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SONOCLOCK 890 WEB ------------------------------------------------

Charakterystyka urządzenia
Urządzenie umożliwia dostęp za pomocą routera do wielu interne-
towych stacji radiowych. Połączenie z Internetem nawiązywane jest
za pomocą przewodu LAN lub bezprzewodowo poprzez sieć
WLAN.
Do odbioru internetowych stacji radiowych zaleca się stałe łącze
internetowe DSL.

Zapisane na komputerze lub w sieciowej pamięci masowej (NAS –
Network Attached Storage) utwory muzyczne (archiwum muzyczne)
można odtwarzać z urządzenia poprzez serwer UPnP lub udo-
stępnione foldery sieci LAN lub WLAN (Audio Streaming).

Poprzez wejście USB można odtwarzać pliki muzyczne w formacie
MP3 i WMA z dysku wymiennego USB lub odtwarzacza MP3. 

Inne źródła sygnału podłączane są poprzez wejście Aux.

Oprócz radiostacji internetowych urządzenie odbiera również
programy cyfrowe DAB i programy na falach FM.

Zawartość opakowania
Sonoclock 890 WEB

pilot zdalnego sterowania 

1 bateria litowa, 3 V, typu CR 2025

instrukcja obsługi

uchwyt urządzenia

Deklaracja CE
Deklaracja CE dla Cosmopolit 7 WEB w formie pliku pdf znajduje
się na dołączonej płycie CD-ROM.
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Podczas ustawiania prosimy uwzględnić następujące wskazówki:

Urządzenie to jest przeznaczone do odtwarzania sygnałów dźwię-
kowych. Wszelkie inne zastosowanie jest wykluczone.

Ustawiając urządzenie na regałach, w szafach itp., należy zapew-
nić dostateczną wentylację. Należy ustawić je w taki sposób, aby
z boku i z tyłu urządzenia zachowany był odstęp wynoszący przy-
najmniej 10 cm.

Nie zakrywać urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp.

Ustawiając urządzenie należy uwzględnić, że powierzchnie mebli
pokryte są różnymi lakierami i tworzywami sztucznymi, które za-
wierają często domieszki chemiczne. Domieszki te mogą uszkodzić
m.in. materiał stopek urządzenia. W wyniku tego mogą powstać na
powierzchni mebli trudno usuwalne lub trwałe odbarwienia.

Jeżeli urządzenie było poddane silnym wahaniom temperatury, na
przykład podczas transportu z zimnego do ciepłego pomieszcze -
nia, przed włączeniem należy odczekać przynajmniej dwie
godziny.

Urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji w suchych pomiesz-
czeniach. W razie stosowania na wolnym powietrzu należy jednak
koniecznie zabezpieczyć urządzenie przed wilgocią (kroplami i bry-
zgami wody).

Używać urządzenia tylko w umiarkowanej temperaturze pomiesz-
czenia.

Nie ustawiać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie grzejnika ani
na słońcu, gdyż wpływa to ujemnie na chłodzenie.

Nie ustawiać na urządzeniu naczyń napełnionych cieczą (np. wa-
zonów). Nie umieszczać na urządzeniu nieosłoniętych źródeł ognia,
np. świec.

Nie używać środków czyszczących; mogą one uszkodzić obudowę.
Czyścić urządzenie czystą, suchą ściereczką.

W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać urządzenia.
W razie uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowych inge-
rencji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji.

USTAWIANIE I BEZPIECZEŃSTWO --------
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USTAWIANIE I BEZPIECZEŃSTWO --------

Wyładowania atmosferyczne stanowią zagrożenie dla wszystkich
urządzeń elektrycznych. Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone,
może dojść do jego uszkodzenia w wyniku uderzenia pioruna
w sieć elektryczną. Podczas burzy należy zawsze odłączyć zasi-
lacz sieciowy.

Jeżeli wystąpią zakłócenia w działaniu, np. w wyniku naładowania
elektrostatycznego lub krótkotrwałego przepięcia, należy zreseto-
wać urządzenie. Wyciągnąć wtyczkę sieciowej i po kilku sekundach
podłączyć ją ponownie.

Należy zapewnić swobodny dostęp do wtyczki sieciowej!

Informacja dotycząca ochrony środowiska
Produkt ten został wykonany z materiałów i części wysokiej jakości,
które nadają się do recyklingu i wtórnego wykorzystania.

Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników
na odpady domowe, lecz należy je przekazać do punktu składo-
wania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym za-
mieszczony obok symbol na produkcie, w instrukcji obsługi lub na
opakowaniu.

Prosimy poinformować się w miejscowym właściwym urzędzie na
temat lokalnych punktów składowania surowców wtórnych.

Przekazując zużyte urządzenia do wtórnego wykorzystania, przy-
czyniają się Państwo w istotnym stopniu do ochrony naszego śro-
dowiska naturalnego.
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PRZEGLĄD FUNKCJI------------------------------------------------------------

Elementy obsługi

Przód
ON/OFF Przełączanie urządzenia w stan czuwania

(stand by) i włączanie ze stanu czuwania.

e 1I6 W trybie radiowym: przycisk do wyboru
stacji radiowych 1/6.
W trybie archiwum muzycznego: urucha -
mianie odtwarzania utworu.

II 2I7 W trybie radiowym: przycisk do wyboru
stacji radiowych 2/7.
W trybie archiwum muzycznego: włączanie
pauzy w odtwarzaniu.

7 3I8 W trybie radiowym: przycisk do wyboru
stacji radiowych 3/8.
W trybie archiwum muzycznego:
zakończenie odtwarzania.

8 4I9 W trybie radiowym: przycisk do wyboru
stacji radiowych 4/9.
W trybie archiwum muzycznego: wybór
poprzedniego utworu.

9 5I10 W trybie radiowym: przycisk do wyboru
stacji radiowych 5/10.
W trybie archiwum muzycznego: wybór
następnego utworu.
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PRZEGLĄD FUNKCJI------------------------------------------------------------

i Wyświetlanie informacji o programach inter-
netowych, programach DAB i stacjach radio-
wych FM.

M Przełączanie pomiędzy źródłami sygnału:
radio internetowe, archiwum muzyczne,
DAB, FM i Aux.

MENU Wywoływanie menu.

SNOOZE/OK W menu: wybór i potwierdzanie opcji.
W trybie alarmowym: przerywanie sygnału
alarmowego.

+   – Regulacja głośności.

& W menu: przesuwanie kursora do góry.
W trybie radiowym: uruchamianie funkcji
przeszukiwania stacji radiowych na falach
FM.

% W menu: przesuwanie kursora w dół.

Wybór opcji i stron menu do tyłu.

Wybór opcji i stron menu do przodu.
W trybie radiowym: uruchamianie funkcji
przeszukiwania stacji radiowych na falach
FM.

%
&
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PRZEGLĄD FUNKCJI------------------------------------------------------------

Tył
U Gniazdo słuchawkowe do podłączania

słuchawek stereofonicznych z wtykiem typu
jack (ø 3,5 mm).
Głośnik urządzenia jest automatycznie
wyłączany.

AUX IN Wejście dla sygnału audio (stereo/mono)
do podłączania urządzenia zewnętrznego.

USB Port USB, typu B. Tylko do aktualizacji opro-
gramowania (Software Upgrade).

USB Port USB, typu A. Do podłączania wymien-
nego dysku USB lub odtwarzacza MP3.

LAN Gniazdo do podłączania sieci Ethernet za
pomocą przewodu LAN.

~ Antena przewodowa do odbioru stacji
radiowych DAB i FM.

Przewód zasilający.
Urządzenie jest odłączone od sieci zasilania
elektrycznego tylko po całkowitym wycią-
gnięciu wtyczki sieciowej z gniazda wtyko-
wego.
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PRZEGLĄD FUNKCJI------------------------------------------------------------

Pilot zdalnego sterowania

8 Przełączanie urządzenia w stan czuwania
(stand by) i włączanie ze stanu czuwania za
pomocą wybranego ostatnio źródła sygnału.

M Przełączanie pomiędzy źródłami sygnału: radio
internetowe, archiwum muzyczne, programy
DAB, stacje radiowe FM i Aux.

1 ... 0 Przyciski numeryczne do wprowadzania
różnych danych.
W trybie radiowym: wybór programów
internetowych, programów DAB i radiostacji
FM zaprogramowanych na miejscach
w pamięci od 1 do 10.

i Wyświetlanie informacji o programach interne-
towych, programach DAB, stacjach radiowych
FM i archiwum muzycznym.

MENU Wywoływanie menu źródeł sygnału: radio in-
ternetowe, archiwum muzyczne, programy DAB,
radiostacje FM i Aux.

Λ W menu: przesuwanie kursora do góry.

W trybie radiowym: uruchamianie funkcji prze-
szukiwania stacji radiowych na falach FM.

V W menu: przesuwanie kursora w dół.

W trybie radiowym: uruchamianie funkcji prze-
szukiwania stacji radiowych na falach FM.

Wybór opcji i stron menu do tyłu.

Wybór opcji i stron menu do przodu.

OK W menu: wybór i potwierdzanie opcji.
Przerywanie sygnału budzenia.

– X + Regulacja głośności.

e W trybie archiwum muzycznego i trybie USB:
uruchamianie odtwarzania utworu.

7 W trybie archiwum muzycznego i trybie USB:
zakończenie odtwarzania.

V
Λ



8 W trybie archiwum muzycznego i trybie USB:
wybór poprzedniego utworu.

9 W trybie archiwum muzycznego i trybie USB:
wybór następnego utworu.

II W trybie archiwum muzycznego i trybie USB:
włączanie pauzy w odtwarzaniu.

AL1 Aktywacja ustawień czasu budzenia 1.

AL2 Aktywacja ustawień czasu budzenia 2.

S/N Ustawianie programatora funkcji automatycz-
nego wyłączenia urządzenia (Sleep Timer).
Dłuższe naciśnięcie przycisku: uaktywnia tryb
programowania funkcji przypomnienia (NAP).

PRZEGLĄD FUNKCJI------------------------------------------------------------
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Podłączanie przewodu zasilającego

Wskazówka: 
Prosimy sprawdzić, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce
znamionowej (z tyłu urządzenia) odpowiada stosowanemu na
miejscu napięciu sieciowemu. W przeciwnym razie należy skon-
taktować się ze sprzedawcą.

1 Wtyczkę przewodu zasilającego włożyć do gniazda wtyko-
wego.

Uwaga:
Za pomocą wtyczki sieciowej urządzenie podłącza się do sieci
elektrycznej. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci zasi-
lania elektrycznego, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda wty-
kowego.

Poprzez wyciągnięcie wtyczki sieciowej urządzenie odłącza się
od sieci zasilania elektrycznego. Należy pamiętać, aby podczas
pracy urządzenia zapewnić łatwy dostęp do wtyczki sieciowej.

Podłączanie odtwarzacza MP3 lub dysku
wymiennego USB

Uwaga:
Podczas wykonywania połączenia USB urządzenie musi być wy-
łączone. W przeciwnym wypadku może dojść do utraty danych.

1 Połączyć port USB odtwarzacza MP3 za pomocą dostępnego
w handlu przewodu USB z gniazdem »USB« (typ A) urządzenia;
lub
wtyk USB dysku wymiennego USB włożyć w gniazdo »USB«
(typ A) urządzenia.

Podłączanie urządzenia zewnętrznego

Wskazówka:
Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych należy wyłączyć
urządzenie.

1 Gniazda wyjściowe dla sygnałów dźwiękowych urządzenia
zewnętrznego połączyć za pomocą dostępnego w handlu
przewodu audio z gniazdem »AUX IN« urządzenia.

PODŁĄCZANIE/PRZYGOTOWANIE----

12
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PODŁĄCZANIE/PRZYGOTOWANIE----

Podłączanie słuchawek
1 Wtyk (ø 3,5 mm) słuchawek podłączyć do gniazda »U«

urządzenia.
– Głośnik urządzenia jest wyłączany.

Uwaga:
Słuchanie zbyt głośnej muzyki przez słuchawki może prowadzić
do uszkodzenia słuchu.

Wskazówka:
Gniazdo »U« może służyć również do podłączenia wieży HiFi
do urządzenia.

Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania
1  Ściągnąć folię z baterii.

2 Zdjąć pokrywę schowka na baterie (zamknięcie gwintowane). 

3 Przy wkładaniu baterii (3 V, litowa, typ CR 2025) należy zwró-
cić uwagę, aby biegun dodatni (+) skierowany był do góry,
a przyciski pilota zwrócone były w dół.

4 Założyć pokrywę schowka na baterie (zamknięcie gwintowane)
i dokręcić.

Wskazówki: 
Chronić baterię przed ekstremalnymi temperaturami, jak np. pro-
mieniowaniem słonecznym, ogrzewaniem, ogniem itp.

Jeżeli urządzenie nie reaguje prawidłowo na przyciski pilota,
może to oznaczać, że bateria jest zużyta. Zużyte baterie należy
koniecznie usunąć. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe w wyniku wycieku elektrolitu z baterii.

Wskazówka dotycząca ochrony środowiska:
Baterii – w tym również baterii niezawierających metali ciężkich
– nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady domowe.
Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnych pojemników na
baterie, utrzymywanych przez sieć handlową i instytucje
publicznoprawne, odpowiedzialne za utylizację odpadów.

•

• LOCK
•OPEN
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Połączenie LAN z Internetem

Wskazówki:
Przełączyć się na LAN (»Kabel«) opisany jest w rozdziale “Pro-
gramowanie specjalne” na stronie 52.
Przed połączeniem urządzenia z Internetem należy je wyłączyć.

1 Gniazdo Ethernet modemu/routera połączyć za pomocą
dostępnego w handlu standardowego przewodu sieciowego
(Twistedpair, wtyczka RJ45) z gniazdem »LAN« urządzenia.
– Przepustowość danych wynosi 10/100 MBIT.

Wskazówka:
Linie ilustrują funkcję.

radio internetowe
archiwum muzyczne (Audio Streaming)

PODŁĄCZANIE/PRZYGOTOWANIE----

rozgałęźnik

Sonoclock 890 WEB

archiwum muzyczne w komputerze

modem/routergniazdo telefoniczne

14
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PODŁĄCZANIE/PRZYGOTOWANIE----

Połączenie WLAN z Internetem

Wskazówka:
Jakość sygnału radiowego zależy od odległości urządzenia do
modemu/routera.
Również substancja budowlana w miejscu montażu może wpły-
wać na jakość sygnału.

Wskazówka:
Linie ilustrują funkcję.

radio internetowe
archiwum muzyczne (Audio Streaming)
WLAN

rozgałęźnik

Sonoclock 890 WEB

archiwum muzyczne w sieciowej pamięci masowej 
(NAS – Network Attached Storage)

modem/router

notebook

gniazdo 
telefoniczne

)))))))))))



PODŁĄCZANIE/PRZYGOTOWANIE----
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Ustawianie urządzenia
Głośnik znajduje się na spodzie urządzenia.
Aby uzyskać optymalny dźwięk, należy przed ustawieniem zamon-
tować uchwyt na spodzie urządzenia.

1 Uchwyt urządzenia musi się zatrzasnąć
w otworach na spodzie.

Zamontować urządzenie pod płytą kuchenną
Śruby mocujące znajdują się z boku opakowania urządzenia.

1 Zaznaczyć pozycję czterech śrub mocują-
cych.

2 Przykręcić uchwyt urządzenia czterema
śrubami.

3 Włożyć urządzenie w uchwyt.

Wskazówka:
Aby zdjąć urządzenie, nacisnąć zatrzask
z tyłu urządzenia.
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USTAWIENIA --------------------------------------------------------------------------------------

Wybór języka menu
Po uruchomieniu można wybrać różne języki menu. Ustawieniem
fabrycznym jest język angielski »English«.

1 W menu głównym (»Main menu«) przyciskiem »Λ« lub »V«
wybrać opcję »System settings« i potwierdzić przyciskiem »OK«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Language« (język) i
potwierdzić przyciskiem »OK«.

3 Wybrać żądany język przyciskiem »Λ« lub »V« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

Nawigacja w menu
Po pierwszym włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawia się
najpierw logo firmy Grundig, a następnie główne menu.

W głównym menu wybierane jest źródło sygnału »Radio
internetowe«, »Archiwum muzyki«, »DAB«, »FM«, »Aux In«, jak
również opcje »Konfig. systemu«. Wybór za pomocą przycisków
»Λ« lub »V«, wywoływanie poszczególnych opcji przyciskiem 
» « lub »OK«. Przyciskiem » « przełącza się o jeden poziom menu
wstecz.

Źródła sygnału: radio internetowe, archiwum muzyczne, programy
DAB, radiostacje FM i Aux posiadają własne menu, które wywołuje
się przyciskiem »MENU«. Wybierając w tych menu opcję »Główne
menu«, powraca się ponownie do głównego menu.

Ustawianie godziny i daty ...
Po podłączeniu urządzenia do sieci zasilania elektrycznego należy
ustawić czas zegara i datę. W przypadku połączenia sieciowego
czas zegara i data ustawiane są automatycznie poprzez sieć (po
dokonaniu odpowiednich ustawień).

... automatycznie
1 Włączyć urządzenie ze stanu czuwania (stand by) przyciskiem

»ON/OFF«.

2 Wywołać menu aktualnego źródła sygnału przyciskiem
»MENU«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Konfig. systemu« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

V Λ

DAB

Ręczne dostrajanie

DRC

Kolejność radiostacji

Konfig. systemu

Główne menu

Main menu

Music archive

DAB

FM

Aux in

System settings

Główne menu

Radio internetowe

Archiwum muzyki

DAB

FM

Aux In
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4 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Ustaw. czas« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

5 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Autom. aktualizacja« i
potwierdzić przyciskiem »OK«.

6 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Aktualizacja z NET«
lub »Brak aktualizacji« i potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Po wyborze opcji »Aktualizacja z NET«, po przerwaniu

połączenia z siecią czas zegara i data ustawiane są
automatycznie.

Wskazówki:
Funkcja aktualizacji jest ustawiona na 24 godziny. Jeśli godzina
jest ustawiona np. na 12 w południe, następna aktualizacja przy-
pada na godzinę 12 kolejnego dnia.

Jeśli wybrano »Aktualizacja z DAB« lub »Aktualizacja z FM«,
opcje »Ustaw. strefę czasowa« i »DST« nie pojawiają się.

... ręcznie
1 W menu »Konfig. systemu« wybrać opcję »Ustaw. czas« przyci-

skiem »Λ« lub »V« i potwierdzić przyciskiem »OK«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Data/czas« i potwier-
dzić przyciskiem »OK«.
– Na wyświetlaczu: pulsuje wskaźnik dnia miesiąca.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« ustawić stopniowo dzień miesiąca i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.
– Na wyświetlaczu: pulsuje wskaźnik miesięcy.

4 Przyciskiem »Λ« lub »V« ustawić stopniowo miesiąc i potwier-
dzić przyciskiem »OK«.
– Na wyświetlaczu: pulsuje wskaźnik roku.

5 Przyciskiem »Λ« lub »V« ustawić stopniowo rok i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

6 Przyciskiem »Λ« lub »V« ustawić stopniowo godzinę i potwier-
dzić przyciskiem »OK«.
– Na wyświetlaczu: pulsuje wskaźnik minut.

7 Przyciskiem »Λ« lub »V« ustawić stopniowo minuty i potwier-
dzić przyciskiem »OK«.

8 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Ustaw. format« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

9 Przyciskiem » « lub » « wybrać opcję »12« (format 12 go-
dzinny) lub »24« (format 24 godzinny) i potwierdzić przyciskiem
»OK«.

VΛ

Konfig. systemu

Sieć

Ustaw. czas

Język

Ustawienia fabryczne

Czas ‘zasypiania’

Ustaw. czas

Data/czas

Autom. aktualizacja

Ustaw. format 

Ustaw. strefę czasową 

DST

Ustaw. czas

Data/czas

Autom. aktualizacja

Ustaw. format 

Ustaw. strefę czasową

DST

Ustaw. czas

Data/czas

Autom. aktualizacja

Ustaw. format

Ustaw. strefę czasową

DST

Data/czas

11.12.2008

14:39
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Ustawianie strefy czasowej
Za pomocą tej opcji ustawiana jest strefa czasowa miejsca aktuali-
zacji z sieci.

1 W menu »Ustaw. czas« przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję
»Ustaw. strefę czasową« i potwierdzić przyciskiem »OK«.

2 Ustawić żądaną strefą czasową (w zależności od czasu
Greenwich Meantime) przyciskiem »Λ« lub »V« między opcją
»GMT -12.0« a »GMT 14.0«.

Wskazówka:
Aby ustawić czas letni dla Europy Środkowej, w menu »Ustaw.
czas« wybrać opcję »DST« i ustawić DST na opcję »Zał.« (nie
jest konieczne przestawienie strefy czasowej).

Rejestracja urządzenia na routerze WLAN
Przeprowadzić proces rejestracji w pobliżu routera, aby uniknąć
problemów z zasięgiem sieci WLAN.

Otworzyć główne menu urządzenia, wybrać w menu »Konfig.
systemu« �  »Sieç« opcję połączenia z siecią i uruchomić asystenta.

Podczas rejestracji urządzenie sprawdza konfigurację routera
WLAN (np. szyfrowanie sieci) i pokazuje to na ekranie.

1 Włączyć router WLAN.

Wskazówki:
Nazwa sieci (SSID) musi być widoczna oraz adres MAC urzą-
dzenia musi być ewent. udostępniony w routerze WLAN.

Adres MAC (Unique product ID) można wywołać poprzez dłuż-
sze naciśnięcie przycisku »i«. Aby ukryć adres MAC, ponownie
nacisnąć przycisk »i«.

2 Wywołać menu główne przyciskiem »MENU«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Konfig. systemu« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

4 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Sieç« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

5 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Asystent« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.
– Na wyświetlaczu: »Asystent sieciow Przeszukiwanie«. Na-

stępnie wyświet lane są dostępne sieci (Accesspoints).

Ustaw. strefę czasową

UTC +1:00: Madrid, Amsterdam.

UTC +1:30:

UTC +2:00: Athen, Kairo

UTC +2:30:

UTC +3:00: Moskau, Kuwait

Konfig. systemu

Sieć

Ustaw. czas

Język

Ustawienia fabryczne

Czas ‘zasypiania’

Sieć

Asystent

Pokaż ustawienia

Ustawienia ręczne

Profil sieci
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Wskazówka:
Jeżeli na routerze WLAN z powodów bezpieczeństwa ukryta
jest nazwa sieci (SSID), nie jest możliwe jej zlokalizowanie.
Należy wtedy poprzez główne menu � »Konfig. systemu« �
»Konfiguracja sieci« � »SSID« wprowadzić ją ręcznie (ręczna
konfiguracja w trybie WLAN, patrz strona 52).

6 Wybrać żądaną sieć przyciskiem »Λ« lub »V« i potwierdzić
przyciskiem » «.
– Jeżeli sieć jest zaszyfrowana, należy wprowadzić kod Web

Key (Kod) (= kod zabezpieczający).

Wskazówki:
Do wprowadzania kodu zabezpieczającego służą przyciski
»Λ«, »V«, » «, » « i »OK«. Dostępne są cyfry, małe i wielkie
litery i znaki specjalne. 

Przyciskiem » « lub » « wybrać odpowiedni znak. Przyciskiem
»Λ« lub »V« przewija się strony menu (cyfry, litery, znaki spe-
cjalne, itd.). Zaznaczony znak przydzielić do kodu Web Key za
pomocą przycisku »OK«.

W przypadku błędnego wpisu przyciskiem » « lub » « albo
»Λ« lub »V« wybrać opcję » « i potwierdzić, wybierając
»OK«. Ostatni znak jest usuwany. Aby wcześniej zamknąć menu,
wybrać opcję » « i potwierdzić przyciskiem »OK«.

Po wprowadzeniu kompletnego kodu Web Key wybrać opcję
» « i potwierdzić przyciskiem »OK«. Jeżeli kod Web Key zo-
stał błędnie wprowadzony, pojawia się wezwanie do ponow-
nego wpisania kodu.

Wyświetlany jest komunikat »Proszę czekać Trwa przetwarza-
nie«. Nawiązywane jest połączenie z routerem WLAN i Inter-
netem. Jeżeli połączenie się nie powiedzie, wyświetlana jest
informacja »Łączenie nie powiodło się«. Jeżeli połączenie się po-
wiodło, pojawia się komunikat »Połączony«.

⁄I
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Ustawienia archiwum muzycznego w trybie
pracy z komputerem

Aby móc korzystać z funkcji „Wspólne foldery”, należy uzyskać do-
stęp do tych folderów na komputerze (lub zewnętrznym dysku twar-
dym), wprowadzając nazwą użytkownika i hasło. 

W przypadku funkcji „Serwer multimedialny” nie jest to konieczne.
Dostęp do tych mediów regulowany jest za pomocą serwera UPnP.
Dlatego urządzenie musi zostać udostępnione na serwerze UPnP.

1 Wywołać menu aktualnego źródła sygnału przyciskiem
»MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Główne menu« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Archiwum muzyki« i
potwierdzić przyciskiem »OK«.

4 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Konfiguracja PC« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

5 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Nazwa użytkownika«
i potwierdzić przyciskiem »OK«.

Wskazówki:
Do wprowadzania nazwy użytkownika służą przyciski »Λ«,
»V«, » «, » « i »OK«. Dostępne są cyfry, małe i wielkie litery i
znaki specjalne. 

Przyciskiem » « lub » « wybrać odpowiedni znak. Przyciskiem
»Λ« lub »V« przewija się strony menu (cyfry, litery, znaki spe-
cjalne, itd.). Zaznaczony znak przydzielić do nazwy użytkow-
nika za pomocą przycisku »OK«.

W przypadku błędnego wpisu przyciskiem » « lub » « albo
»Λ« lub »V« wybrać opcję » « i potwierdzić, wybierając
»OK«. Ostatni znak jest usuwany. Aby wcześniej zamknąć menu,
wybrać opcję » « i potwierdzić przyciskiem »OK«.

Po wprowadzeniu kompletnej nazwy użytkownika wybrać opcję
» « i potwierdzić przyciskiem »OK«. 

6 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Hasło« i potwierdzić
przyciskiem » «.

Wskazówka:
Wprowadzanie hasła odbywa się w identyczny sposób jak
wprowadzanie nazwy użytkownika.
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Wyszukiwanie i zapamiętywanie programów
cyfrowych DAB

Urządzenie wyposażone jest w odbiornik DAB (Digital Audio
Broadcasting), który umożliwia krystalicznie czysty odbiór radia
w jakości płyty CD, tzn. bez szumów i trzasków.

Programy cyfrowe DAB zebrane są w grupy regionalne i ponadre-
gionalne (Multiplexes). Jedna grupa zawiera kilka programów, które
emitowane są na jednej częstotliwości. Jeden program może obej-
mować inne podprogramy (Secondary Service Components), np.
aktualne transmisje lub wiadomości w obcych językach.

Urządzenie odbiera programy DAB na paśmie III (174.928 –
239.200 MHz, 5A – 13F).

Podczas pierwszego uruchamiania urządzenia w zakresie DAB
urządzenie przeszukuje najpierw automatycznie programy (na wy-
świetlaczu: »Przeszukiwanie«). Podczas przeszukiwania w pierw-
szym wierszu wyświetlana jest liczba znalezionych programów, w
drugim – skala przeszukiwania. Po zakończeniu przeszukiwania w
kolejności alfanumerycznej (A ... Z, 0 ... 9) wyświetlana jest lista pro-
gramów. Jeżeli nie zostaną znalezione żadne programy, wyświe-
tlane jest menu DAB.

Automatyczne przeszukiwanie programów
Urządzenie posiada dwa tryby automatycznego przeszukiwania
programów.

1 Wywołać menu DAB przyciskiem » «.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Przeszukiwanie lo-
kalne« i potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Na wyświetlaczu: »Przeszukiwanie«.
– Urządzenie przeszukuje nowe programy na paśmie zarezer-

wowanym dla lokalnych programów (11B - 12D). Nowe pro-
gramy dodawane są do listy programów;

lub

1 Wywołać menu DAB przyciskiem » «.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Kompletne przeszuki-
wanie« i potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Na wyświetlaczu: »Przeszukiwanie«.
– Urządzenie wyszukuje nowe programy w całym paśmie DAB.

Nowe programy dodawane są do listy programów.

DAB

Lista radiostacji

Przeszukiwanie lokalne

Kompletne przeszukiwanie

Ręczne dostrajanie

DRC

DAB

Lista radiostacji

Przeszukiwanie lokalne

Kompletne przeszukiwanie

Ręczne dostrajanie

DRC
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Ręczne przeszukiwanie programów
W przypadku, gdy automatyczne przeszukiwanie programów nie
przyniesie oczekiwanych rezultatów, istnieje możliwość ręcznego
przeszukania programów DAB.

1 Wywołać menu DAB przyciskiem » «.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Ręczne dostrajanie« i
potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Na wyświetlaczu: »5A 174.928MHz«.

3 Wybrać żądaną częstotliwość przyciskiem »Λ« lub »V« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.
– Na wyświetlaczu: np. »5D 180.064MHz« i skala przeszuki-

wania.
– Nowe programy dodawane są do listy programów i można

je wybrać przyciskiem »Λ« lub »V«.

Sortowanie programów
Zapisaną listę programów można posortować według trzech róż-
nych kryteriów.
– »Alfanumerycznie«: wszystkie programy sortowane są alfanume-

rycznie (ustawienie fabryczne).
– »Zespół«: wszystkie programy sortowane są wg grup.
– »Prawidłowy«: aktywne programy wyświetlane są w postaci listy,

programy nieaktywne opatrzone są znakiem zapytania.

1 Wywołać menu DAB przyciskiem » «.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Kolejność radiostacji«
i potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Na wyświetlaczu: np. »Alfanumerycznie«.

3 Wybrać żądane ustawienie przyciskiem »Λ« lub »V« i potwier-
dzić przyciskiem »OK«.

Zapamiętywanie programów DAB na miejscach
w pamięci
Za pomocą pilota zdalnego sterowania można zapisać programy
DAB na 10 miejscach w pamięci. Nowy program zapisany na
danym miejscu w pamięci nadpisuje wcześniejszy program. Miej-
sca w pamięci 1 - 5 można zaprogramować również przyciskami na
urządzeniu.

1 Znaleźć żądany program DAB zgodnie z opisem.

2 Aby zapisać program, nacisnąć dłużej żądany przycisk nume-
ryczny » «, aż na wyświetlaczu pojawi się »Program zapi-
sany«.
– Następnie na wyświetlaczu pojawia się zapamiętany program

z numerem miejsca w pamięci.

3 Aby zapisać dalsze programy, kolejno powtarzać czynności od
1 do 2.

DAB

Lista radiostacji

Przeszukiwanie lokalne

Kompletne przeszukiwanie

Ręczne dostrajanie

DRC

DAB

Przeszukiwanie lokalne

Kompletne przeszukiwanie

Ręczne dostrajanie

DRC

Kolejność radiostacji

DAB z 8:16

Radio ENERGY
Data dzisiejsza:
10.12.2008

P 5
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Ustawianie funkcji regulacji zakresu dynamiki
(Dynamic Range Control – DRC) programów DAB

Ustawienie funkcji Dynamic Range Control (DRC) umożliwia lepsze
słuchanie cichych dźwięków w głośnym otoczeniu.

1 Wywołać menu DAB przyciskiem » «.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »DRC« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.
– Na wyświetlaczu: np. »DRC wył.« (brak DRC).

3 Wybrać żądaną wartość (»DRC wysoki« lub »DRC niski«) przy-
ciskiem »Λ« lub »V« i potwierdzić przyciskiem »OK«.

Wskazówka:
Funkcja DRC musi być obsługiwana przez programy DAB.

DAB

Lista radiostacji

Przeszukiwanie lokalne

Kompletne przeszukiwanie

Ręczne dostrajanie

DRC
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Strojenie i programowanie stacji radiowych na
falach FM

Ustawianie trybu przeszukiwania
Urządzenie posiada dwa tryby automatycznego przeszukiwania
programów.

1 Wywołać menu FM przyciskiem » «.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Konfiguracja przeszu-
kiwania« i potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Na wyświetlaczu: »Wyłącznie stacje o silnym sygnale?«.

3 Wybrać żądane ustawienie (»Tak« lub »Nie«) przyciskiem »Λ«
lub »V« i potwierdzić przyciskiem »OK«.

Automatyczne przeszukiwanie stacji radiowych
1 Nacisnąć dłużej przycisk »Λ« lub »V«. Po zwolnieniu przycisku

przeszukiwanie zatrzymuje się po znalezieniu następnego
programu.
– Jeżeli stacje radiowe emitują informacje RDS, urządzenie

wyświetla nazwę programu. Nazwy programów lub utworów
wyświetlane są po chwili w postaci przesuwającego się tekstu.

Ręczne strojenie stacji radiowych
1 Przełączać stopniowo częstotliwość, kolejno krótko naciskając

przycisk »Λ« lub »V«.
– Wskaźnik częstotliwości zmienia się do przodu lub do tyłu

w odstępach co 50 kHz.

Programowanie stacji radiowych FM na miejscach
w pamięci
Za pomocą pilota zdalnego sterowania można zapisać radiostacje
FM na 10 miejscach w pamięci. Nowy program zapisany na danym
miejscu w pamięci nadpisuje wcześniejszy program. Miejsca
w pamięci 1 - 5 można zaprogramować również przyciskami na
urządzeniu.

1 Ustawić żądany program FM zgodnie z opisem.

2 Aby zapisać program, nacisnąć dłużej żądany przycisk nume-
ryczny » «, aż na wyświetlaczu pojawi się »Program zapi-
sany«.
– Następnie na wyświetlaczu pojawia się zapamiętany program

z numerem miejsca w pamięci.

3 Aby zapisać dalsze programy, kolejno powtarzać czynności od
1 do 2.

FM

Konfiguracja przeszukiwania

Ustawienia audio

Konfig. systemu

Główne menu

Wyszukiwanie stacji FM

Wyłącznie stacje o

silnym sygnale?

TAK NIE*

FM zR.D.S 8:16

ANTENNE
Muzyka pop

P 1
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Przywracanie wszystkich parametrów do stanu
ustawień fabrycznych (reset)

Za pomocą tej funkcji przywraca się wszystkie ustawienia indywi-
dualne do stanu ustawień fabrycznych (programy internetowe, DAB,
FM, czas zegara i czas budzenia oraz dane dostępu do sieci są
usuwane).

1 Wywołać menu aktualnego źródła sygnału przyciskiem
»MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Konfig. systemu« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Ustawienia fabryczne«
i potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Na wyświetlaczu: »Czy kontynuować?«.

4 Wybrać żądane ustawienie  (»Tak« lub »Nie«) przyciskiem » «
lub » « i potwierdzić przyciskiem »OK«.V

Λ

Konfig. systemu

Sieć

Ustaw. czas

Język

Ustawienia fabryczne

Czas ‘zasypiania’

Ustawienia fabryczne

Czy kontynuować?

TAK NIE*
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Włączanie i wyłączanie
1 Włączyć urządzenie ze stanu czuwania (stand by) przyciskiem

»ON/OFF«.
– Aktywne ostatnio źródło sygnału włącza się automatycznie.

2 Przełączyć urządzenie w stan czuwania (stand by) przyciskiem
»ON/OFF«.
– Na wyświetlaczu: aktualny czas zegara i data.

Wskazówka:
Urządzenie jest odłączone od sieci zasilania elektrycznego tylko
po wyciągnięciu wtyczki sieciowej z gniazda wtykowego.

Wybór źródła sygnału
1 Wybrać żądane źródło sygnału (»Radio internetowe«,

»Archiwum musyki«, »DAB«, »FM« lub »Aux In«) przyciskiem
»M«;

lub

1 Wywołać menu aktualnego źródła sygnału przyciskiem
»MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Główne menu« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać żądane źródło sygnału
(»Radio internetowe«, »Archiwum musyki«, »DAB«, »FM« lub
»Aux In«) i potwierdzić przyciskiem »OK«.

Regulacja głośności
1 Wyregulować głośność przyciskiem »– X +«.

Ustawianie kontrastu wyświetlacza
1 Wywołać menu aktualnego źródła sygnału przyciskiem

»MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Konfig. systemu« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Kontrast« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

4 Przyciskiem »Λ« lub »V« ustawić żądaną wartość i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

Główne menu

Radio internetowe

Archiwum muzyki
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Konfig. systemu
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FUNKCJE OGÓLNE ----------------------------------------------------------------

Ustawianie jasności wyświetlacza
1 Wywołać menu aktualnego źródła sygnału przyciskiem

»MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Konfig. systemu« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Jasność« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

4 Przyciskiem »Λ« lub »V« ustawić odpowiednią wartość i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

Słuchanie przez słuchawki
1 Wtyk typu jack (ø 3,5 mm) słuchawek podłączyć do gniazda

»U« z tyłu urządzenia.
– Głośnik urządzenia jest wyłączany.

Uwaga:
Ciągłe słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki może dopro-
wadzić do uszkodzenia słuchu.

Wyświetlanie informacji
1 Wywołać menu aktualnego źródła sygnału przyciskiem

»MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Konfig. systemu« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Informacja« i potwier-
dzić przyciskiem »OK«.
– Wyświetlana jest wersja oprogramowania i adres MAC.

Konfig. systemu

Czas ‘zasypiania’

Alarmy

Nap

Kontrast

Jasność

Konfig. systemu

Alarmy
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Kontrast

Jasność

Informacja
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TRYB INTERNETOWY----------------------------------------------------------

Wybór źródła sygnału – radio internetowe
1 Wybrać źródło sygnału »Radio internetowe« przyciskiem »M«;

lub

1 Wywołać menu aktualnego źródła sygnału przyciskiem
»MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Główne menu« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać źródło sygnału »Radio inter-
netowe« i potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Na wyświetlaczu: »Trwa łączenie«, nawiązywane jest połą-

czenie z Internetem.

Wskazówka:
Inicjalizacja trwa zazwyczaj do 1 minuty. W razie przeciążenia
sieci czas ten się wydłuża.

Nawigacja w menu internetowym
Struktura programów radiowych w Internecie jest bardzo dyna -
miczna. Zazwyczaj programy wybierane są wg kontynentów lub
regionów, a następnie wg poszczególnych krajów.

1 Wywołać menu internetowe przyciskiem »MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać np. opcję »Lista radiostacji« i
potwierdzić przyciskiem »OK«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać np. opcję »Stacje« i potwier-
dzić przyciskiem »OK«.

4 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać np. opcję »Kraje« i potwier-
dzić przyciskiem »OK«.

5 Wybrać żądany kontynent przyciskiem »Λ« lub »V« i potwier-
dzić przyciskiem »OK«.

6 Wybrać żądany kraj przyciskiem »Λ« lub »V« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

7 Wybrać odpowiedni gatunek (»Wszystkie stacje« i np. »Wiado-
mości« lub »World«) przyciskiem »Λ« lub »V« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

8 Wybrać żądaną radiostację przyciskiem »Λ« lub »V« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

Wskazówki:
Jeżeli pojawi się napis »Trwa ładowanie«, trwa przeszukiwanie.
W tym czasie obsługa nie jest możliwa.

Jeżeli pojawi się napis »Nie są dostępne« lub »Błąd sieci«,
oznacza to, że stacja radiowa lub utwór chwilowo nie są
dostępne.

Główne menu

Radio internetowe

Archiwum muzyki
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FM

Aux In

Radio internetowe

Ostatnio słuchana
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TRYB INTERNETOWY----------------------------------------------------------

Wybór internetowych stacji radiowych – 
wg kryteriów szukania

Przeszukiwanie internetowych stacji radiowych
wg stylów muzyki
1 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Stacje« i potwierdzić

przyciskiem »OK«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Gatunki« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

3 Wybrać żądany styl muzyki przyciskiem »Λ« lub »V« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.
– Wyświetlana jest lista krajów.

4 Wybrać żądany kraj przyciskiem »Λ« lub »V« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.
– Wyświetlane są pierwsze stacje radiowe wybranego kraju.

5 Wybrać żądaną radiostację przyciskiem »Λ« lub »V« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.
– Wyświetlany jest komunikat »Trwa ładowanie«, następnie roz-

lega się znaleziony program.

Przeszukiwanie internetowych stacji radiowych
wg krajów
1 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Stacje« i potwierdzić

przyciskiem »OK«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Kraje« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

3 Wybrać żądany kontynent lub region przyciskiem »Λ« lub »V«
i potwierdzić przyciskiem »OK«.

4 Wybrać żądany kraj przyciskiem »Λ« lub »V« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

5 Wybrać żądane kryterium przeszukiwania (radiostacja, zazna-
czone lub styl muzyki) przyciskiem »Λ« lub »V« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

6 Wybrać żądaną radiostację przyciskiem »Λ« lub »V« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.
– Wyświetlany jest komunikat »Trwa ładowanie«, następnie roz-

lega się znaleziony program.

Wskazówka:
Podział może się różnić zależnie od grupy krajów. Na przykład
grupa krajów Ameryki Północnej obejmuje państwa Kanada,
Meksyk i Stany Zjednoczone; następnie możliwy jest też wybór
poszczególnych stanów federalnych.
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TRYB INTERNETOWY----------------------------------------------------------

Przeszukiwanie internetowych stacji radiowych
wg nazw
1 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Stacje« i potwierdzić

przyciskiem »OK«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Wyszukiwanie stacji«
i potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Pojawia się wezwanie do wprowadzenia nazwy programu.

Wskazówki:
Do wprowadzania nazwy programu służą przyciski »Λ«, »V«, 
» «, » « i »OK«. Dostępne są cyfry i wielkie litery. 

Przyciskiem » « lub » « wybrać odpowiedni znak. Zaznaczony
znak przydzielić do nazwy programu za pomocą przycisku
»OK«.

W przypadku błędnego wpisu przyciskiem » « lub » « albo
»Λ« lub »V« wybrać opcję » « i potwierdzić, wybierając
»OK«. Ostatni znak jest usuwany. Aby wcześniej zamknąć menu,
wybrać opcję » « i potwierdzić przyciskiem »OK«.

W większości przypadków wystarczy wprowadzić skrót nazwy
programu (np. »FAN« zamiast »FANTASY«). Po wprowadzeniu
nazwy programu wybrać opcję » « i potwierdzić przyciskiem
»OK«. Następnie wyświetlany jest komunikat »Bitte warten La-
devorgang«. 

Następnie wyświetlana jest lista nazw programów, które speł-
niają kryteria wyszukiwania.  Można z niej wybrać odpowiedni
program za pomocą przycisku »Λ« lub »V« i wywołać go, na-
ciskając »OK«.

Wybór najczęściej słuchanych internetowych
stacji radiowych 
Funkcja ta umożliwia wybór najczęściej słuchanych radiostacji.

1 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Stacje« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Popularne stacje« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Wybrać żądaną radiostację przyciskiem »Λ« lub »V« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.
– Wyświetlany jest komunikat »Trwa ładowanie«, następnie roz-

lega się znaleziony program.
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TRYB INTERNETOWY----------------------------------------------------------

Wybór nowych internetowych stacji radiowych
1 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Stacje« i potwierdzić

przyciskiem »OK«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Nowe stacje« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Wybrać żądaną radiostację przyciskiem »Λ« lub »V« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.
– Wyświetlany jest komunikat »Trwa ładowanie«, następnie roz-

lega się znaleziony program.

Programowanie internetowych stacji radiowych
na miejscach w pamięci

Za pomocą pilota zdalnego sterowania można zapisać 10 progra-
mów internetowych na wybranym miejscu w pamięci. Nowy pro-
gram zapisany na danym miejscu w pamięci nadpisuje wcześniejszy
program. Miejsca w pamięci 1 - 5 można zaprogramować również
przyciskami na urządzeniu.

1 Znaleźć żądany program internetowy zgodnie z opisem.

2 Aby zapisać program, nacisnąć dłużej żądany przycisk nume-
ryczny » «, aż na wyświetlaczu pojawi się »Program zapi-
sany«.
– Następnie na wyświetlaczu pojawia się zapamiętany program

z numerem miejsca w pamięci.

3 Aby zapisać dalsze programy, kolejno powtarzać czynności od
1 do 2.

Wybór zaprogramowanych radiostacji
internetowych

1 Aby wybrać radiostację internetową, nacisnąć jeden z przyci-
sków do wyboru radiostacji »1I6 I10« na urządzeniu (jed-
nokrotne naciśnięcie dla miejsc w pamięci 1 - 5, dwukrotne – dla
miejsc 6 - 10) lub jeden z przycisków numerycznych » « na
pilocie.

Stacje

Kraje

Gatunki

Wyszukiwanie stacje

Popularne stacje

Nowe stacje

§

Radio internetowe 10:08

African Internet Radio
Data dzisiejsza:
12.12.2008
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TRYB INTERNETOWY----------------------------------------------------------

Wybór internetowych stacji radiowych z listy
ulubionych

Sposób tworzenia listy ulubionych internetowych stacji radiowych
opisany jest w rozdziale “Programowanie specjalne” na stronach
od 47 do 49.

1 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Lista radiostacji« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Ulubionych« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Wybrać żądaną radiostację przyciskiem »Λ« lub »V« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.
– Wyświetlany jest komunikat »Trwa ładowanie«, następnie roz-

lega się znaleziony program.

Wybór internetowych stacji radiowych dodanych
ręcznie

Sposób dodawania radiostacji opisany jest w rozdziale “Progra-
mowanie specjalne” na stronie 50.

1 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Lista radiostacji« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Moje Nowe Stacje« i
potwierdzić przyciskiem »OK«.

3 Wybrać żądaną radiostację przyciskiem »Λ« lub »V« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.
– Wyświetlany jest komunikat »Trwa ładowanie«, następnie roz-

lega się znaleziony program.

Wybór ostatnio słuchanych radiostacji
internetowych

Urządzenie zapisuje w folderze 10 ostatnio słuchanych radiostacji,
które można wyświetlić równolegle z listą rozgłośni radiowych.

1 Wywołać menu internetowe przyciskiem »MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Ostatnio słuchana« i
potwierdzić przyciskiem »OK«.

3 Wybrać żądaną radiostację przyciskiem »Λ« lub »V« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.
– Wyświetlany jest komunikat »Trwa ładowanie«, następnie roz-

lega się znaleziony program.

Radio internetowe

Ulubionych

Stacje
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Konfig. systemu

Główne menu
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TRYB INTERNETOWY----------------------------------------------------------

Wybór podkastów
Podkasty (ang. podcasts) to audycje radiowe słuchane niezależnie
od czasu emisji przez radiostacje. Podkasty można też nazwać
plikami dźwiękowymi do odsłuchiwania. Jest to szereg odcinków
(epizodów) medialnych pobieranych automatycznie z tzw. punktu
zasilania w Internecie.

1 Wywołać menu internetowe przyciskiem »MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Lista radiostacji« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Podcasts« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

Wskazówki:
Podkasty można wyszukiwać wg krajów (opcja »Kraje«), wg
stylów muzyki (opcja »Gatunki«) lub wg nazw (opcja
»Wyszukiwanie podcasts«).

Wyświetlanie informacji o programach
internetowych

1 Wyświetlić informacje o aktualnym programie internetowym,
naciskając kolejno przycisk »i«.
– Następujące informacje wyświetlane są kolejno:

Aktualna data
Krótki opis programu
Styl muzyki i lokalizacja
Niezawodność, np. »Bardzo dobra«
Szybkość transmisji, typ programu i częstotliwość próbko-
wania
Bufor odtwarzania

Wskazówka:
Dane informacje będą wyświetlane stale, o ile nie zostanie po-
nownie naciśnięty przycisk »i«.

Radio internetowe

Ulubionych

Stacje

Podcasts

Moje nowe stacje
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African Internet Radio
Data dzisiejsza:
12.12.2008
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ARCHIWUM MUZYCZNE ------------------------------------------

Audio Streaming ...
Za pomocą tej funkcji urządzenie odtwarza utwory z archiwum
muzycznego w formacie MP3 i WMA.
Archiwum muzyczne można utworzyć na komputerze lub sieciowym
twardym dysku.

... za pomocą funkcji “Wspólne foldery”
Aby móc korzystać z funkcji “Wspólne foldery”, należy uzyskać do-
stęp do tego folderu na komputerze (lub na sieciowym twardym
dysku), wprowadzając nazwę użytkownika i hasło. 

Wybór utworów muzycznych odbywa się wyłącznie poprzez 
wprowadzenie nazwy pliku.

... za pomocą funkcji “Serwer multimedialny”
Za pomocą tej funkcji można dokonywać wyboru wg wykonawcy i
utworu, a także albumu, gatunku itd. Jest to zależne od struktury ar-
chiwum muzycznego i używanego oprogramowania na serwerze
UPnP (np. Nero Media Home, Windows Media Player 11). Zależ-
nie od rozmiaru archiwum muzycznego może dojść do wydłużenia
czasu dostępu, co wpływa ujemnie na komfort obsługi. Podczas
kompletnego wczytywania archiwum muzycznego przez serwer
UPnP, nie jest możliwa obsługa lub możliwa jest tylko w ograniczo-
nym stopniu.

Utwory można wybierać na podstawie informacji ID3-Tag (tytuł, wy-
konawca, gatunek itd.). Informacje te są wyświetlane podczas od-
twarzania utworu. Zaleca się staranne przechowywanie informacji
ID3-Tag.

Urządzenie musi mieć uaktywniony dostęp do stosowanego serwera
UPnP komputera lub zewnętrznego dysku twardego. Serwer UPnP
musi być uaktywniony w zainstalowanej ewentualnie zaporze sie-
ciowej (firewall). Można stosować też jednocześnie kilka serwerów
UPnP.

Wybór źródła sygnału – archiwum muzyczne
1 Wybrać źródło sygnału »Archiwum muzyki« przyciskiem »M«;

lub

1 Wywołać menu aktualnego źródła sygnału przyciskiem
»MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Główne menu« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać źródło sygnału »Archiwum mu-
zyki« i potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Wyświetlacz powraca do menu archiwum muzycznego.

Główne menu

Radio internetowe

Archiwum muzyki

DAB

FM

Aux In
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ARCHIWUM MUZYCZNE ------------------------------------------

Nawigacja w archiwum muzycznym
1 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Serwer multimedialny«

(serwer UPnP) lub »Wspólne foldery« (udostępnione foldery pod
Windows) i potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Wyświetlana jest lista serwerów, mediów i tytułów mediów lub

lista udostępnionych sieci, klientów, ścieżek i folderów.

Wskazówka:
Dla opcji »Wspólne foldery« należy udostępnić foldery w kom-
puterze. Ewentualnie należy tu podać nazwę użytkownika i
hasło.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać żądaną opcję i potwierdzić
przyciskiem »OK«.
– Wyświetlana jest lista wyboru.

3 Wybrać żądany utwór przyciskiem »Λ« lub »V« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.
– Rozpoczyna się odtwarzanie utworu.

Funkcje odtwarzania
1 Włączyć pauzę w odtwarzaniu przyciskiem »II«.

2 Kontynuować odtwarzanie utworu przyciskiem »e«.

3 Wybrać poprzedni lub następny utwór przyciskiem »8« lub
»9«.

4 Zakończyć odtwarzanie przyciskiem »7«.

Archiwum muzyki

Serwer multimedialny

Wspólne foldery

Odtwarzacz USB

Konfiguracja PC

Konfig. systemu
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Wybór źródła sygnału – USB
1 Przełączyć urządzenie w stan czuwania (stand by) przyciskiem

»ON/OFF«.
– Na wyświetlaczu: aktualna godzina i data.

2 Połączyć port USB odtwarzacza MP3 za pomocą dostępnego
w handlu przewodu USB z gniazdem »USB« (typ A) urządze-
nia;

lub

wtyk USB dysku wymiennego USB włożyć w gniazdo »USB«
(typ A) urządzenia.

3 Włączyć urządzenie ze stanu czuwania (stand by) przyciskiem
»ON/OFF«.
– Aktywne ostatnio źródło sygnału włącza się automatycznie.

Po chwili na wyświetlaczu pojawia się okno »Dysk USB pod-
łączony. Czy otworzyć folder?«.

Wskazówka:
Jeśli po podłączeniu użytkownik zwlekał zbyt długo z włącze-
niem urządzenia, okno »Dysk USB podłączony. Czy otworzyć
folder?« nie pojawia się. Należy wówczas wybrać źródło sy-
gnału USB poprzez menu główne (patrz poniżej).

4 Przyciskiem » « lub » « wybrać opcję »Tak« i potwierdzić przy-
ciskiem »OK«.
– Zewnętrzna pamięć jest otwierana.

Wybrać źródło sygnału USB poprzez menu
główne 
1 Wybrać źródło sygnału »Archiwum muzyki« przyciskiem »M«;

lub

wywołać menu aktualnego źródła sygnału przyciskiem
»MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Główne menu« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać źródło sygnału »Archiwum mu-
zyki« i potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Wyświetlacz powraca do menu archiwum muzycznego.

4 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Odtwarzacz USB« i
potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Zewnętrzna pamięć jest otwierana.

VΛ

Odtwarzacz USB

Dysk USB  podłączony
Czy otworzyć folder?

TAK* NIE

Archiwum muzyki

Serwer multimedialny

Wspólne foldery

Odtwarzacz USB

Konfiguracja PC

Konfig. systemu
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Funkcje odtwarzania
1 Wybrać odpowiedni folder przyciskiem »Λ« lub »V« i potwier-

dzić przyciskiem »OK«.

2 Wybrać odpowiedni utwór przyciskiem »Λ« lub »V« i potwier-
dzić przyciskiem »OK«.
– Rozpoczyna się odtwarzanie utworu.

3 Włączyć pauzę w odtwarzaniu przyciskiem »II«.

4 Kontynuować odtwarzanie utworu przyciskiem »e«.

5 Wybrać poprzedni lub następny utwór przyciskiem »8« lub
»9«.

6 Zakończyć odtwarzanie przyciskiem »7«.

Wskazówka:
Do portu USB (typ A) urządzenia nie można podłączać prze-
dłużacza USB. Port nie jest również przeznaczony do bezpo-
średniego łączenia z komputerem. 

Wskazówki:
Port USB (typ A) niniejszego urządzenia jest portem
standardowym. Jego konstrukcja uwzględnia wszystkie znane
obecnie technologie MP3. Ze względu na niezwykle szybki
rozwój technologii MP3 i rosnącą liczbę producentów kompaty -
bilność odtwarzaczy MP3/dysków wymiennych USB można
zagwarantować jedynie w ograniczonym zakresie.
W przypadku zakłóceń lub braku działania portu USB
przyczyną tego nie jest więc nieprawidłowe funkcjonowanie
urządzenia.

Uwaga:
Dwukierunkowa wymiana danych typowa dla urządzenia ITE
zgodnie z normą EN 55022/EN 555024 nie jest możliwa.
Transfer USB nie jest oddzielnym trybem pracy, lecz stanowi je-
dynie funkcję dodatkową.

Odtwarzacz USB

07 - Track 7 - Interpret.mp3

08 - Track 8 - Interpret.mp3

09 - Track 9 - Interpret.mp3

10 - Track 10 - Interpret.mp3

11 - Track 11 - Interpret.mp3

§
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TRYB DAB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybór źródła sygnału – programy DAB
1 Wybrać źródło sygnału »DAB« przyciskiem »M«;

lub

1 Wywołać menu aktualnego źródła sygnału przyciskiem
»MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Główne menu« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać źródło sygnału »DAB« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.
– Wyświetlacz powraca do ostatnio słuchanego programu DAB.

Wybór programów DAB
Po zakończeniu przeszukiwania programy DAB są sortowane w po-
rządku alfanumerycznym (A ... Z, 0 ... 9) w liście programów.

1 Wywołać menu DAB przyciskiem »MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Lista radiostacji« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Wybrać żądany program przyciskiem »Λ« lub »V« i potwier-
dzić przyciskiem »OK«.
– Na wyświetlaczu: »Odtwarzanie«.
– Rozlega się wybrany program.

Włączanie zapamiętanych programów DAB
1 Aby wybrać żądany program DAB, nacisnąć jeden z przycisków

do wyboru radiostacji »1I6 I10« na urządzeniu (jedno-
krotne naciśnięcie dla miejsc w pamięci 1 - 5, dwukrotne – dla
miejsc 6 - 10) lub jeden z przycisków numerycznych » « na
pilocie.

Główne menu

Radio internetowe

Archiwum muzyki

DAB

FM

Aux In

DAB

Lista radiostacji

Przeszukiwanie lokalne

Kompletne przeszukiwanie

Ręczne dostrajanie

DRC
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Wyświetlanie informacji o programach DAB
1 Wyświetlić informacje o programach DAB, naciskając kolejno

przycisk »i«.
– Następujące informacje wyświetlane są kolejno:

Lokalizacja i częstotliwość.
Wskazówki dotyczące zakłóceń sygnału, np. »Błędny sygnał
10« (przy optymalnym odbiorze »Błędny sygnał 0«)
Szybkość transmisji, typ programu i kanały
Aktualna data
Przesuwający się tekst

Wskazówka:
Dane informacje będą wyświetlane stale, o ile nie zostanie po-
nownie naciśnięty przycisk »i«.

DAB z 8:16

Radio ENERGY
Nuernberg
Freq: 223.936MHz

P 5
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TRYB FM --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybór stacji radiowej FM
1 Wybrać źródło sygnału »FM« przyciskiem »M«;

lub

1 Wywołać menu aktualnego źródła sygnału przyciskiem
»MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Główne menu« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać źródło sygnału »FM« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.
– Wyświetlacz powraca do ostatnio słuchanego programu FM.

Włączanie zapamiętanych programów FM
1 Aby wybrać żądany program FM, nacisnąć jeden z przycisków

do wyboru radiostacji »1I6 I10« na urządzeniu (jedno-
krotne naciśnięcie dla miejsc w pamięci 1 - 5, dwukrotne – dla
miejsc 6 - 10) lub jeden z przycisków numerycznych » « na
pilocie.

Odbiór stereo i mono
Urządzenie posiada tryb automatyczny, który zależnie od siły od-
bieranego sygnału przełącza automatycznie między odbiorem ste-
reo i mono.

1 Wywołać menu FM przyciskiem »MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Ustawienia audio« i
potwierdzić przyciskiem »OK«.

3 Pod opcją »Tylko mono?« przyciskiem » « lub » « wybrać
»Nie« i potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Aktywny jest tryb automatyczny;

lub

pod opcją »Tylko mono?« przyciskiem » « lub » « wybrać »Tak«
i potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Urządzenie jest ustawione na odbiór monofoniczny; elimino-

wane są niepożądane szumy.

VΛ

VΛ

Główne menu

Radio internetowe

Archiwum muzyki

DAB

FM

Aux In

Słaby zasięg FM

Tylko mono?

TAK NIE*

Słaby zasięg FM

Tylko mono?

TAK* NIE
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TRYB FM --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyświetlanie informacji o programach RDS
Jeżeli urządzenie odbiera program RDS, na wyświetlaczu pojawia
się nazwa programu i »R.D.S« (jeżeli nie są dostępne żadne infor-
macje, wyświetlana jest częstotliwość odbioru). 

Oprócz tego w postaci przesuwającego się tekstu pojawiają się in-
formacje o programie i utworze (tekst radiowy). Jeżeli tekst radiowy
nie jest dostępny, mogą pojawić się różne inne informacje.

1 Wyświetlić informacje o aktualnym programie RDS, naciskając
kolejno przycisk »i«.
– Kolejno wyświetlane są następujące informacje:

Typ programu (PTY), np. »Muzyka pop«. Jeżeli żadne infor-
macje nie są dostępne, na wyświetlaczu pojawia się napis
»[Brak PTY]«.
Częstotliwość
Aktualna data

Wskazówka:
Dane informacje będą wyświetlane stale, o ile nie zostanie po-
nownie naciśnięty przycisk »i«.

FM zR.D.S 8:16

ANTENNE
Muzyka pop

P 1
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OBSŁUGA TIMERA ------------------------------------------------------------------

Urządzenie posiada trzy różne programatory czasowe (timery):
–  programator czasu automatycznego włączenia urządzenia o za-

programowanej godzinie i funkcji budzenia za pomocą sygnału
alarmowego lub muzyki;

– programator funkcji automatycznego wyłączenia urządzenia po
upływie ustawionego czasu (sleep timer);

– programator czasowy funkcji przypomnienia, który włącza sygnał
alarmowy po upływie zaprogramowanego czasu.

Programator czasu automatycznego włączenia
urządzenia

Programowanie funkcji automatycznego
włączenia urządzenia
Zegar urządzenia musi być ustawiony.
Jeżeli podczas programowania przez dłużej niż 10 sekund nie
zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie
przerwie programowanie – bez zapisania zmian.

1 Wywołać menu aktualnego źródła sygnału przyciskiem
»MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Konfig. systemu« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Alarmy« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

4 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Alarm 1« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

5 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Godzina« i potwier-
dzić przyciskiem »OK«.
– Pulsuje wskaźnik godzin.

6 Przyciskiem »Λ« lub »V« ustawić stopniowo lub szybko (dłuższe
naciśnięcie przycisku) godzinę i potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Na wyświetlaczu: pulsuje wskaźnik minut.

7 Przyciskiem »Λ« lub »V« ustawić stopniowo lub szybko (dłuż-
sze naciśnięcie przycisku) minuty i potwierdzić przyciskiem
»OK«.

8 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Włącz: Wył.« i przyci-
skiem »OK« ustawić na opcję »Włącz: Zał.«.
– Funkcja budzenia jest uaktywniona.

9 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Zyklus« i potwierdzić
przyciskiem »OK«. Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać odpo-
wiedni cykl budzenia (»Codziennie«, »Jeden raz«, »Weekendy«
lub »Dni powszednie«) i potwierdzić przyciskiem »OK«.

Konfig. systemu

Ustaw. czas

Język

Ustawienia fabryczne

Czas ‘zasypiania’

Alarmy

Alarm 1

Włącz: Wył.

Częstotliwość: Codziennie

Godzina: 0:00

Tryb: Sygnał budzenia

Program: Ostatnio słuchana

Alarm 1

Włącz: Zał.

Częstotliwość: Codziennie

Godzina: 6:30

Tryb: Sygnał budzenia

Program: Ostatnio słuchana

Alarm 1

Włącz: Zał.

Częstotliwość: Codziennie

Godzina: 6:30

Tryb: Sygnał budzenia

Program: Ostatnio słuchana
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10 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Tryb« i potwierdzić
przyciskiem »OK«. Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać żądany sy-
gnał budzenia (»Sygnał budzenia«, »Radio internetowe«, »DAB«
lub »FM«)  i potwierdzić przyciskiem »OK«;
lub
przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Program: Ostatnio słu-
chana« i potwierdzić przyciskiem »OK«. Wybrać opcję »Ostat-
nio słuchana« lub odpowiednie miejsce w pamięci (1 - 10)
przyciskiem »Λ« lub »V« i potwierdzić przyciskiem »OK«.

11 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Głośność« i potwier-
dzić przyciskiem »OK«.

12 Ustawić żądaną głośność budzenia przyciskiem »Λ« lub »V« i
potwierdzić przyciskiem »OK«.

13 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Zapisz« i przyciskiem
»OK« zapisać ustawienie.
– Na wyświetlaczu: krótko napis »Alarm zapisano«.

14 Przełączyć urządzenie w stan czuwania (stand by) przyciskiem
»ON/OFF«.
– Na wyświetlaczu: data, godzina i »e« (z numerem alarmu

i czasem budzenia).
– Urządzenie uruchomi się o zaprogramowanej godzinie,

włączając wybrany sygnał budzenia.

15 Aby ustawić drugi czas budzenia (»Alarm 2«), powtórzyć kroki
od 5 do 13.

Wskazówka:
Ustawienia czasu budzenia 1 i 2 można także wywołać bezpo-
średnio przyciskami »AL1« i »AL2« pilota.

Przerywanie sygnału budzenia
1 Podczas budzenia nacisnąć przycisk »SNOOZE« na urządzeniu

lub przycisk »OK« na pilocie.
– Sygnał budzenia (sygnał alarmowy, program internetowy,

program DAB lub radiostacja FM) wyłącza się.
– Funkcja budzenia włącza się ponownie co 5 minut. Czas trwa-

nia funkcji budzenia wynosi 90 minut.

Wyłączanie funkcji budzenia na cały dzień
1 Podczas budzenia przełączyć urządzenie w stan czuwania

(stand by) przyciskiem »ON/OFF«.
– Funkcja budzenia zostanie zachowana w pamięci na następny

dzień.

Alarm 1

Włącz: Zał.

Częstotliwość: Codziennie

Godzina: 06:30

Tryb: Sygnał budzenia

Program: Ostatnio słuchana

Alarm 1

Częstotliwość: Codziennie

Godzina 06:30

Tryb: Sygnał budzenia

Program: Ostatnio słuchana

Głośność: 10

12.12.2008

14 : 39
e6:301
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OBSŁUGA TIMERA ------------------------------------------------------------------

Włączanie/wyłączanie funkcji budzenia
1 Wywołać menu aktualnego źródła sygnału przyciskiem

»MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Konfig. systemu« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Alarmy« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

4 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Alarm 1« lub »Alarm 2«
i potwierdzić przyciskiem »OK«.

5 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Zał.« i przyciskiem
»OK« ustawić na opcję »Wył.«.
– Funkcja budzenia jest wyłączona;

lub

przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Włącz: Wył.« i przy-
ciskiem »OK« ustawić na opcję »Włącz: Zał.«.
– Funkcja budzenia jest uaktywniona.

6 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Zapisz« i przyciskiem
»OK« zapisać ustawienie.

Wskazówka:
Funkcję tę można także wywołać bezpośrednio przyciskami
»AL1« i »AL2« pilota.

Programator funkcji automatycznego
wyłączenia urządzenia (sleep timer)

Programowanie funkcji automatycznego
wyłączenia urządzenia
1 Przyciskiem »ON/OFF« włączyć urządzenie ze stanu czuwania

(stand by) i wybrać żądane źródło sygnału.

2 W menu głównym przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję
»Konfig. systemu« i potwierdzić przyciskiem »OK«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Czas ‘zasypiania’« i
potwierdzić przyciskiem »OK«.

4 Ustawić czas wyłączenia (‘zasypiania’) w odstępach 15-minu-
towych (od »Wył.« poprzez 15 do 60 minut) za pomocą przy-
cisku »Λ« lub »V«.
– Na wyświetlaczu: »w

Z« i czas pozostały do wyłączenia
urządzenia.

– Po upływie zaprogramowanego czasu urządzenie wyłącza
się.

Alarmy

Alarm 1: Zał. [6:30]

Alarm 2: Wył. [0:00]

Alarm 1

Włącz: Zał.

Częstotliwość: Codziennie

Godzina: 6:30

Tryb: Sygnał budzenia

Program: Ostatnio słuchana

Konfig. systemu

Sieć

Zeiteinstellung

Język

Ustawienia fabryczne

Czas ‘zasypiania’

FM zR.D.S 22:27

ANTENNE
Muzyka pop

P 1w 00:29Z
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Wcześniejsze zakończenie funkcji
automatycznego wyłączenia urządzenia
1 Aby wcześniej zakończyć funkcję, przyciskiem »ON/OFF«

przełączyć urządzenie w stan czuwania (stand by); 

lub

w menu »Czas ‘zasypiania’« przyciskiem »Λ« lub »V« ustawić
opcję »Wył.«.
– Na wyświetlaczu: »w

Z« gaśnie.

Wskazówka:
Funkcję “zasypiania” (sleep timer) można także ustawić lub
wyłączyć przyciskiem »S/N« pilota (kolejno naciskać).

Funkcja przypomnienia

Programowanie funkcji przypomnienia
1 W menu głównym przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję

»Konfig. systemu« i potwierdzić przyciskiem »OK«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Nap« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

3 Zaprogramować żądany czas funkcji przypomnienia (ustawie-
nia: »Wył.« lub stopniowo od 1 do 300 minut) przyciskiem »Λ«
lub »V« i potwierdzić przyciskiem »OK« (przytrzymanie przyci-
sku »Λ« lub »V« powoduje szybkie przełączanie wskaźnika
minut do przodu lub do tyłu).
– Na wyświetlaczu: »Nap«.
– Po upływie ustawionego czasu rozlega się sygnał dźwiękowy.

Wskazówka:
Funkcję przypomnienia można także ustawić przyciskiem »S/N«
pilota (kolejno naciskać).

Wcześniejsze zakończenie funkcji przypomnienia
1 W menu »Nap« przyciskiem »Λ« lub »V« ustawić opcję »Wył.«.

– Na wyświetlaczu: gaśnie napis »Nap«.

Czas ‘zasypiania’

Wył.

Konfig. systemu

Język

Ustawienia fabryczne

Czas ‘zasypiania’

Alarmy

Nap

FM zR.D.S 22:27

ANTENNE
Muzyka pop

P 1 NAP

Nap

Wył.
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PROGRAMOWANIE SPECJALNE --------------

Rejestracja na stronie internetowej GRUNDIG
Konieczna jest jednorazowa rejestracja urządzenia na stronie
“GRUNDIG INTERNET RADIO TUNING SERVICE” poprzez po-
danie adresu MAC urządzenia. Na tej stronie internetowej można
szukać i słuchać programów radiowych. W celu rejestracji urzą-
dzenie musi być połączone z Internetem (patrz rozdział “Rejestracja
urządzenia na routerze WLAN” od strony 19).

Aby utworzyć listę ulubionych stacji radiowych, należy się dodat-
kowo zalogować przez podanie własnego adresu e-mail i dowolnie
utworzonego hasła. Po zalogowaniu użytkownik znajduje się w stre-
fie zarezerwowanej dla członków.

1 Uruchomić w komputerze przeglądarkę internetową.

2 Wpisać adres “www.grundig.radiosetup.com”.
– Otwierana jest strona “GRUNDIG INTERNET RADIO TUNING

SERVICE”.

3 Wpisać adres MAC urządzenia składający się z 12 znaków i
kliknąć przycisk » «.
Adres MAC (Unique product ID) można wywołać poprzez dłuż-
sze naciśnięcie przycisku »i«. Aby ukryć adres MAC, ponownie
nacisnąć przycisk »i«.

Tworzenie list ulubionych
Radiostacje internetowe oferowane przez usługodawcę interneto-
wego V-Tuner dla klientów firmy GRUNDIG można skopiować do
listy ulubionych. Pozwala to na szybki dostęp do ulubionych pro-
gramów radiowych.
Operację tę można jednak przeprowadzić tylko na komputerze.
Aktualna lista ulubionych jest wywoływana przy włączeniu
urządzenia.

Przygotowanie
1 Uruchomić w komputerze przeglądarkę internetową.

2 Wpisać adres “www.grundig.radiosetup.com”.
– Otwierana jest strona “GRUNDIG INTERNET RADIO TUNING

SERVICE”.

3 Wpisać adres e-mail i hasło oraz kliknąć przycisk » «.
Jeżeli zarejestrowanych jest kilka urządzeń, należy kliknąć
żądany adres MAC.

Wskazówki:
Możliwe jest odtwarzanie stacji radiowych tylko w formacie
MP3, WMA lub Real Audio.
Dostępne są różne możliwości przeszukiwania programów
radiowych dołączanych do listy ulubionych.
W polu “Szukaj” można przeszukiwać wg konkretnych nazw
programów radiowych lub wg takich kryteriów jak “Muzyka”,
“Lokalizacja” lub “Język”.

s

s
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Wybór stacji radiowej za pomocą funkcji
wyszukiwania
1 W polu “Szukaj” wpisać nazwę rozgłośni radiowej (nazwa roz-

głośni lub stacji radiowej) i kliknąć przycisk » «.
– Jeżeli radiostacja jest dostępna, jest ona wyświetlana. 

Wskazówki:
Program radiowy można włączyć przyciskiem »e«. Warunkiem
tego jest zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania
(np. Nero MediaHome, Windows Media Player).

2 Zaznaczyć radiostację przyciskiem »� +«.
– Wyświetlane jest menu “Ulubione radiostacje”. 

Wskazówka:
Można teraz utworzyć nową grupę ulubionych lub dodać
wybraną stację radiową do istniejącej grupy ulubionych.

3 Wpisać w pole edycji nazwę nowej grupy ulubionych i potwier-
dzić przyciskiem » «;

lub

otworzyć pole nazwy, wybrać grupę ulubionych i potwierdzić
przyciskiem » «.
– Stacja radiowa jest dodawana do grupy ulubionych. 

4 Zamknąć menu “Ulubione radiostacje”.

5 Powtórzyć opisane wyżej czynności, aby dodać inne radiostacje.

Wskazówka:
Aby sprawdzić programy radiowe, wybrać stronę startową i
„kliknąć” grupę ulubionych. Widoczne są nowe programy
radiowe.

6 Zamknąć stronę internetową “GRUNDIG INTERNET RADIO
TUNING SERVICE”, klikając pole »Logout«.

Wskazówka:
Radiostacje, które nie są już potrzebne, można usunąć z grupy
ulubionych. W tym celu zaznaczyć radiostację i usunąć przyci-
skiem »� –«.

s

s

s
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Wybór stacji radiowej z oferowanych stylów
muzyki
1 W tabeli “Muzyka” wybrać żądany styl.

– Wyświetlane jest zestawienie radiostacji emitujących wybrany
styl muzyki. 

Wskazówka:
Alternatywnie do kryterium szukania “Muzyka” można też
kliknąć opcje “Lokalizacja” lub “Język” i wyszukać radiostację.
Możliwe jest kombinowanie kilku kryteriów szukania.

2 Wybrać z listy stację radiową i zaznaczyć przyciskiem »� +«.
– Wyświetlane jest menu “Ulubione radiostacje”. 

Wskazówka:
Można teraz utworzyć nową grupę ulubionych lub dodać
wybraną stację radiową do istniejącej grupy ulubionych.

3 Wpisać w pole edycji nazwę nowej grupy ulubionych i potwier-
dzić przyciskiem » «;

lub

otworzyć pole nazwy, wybrać grupę ulubionych i potwierdzić
przyciskiem » «.
– Stacja radiowa jest dodawana do grupy ulubionych. 

4 Zamknąć menu “Ulubione radiostacje”.

5 Powtórzyć opisane wyżej czynności, aby dodać inne radiostacje.

Wskazówka:
Aby sprawdzić programy radiowe, wybrać stronę startową i
“kliknąć” grupę ulubionych. Widoczne są nowe programy
radiowe.

6 Zamknąć stronę internetową “GRUNDIG INTERNET RADIO
TUNING SERVICE”, klikając pole »Logout«.

Wskazówka:
Radiostacje, które nie są już potrzebne, można usunąć z grupy
ulubionych. W tym celu zaznaczyć radiostację i usunąć przyci-
skiem »� –«.

s

s
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Szukanie stacji radiowej nieoferowanej przez
usługodawcę V-Tuner

Możliwe jest też dodanie do listy ulubionych radiostacji, które nie są
oferowane przez usługodawcę internetowego V-Tuner.
Informacje na ten temat dostępne są w Internecie. Za pomocą
programu Windows Media Player, w podmenu “Właściwości”
można wywołać te parametry (np. adres URL).
Proces ten można przeprowadzić tylko na komputerze.

Nie wszystkie radiostacje słuchane na komputerze można odtwa-
rzać na urządzeniu. Radiostacje te wymagają specjalnego pro-
gramu Media Player, który można zainstalować tylko na
komputerze.

1 Uruchomić w komputerze przeglądarkę internetową.

2 Wpisać adres “www.grundig.radiosetup.com”.
– Otwierana jest strona “GRUNDIG INTERNET RADIO TUNING

SERVICE”.

3 Wpisać adres e-mail i hasło oraz potwierdzić.

4 Kliknąć wiersz “Moje dodane radiostacje”;

lub

jeżeli istnieją już programy radiowe, kliknąć pole » « za
wierszem “Dodaj kolejną radiostację”.
– Wyświetlane jest menu “Moje dodane radiostacje”. 

5 Wpisać nazwę radiostacji, adres URL radiostacji, lokalizację i
styl muzyki oraz potwierdzić przyciskiem » «.
– Nowy program radiowy pokazywany jest w tabeli “Moje

dodane radiostacje”. 

Wskazówka:
Aby zmienić informacje dotyczące programu radiowego, kliknąć 
»Edit« i dokonać zmian w menu “Moje dodane radio stacje”.

Wskazówka:
Radiostacje te można wywoływać na urządzeniu w menu inter-
netowym � »Lista radiostacji« � »Moje Nowe Stacje«.

s

s
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Radio internetowe

Ulubionych

Stacje

Podcasts

Moje nowe stacje

ID# 0013EOA1374E
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PROGRAMOWANIE SPECJALNE --------------

Wyświetlanie informacji
Możliwe jest wywołanie informacji o urządzenia i stosowanej sieci.
Dokonywanie ustawień nie jest możliwe w tym menu.

1 Wywołać menu aktualnego źródła sygnału przyciskiem
»MENU«.

2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Konfig. systemu« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Sieć« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.

4 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Pokaż ustawienia« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.

5 Wybrać poszczególne informacje przyciskiem »Λ« lub »V« i
wywołać przyciskiem »OK«.
– Dostępne są następujące informacje:

»Połączenie aktywne«: np. WLAN jest aktywny.
»Adres MAC«: np. 00:13:EO:55:89:56.
Region WLAN.
»DHCP«: np. aktywny DHCP.
»SSID«: nazwa sieci, np. »Netgear«.
»Konfiguracja IP«: opcje »Adres IP« (np. 192.168.2.103),
»Maska podsieci« (np. 255.255. 255.0), »Adres bramki«
(np. 192.168.2.1), »Główny DNS« (np. 192.168.2.1) i
»Pomocniczy DNS« (np. 0.0.0.0).

Konfig. systemu

Sieć

Ustaw. czas

Język

Ustawienia fabryczne

Czas ‘zasypiania’

Pokaż ustawienia

Połączenie aktywne:

WLAN aktywny

Adres MAC:

00:13:EO:A1:37:4E

Region WLAN:

Sieć

Asystent

Pokaż ustawienia

Ustawienia ręczne

Profil sieci
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Rejestracja urządzenia na routerze WLAN –
z indywidualnymi ustawieniami sieci

Ustawienia te wymagają wiedzy w zakresie konfiguracji środowisk
sieciowych.
1 Wywołać menu aktualnego źródła sygnału przyciskiem

»MENU«.
2 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Konfig. systemu« i po-

twierdzić przyciskiem »OK«.
3 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Sieć« i potwierdzić

przyciskiem »OK«.
4 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Ustawienia ręczne« i po-

twierdzić przyciskiem »OK«.
5 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »Bedzkablowo« lub

»Kabel« i potwierdzić przyciskiem »OK«.
6 Przyciskiem »Λ« lub »V« wybrać opcję »DHCP nieaktywny« i

potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Pojawia się wezwanie do wprowadzenia adresu IP.
Wskazówka:
Ustawienie »DHCP nieaktywny« oznacza, że wszystkie adresy
należy wprowadzać ręcznie. Przy ustawieniu »DHCP aktywny«
rejestracja adresów odbywa się automatycznie poprzez router.
Po wybraniu opcji »DHCP aktywny« kontynuować konfigurację
od kroku 12.

7 Wprowadzić adres IP przyciskiem »Λ« lub »V« i potwierdzić
przyciskiem »OK«.
– Pojawia się wezwanie do wprowadzenia maski podsieci

(Subnet Mask).
Wskazówki:
Przyciskiem » « przechodzi się do następnej pozycji.
Czynności od 9 do 11 mogą być potrzebne przy konfiguracji
routera.

8 Wprowadzić Subnet Mask przyciskiem »Λ« lub »V« i potwier-
dzić przyciskiem »OK«.
– Pojawia się wezwanie do wprowadzenia adresu bramki

sieciowej Gateway.

Wskazówka:
Za pomocą adresu Gateway urządzenie znajduje dostęp do sieci.

9 Wprowadzić adres Gateway przyciskiem »Λ« lub »V« i po-
twierdzić przyciskiem »OK«.
– Pojawia się wezwanie do wprowadzenia podstawowego

adresu DNS.

V

Konfig. systemu

Sieć

Ustaw. czas

Język

Ustawienia fabryczne

Czas ‘zasypiania’

Sieć

Asystent

Pokaż ustawienia

Ustawienia ręczne

Profil sieci

DHCP 2/9

DHCP aktywny

DHCP nieaktywny

Konfiguracja IP 3/5

Adres IP

Maska podsie

0 0 0 0

255 255 255 0

Adres bramki 4/5

Adres bramki

243 0 0 0
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Wskazówka:
Podstawowy i wtórny adres DNS (Domain Name System) to
adres sieciowy serwera udostępnionego przez dostawcę inter-
netowego.

10 Wpisać podstawowy, następnie wtórny adres DNS przyciskiem
»Λ« lub »V« i potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Pojawia się wezwanie do wprowadzenia identyfikatora sieci

SSID.

Wskazówka:
SSID (Service Set Identifier) to kod sieci radiowej WLAN służący
do jej jednoznacznej identyfikacji.

11 Wprowadzić kod SSID.

Wskazówki:
Do wprowadzania kodu SSID służą przyciski »Λ«, »V«, » «,
» « i »OK«. Dostępne są cyfry, małe i wielkie litery i znaki
specjalne. 

Przyciskiem » « lub » « wybrać odpowiedni znak. Przyciskiem
»Λ« lub »V« przewija się strony menu (cyfry, litery, znaki spe-
cjalne, itd.). Zaznaczony znak przydzielić do SSID za pomocą
przycisku »OK«.

W przypadku błędnego wpisu przyciskiem » « lub » « albo
»Λ« lub »V« wybrać opcję » « i potwierdzić, wybierając
»OK«. Ostatni znak jest usuwany. Aby wcześniej zamknąć menu,
wybrać opcję » « i potwierdzić przyciskiem »OK«.

Po całkowitym wprowadzeniu SSID wybrać opcję » « i po-
twierdzić przyciskiem »OK«. 

Wyświetlany jest komunikat »Proszę czekać Trwa przetwar-
zanie«. Nawią zywane jest połączenie z routerem WLAN i
Internetem. Jeżeli połączenie się nie powiedzie, wyświetlana jest
informacja »Łączenie nie powiodło się«. Jeżeli połączenie się
powiodło, pojawia się komunikat »Połączony«. Jeżeli SSID został
błędnie wprowadzony, pojawia się wezwanie do ponownego
wpisania.

Dostępne są różne stopnie szyfrowania:
»WEP« (pod »WEP« można wybrać opcję »Otwarty« i
»PSK«).
»WPA« (pod »WPA« można wybrać opcję »TKIP« i »AES«).
»WPA2«: najwyższy stopień bezpieczeństwa (podr »WPA2«
można również wybrać opcję »TKIP« i »AES«).

Wskazówka:
Ustawiony na urządzeniu stopień szyfrowania musi odpowiadać
stopniowi szyfrowania routera.

⁄I
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VΛ

Λ

V

DNS 3/5

Główny DNS

Promocniczy DNS

0 0 0 0

0 0 0 0

SSID:
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cdefghijklmnopq

rstuvwxyzABCDEF
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Potwierdzenie aut 7/9

Otwarty

PSK

WPA

WPA2
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12 Wprowadzić żądane szyfrowanie przyciskiem »Λ« lub »V« i
potwierdzić przyciskiem »OK«.
– Pojawia się wezwanie do wprowadzenia kodu (klucza).

13 Wprowadzanie klucza odbywa się w ten sam sposób jak wpro-
wadzanie idyntyfikatora sieci SSID (patrz strona 53).

Wskazówki:
Wyświetlany jest teraz komunikat »Proszę czekać Trwa przetwar-
zanie«. Nawiązywane jest połączenie z routerem WLAN i
Internetem.

Jeżeli połączenie się nie powiedzie, wyświetlana jest informacja
»Łączenie nie powiodło się«.

Jeżeli połączenie się powiodło, pojawia się komunikat »Połą-
czony«.

Potwierdzenie aut 7/9

Otwarty

PSK

WPA

WPA2

Rodzaj kodowania 8/9

TKIP

AES

Kod:

123456789., ab

cdefghijklmnopq

rstuvwxyzABCDEF

GHIJKLMNOPQRSTU

�

⁄

ESC

0



PO
LS

K
I

55

INFORMACJE--------------------------------------------------------------------------------------

Dane techniczne
Urządzenie to pracuje bez zakłóceń radiowych zgodnie z obowiązują-
cymi dyrektywami UE.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw europejskich 2006/95/WE,
2004/108/WE i 1999/5/WE.
Niniejsze urządzenie odpowiada normie bezpieczeństwa DIN EN 60065
(VDE 0860) i tym samym międzynarodowemu przepisowi bezpieczeństwa
IEC 60065.
Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. W razie uszkodzeń powstałych
w wyniku nieprawidłowych ingerencji wygasa prawo do roszczeń z tytułu
gwarancji.
Urządzenie to wolno stosować w następujących krajach:

Belgia Łotwa Portugalia Hiszpania
Dania Liechtenstein Rumunia Republika Czeska
Niemcy Litwa Rosja Węgry
Estonia Luksemburg Szwecja
Finlandia Holandia Szwajcaria
Francja Norwegia Słowenia
Włochy Austria
Chorwacja Polska

Dalsze informacje uzyskają Państwo na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/weblinks.htm

System
Zasilanie napięciowe:
Napięcie robocze: 230 V~
Częstotliwość sieci: 50/60 Hz 
Maks. pobór mocy: 14 W
Pobór mocy w stanie czuwania: ≤ 5 W

Wzmacniacz
Moc wyjściowa:
Moc sinusoidalna: 1 x 2 W
Moc muzyczna: 1 x 2,5 W

Odbiornik radiowy
Zakres odbioru:
DAB pasmo III 
(174.928 - 239.200 MHz, 5A - 13F)
FM 87,5 ...108,0 MHz

WLAN
Standard sieciowy:
IEEE 802.11b 
IEEE 802.11g 

Szybkość transmisji danych:
802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps
802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

Kanały robocze:
13 (uzależniony router)

Bezpieczeństwo:
Hardware-WEP-Engine (64/128-Bit);
WEP-Weak-Key-Avoidance (WEPplus), TKIP,
Hardware-AES-Engine ze wspomaganiem
CCM i OCB, 802.1x, SSN

USB (opcjonalnie)
Kompatybilny z USB 2.0 
dla formatu FAT 32/16

Wymiary gabarytowe i masa
Wymiary urządzenia: 
szer. x wys. x głęb.: 270 x 60 x 150 mm
Masa urządzenia: 1,574 kg

Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone!
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Samodzielne usuwanie zakłóceń
Nie każde zakłócenie dźwięku spowodowane jest wadą
urządzenia. Wyciągnięty omyłkowo przewód zasilający i zużyte
baterie pilota mogą być również przyczyną zakłóceń w funk -
cjonowaniu. Jeżeli opisane niżej działania nie przyniosą
zadowalających wyników, prosimy odwiedzić naszą stronę
internetową www.grundig.com lub skontaktować się ze sklepem!

Ogólne zakłócenia

Zakłócenia internetowe

INFORMACJE--------------------------------------------------------------------------------------

Zakłócenie
Brak dźwięku.

Urządzenie nie reaguje na
naciskanie przycisków.
Nie działa pilot zdalnego
sterowania.
Zakłócenia w odbiorze
radiowym.

Możliwa przyczyna/pomoc
Za niski poziom głośności, zwiększyć głośność. Podłączone są
słuchawki, odłączyć słuchawki. Przewód zasilający nie jest
prawidłowo podłączony, podłączyć właściwie przewód
zasilający. 
Wyładowanie elektrostatyczne. Wyłączyć urządzenie, wyciągnąć
wtyczkę sieciową i po kilku sekundach ponownie przyłączyć.
Zużyte baterie, wymienić baterie.
Za duży odstęp lub niewłaściwy kąt ustawienia do urządzenia.
Słaby sygnał antenowy, sprawdzić antenę.
Słaby sygnał FM-Stereo, przełączyć na sygnał mono.
Zakłócenia emitowane przez urządzenia elektryczne, jak
telewizor, magnetowid, komputer, lampy fluorescencyjne (TL),
termostaty, silniki itd. Chronić urządzenie przed oddziaływaniem
innych urządzeń elektrycznych.

Zakłócenie
Nie znaleziono żądanej sieci
WLAN.

Brak połączenia z routerem.

Odtwarzanie muzyki zostało
na moment przerwane.

Możliwa przyczyna/pomoc
– Sieć WLAN jest wyłączona, włączyć sieć WLAN.
– Identyfikator sieci SSID w routerze jest zablokowany; wyświetlić

SSID w routerze.
– Odstęp od routera jest za duży; zmniejszyć odstęp od routera.
– Adres MAC urządzenia nie jest udostępniony w routerze; podać

i udostępnić adres MAC (patrz punkt menu »Informacja«) w
routerze.

– Transmisja danych z routera jest zaszyfrowana; wprowadzić do
urządzenia kod sieci (WEP lub WPA).

Jeżeli to nie pomoże, sprawdzić ogólną konfigurację routera.
Przeciążenie sieci łączącej z serwerem programu radiowego.
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INFORMACJE--------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty urządzenia

Zakłócenia w strumieniowej transmisji danych
(Streaming)

Komunikat
Łączenie nie powiodło się

Proszę czekać

Błąd sieci

Zasilanie przyłożone do USB
jest zbyt małe! Ponownie wyjmij
i naciśnij WYBIERZ

Możliwa przyczyna / pomoc
– Sieć WLAN jest wyłączona, włączyć sieć WLAN.
– Problem z zasięgiem; ustawić urządzenie bliżej routera lub

zainstalować zewnętrzny wzmacniak.
– Inne sieci transmitują na tym samym kanale; zmienić ustawienie

kanału w routerze, następnie ponownie przeprowadzić
procedurę rejestracji

– Sygnalizuje szukanie w sieci wybranego programu radiowego.
Nie jest wtedy możliwa nawigacja w menu!

– Wybrany program radiowy jest obecnie niedostępny. Operator
wstrzymał emisję programu lub nadaje tylko w określonym
czasie lub osiągnięto maksymalną liczbą dopuszczonych
użytkowników.

– Wybrany plik jest obecnie niedostępny. Plik został usunięty
z nośnika danych, przesunięty lub zmieniono jego nazwę.

– Podłączone urządzenie USB nie jest zasilane prądem w wystar-
czającym stopniu. Wyłączyć Cosmopoliten, wyjąć urządzenie
USB i naładować.

Zakłócenie
W menu »Serwer
multimedialny« nie jest
wyświetlany serwer UPnP.
W menu pokazywane jest
archiwum muzyczne (serwer
UPnP), lecz brakuje połączenia.
Archiwum muzyczne jest puste.
Na wyświetlaczu »Lista
niezupełny«.

Możliwa przyczyna / pomoc
– Włączyć PC lub zewnętrzny dysk twardy (NAS).
– Uruchomić serwer UPnP.

– Sprawdzić ustawienia zainstalowanej zapory sieciowej
(firewall) dla serwera UPnP i ewentualnie skorygować.

– Udostępnić urządzenie w stosowanym serwerze UPnP.
– Udostępnić folder w serwerze UPnP.
Lista archiwum muzycznego (serwer UPnP) nie jest całkowicie
posortowana.
Należy poczekać, aż stosowany program serwera UPnP
całkowicie posortuje archiwum muzyczne.
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Warunki licencyjne
Produkt ten jest chroniony prawami własności intelektualnej firmy
Microsoft Corporation. Użytkowanie i rozpowszechnianie takich
technologii poza zakresem tego produktu jest zabronione bez
udzielenia licencji przez firmę Microsoft lub autoryzowaną spółkę-
siostrę.
Prezentujący treści wykorzystują zawarte w tym urządzeniu tech-
nologie Digital Rights Management for Windows Media (“WM-
DRM“), aby chronić integralność swych treści (“bezpieczne treści“)
i aby zapobiec bezprawnemu wykorzystywaniu ich własności inte-
lektualnej, łącznie z prawami autorskimi. Urządzenie to odtwarza
bezpieczne treści za pomocą oprogramowania WM-DRM (“WM-
DRM-Software“). Jeżeli bezpieczeństwo oprogra mowania WM-
DRM w tym urządzeniu zostanie skompromitowane, właściciele
bezpiecznych treści (“Właściciele bezpiecznych treści“) mogą zło-
żyć wniosek wobec firmy Microsoft o cofnięcie prawa oprogramo-
wania WM-DRM do nabycia nowych licencji uprawniających do
kopiowania, prezentowania i/lub odtwarzania bezpiecznych treści.
Cofnięcie uprawnień nie ma wpływu na zdolność oprogramowania
WM-DRM do odtwarzania niechronionych treści. Każdorazowo, je-
żeli pobiorą Państwo licencję na bezpieczne treści z Internetu lub
z komputera, zostanie wysłana do Państwa urządzenia lista zablo-
kowanego oprogramowania WM-DRM. W połączeniu z taką li-
cencją Microsoft jest z upoważnienia właścicicieli bezpiecznych
treści uprawniony do wysyłania list zablokowanych programów do
Państwa urządzenia.

“Real enabled” warunki licencyjne dla
użytkowników końcowych

Użytkownicy końcowi muszą:
a. zaniechać wszelkich prób odszyfrowywania kodu źródłowego

poprzez modyfikację, rekonstrukcję techniczną, rozkładanie na
czynniki pierwsze lub przy użyciu innych metod bądź imitowa-
nia funkcji kodu klienta. Wyjątkiem jest jedynie stan prawny,
w którym odpowiednie przepisy ustawowe wyraźnie zakazują
takich ograniczeń.

b. zrezygnować w imieniu Real Networks Inc. ze wszystkich
roszczeń i warunków, które nie zostały opisane w niniejszych
warunkach licencyjnych dla użytkowników końcowych; obejmuje
to wyraźnie roszczenia i warunki dotyczące wprowadzania
produktu na rynek i jego przydatności do określonych celów.
Całkowicie wyłączona jest odpowiedzialność za pośrednie,
specjalne, przypadkowe i wynikające z tego szkody, np. utrata
wartości.

c. potwierdzić, że “produkt ten jest chroniony prawami firmy
Microsoft do własności intelektualnej. Stosowanie i rozpow -
szechnianie tej technologii poza produktem jest zabronione bez
licencji uzyskanej od firmy Microsoft”.



Venice 6.0 warunki licencyjne dla użytkowników
końcowych

Poprzez korzystanie z tego produktu użytkownik zgadza się na
następujące warunki Licencji użytkownika końcowego:

1 należy powstrzymać się od modyfikacji, tłumaczenia, odtwar-
zania, dekompilacji, dezasemblacji lub korzystania z innych środ-
ków w celu pozyskania kodu źródłowego lub innego typu
replikacji kodu klienta, za wyjątkiem zakresu, w jakim ogra-
niczenie to będzie wyraźnie zakazane przez obowiązujące
prawo.

2 niniejsza umowa wyłącza w imieniu Real Networks Inc. wszel-
kie gwarancje i warunki inne niż określone w niniejszej Licencji
użytkownika końcowego, wyraźne i dorozumiane, w tym doro-
zumiane gwarancje i warunki przydatności handlowej i przy-
datności do określonych zastosowań; faktycznie wyłącza
wszelką odpowiedzialność z tytułu szkód pośrednich, umyślnych,
przypadkowych oraz dodatkowych, takich jak utrata zysków.

3 niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności
intelektualnej firmy Microsoft. Wykorzystanie lub rozpowszech-
nianie takiej technologii dla celów niezwiązanych z tym pro-
duktem bez zgody firmy Microsoft jest zabronione.

INFORMACJE--------------------------------------------------------------------------------------
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Słownik

Adres IP
Adres IP (ang. Internet Protocol Adress) służy do jednoznacznego
adresowania komputerów i innych urządzeń w sieci IP. Najbardziej
znaną siecią, w której stosowane są adresy IP, jest Internet. Na
przykład komunikowanie z serwerami odbywa się za pomocą
adresów IP.
Adres IP może być oferowany przez router automatycznie (adres
automatyczny) lub wprowadzony do routera ręcznie (adres sta-
tyczny). Jeżeli adres IP został wpisany ręcznie, należy go wprowa-
dzić również do wieży HiFi.

Bezpieczeństwo (WEP/WPA)
WEP (ang. Wired Equivalent Privacy) to standard szyfrowania sto-
sowany w bezprzewodowych sieciach WLAN. Reguluje on dostęp
do sieci oraz zapewnia poufność i integralność danych. Metoda ta
uznawana jest obecnie za mało bezpieczną.
Z tego powodu sieci WLAN powinny stosować bezpieczniejsze szy-
frowanie WPA.

Brama sieciowa IP (gateway)
Za pomocą bramy sieciowej (ang. gateway) mogą komunikować
ze sobą sieci oparte na całkowicie odmiennych protokołach.
Do użytku domowego stosowana jest przeważnie kombinacja
routera i modemu DSL jako internetowa brama sieciowa.

Maska sieci
Maska sieci, nazywana niekiedy jeszcze maską podsieci, jest maską
bitową, która dzieli adres IP na moduł sieciowy i moduł urządzenia,
wzgl. hosta. Stosowana jest ona w sieciach IP, aby wykonać
trasowanie.

Nazwa sieci (SSID)
Nazwa sieci (SSID – ang. Service Set Identifier) jest oznaczeniem
sieci radiowej bazującej na standardzie IEEE 802.11.
Każda bezprzewodowa sieć WLAN posiada konfigurowalną
nazwę SSID w celu jednoznacznej identyfikacji sieci radiowej.
Ciąg znaków nazwy sieci może zawierać maksymalnie 32 znaki.
Nazwa jest konfigurowana w punkcie dostępu (ang. Access Point)
sieci WLAN i ustawiana we wszystkich klientach mających do niej
dostęp.
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Prywatny adres IP
Prywatne adresy IP należą do określonych adresów IP, które nie są
trasowane (rutowane) w Internecie. Mogą być one stosowane przez
każdego użytkownika w sieciach prywatnych, jak np. sieci lokalne
LAN.
Wiele sieci komputerowych wymaga wprawdzie pełnej łączności
na poziomie IP, jednakże jedynie ograniczonego dostępu do Inter-
netu. Jeżeli takiej sieci komputerowej przydzieli się prywatny adres
IP, powstaje wtedy Intranet, do którego dostęp z Internetu nie jest
możliwy, gdyż routery internetowe ignorują prywatne adresy. Brama
sieciowa lub router, które są umieszczone w takiej prywatnej sieci i
oprócz prywatnego adresu IP posiadają dodatkowo publiczny
adres internetowy, umożliwiają dostęp do Internetu. Może to się od-
bywać za pomocą serwera Proxy lub NAT/PAT/Masquerading.
Ponieważ stosowany zakres adresowy widoczny jest tylko w obrę-
bie sieci prywatnej, ten sam zakres może być też stosowany w in-
nych sieciach prywatnych. Wymagana przez protokół internetowy
jednoznaczność adresu IP jest zachowana dzięki ograniczonej 
dostępności.

Router
Router jest komponentem sieci łączącym ze sobą wiele sieci
komputerowych.
Router analizuje nadchodzące pakiety sieciowe protokołu (na pod-
stawie informacji Layer 3) i przesyła je dalej do przewidzianej sieci
docelowej. 
Klasyczne routery pracują w warstwie 3 modułu wzorcowego OSI.
Router posiada złącze (zwane też interfejsem) dla każdej podłą-
czonej do niego sieci. Jeżeli nadejdą dane, router określa drogę do
celu i tym samym prawidłowe złącze, przez które dane są przesy-
łane dalej. Posługuje się on przy tym lokalną tabelą trasowania,
która informuje, przez jakie złącze routera osiągalna jest dana sieć.

Serwer Proxy
Proxy lub serwer Proxy jest programem usługowym dla sieci kom-
puterowych pośredniczącym w transferze danych. Przyspiesza on
przesyłanie danych oraz podnosi bezpieczeństwo dzięki zastoso-
waniu mechanizmów kontroli dostępu.
Pośredniczenie odbywa się między komputerami lub programami
w sieciach komputerowych. Z punktu widzenia serwera, Proxy za-
chowuje się jak klient, względem klienta jak serwer.

Sieciowa pamięć masowa NAS (Network Access
Storage)
Skrótem NAS nazywane są urządzenia, które oferują dane z twar-
dego dysku w sieci.

INFORMACJE--------------------------------------------------------------------------------------
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System nazw domen
System nazw domen (ang. Domain Name System – DNS) jest jedną
z najważniejszych usług internetowych. Jego głównym zadaniem
jest przetwarzanie „adresów internetowych“ na przyporządkowany
adres IP.

V-Tuner
Usługodawca oferujący internetowe stacje radiowe.

Wersja oprogramowania sprzętowego (firmware)
Firmware oznacza oprogramowanie zakodowane w programo-
walnym module (mikrokontroler). Zapisane jest ono zazwyczaj w pa-
mięci nieulotnej (typu flash), w pamięci EPROM lub EEPROM.
Oprogramowanie sprzętowe zawiera funkcje sterowania wieżą
urządzenia.

Wersja programu rozruchowego (boot loader)
Boot loader to program rozruchowy, który jest ładowany przez
oprogramowanie sprzętowe (firmware) urządzenia z bootowalnego
nośnika danych, a następnie uruchamiany. Boot loader ładuje
następnie pozostałe komponenty systemu operacyjnego.

Wersja sprzętu (hardware)
Sprzętem jest urządzenie. Należą do niego wszystkie podzespoły
(jak procesor, ekran itp.).

Wi-Fi
Wi-Fi Alliance jest stowarzyszeniem zajmującym się certyfikowaniem
produktów różnych producentów na bazie standardu IEEE-802.11
w celu zapewnienia zgodności różnych urządzeń bezprzewo -
dowych.
Konsorcjum ogłosiło 31 października 2002 r. wdrożenie nowej
metody szyfrowania WPA (ang. Wi-Fi Protected Access) na bazie
standardu IEEE 802.11i, aby jeszcze przed uchwaleniem nowego
standardu zastąpić metodę szyfrowania WEP uznawaną za mało
bezpieczną. Po uchwaleniu standardu 802.11i stowarzyszenie 
Wi-Fi utworzyło też nazwę WPA2.
IEEE 802.11e jest standardem przemysłowym Instytutu Inżynierów
Elektryków i Elektroników (ang. Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE)), który jest rozszerzeniem standardu WLAN IEEE
802.11 w celu podniesienia jakości standardów konstrukcyjnych dla
urządzeń elektronicznych.
802.11e działa na podobnej zasadzie jak metoda QoS DiffServ.
Pakiety danych w sieci WLAN są zaznaczane przez nadawcę,
i punkt dostępu traktuje pakiety w sposób uprzywilejowany jako pa-
kiety o wyższym priorytecie.
Za pomocą standardu 802.11e lepiej wspomagane są aplikacje
działające w czasie rzeczywistym, jak np. Voice over IP, które wy-
magają gwarantowanego zakresu pasma w sieci, aby nie dopuścić
do awarii połączenia, jeżeli inne operacje sieciowe obciążą nad-
miernie dostępną wydajność transmisji danych.
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