć do mediaU
3. Zalogować się na stronie
4. Wprowadzić na stronie mediaU bezprzewodowy MAC adres urządzenia IR167BT.
Można go znaleźć w Centrum Informacji > Informacje Systemowe > Informacje o sieci
bezprzewodowej (Information Center > System Information > Wireless Info)
5. Po prawidłowej konfiguracji usługi, można będzie zapisywać i przeglądać własne listy
odtwarzania stacji mediaU. Nazwa użytkownika i hasło nie będą potrzebne do wejścia
za pomocą urządzenia IR167BT.
6. Jeśli w urządzeniu zapisano kilka kont można wybrać w menu konfiguracji to konto, którego
aktualnie używamy.
Po każdej zmianie dokonanej przez stronę na liście odtwarzania należy zsynchronizować
zmiany w urządzeniu, przechodząc do odpowiedniej funkcji w menu konfiguracji (Configuration
> Manage my MediaU).
5.2 RADIO INTERNETOWE
Po połączeniu ze stacją radiową na wyświetlaczu pojawi się bit rate oraz format stacji.
5.2.1 Ulubione
Można utworzyć listę zapisanych ulubionych stacji radiowych. Urządzenie obsługuje
zapamiętywanie do 250 wpisów, zawierających zarówno stacje jak i foldery.
Podczas gdy na wyświetlaczu pojawi się aktualna stacja, nacisnąć i przytrzymać przycisk
Preset na urządzeniu, żeby zapisać stację jako ulubioną. Można też zastępować uprzednio
zapisane stacje na nowe. Można też zapisać stację do ulubionych podczas przeszukiwania
stacji radiowych. Po podświetleniu stacji można nacisnąć przycisk , żeby przejść do menu
w którym można dodawać stacje do ulubionych.
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Jeśli wybrana do zapisania stacja jest już dodana do ulubionych, nie można jej dodać
po raz kolejny. W trybie listy ulubionych stacji, przejść do wybranej stacji i nacisnąć OK żeby
rozpocząć jej słuchanie. Nacisnąć przycisk , żeby przejść do submenu, w którym można
usuwać stacje (Delete), przenosić je w górę lub na dół listy (Shift Up, Shift Down), zmieniać
ich nazwy (Rename) lub odtwarzać (Play).
5.2.2 Stacje radiowe / Muzyka

Stacje zostały podzielone na listy o nazwach Global Top 20, Genre, Country / Location oraz
Highlight. Wejść do listy, żeby przeglądać subkategorie i wybrać stacje do słuchania.
Po wybraniu stacji nacisnąć OK, żeby od razu rozpocząć odtwarzanie. Nacisnąć przycisk
, żeby przejść do submenu. Można w nim dodawać stacje do ulubionych (Add to Favorite),
uruchomić automatyczne wyszukiwanie (Auto Scan) lub przejść do słuchania stacji (Play).
Po wybraniu funkcji automatycznego wyszukiwania stacji, radio będzie prezentować kolejne
stacje na liście, odtwarzając każdą z nich przez 30 sekund. Prezentacja zatrzyma się po
przejściu przez wszystkie stacje lub po naciśnięciu przycisku OK.
5.2.3 Historia
Funkcja pokazywania ostatnio słuchanych stacji radiowych. Urządzenie zapisuje do 10 stacji
w historii. Przy każdej ze stacji można nacisnąć przycisk OK, żeby rozpocząć jej słuchanie.
Nacisnąć przycisk , żeby przejść do submenu funkcji. Można w nim dodać stacje do ulubionych
(Add to Favorite), uruchomić automatyczne wyszukiwanie (Auto Scan) lub przejść do słuchania
stacji (Play).
Po wybraniu funkcji automatycznego wyszukiwania stacji, radio będzie prezentować kolejne
stacje na liście, odtwarzając każdą z nich przez 30 sekund. Prezentacja zatrzyma się po
przejściu przez wszystkie stacje lub po naciśnięciu przycisku OK.
5.2.4 Obsługa
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Search Radio Station – wyszukiwanie konkretnej stacji radiowej. Wpisać słowo za pomocą
przycisków na pilocie, żeby wyszukać na liście żądaną stację.
Add New Radio Station – dodawanie stacji radiowych. Dodane stacje zostaną zapisane na liście
ulubionych stacji. Maksymalna liczba znaków w nazwie stacji wynosi 250.
5.3 CENTRUM MEDIÓW
5.3.1 Funkcja UPnP

Jeśli wcześniej zostało ustawione udostępnianie mediów, można zobaczyć na wyświetlaczu
media udostępnione za pomocą UPnP. Jeśli dostępny jest więcej niż jeden komputer
udostępniający media, wszystkie pojawią się w postaci listy na wyświetlaczu.
Wybrać udostępnione media, które maja być odtwarzane.
Naciskać przycisk
/
na pilocie, żeby odtwarzać poprzedni/następny utwór z listy.
Naciskać przycisk , żeby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie. Nacisnąć przycisk INFO
na pilocie, żeby zobaczyć na wyświetlaczu informacje o aktualnie odtwarzanym utworze.
Porady: Urządzenie odczytuje wyłącznie informacje o utworze lub pliku, nie przekraczające 40
znaków. Znaki powinny być wprowadzone w jednym z języków europejskich.
Jeśli w trybie UPnP pojawiają się problemy z odczytywaniem pliku przez urządzenie,
należy spróbować zmienić nazwę pliku.
Jeśli plik nadal nie da się odczytać, trzeba przekonwertować go na inny format.
5.3.2 Lista odtwarzania
Można tworzyć listę ulubionych utworów udostępnianych za pomocą UPnP.
Podczas odtwarzania muzyki, nacisnąć i przytrzymać przycisk OK, żeby zapisać aktualny
utwór na liście ulubionych (My Playlist).
5.3.3 Czyszczenie listy odtwarzania
Można usunąć wszystkie utwory zapisane na liście odtwarzania.
5.4 Radio FM
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Radio FM odbiera analogowy sygnał radiowy w paśmie FM. (patrz 5.7.14, żeby ustawić zakres
FM).
Naciskać przycisk / , żeby wyszukać stacje FM. Wskazanie częstotliwości będzie się zmieniać
w miarę przeszukiwania jej przez urządzenie. Wyszukiwanie zakończy się po tym,
gdy urządzenie znajdzie najbliższą stację radiową. Można naciskać przyciski / na pilocie,
żeby ręcznie dostrajać stacje. Każde naciśnięcie zmienia częstotliwość o 0,05 MHz.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk PRESET na pilocie lub na urządzeniu, żeby zapisać stację
radiową. W pamięci urządzenia można zapisać do 20 stacji za pomocą funkcji PRESET,
a następnie naciskać przyciski / na pilocie, żeby wybrać zapisaną stację.
Można też uruchomić automatyczne wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji radiowych,
naciskając przycisk OK. Wyszukane stacje zostaną automatycznie zapisane na liście.
5.5 CENTRUM INFORMACJI

5.5.1 Informacje pogodowe
Urządzenie może podawać informacje i prognozy pogody dla 2000 miejscowości.
Wybrać kraj, a następnie miasto, żeby sprawdzić szczegóły dotyczące pogody.

Nacisnąć przycisk / , żeby zobaczyć prognozę pogody. Dostępna jest także funkcja wyświetlania
informacji pogodowych w trybie standby. W trybie wyświetlania informacji pogodowych, nacisnąć
przycisk OK, żeby ustawić miasto, które będzie wyświetlane podczas czuwania.
Następnie włączyć wyświetlanie informacji pogodowych zgodnie z instrukcją z punktu 5.7.13.
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5.5.2 Informacje finansowe

Urządzenie prezentuje indeksy giełdowe z całego świata.
5.5.3 Informacje systemowe
Sprawdzanie wersji systemu zainstalowanego w urządzeniu a także szczegółowych informacji
dotyczących sieci, do której podłączone jest urządzenie.
5.6 BLUETOOTH
• Naciskać przycisk M na urządzeniu lub przycisk
/MODE na pilocie, aż na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Bluetooth. Można też wybrać tryb Bluetooth z menu głównego.
Po wybraniu trybu Bluetooth pojawi się dźwięk parowania.
• Wybrać nazwę urządzenia: “IR167BT” na liście dostępnych urządzeń.
Porada: Do radia może być podłączone tylko jedno urządzenie w tym samym czasie.
Po prawidłowym sparowaniu z urządzeniem Bluetooth, radio nie będzie widoczne na liście
dostępnych urządzeń BT.
• Jeśli urządzenie zewnętrzne wymaga podania hasła do połączenia BT (zależy to od
producenta, modelu i wersji oprogramowania), należy podać hasło „0000” (cztery zera)
i nacisnąć przycisk OK.
Po prawidłowym sparowaniu urządzeń rozlegnie się dźwiękowy sygnał „Połączony”.
• Po sparowaniu można w sposób bezprzewodowy słuchać muzyki z zewnętrznego urządzenia
za pomocą funkcji Bluetooth oraz wybierać utwory w urządzeniu BT.
• Naciskać przycisk
, na urządzeniu lub na pilocie, żeby zatrzymać lub wznowić
odtwarzanie.
Nacisnąć przycisk „ / “ na urządzeniu lub „ / “ na pilocie, żeby przechodzić do poprzedniego
lub następnego utworu.
5.7 KONFIGURACJA
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5.7.1 Wyświetlanie czasu

Można ustawić analogowy lub cyfrowy zegar w trybie standby.
5.7.2 Zarządzanie funkcją my mediaU
Po uruchomieniu fukcja My mediaU będzie dostępna z poziomu menu głównego. Jeśli w
urządzeniu IR167BT zapisanych jest kilka kont mediaU, należy wybrać w tym trybie domyślne
konto. W celu uzyskania bliższych informacji na temat ustawiania konta mediaU patrz rozdział 5.3.
5.7.3 Sieć

5.7.3.1 Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Włączanie / wyłączanie połączenia sieci bezprzewodowej. Po włączeniu sieci WiFi, urządzenie
automatycznie połączy się z zapamiętaną siecią.

Wybrać żądany AP (punkt dostępowy).
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Wprowadzić żądane hasło WEP lub WPA / WPA 2, żeby połączyć się z siecią WiFi.
Jeśli podczas wprowadzania hasła przez przypadek zostanie naciśnięty przycisk , i wybrany
niepotrzebny znak, należy to poprawić naciskając przycisk .
5.7.3.2 Sieć bezprzewodowa (WPS PBC)
W przypadku używania routera z przyciskiem WPS / QSS, można w prosty sposób zestawić
połączenie sieciowe za pomocą funkcji WPS. Wejść do trybu i w ciągu 120 sekund nacisnąć
przycisk WPS / QSS na routerze. Połączenie między urządzeniem IR167BT a routerem
zostanie skonfigurowane automatycznie.

5.7.3.3 Ręczne ustawianie sieci
Można wybrać DHPC (który automatycznie przypisuje IP) lub wprowadzić ręcznie adres IP
do połączenia bezprzewodowego.
Po wybraniu ręcznej konfiguracji sieci, należy podać następujące informacje:
1. SSID ( nazwa punktu dostępowego);
2. Adres IP
3. Maska podsieci
4. Domyślna bramka sieciowa
5. Preferowany serwer DNS
6. Alternatywny serwer DNS
Jeśli w otoczeniu znajduje się więcej niż jedna sieć, można wybrać konkretną sieć (Manage)
do połączenia.
5.7.3.4 Sprawdzanie sieci przy włączonym urządzeniu
“Włączanie/Wyłączanie sieci WiFi”:
Po włączeniu sieci WiFi, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne punkty dostępowe.
Wybrać żądany AP (punkt dostępowy).
Wprowadzić żądane hasło WEP lub WPA / WPA 2, żeby połączyć się z siecią WiFi.
Jeśli połączenie sieciowe nie istnieje lub nie powiodło się, ikona połączenia w lewym górnym
rogu będzie przekreślona.
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5.7.4 Data i czas

• Ustawianie daty i czasu
• Ustawić format wyświetlania czasu na 12– lub 24– godzinny (domyślny).
• Ustawić format daty wg pozycji YY (rok), MM (miesiąc) oraz DD (dzień) – YY / MM / DD, DD
/ MM / YY (domyślny) lub MM / DD / YY.
• Włączyć lub wyłączyć funkcję zmiany czasu (domyślnie jest wyłączona)
Przy aktywnym połączeniu sieciowym, czasem referencyjnym dla ustawień daty urządzenia
jest czas GMT (+00:00). Podczas ustawiania czasu dodać lub odjąć godzinę, zgodnie z własną
strefą czasową.
5.7.5 Alarm

Urządzenie jest wyposażone w trzy niezależne alarmy – 2 z nich to budzenie o konkretnej
godzinie (Alarm 1 i Alarm 2), a kolejny z nich do ustawiania alarmu w czasie względnym.
Nacisnąć przycisk Alarm na pilocie, żeby bezpośrednio przejść do tego menu.
Pierwsze dwa alarmy działają na podobnej zasadzie jak „zwykły” budzik. Można je uruchomić
po ustawieniu czasu i ustawić żeby aktywowały się codziennie, w konkretne dni tygodnia lub
jednorazowo. Można też wybrać dźwięk budzenia – dzwonek/brzęczyk, melodię lub włączenie
się radia internetowego.
Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku budzenia dźwiękiem z radia, źródło budzenia
będzie pochodziło z ostatnio słuchanej lub zapisanej stacji radiowej. Dla obu alarmów można
ustawić tylko jedną stację. Po nadejściu czasu alarmu, urządzenie połączy się z siecią (jeśli
jest dostępna) – z tego powodu może wystąpić opóźnienie w aktywacji alarmu w przypadku
budzenia przez stację radiową. Jeśli urządzenie nie będzie w stanie połączyć się z siecią przez
jedną minutę, automatycznie przełączy się w tryb budzenia muzyką.
Po ustawieniu Alarmu NAP, uruchamia się on jeden raz po 5 / 10 / 20 / 30 / 60 / 90 / 120
minutach – w zależności od ustawień.
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Aby dostosować natężenie dźwięku alarmu, można użyć funkcji Alarm Volume, żeby ustawić
głośność wszystkich alarmów.
Po ustawieniu alarmu(ów), w górnej części wyświetlacza pojawi się ikona zegara.
Ikona ta będzie także wyraźnie widoczna na wyświetlaczu w trybie czuwania.
Po aktywowaniu się alarmu, nacisnąć dowolny przycisk, żeby przejść w tryb drzemki. Alarm
odezwie się ponownie po upływie 5 minut. Nacisnąć przycisk the STANDBY, żeby zakończyć
alarm.
5.7.6 Timer

Nacisnąć przycisk
żeby zatwierdzić.

na pilocie, żeby ustawić timer, a następnie nacisnąć przycisk OK,

5.7.7 Język

Wybrać język menu OSD. Dostępne języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski,
portugalski, niderlandzki, włoski, rosyjski, szwedzki, norweski, duński i inne.
5.7.8 Przyciemnianie ekranu
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Regulowanie jasności podświetlenia ekranu. Po wyborze funkcji Power Saving (oszczędzanie
energii), można wybrać poziom przyciemnienia wyświetlacza po przejściu urządzenia
w tryb czuwania lub kiedy przez ostatnie 15 sekund nie została wykonana żadna czynność
na przyciskach. Funkcja Turn On powoduje, że podświetlenie jest aktywne przez cały czas.
Po jej ustawieniu można wybrać poziom jasności wyświetlacza.
5.7.9 Wyświetlacz

Wybór ustawień kolorystyki wyświetlacza - kolor lub czarno-biały.
5.7.10 Zarządzanie zasilaniem
Wybrać timer zasilania (5 / 15 / 30 minut), żeby ustawić czas automatycznego przechodzenia
urządzenia w tryb czuwania w sytuacji, gdy niedostępne jest połączenie sieciowe.
Wybrać “Turn Off”, żeby wyłączyć funkcję zarządzania energią.
5.7.11 Czas uśpienia

Ustawianie czasu przejścia w tryb uśpienia na 15 / 30 / 60 / 90 / 120
150 / 180 minut, albo wyłączanie go. Po ustawieniu czasu na wyświetlaczu w prawym górnym
rogu pojawi się ikona uśpienia, wraz z liczbą minut pozostałych do przejścia w tryb uśpienia.
Po osiągnięciu wyznaczonego czasu urządzenie wyłączy się. Nacisnąć przycisk
na pilocie,
żeby przejść bezpośrednio do tej funkcji.
5.7.12 Bufor
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Ustawianie czasu buforowania odtwarzanej muzyki, 2 / 4 / 8 sekund.
5.7.13 Pogoda

Urządzenie może wyświetlać w trybie czuwania aktualne informacje pogodowe. Aby wskazania
pogodowe pojawiały się na ekranie w tym trybie, należy łączyć funkcję „Standby Display”
i ustawić jednostkę temperatury (°C lub °F).
Po włączeniu tej funkcji na wyświetlaczu będą na zmianę pojawiały się zegar oraz informacje
pogodowe.
5.7.14 Ustawienia radia FM
Wybrać tryb Mono lub Stereo wyjścia audio.
5.7.15 Ustawienia radia lokalnego

Można dokonać ustawień lokalizacji ręcznie (wybierajac kraj lub miasto
- Country / City) lub pozwolić urządzeniu wyszukać aktualną lokalizację automatycznie (Auto
Detect). Urządzenie wyszuka lokalizację w oparciu o adres IP lub dane sieci, do której jest
podłączone.
Nacisnąć przycisk Local Radio, żeby bezpośrednio przejść do listy stacji lokalnych.
5.7.16 Ustawienia odtwarzania
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Wybrać tryb powtarzania z centrum mediów – Off (bez powtarzania i odtwarzania losowego),
Repeat all (powtarza wszystko), Repeat one (powtarza jeden utwór) lub Shuffle (odtwarzanie
w kolejności losowej).
5.7.17 Ustawienia DLNA

Domyślna nazwa urządzenia dla DLNA to „AirMusic”. Można ją zmienić dla potrzeb ustawień
DLNA w komputerze lub urządzeniu mobilnym.
5.7.18 Equalizer

Domyślne ustawienie equalizera to „Normal”, można je zmienić na Flat, Jazz, Rock,
Soundtracks, Classical, Pop, News. Naciskać przycisk EQ na pilocie, żeby bezpośrednio
przełączać się pomiędzy ustawieniami equalizera.
5.7.19 Wznawianie po włączeniu
Urządzenie zostało domyślnie ustawione w ten sposób, żeby wznawiać połączenie ze stacją
radia internetowego, jeśli przed wyłączeniem go było aktywne radio internetowe lub centrum
mediów. Po dezaktywowaniu tej funkcji, przy włączaniu urządzenia będzie pojawiać się menu
główne.
5.7.20 Aktualizacja programowania
Jeśli pojawią się nowe wersje oprogramowania, informacja na ten temat ukaże się po przejściu
do menu głównego.
5.7.21 Przywracanie ustawień domyślnych
Przywracanie ustawień domyślnych.
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Po przywróceniu ustawień domyślnych, urządzenie przejdzie do menu ustawień językowych,
a po wyborze języka OSD automatycznie przejdzie do menu ustawień sieciowych.
5.8 RADIO LOKALNE
Skrót „Local Radio” znajduje się w submenu „Internet Radio”, tak by można było łatwo przejść
do listy stacji radiowych w danej lokalizacji. Urządzenie może wykorzystać adres IP do
wyszukania aktualnej lokalizacji, a następnie automatycznie przygotować listę lokalnych stacji
radiowych. Można jednak ręcznie wprowadzić inny kraj / lokalizację (patrz sekcja Ustawienia
radia lokalnego 5.7.15).
6. O STREAMINGU MUZYCZNYM
Domyślna nazwa urządzenia dla DLNA to IR167BT, ale można zmienić ją na dowolną inną.
Informacje znajdujące się poniżej stanowią wprowadzenie do ustawień streamingu z komputera
lub innych serwerów mediów. W celu uzyskania dokładniejszych informacji, należy zapoznać
się również z instrukcjami urządzenia lub aplikacji, której używamy, co pozwoli bez przeszkód
korzystać ze streamingu muzycznego za każdym razem, kiedy będziemy go potrzebować.
Na potrzeby streamingu muzycznego do urządzenia IR167BT należy sprawdzić, czy pliki
muzyczne są zapisane jednym z następujących formatów: MP3, WMA, WAV, FLAC lub AAC.
6.1 UPNP
• Aby uruchomić streaming z poziomu komputera PC, należy wykonać na nim następujące kroki:
-- Podłączyć komputer do sieci
-- Sprawdzić, czy urządzenie IR167BT jest włączone i podłączone do tej samej sieci
-- Otworzyć platformę UPnP Windows Media Player (w wersji 11 lub późniejszej). Można też
użyć innych programów lub serwerów mediów, jak na przykład Windows Media Connection.
-- Zezwolić na udostępnianie mediów urządzeniu IR167BT.

PL - 22

PL
-- Dodać do biblioteki mediów pliki audio oraz foldery, które mają być udostępnione urządzeniu
IR167BT.

Można też korzystać ze streamingu za pośrednictwem innych serwerów takich jak urządzenia
mobilne (na platformie Android):
• Podłączyć urządzenie mobilne do sieci
• W Google Play wyszukać i zainstalować aplikację do współdzielenia mediów
• Dodać do biblioteki pliki audio, które chcemy współdzielić
• Po zainstalowaniu i dokonaniu ustawień serwera mediów, wybrać muzykę do odtwarzania
i sterować nim za pomocą urządzenia IR167BT.
6.2 DLNA
Oprócz funkcji UPnP, urządzenie IR167BT obsługuje także funkcję DLNA. Pozwala ona na
dzielenie plików muzycznych z poziomu komputera PC lub urządzenia mobilnego z systemem
Android oraz na używanie komputera/urządzenia mobilnego do sterowania odtwarzaniem
muzyki w IR167BT. Sterowanie każdym odtwarzaniem z poziomu urządzenia IR167BT nie jest
konieczne.). Minimalne wymagania systemowe dla komputera PC obsługującego DLNA to
Windows 7 oraz Windows Media Player 12.
Ustawienia według poniższych kroków:
Udostępnić media w komputerze PC urządzeniu IR167BT.
Panel sterowania > Sieć i Internet > Sieć i centrum udostępniania > Opcje streamingu mediów
(Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Media streaming
options). Otworzyć Windows Media Player, żeby włączyć funkcję Zezwalaj na zdalne
sterowanie moim odtwarzaczem (Allow remote control of my Player). Kliknąć prawym
klawiszem na dowolny utwór w bibliotece i wybrać Play to IR167BT.

Pojawi się okno sterowania muzyką w urządzeniu IR167BT.
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Można wyszukać i zainstalować dowolną bezpłatną lub komercyjną aplikację DLNA z Google
Play lub Apple Store. Jeśli używane jest urządzenie mobilne z systemem Android albo iPhone
/ iPad, zalecamy z korzystania z aplikacji Airmusic Control lub Bubble UPnP. Niektóre aplikacje
mogą nie obsługiwać streamingu z urządzeń iPhone / iPod, jednakże można używać iPhone /
iPod do obsługi streamingu z innych serwerów.
Procedura odtwarzania współdzielonych utworów jest następująca:
Wybrać IR167BT jako odtwarzacz. Niektóre aplikacje zezwalają na równoczesne wysyłanie
muzyki do różnych urządzeń. Wybrać serwer muzyki oraz muzykę. Niektóre aplikacje oferują
tworzenie list z wybranych kilku utworów muzycznych.
Jako serwer można wybrać urządzenie IR167BT, co pozwoli na przeglądanie list internetowych
stacji radiowych i wyboru stacji w aplikacji.

Wybrać odtwarzacz		

Wybrać serwer		

Lista stacji

• Podczas używania funkcji streamingu muzycznego DLNA przez urządzenie IR167BT, za
jego pomocą będzie można kontrolować wyłącznie głośność. Inne elementy sterujące będą
nieaktywne.
Przed przywróceniem pełnej funkcjonalności urządzenia, należy zatrzymać DLNA na
komputerze lub urządzeniu mobilnym.

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza 1. Sprawdzić, czy zasilacz został prawidłowo podłączony.
się
2. U
 rządzenie może działać nieprawidłowo w miejscach z silnymi
zakłóceniami radiowymi. Będzie działać dobrze w momencie
ustania zakłóceń.
Brak dźwięku
1. Włączyć dźwięk, który mógł zostać wyciszony.
2. Zwiększyć poziom natężenia dźwięku.
Nie udaje się ustawić 1. Sprawdzić działanie funkcji WLAN.
połączenia sieciowego 2. Spróbować ustawić adres IP w urządzeniu.
3. U
 ruchomić funkcję DHCP w routerze i ponownie spróbować
połączyć z urządzeniem.
4. W
 sieci działa firewall – zmienić ustawienia stosownego programu
w taki sposób, by możliwość dostęp urządzeniu.
5. Zresetować urządzenie i spróbować ponownie połączyć się z siecią.
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Nie udaje się ustawić
połączenia WLAN
Nie znaleziono stacji
radiowych

Zakłócenia w trybie
FM
Alarm nie uruchamia
się

Nie działa streaming
DLNA

Zakłócenia
elektromagnetyczne

Urządzenie nagle
zawiesza się

1. S
 prawdzić dostępność sieci WLAN w punkcie dostępowym.
2. U
 mieścić urządzenie w bliższej odległości od routera.
3. Sprawdzić czy hasło WEP / WPA zostało wprowadzone prawidłowo.
1. S
 prawdzić działanie sieci, punktu dostępowego i firewalla.
2. N
 iektóre stacje mogą być aktualnie niedostępne, należy spróbować
później lub wybrać inną stację.
3. L
 ink do stacji uległ zmianie lub stacja zakończyła nadawanie –
należy sprawdzić to u nadawcy stacji.
4. L
 ink do stacji dodanej ręcznie jest nieprawidłowy, należy go
sprawdzić i ew. poprawić.
1. Sprawdzić, inaczej ustawić antenę FM.
2. Zmienić miejsce ustawienia radia.
1. Włączyć alarm.
2. Z
 powodu ustawień dźwięku należy sprawdzić wg wskazówek
z problemu „Brak dźwięku”.
3. Jako źródło dźwięku alarmu została ustawiona stacja radiowa, ale
nie działa połączenie sieciowe. Należy zmienić źródło dźwięku lub
skonfigurować połączenie sieciowe.
1. S
 prawdzić połączenie sieciowe. Urządzenie IR167BT i drugie
urządzenie muszą znajdować się w tej samej sieci.
Sprawdzić, czy sieć działa poprawnie.
2. S
 prawdzić prawidłowość ustawień sieciowych w urządzeniu.
Prawidłowe działanie urządzenia może zostać zakłócone przez
silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak się stanie, należy
zresetować urządzenie (w sposób zgodny z instrukcją), żeby zaczęło
działać prawidłowo. Jeśli problemy z działaniem powtarzają się,
należy zmienić lokalizację urządzenia.
Radio jest przeładowane, należy je wyłączyć i włączyć ponownie.

Model nr
Opis urządzenia
Wyświetlacz
Obsługiwane sieci

Streaming
Obsługiwane formaty odtwarzania
Moc wyjściowa (RMS)
Zasilacz (załączony)

SPECYFIKACJE
IR167BT
Radio internetowe z FM i Bluetooth
Kolorowy wyświetlacza 2,4” TFT
OPEN
WEP
WPA PSK AES
WPA PSK AES / TKIP
WPA PSK TKIP
WPA 2 PSK AES
WPA 2 PSK AES / TKIP
WPA 2 PSK TKIP
UPnP, DLNA
MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV
2x7W
Input: AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz
USB Port Output: DC 5 V / 1A
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Pobór mocy
Pobór mocy w trybie standby
Obsługa Bluetooth
Zakres działania Bluetooth
Częstotliwość transmisji Bluetooth
EIRP
Protokoły
Temperatura pracy
Dopuszczalna wilgotność

29 W
<2W
V2.1+ EDR
Do 10 metrów
2412 - 2472 MHz
18,293 dBm
A2DP 1.2
0 °C~ +35 °F
20 % ~ 80 %

ZMIANA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRODUKTU ZASTRZEŻONA PRZEZ PRODUCENTA.
Utylizacja zużytego sprzętu(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich stosujących systemy zbiórki).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomaga chroni środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
Niniejszym ETA a.s. oświadcza, że sprzęt radiowy typu IR167BT spełnia wymagania dyrektywy
2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod poniższym adresem
internetowym: http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity
NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA. TOREBKĘ Z PE POŁOŻYĆ
W MIEJSCU BĘDĄCYM POZA ZASIĘGIEM DZIECI. TOREBKA NIE SŁUŻY
DO ZABAWY! TEGO WORKA NIE NALEŻY UŻYWAĆ W KOŁYSKACH,
Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie
internetowej www.gogen.pl
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FONTOS: Kérjük, olvassa el a használati utasítást az első használat előtt és tartsa meg
a későbbi használathoz!

FONTOS MEGJEGYZÉSEK
BEVEZETÉS
• 	Köszönjük, hogy termékünket választotta!
• 	Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a megfelelő használat érdekében!
Elolvasás után tárolja a kézikönyvet biztonságos helyen a későbbi használat esetére!

1. ELINDÍTÁS ELŐTT
1.1 HÁLÓZATI KÖVETELMÉNYEK
A készülék használata előtt szükséges a következő követelmények megléte:
• Szélessávú csatlakozás, vezetékes/vezeték nélküli elérési pont, router, vagy hasonló hálózati
berendezés kombinációja.
• Szükséges a WiFi (802.11b/g/n) vezeték nélküli csatlakozás támogatása.
• PC, vagy okostelefon hálózati kapcsolódással. Ez a hálózat ugyanaz kell, hogy legyen,
mint a készülék hálózata.
1.2 BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
• Ne ejtse le a készüléket, ne tegye ki víznek, párának, vagy nedvességnek! Ellenkező esetben
a készülék károsodását okozhatja!
• Ha hideg környezetből meleg környezetbe viszi a készüléket, használat előtt hagyja azt az
új hőmérsékleten aklimatizálódni! Ellenkező esetben kondenzáció, valamint nem megfelelő
működés léphet fel!
• Ne használja a készüléket poros környezetben, mert a por károsíthatja a készülék belső
részeit és hibás működést okozhat!
• Óvja a készüléket a rezgésektől és helyezze azt stabil felületre!
• Ne próbálja a készüléket szétszerelni!
• Csak eredeti tápkábelt használjon!
• A hálózati konnektor legyen a készülék közelében és könnyen elérhető helyen!
• Soha ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel!
• Győződjön meg arról, hogy a specifikációs címkén lévő tápfeszültség és a hálózati
konnektorban lévő tápfeszültség azonos legyen! A nem megfelelő tápfeszültség a készülék
károsodását okozhatja!
• Ha nem használja a készüléket hosszabb ideig, húzza ki a tápkábelt az elektromos
hálózatból! Így elkerülheti a tűz veszélyét!
• Soha ne használjon agresszív tisztítószereket a készülék tisztítására, ellenkező esetben
a készülék felülete megsérülhet! Használjon száraz, puha ruhát! Abban az esetben, ha
a készülék nagyon koszos egy enyhén nedves ruhával tisztítsa le! Ellenőrizze, hogy
a készülék tisztítás után megszáradt-e!
• Ha szállítani szeretné a készüléket, használja annak eredeti csomagolását!
Tartsa meg a csomagolást ilyen esetekre!
FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE
KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL
VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS
HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ
ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES
FESZÜLTSÉG ALATT VAN.
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2. KÉSZÜLÉK ÉS GOMBOK LEÍRÁSA
Elülső nézet

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

5

Gomb
Vissza a főmenübe
M gomb
Audió források közötti váltás
2.4” TFT színes kijelző
Kapcsoló/Készenlét gomb
Távirányító szenzor

Felső nézet
6

7

8

9
10

11

6. < Balra / Előző gomb
7.
Lejátszás/Szünet gomb
8. > Jobbra / Következő gomb
9. 1, 2, 3, 4 memória
10. Memória gomb
Nyomja meg és tartsa megnyomva a csatornák mentéséhez!

HU - 28

HU
11. Hangerő/Navigálás + OK
Hangerő beállítása;
Kurzor fel/le;
Választás megerősítése
Hátulsó nézet

15

12

13

14

12. USB töltőaljzat (5 V,1 A)
13. 3.5 mm-es fülhallgató aljzat
14. AC aljzat
15. Teleszkópos antenna
Távirányító
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hang gomb
Kapcsoló/Készenléti gomb
gomb - Vissza a fő menübe
Hangerő növelése
Hangerő csökkentése
gomb
Előző számra való ugrás
7.
gomb
8.
Lejátszás/Szünet gomb
Következő számra való ugrás
9. Mód gomb
Fő menübe való belépés
10. Kurzor fel
11. Kurzor balra
12. Kurzor jobbra
13. Kurzor le
14. OK gomb
15. 0~9 kedvencek/memória hívása;
Betűk és számok megadása
16. EQ gomb
17. INFO gomb
18. MEMÓRIA gomb
19.
ALVÁS gomb
20. RIASZTÁS gomb
21. IDŐZÍTŐ gomb

1

2

3

4
5

6

9

8

7
10

11

12

14

13
17

15
18
19
16

20
21
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Ne felejtse el a távirányító használata előtt az elemtartóban lévő műanyag lapot kihúzni!
A távirányítóban lévő elemek eltávolításához használja a nagyujját!
Azonos AA típusú elemet helyezzen be!
Figyelem: Nem megfelelő elemhasználat esetén robbanásveszély léphet fel!
Az elemek kidobásánál tartsa be az arra vonatkozó előírásokat!
Kijelzőn látható szimbólumok
Csatlakozás létrehozása folyamatban, készülék működése
Nincs vezeték nélküli csatlakozás
Vezeték nélküli kapcsolat létrehozva
Keresés
VHF rádió funkció kiválasztva
VHF rádió jelvétel: Mono
VHF rádió jelvétel: Sztereó
Hangszóró kikapcsolva
Riasztás bekapcsolva
Internet rádió csatorna kedvencekhez hozzáadva
FM rádió csatorna lementve

3. HASZNÁLAT ELŐTT
A csomagolás a következő tételeket tartalmazza:
• Internetes Rádió
• Távirányító
• AC tápkábel
• Használati utasítás
HÁLÓZAT ELŐKÉSZÍTÉSE
• Vezeték nélküli LAN(WLAN) hálózat csatlakozásához:
Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli/vezetékes elérési pont, vagy router WLAN LINK/ACT
fényjelző világít-e! Kérdések esetén forduljon a használati utasításhoz!
Megjegyzés: A WiFi rövid távokra lehetővé teszi az adatátvitelt, kb. 15 méterig..
A falak, vagy plafonok csökkenthetik a WiFi jel erejét.

HU - 30

HU
Próbálja a készüléket és/vagy az elérési pontot az említett távolságon belül elhelyezni
és ne tegyen a két készülék közé akadályt!
• Dugja be a tápkábelt az AC aljzatba!
• Első használat esetén a rendszer Nyelv és Hálózati konfiguráció beállítást fog kérni!

• Válassza ki a „Yes” opciót a csatlakozás létrehozásához!
• Válassza ki a „Yes/WPS)” opciót (csak WPS routerek esetén)! Utána nyomja meg a routeren lévő
WPS gombot!
• Válassza ki a „No” opciót, ha földi rádió csatornát szeretne hallgatni, vagy külső audió
berendezés lejátszásához a hangszórót szeretné használni!
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Ha a ”Yes” opciót választotta, a készülék elkezdi a vezeték nélküli hálózatokat keresni és rövid
időn belül megjelenik a kijelzőn elérhető hálózatok listája.
A hálózat neve (SSID) előtt lévő vezeték nélküli szimbólum csíkjainak a száma a hálózat relatív
erejét mutatja.
A kulcs szimbólum azt jelenti, hogy az adott hálózathoz szükséges a jelszó megadása.
Ha a készülék semmilyen vezeték nélküli hálózatot nem talál, akkor a „no wireless Networks
Found” felirat jelenik meg a kijelzőn. Ha szükséges, változtasson a készülék elhelyezésén
és ellenőrizze a WLAN routert!
Az elérési pont nevét – SSID – az elérési pont (router) konfigurációjában lehet megtalálni.
Válassza ki a hálózatot és nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez! Ha jelszó szükséges,
adja meg a hálózathoz tartozó jelszavat!
Jelszó megadásához használja a távirányítón lévő szám- és betűgombokat, vagy adja meg
a jelszót a készülékről közvetlen!
A jelszó megadása közben figyeljen oda a nagy és kis betűkre!
Használhatja a forgó gombot is! Ha véletlenül megnyomja a gombot, használja a
a javításhoz!
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gombokat
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Távirányítóval
A kurzor az aktuális pozíciót jelzi.
Nyomja meg a számgombokat ismételten a következő sorrend szerint:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(törlés)
(szünet) @ ! # $ % & ( ) + - . / : ; < = > ? [ \ ] ^ { | } ~
ABCabc
DEFdef
GHIghi
JKLjkl
MNOmno
PQRSpqrs
TUVtuv
WXYZwxyz

Lehetséges csak a kurzort használni a számok és betűk megadásához:
Előző pozíció, a megadott számot/betűt lehet átírni
Következő pozíció, az előző pozíció le van mentve
/ Szám/betű kiválasztása
OK – megerősítés

A csatlakozás létrehozása néhány másodpercig eltarthat.
Sikeres csatlakozás után megjelenik a főmenü, a következő lehetőségekkel:
-------

Internet Rádió: Világszerte a rádió csatornákhoz való hozzáférés
Media Centre: UpnP berendezésekhez való hozzáférés megosztó szoftvereken keresztül
Információs Center: Időjárás, pénzügyi és rendszer információkhoz való hozzáférés
Bluetooth: Minden bluetooth-on keresztül csatlakozott készülékhez való hozzáférés.
Konfiguráció: Különböző rendszerbeállítások
Lokális rádió: Régióban lévő rádió csatornákhoz való hozzáférés

• Nyomja meg a
gombot a készenléti módba való belépéshez!
Az idő, dátum és aktív riasztás megjelenik a kijelzőn.
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• Hálózathoz való sikeres csatlakozás létrehozását követően a készülék minden bekapcsolás
után automatikusan létrehozza a csatlakozást ezzel a hálózattal. Ha hálózatot szeretne
változtatni, lépjen be a konfigurációba!
• Használja a gombokat számok/betűk megadásához! Ha a kívánt betűt kiválasztotta,a
gombbal lépjen a következő pozícióra! Ha befejezte a betűk megadását, nyomja meg az OK
gombot a megerősítéshez!
gombbal lehet az előző pozícióra lépni.

4. AIRMUSIC CONTROL APP
A készüléket vezérelheti okostelefonon keresztül is, WiFi hálózat használatával! Javasoljuk,
hogy használja az AirMusic Control App aplikációt! A vezérlési funkció mellett az aplikáció
lehetővé teszi az okos telefonban lévő zenék lejátszását a készüléken keresztül.
Az aplikáció Andriod és iOS operációs rendszerekhez érhető el. Itt töltheti le az aplikációt:

5. FŐMENÜ
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Főmenüben a következő módokat választhatja ki: Lokális rádió, My mediaU (,ha engedélyezve
van, lássa a 5.9.2 fejezetet), Internet Rádió, Media Center, FM, Információs Center, Bluetooth,
és Konfiguráció.
5.1 MY MEDIAU
Saját mediaU csatorna lista megjelenése és lejátszása a mediaU szerveren.
Állítsa be először a saját fiókját!
Ha a funkció engedélyezett, a My mediaU megjelenik a főmenüben.
Ha több mediaU fiók létezik a készülékben, itt állíthatja be az alapértelmezett fiókot!

Ha saját csatorna listáját szeretné aktiválni, járjon el a következő lépések szerint:
1. Lépjen be a http://www.mediayou.net oldalra!
2. Csatlakozzon a mediaU szolgáltatáshoz!
3. Jelentkezzen be!
4. Adja meg a készülék vezeték nélküli MAC címét a mediaU weboldalon! Ez az információ
az Információs Center > Rendszer információ > Vezeték nélküli infó helyen található.
5. Sikeres konfigurálás után mentheti a saját mediaU csatorna listáját és megjelenítheti azt.
Felhasználói név és jelszó megadása nem szükséges.
6. Ha több fiók van lementve a készülékhez, válassza ki a kívánt fiókot a Konfigurációs
menüben!
Mindig, amikor a weboldalon változtat a listáján, lépjen be a Konfiguráció > MediaU szerkesztési
menübe és szinkronizálja a változásokat a készülékkel!
5.2 INTERNET RÁDIÓ
Bármilyen csatornához való csatlakozás után a bit ráta és csatorna formátuma megjelenik
a kijelzőn.
5.2.1 KEDVENC CSATORNÁK
Hozza létre kedvenc csatorna listáját! Akár 250 csatorna támogatott, a mappákat is beleértve.
Lejátszás közben nyomja meg és tartsa megnyomva a Preset gombot a csatorna mentéséhez!
Átírhatja az előző mentett csatornát egy új csatornára.
A kívánt csatornát a csatorna listában való keresés közben is lementheti. Ha a csatorna ki van
jelölve, nyomja meg a gombot a menübe való belépéshez és adja a kiválasztott csatornát
a kedvenceihez!
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A mentett csatornák listájában keresse meg a kiválasztott csatornát és nyomja meg az
OK gombot a lejátszásához! A gomb megnyomásával lépjen be az almenübe a csatorna
törléséhez, áthelyezéséhez, átnevezéséhez, vagy lejátszásához!
5.2.2 Rádió csatorna/Zene

A csatornák kategorizálva vannak Global Top 20, Műfaj, Ország/Régió és Highlight
kategóriákba. Lépjen be a kívánt kategóriába és válassza ki a kívánt csatornát! Minden csatorna
közvetlen lejátszásához nyomja meg az OK gombot! A gombbal beléphet az almenübe.
Kiválaszthatja a Kedvencekhez hozzáadás, Auto szkennelés és Lejátszás opciókat.Ha az Auto
szkennelés opciót választja, elindul minden listában lévő csatorna 30 másodperces lejátszása.
Az összes csatorna lejátszása után, vagy az OK gomb megnyomásával a funkció megáll.
5.2.3 Legutóbbi csatornák
Utoljára hallgatott csatornák megjelenése. Akár 10 csatorna megjeleníthető.
Minden csatorna közvetlen lejátszásához nyomja meg az OK gombot! A gombbal beléphet
az almenübe. Kiválaszthatja a Kedvencekhez hozzáadás, Auto szkennelés és Lejátszás
opciókat. Ha az Auto szkennelés opciót választja, elindul minden listában lévő csatorna
30 másodperces lejátszása. Az összes csatorna lejátszása után, vagy az OK gomb
megnyomásával a funkció megáll.
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5.2.4 Opciók

Rádió csatorna keresése – A távirányító használatával adja meg a kulcsszót a kívánt csatorna
kereséséhez! Új rádió csatorna hozzáadása – A hozzáadott csatornák a Kedvenc csatornák
között lesznek lementve. A csatornanév maximális hossza 250 betű lehet.
5.3 MEDIA CENTER
5.3.1 UPnP

Ha beállította a megosztott médiákat, ezek a médiák láthatók lesznek UpnP funkcióval. Ha több
mint egy számítógépet osztott meg, megjelenik az alternatívák listája. Válassza ki a lejátszani
kívánt médiákat!
Nyomja meg
/
gombot a távirányítón az előző/következő szám lejátszásához!
gombbal állítsa meg, vagy indítsa el a lejátszást!.
A távirányítón lévő INFO gomb megnyomásával jelenítse meg az aktuális szám információit!
Tippek: A rádió csak 40 karakternél rövidebb fájlneveket képes leolvasni! Szükséges, hogy
a karakterek Európai nyelven legyenek! Ha a leolvasás sikertelen UpnP módban, javasoljuk,
hogy nevezze át a fájlt!
Ha továbbra se lehetséges a szám lejátszása, próbálja meg a fájlt más formátumba konvertálni!
5.3.2 My Playlist
Létrehozhatja a kedvenc zenéi listáját az UpnP számaiból! Lejátszás közben nyomja meg
és tartsa megnyomva az OK gombot a My Playlist listába való mentéséhez!
5.3.3 My Playlist törlése
Az összes mentett zenét kitörölheti a My Playlist listából!
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5.4 FM

FM rádió módban fogadhat FM sáv rádió jelt. (Lássa a 5.7.14 bekezdést az FM sáv beállításához!)
Nyomja meg a / gombokat az FM csatornák kereséséhez! Megjelenik a frekvencia a kijelzőn.
Sikeres csatorna keresés esetén a keresés megáll. A távirányítón lévő / gombokkal
manuálisan is keresheti a csatornákat! Minden megnyomás 0.05 MHz-et jelent.
Nyomja meg és tartsa megnyomva a távirányítón, vagy készüléken lévő PRESET gombot
a csatorna mentéséhez! Akár 20 csatornát is le lehet menteni. Nyomja meg a PRESET gombot,
utána a / gombokkal válassza ki a mentett csatornát!
Az OK gomb megnyomásával az összes csatornát lehet szkennelni!
A talált csatornák automatikusan le lesznek mentve a listába.
5.5 INFORMÁCIÓS CENTER

5.5.1 Időjárás információk
Időjárás információkat és előrejelzéseket találhat meg akár 2000 városhoz!
Válassza ki az országot és utána a kívánt várost!
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Nyomja meg a / gombokat az időjárás előrejelzés megjelenéséhez!
Készenléti módban is megjelenítheti az időjárás információkat! Az időjárás információs oldalán
nyomja meg az OK gombot az adott város készenléti módban való megjelenéséhez!
Utána kapcsolja be az időjárás megjelenését a 5.6.10 fejezet alapján!
5.5.2 Pénzügyi információk

Országszerte a Stock index megjelenése.
5.5.3 Rendszer információk
Rendszer verzió ellenőrzése, csatlakozott hálózatról szóló információk.
5.6 BLUETOOTH
• Nyomja meg a készüléken lévő M gombot, vagy a távirányítón lévő
/MODE gombot amíg
a kijelzőn meg nem jelenik a Bluetooth felirat, vagy válassza ki a Bluetooth opciót
a főmenüben, majd a „Pairing” párosítás hangja elhangzik!
• Válassza ki a hangszóró nevét: “IR167BT” a talált készülékek listájából!
Tippek: Csak egy készüléket lehet csatlakoztatni! Ha a hangszóró már más készülékhez
van csatlakoztatva nem jelenik meg a találatok listájában.
• Ha jelszó megadása szükséges (gyártótól, modelltől, vagy szoftver verziótól függően),
adja meg a “0000” (négy nulla) és nyomja meg az OK gombot! Sikeres párosítás esetén
a “Connected” hang elhangzik.
• Teljes csatlakozás után Bluetooth-on keresztül kiválaszthat és hallgathat zenét.
• A távirányítón, vagy a készüléken lévő
gomb rövid megnyomásával állítsa meg,
vagy indítsa el a lejátszást!
“>/<” , vagy „ / “ gombokkal ugorjon a következő/előző számra!
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5.7 KONFIGURÁCIÓ

5.7.1 Idő megjelenése

Készenléti módban az Analóg, vagy a Digitális megjelenés közül választhat!
5.7.2 My mediaU kezelése
Amikor engedélyezett, a My mediaU megjelenik a főmenüben.
Ha több fiók van lementve a készülékhez, válassza ki itt a kívánt fiókot! Forduljon az 5.3
fejezethez a mediaU fiók beállításáról szóló információhoz!
5.7.3 Hálózat
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5.7.3.1 Vezeték nélküli hálózat Konfiguráció
WiFi hálózat engedélyezése/tiltása. Ha engedélyezi a WiFi hálózatot, a rendszer automatikusan
csatlakozni fog.

Válassza ki az elérési pontot (AP)!

Adja meg a WEP, vagy WPA/WPA 2 kódot a WiFi csatlakozásához!
Ha véletlenül megnyomta a gombot, használja a , stisknutím tlačítka

gombokat a javításhoz!

5.7.3.2 Vezetékes hálózat (WPS PBC)
Ha a WPS/QSS gombbal felszerelt routert használja, a csatlakozást egyszerűen a WPS
funkción keresztül állítsa be! Adja azt meg és 120 másodpercen belül nyomja meg a routeren
lévő WPS/QSS gombot! A készülék és router közötti csatlakozás ezután automatikusan
konfigurálva lesz.
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5.7.3.3 Manuális konfigurálás
Lehet DHPC-t (IP cím automatikus beállítása) használni, vagy manuálisan a vezeték nélküli
hálózat IP címét megadni. Manuális konfigurálás esetén szükséges a következőket megadni:
1. SSID (Elérési pont neve);
2. IP Cím
3. Alhálózati maszk
4. Alapértelmezett kapu
5. Preferált DNS Server
6. Alternatív DNS Server
Specifikus hálózatot akkor jó választani, ha több hálózati csatlakozás van beállítva.
5.7.3.4 Hálózat ellenőrzése bekapcsolt állapotban
“ WiFi hálózat engedélyezése/tiltása”:
Ha engedélyezi a WiFi hálózatot, a rendszer automatikusan elkezdi az elérhető elérési pontokat
keresni. Válassza ki az elérési pontot (AP)!
Adja meg a WEP, vagy WPA/WPA 2 kódot a WiFi csatlakozásához!
Ha nem létezik vezeték nélküli csatlakozás, vagy sikertelen volt, a bal felső sarokban lévő ikon
át lesz húzva.
5.7.4 Dátum & Idő

• Dátum és idő beállítása
• Idő formátum megjelenítési mód kiválasztása: 12 órás, vagy 24 órás (alapértelmezett).
• Állítsa be a dátum formátumát: YY (év), MM (hónap) és DD (nap) – YY/MM/DD, DD/MM/YY
(alapértelmezett), vagy MM/DD/YY!
• Kapcsolja be/ki (alapértelmezett) a nyári időszámítást (DST)!
Csatlakozott vezeték nélküli hálózat esetén GMT (+00:00) idő lesz az alapértelmezett
idő a beállításnál. Az időzóna alapján állítsa be a pontos időt!
5.7.5 Riasztás
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Három független riasztás használható – 2 riasztás abszolút idő beállítással (Alarm 1 és Alarm
2) és 1 riasztás relatív idő beállítással (NAP Alarm). Nyomja meg a távirányítón lévő Alarm
gombot ebbe a menübe való közvetlen belépéshez!
Az első két riasztás hasonló, mint a normális riasztás. Kapcsolja be a riasztást, állítsa be az időt
és a kívánt riasztási időpontokat – minden nap, egyszer, specifikus nap! Válassza ki a hangot,
zenét, vagy rádiót! Megjegyzés: Ha a rádió hangot állítja be, az utoljára hallgatott rádió csatorna
kapcsol be. Riasztás idejében a készülék csatlakozni fog az internethez, ha a beállított hálózat
elérhető lesz. Ezért előfordulhat egy kis szünet a riasztás ideje és a rádió bekapcsolása között.
Ha a készülék nem tud az internethez csatlakozni több, mint egy percen keresztül, a riasztás
hangja automatikusan zenére változik.
NAP Alarm beállítása esetén 5/10/20//30/6090/120 perc között választhat! A beállított idő lejárta
után hallható a riasztás.
Az Alarm Hangerőt kívánsága szerint állíthatja be!
Riasztás(ok) beállítása esetén az óra ikon a kijelző felső oldalán jelenik meg. Készenléti
módban is látható lesz az alarm ikonja és a beállított riasztási idő.
Riasztás közben bármilyen gombot nyomjon meg a szundi funkció bekapcsolásához! A riasztás
újra szólni fog 5 perc múlva. A STANDBY gomb megnyomásával kapcsolja ki a riasztást!
5.7.6 Időzítő

A távirányítón lévő
gomb megnyomásával állítsa be az időzítőt, utána nyomja meg az OK
gombot a megerősítéshez!
5.7.7 Nyelv

Válassza ki az OSD nyelvet: Angol, Német, Spanyol, Francia, Portugál, Holland, Olasz, Orosz,
Svéd, Norvég, Dán, stb.
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5.7.8 Fényerő

Kijelző háttérvilágításának beállítása.
Ha a Power Saving funkciót válassza, készenléti módban, vagy 15 perces használat nélküli idő
után lehetőség van a fényerőt beállítani!
A Turn On opció kiválasztással a kijelző mindig világítani fog. Ebben az esetben is be lehet
a fényerőt állítani.
5.7.9 Kijelző

A Color (színes), vagy Monochrome (fejete-fehér) kijelző közül választhat.
5.7.10 Fogyasztás kezelés
Állítsa be az időzítőt (5/15/30 perc), aminek lejárta után a készülék automatikusan készenléti
módba kapcsol be, ha semmilyen hálózati csatlakozás nem lesz elérhető!
Válassza ki a “Turn Off” opciót a funkció kikapcsolásához!
5.7.11 Alvás időzítő

Állítsa be az alvás idejét 15/30/60/90/120/150/180 percre! Beállítás után az ágy ikonja jelenik
meg a jobb felső sarokban a hátralévő percekkel. A beállított idő lejárata után a készülék
kikapcsol. Nyomja meg a távirányítón lévő
gombot a funkció vezérléséhez!
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5.7.12 Puffer

Állítsa be a zene lejátszás pufferelési idejét, 2/4/8 másodpercre!
5.7.13 Időjárás

A készülék lehetővé teszi az aktuális időjárás információ megjelenését készenléti módban.
Kapcsolja be a készenléti módot és állítsa be a hőmérséklet egységeit (°C, vagy °F),
ha az időjárás megjelenítési funkciót szeretné bekapcsolni!
Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a kijelzőn készenléti módban változatosan megjelenik
az idő és időjárás.
5.7.14 FM Beállítás
Válassza ki a Mono/Sztereó audió kimenetet!
5.7.15 Lokális rádió beállítása

Manuális beállítás (Ország / Város) is lehetséges, illetve a rendszer Automatikusan is
felismeri az aktuális pozíciót. A felismerés a csatlakozott hálózat IP címe alapján történik.
Nyomja meg a Local Rádió opciót a lokális rádió csatornák listájába való belépéshez!
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5.7.16 Lejátszás beállítása

Válassza ki a lejátszási módot – Ki (nincs ismétlés, vagy véletlenszerű lejátszás), Minden
ismétlése, Egy ismétlése, vagy Véletlenszerű!
5.7.17 DLNA Beállítás

Alapértelmezett név a DLNA esetén az AirMusic. Nevet lehet a számítógépen,
vagy mobiltelefonon keresztül is változtatni!
5.7.18 Hangszínszabályozó

Alapértelmezett hangszínszabályozó a Normal, de lehet a Flat, Jazz, Rock, Soundtracks,
Classical, Pop, News opciók közül választani.
A távirányítón lévő EQ gombbal lehet a funkciót vezérelni.
5.7.19 Visszaállítás bekapcsolásnál
A rendszer úgy van beállítva, hogy ugyanaz a csatorna, vagy média center lejátszása indul
el új bekapcsolás után, mint amelyik be volt kapcsolva kikapcsolás előtt. Ha kikapcsolja ezt
a funkciót, a bekapcsolás után a rendszer a főmenübe fog belépni.
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5.7.20 Szoftverfrissítés
Ha új szoftver verzió található a szerveren, erről egy rendszerüzenetet fog kapni a menübe
való belépés után.
5.7.21 Alapértelmezett beállítás
Visszaállítás alapértelmezett beállításra.

A készülék visszaállítása után a rendszer a Nyelv menübe fog belépni. A Nyelv kiválasztása
után automatikusan a Hálózat beállítása következik.
5.8 LOKÁLIS RÁDIÓ
Az internetes rádióban a lokális rádió csatornákat meg lehet jeleníteni Local radio funkció
segítségével.
A készülék felismeri az aktuális pozíciót az IP cím alapján és automatikusan generálni fogja
a lokális csatornák listáját. Lehetséges más országot is beállítani (lássa a Lokális rádió beállítás
fejezetet 5.7.15!).

6. ZENE STREAMING
IR167BT az alapértelmezett név, amlyet kívánsága szerint megváltoztathat.
Az alábbi információk szerint a média lejátszását beállíthatja PC-ről, vagy más média szerverről.
Ha szükséges, olvassa el a saját szoftver, vagy használt aplikáció használati utasításait a zene
lejátszásához!
Ellenőrizze, hogy a zene a következő formátumokban van-e lementve: MP3,WMA,WAV,FLAC,
vagy AAC.
6.1 UPNP
• Ha PC-ről történő zene lejátszását szeretné élvezni, a következő lépéseket tegye meg
a számítógépén:
-- Csatlakoztassa a számítógépet a hálózathoz!
-- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva és ugyanahhoz a hálózathoz van-e
csatlakoztatva!
-- Nyissa ki az UPnP platformot Windows Media Player (11, vagy későbbi)! Más platformákat,
vagy szervereket lehet használni, mint pl. Windows Media Connection.
-- Engedéjezze a készülékbe történő média megosztást!
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-- Adja hozzá a könyvtárhoz az audió fájlokat és mappákat, amelyeket a készülékkel meg
szeretne osztani!

Zenét lehetséges akár más zenés szerverről, vagy okostelefonról is (Android platform)
megosztani:
-- Csatlakoztassa a telefont a hálózathoz!
-- Telepítse a média megosztó aplikációt Google Play-ről!
-- Válassza ki a megosztani kívánt fájlokat!
• Szerver beállítása után válassza ki a zenét és indítsa el a lejátszást!
6.2 DLNA
Az UPnP mellett a készülék a DLNA funkciót is támogatja. PC-ről, vagy Android mobilról
zene fájlokat lehet megosztani és PC/Android mobile/iPhone/iPad készüléket lehet a zene
vezérléséhez használni.
PC rendszer követelményei DLNA funkcióhoz: Windows 7 és Windows Media Player 12.
Beállítás:
Először ossza meg a fájlokat a készülékkel!
Ellenőrző Panel > Hálózat és Internet > Hálózat és Megosztó Center > Média megosztási
lehetőségek.
Nyissa ki a Windows Media Player-t és hagyja jóvá a Lejátszó vezérlésének engedélyezése
opciót!
A jobb egér gombbal válassza ki az IR167BT készüléken lévő lejátszás opciót!
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A vezérlő ablak megjelenik.
Bármilyen ingyen, vagy fizetett DLNA aplikációt le lehet a Google Play, vagy Apple Store
aplikációs boltokból tölteni, ha Andriod mobile, tablet, vagy iPhone/iPad készüléket használ.
Javasoljuk az Airmusic Control, vagy a Bubble UPnP aplikáció használatát!
Néhány aplikáció nem támogatja a zene megosztását iPhone/iPod-ról, de így is lehet az
iPhone/iPod készüléket más szerverekről történő zenelejátszás vezérléséhez használni.
Következők a megosztott zenelejátszási folyamatok:
Válassza ki a készüléket lejátszónak! Néhány aplikáció engedélyezi a több lejátszóban való
zenelejátszást egy időben.
Válassza ki a zeneszervert és a zenét! Néhány aplikáció képes lejátszási listát létrehozni.
Lehetséges a készüléket is kiválasztani szervernek, majd ezután az internetes rádió listáját
megjelenítheti és a kívánt rádiót kiválaszthatja az aplikációban.

Lejátszó kiválasztása

Szerver kiválasztása

Csatornalista megjelenése

• Ha DLNA zenemegosztást használ a készüléken, csak a hangerőt és a készenléti módot
lehet a készüléken keresztül vezérelni! Más funkciók vezérlése nem engedélyezett.
Kapcsolja ki a DLNA funkciót mielőtt a készülék vezérlőit szeretné használni!
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7. HIBAELHÁRÍTÁS
Hiba
Készülék nem
kapcsolódik be.

Megoldás
1. E
 llenőrizze az adapter megfelelő csatlakozását!
2. L
 ehetséges, hogy a készülék nem működik megfelelően a rádió
interferencia miatt. Távolítsa el az interferencia forrását!
Nincs hang.
1. Kapcsolja be a hangot!
2. Növelje a hangerőt!
Hálózati kapcsolat
1. Ellenőrizze a WLAN funkciót!
létrehozása nem
2. Állítsa be a készülék IP címét!
lehetséges.
3. Aktiválja a routeren lévő DHCP funkciót és csatlakoztassa újra
a készüléket!
4. A Firewall hálózati védelem aktív – állítsa be a programot
és engedje a csatlakozást!
5. Állítsa vissza a készüléket!
WLAN csatlakozást
1. Ellenőrizze a WLAN hálózatok elérhetőségét!
nem lehet létrehozni
2. Helyezze a készüléket közelebb a routerhez!
3. Ellenőrizze a WEP/WPA jelszót!
Nem lehetséges
1. Ellenőrizze a hálózatot, elérési pontot és firewall funkciót!
csatornát találni.
2. L
 ehetséges, hogy a csatorna jelenleg nem elérhető, próbálja meg
később, vagy válasszon másik csatornát!
3. A csatorna címe megváltozott, vagy a csatorna már nem működik –
forduljon a szolgáltatóhoz!
4. A manuálisan megadott link nem helyes, ellenőrizze azt és adja
meg újra!
Zsúgás FM módban.
1. Ellenőrizze/helyezze át az FM antennát!
2. Helyezze át a rádiót!
Riasztás nem
1. Kapcsolja be a riasztást!
működik.
2. Ellenőrizze a hangerő beállítását!
3. Ha a rádió csatornát riasztás hangjának választotta és a hálózati
kapcsolat nem jött létre, válasszon ki más hangot, vagy frissítse
a csatlakozást!
DLNA megosztás nem 1. E
 llenőrizze a hálózat beállítását! A készülék és zeneszerver azonos
lehetséges.
hálózathoz legyenek csatlakoztatva! Ellenőrizze a hálózat működését!
2. Ellenőrizzen minden beállítást!
Elektromágneses
A készülék működését elektromágneses interferencia zavarja.
interferencia
Ha ez megtörténik, indítsa újra a készüléket a használati utasítás
szerint! Ha a probléma továbbra is fennáll, helyezze át a készüléket!
A rendszer lefagy.
A rádió túl van terhelve, állítsa vissza a készüléket!
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Modell Sz.
Leírás
Kijelző
Támogatott hálózatok

Megosztás
Lejátszható formátumok
Kimeneti teljesítmény (RMS)
Adapter (csomagolásban)
Teljesítményfelvétel
Teljesítményfelvétel készenléti
módban
Bluetooth támogatása
Bluetooth működési tartomány
Bluetooth átviteli frekvencia
EIRP
Protokoll
Működési hőmérséklet
Működési páratartalom

SPECIFIKÁCIÓK
IR167BT
Internet Rádió FM és Bluetooth funkcióval
24” TFT színes kijelző
OPEN
WEP
WPA PSK AES
WPA PSK AES / TKIP
WPA PSK TKIP
WPA 2 PSK AES
WPA 2 PSK AES / TKIP
WPA 2 PSK TKIP
UPnP, DLNA
MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV
2x7W
Bemenet: AC 100-240 V ~ 50/60Hz
USB kimenet: DC 5 V / 1 A
29 W
<2W
V2.1+ EDR
akár 10 méter
2412 - 2472 MHz
18,293 dBm
A2DP 1.2
0 °C až ~ 35 °C
20 % až ~ 80 %

A GYÁRTÓ FENNTARTJA A JOGOT A TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK VÁLTOZTATÁSÁRA.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken, vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként! Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le! A feleslegessé vált termék helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében, valamint
további információért forduljon a hozzátartozó hivatalhoz, vagy a lakhelyén lévő hulladékokkal
foglalkozó szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta!
Ezáltal az ETA a.s. kijelenti, hogy a IR167BT típusú rádióberendezések megfelelnek a
2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes
címen érhető el: http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity
FULLADÁSVESZÉLY. TARTSA A PE ZACSKÓT GYERMEKEKTŐL ELZÁRT
HELYEN. A ZACSKÓ NEM JÁTÉKSZER. NE HASZNÁLJA EZT A ZACSKÓT
BÖLCSŐKBEN, KISÁGYAKBAN, BABAKOCSIKBAN, VAGY GYEREK
JÁRÓKÁKBAN.
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