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ZDROJ NAPĚTÍ 

• Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 220-240 V~, 50 Hz. 

• Je-li hlavní spínač energie v pozici vypnutí, zařízení ještě není zcela odpojené od zdroje napětí, 

dokud nebude odpojen napájecí kabel ze sítě. 

 

ZACHÁZENÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE 

Před používáním elektrického přístroje, by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní 
opatření: 
1. Přečtěte si všechny pokyny. 
2. Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnot. 
3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po 

pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu 
nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu. 

4. Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či do 
jiné kapaliny. 

5. Vyjměte přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením, odnímáním částí nebo 
čištěním. 

6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo na horkém povrchu. 
7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození 

přístroje. 
8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob. 
9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen. 



10. Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí. 
11. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může 

vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály. 
12. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky. Pro vypnutí sepněte na pozici 

OFF, pak vyjměte kabel ze zásuvky. 
13. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen. 
14. Nepoužívejte ve venkovních prostorech. 
15. Uschovejte tyto instrukce. 
 
 
 
 Přehled složek 
  Přední strana 

1. Teleskopická anténa  
2. Tlačítko MENU 
3. Tlačítko ENTER  
4. Tlačítko INFO/SCAN  
5. Tlačítko MEM/PRESET 
6. Tlačítko SLP/SNZ  
7. Tlačítko POW/FUN 
8. Tlačítko TUNE  
9. Tlačítko VOLUME  
10. Reproduktor  
11. Displej  
12. Rukojeť  
 

pohled zezadu (bez vyobrazení) 
Přihrádka na baterie 
AC 230 V 50 Hz 
AUX IN 
Vstup na sluchátka  
 
Instalace 
• Před uvedením zařízení do provozu si důkladně přečtěte návod! 
• Zvolte vhodné místo pro zařízení.  
• Ujistěte se, že je zajištěno dostatečné větrání! 
• Pokud je to nutné, odstraňte ochranný štítek z displeje. 
 
Napájení (adaptér) 
• Zasuňte zástrčku do správně instalované zásuvky.  
• Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá údaji na na typovém štítku. 
UPOZORNĚNÍ: 
• Používejte pouze dodaný napájecí adaptér pro tento přístroj. Nepoužívejte ho pro jiné zařízení. 
• Používejte pouze síťový adaptér, použitím jiných adaptérů, může dojít k poškození zařízení. 
 
Poznámka: 
Pokud přístroj dlouho nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě. 
 
Provoz na baterie 
Máte také možnost provozu na 6 baterií typu AA/R6 1,5 V 

1. Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně. 
2. Vložte 6 baterií typu AA/R6 1,5 V. Dbejte přitom na správnou polaritu (uvedeno na spodní 

části prostoru pro baterie)! 
3. Zavřete kryt baterie. 
4. V případě, že přístroj není používán po delší dobu, vyjměte baterie z přístroje, aby nedošlo 

k úniku kyseliny z baterie. 



UPOZORNĚNÍ: 
• Nikdy nepoužívejte různé typy baterií nebo staré a nové baterie společně. 
• Baterie nesmí být likvidovány v popelnici. 
Prosím, přineste použité baterie do příslušného sběrného centra nebo zpět k prodejci. 
VAROVÁNÍ: 
Nevystavujte baterie jakýmkoliv vysokým teplotám, jako je sluneční světlo, oheň a podobně. Je zde 
nebezpečí výbuchu! 
 
Poznámka: 
• Pokud jste připojili napájecí zdroj, provoz na baterie se automaticky vypne. 
 
Instalace 

1. Vysuňte celou teleskopickou anténu. Nastavte nejdříve anténu vertikálně.  
2. Spusťte přístroj tlačítkem POW/FUN.  
3. Přístroj začne automatiky vyhledávat DAB stanice. Na displeji se zobrazí „Suchen..“. Číslo na 

pravé straně displeje zobrazuje vyhledané stanice. První alfanumerická DAB stanice hraje. Při 
přehrávání rozhlasové stanici, je použit čas a datum z vysílání. V případě, že zařízení nenaladí 
DAB stanice ve vaší oblasti, nastavte čas ručně, jak je popsáno v menu "Nastavení". 

 
 
Změna jazyka OSD 
OSD menu je nastaveno již z výroby. Chcete-li změnit jazyk, postupujte takto: 
1. Stiskněte tlačítko MENU. 
2. Vyberte položku nabídky "SYSTEM" Pomocí tlačítka TUNE. Poté potvrďte tlačítkem ENTER.  
3. Vyberte v menu volbu "SPRACHE" pomocí tlačítka TUNE. Potvrďte tlačítkem ENTER. 
Nastavte pomocí tlačítka REPEAT ALARM / SELECT. 

4. Vyberte požadovaný jazyk pomocí tlačítka TUNE. Nastavte jej pomocí tlačítka ENTER. 
 
Manuální nastavení času a datumu  
Pokud se přístroj nachází v standby módu, tak se na displeji zobrazí datum a čas. Nastavit lze takto:  

• Pomocí tlačítka TUNE lze zahájit nastavování.  

• Aktuální nastavení začne blikat.  

• Pomocí tlačítka ENTER lze potvrdit nastavení.  
1. Držte tlačítko POW/FUN po dobu 3 vteřin pro spuštění přístroje do standby módu.  
2. Stiskněte tlačítko MENU. Na displeji se zobrazí „<Uhrzeiteinstellung>. 
3. Potvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí „24 Stunden“.  
4. Nastavte formát hodin (12 nebo 24 hodin), hodiny, minuty, den, měsíc, rok. 

 
Zapnutí /vypnutí přístroje 

• Stiskněte tlačítko POW/FUN pro zapnutí přístroje.  

• Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko POW/FUN na cca 3 vteřiny. Poté vypojte ze zásuvky.  
 
Tlačítko POW/FUN  
Pro výběr mezi DAB a FM módu.  
 
Tlačítko VOLUME +/-  
Nastavení individuální hlasitosti.  
 
Tlačítko SLP/SNZ  
Po nastaveném času se přístroj vypne sám. Funkce SLEEP.  

1. Stiskněte tlačítko SLP/SNZ. Na displeji se zobrazí „SLEEP OFF“.  
2. Stiskněte opakovaně tlačítko SLP/SNZ pro nastavení času. Lze nastavit mezi 10 min – 90 min.  

 
Vstup na sluchátka  
Pro 3,5 mm jacka. Po zapojení sluchátek se reproduktory automaticky vypnou.  
 



Rádio 
Lze nastavit FM stanice nebo DAB stanice.  
 FM stanice  

1. Stiskněte tlačítko POW/FUN tak často až se na displeji zonrazí „FM MODE“.  
2. Máte dvě možnosti jak naladit stanici:  

Automatické vyhledávání. Přidržte tlačítko INFO/SCAN . Přístroj začne automaticky hledat FM 
stanice. Na displeji se zobrazí „Suchen..“. Číslo na pravé straně displeje zobrazuje vyhledané 
stanice. Stanice se začnou ukládat.  
Manuální nastavení. Točte regulátorem TUNE pro nastavení FM stanice.  

3. Pokud se stanice ztrácí nebo slábne pokuste se pomocí pohnutí antény zlepšit signál.  
 
 
 
 
 
 
Zobrazení informací o FM 
Stisknutím tlačítka INFO/SCAN zobrazíte následující informace, které vysílá rozhlasová stanice. 
• Radio Text je standardně zobrazen na displeji. Pokud nejsou žádné informace k dispozici, zobrazí se 
na displeji [No RadioText]  
• Na displeji se zobrazí typ programu (PTY) stanice (například Pop hudba, zprávy atd). Není-li žádná 
PTY, objeví se na displeji [NO PTY] 
• Zobrazení rádiové frekvence. 
• Zobrazení audio režimu. 
• Zobrazení času. 
• Zobrazení data 
 
Hledání DAB stanic 
je standartní digitální pro pozemní příjem digitálního rozhlasového vysílání. Seznam rozhlasových 
stanic, které lze přijímat v Německu je k dispozici na: www.digitalradio.de. 

1. Stiskněte tlačítko POW/FUN tak často až se na displeji zobrazí “Welcome to DAB“.  
2. Přidržte tlačítko INFO/SCAN. Pot začne přístroj vyhledávat stanice.  
3. Pomocí regulátoru TUNE lze nastavit stanice. Pomocí tlačítka ENTER lze potvrdit.  
4. Pokud je slabý signál pokuste pohnout anténou pro zlepšení signálu.  

 
Zobrazení dalších informací o DAB 
V režimu DAB, můžete zobrazit následující dodatečné informace, pokud je vysílají rozhlasové stanice. 
Chcete-li tak učinit, stiskněte INFO/SCAN. 
Text DLS se zobrazí na displeji ve výchozím nastavení. 
• DLS: zkratka pro Dynamic Label Segment, jedná se o doplňující údaje. To může být například 
informace o stanici nebo názvu skladby a interpreta. 
• Zobrazuje intenzitu přijímaného signálu. 
• Zobrazuje žánr stanice (například Pop-Music, News atd). 
• Zobrazuje název stanic (například DR Deutschland). 
• Zobrazuje frekvenci aktuální rozhlasové stanice. 
• Zobrazuje digitální datový tok audio stopy. 
• Zobrazení času. 
• Zobrazení data 
 
Uložení stanice  

1. Po vyhledání požadované stanice stiskněte tlačítko MEM/PRESET. Na displeji se zobrazí místo 
uložení „Preset 1 leer“.  

2. Pomocí regulátoru TUNE zvolte úložiště.  
3. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se na chvilku zobrazí „Station 1 

gesp.“.  
 



Výběr uložené stanice  
1. Stiskněte tlačítko MEM/PRESET.  
2. Pomocí regulátoru TUNE vyberte uloženou stanici.  
3. Potvrďte pomocí tlačítko ENTER.  

 
Nastavení menu  
Mnoho nastavení se provádí v nastavení menu. V nabídce Nastavení můžete najít hlavní menu a 
podmenu s jednotlivými možnostmi. 

• V nastavení se pohybujte pomocí regulátoru TUNE. Točte ve směru hodinových ručiček.  

• Pomocí tlačítka ENTER potvrdíte nastavení.  

• Pro opuštění munu stiskněte tlačítko MENU.  
 
Nastavení budíku  

• Lze nastavit dva časy buzení.  

• Lze nastavit a vypnout jen ve standby režimu.  

• Musíte nastavit hlasitost pro buzení. Hlasitost pro budík se automaticky nastaví podle 
poslední nastavené hlasitosti.  

 
 

1. Vypněte přístroj.  
2. Stiskněte tlačítko MENU. Zapne se menu v módu standby.  
3. Pomocí regulátoru TUNE vyberte „Alarm 1 Einstellung. Potvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji 

se zobrazí „WK1 Set Wecker 1 Aus“.  
4. Pomocí regulátoru TUNE vyberte „Ein“. Potvrďte tlačítkem ENTER. Ukazatel hodin začne 

blikat.  
5. Pomocí regulátoru TUNE nastavte hodiny.  
6. Potvrďte tlačítkem ENTER.  
7. Opakujte krok 5 a 6, nastavte minuty.  
8. Pomocí regulátoru TUNE nastavte, jak má budík zvonit. (DAB modus= budík začne přehrávat 

poslední spuštěnou stanici. FM modus= budík začne přehrávat poslední nastavenou FM 
stanici. SUMMER = budík bude pípat.) 

9. Potvrďte výběr pomocí tlačítka ENTER.  
10. Zvolte, kdy se má budík opakovat. (Jednou, každý den, neděle až sobota) 
11. Potvrďte výběr pomocí tlačítka ENTER.  
12. Na displeji se zobrazí symbol budíku.  

Pro nastavení druhého budíku postupujte stejně. Nastavte pomocí regulátoru TUNE „Alarm 2 
Einstellung.  
 
Vypnutí budíku  
Stiskněte tlačítko POW/FUN.  
 
Intervalové buzení  
Stiskněte tlačítko SLP/SNZ pro vypnutí budíku na 9 min. Na displeji se zobrazí symbol „Zz“.  
 
Deaktivování budíku  
Postupujte jako při nastavení budíku, bod 1 – 3 a vyberte „Wecker 1 nebo 2 Aus“. Potvrďte výběr 
pomocí tlačítka ENTER.  
 
AUX IN vstup  
K připojení analogových přehrávačů. Přes tento vstup můžete přehrávat zvuk z jiných přehrávačů 

MP3, mobilů, tabletů atd.  

1. Připojte externí přístroj s kabelem (3,5 jack) který připojíte do vstupu AUX IN. 
2. Z reproduktoru uslyšíte přehrávání z externích přístrojů. Pomocí regulace hlasitosti lze změnit 

hlasitost hudby. 
3. Pro další informace se podívejte do návodu pro externí přístroje. 

 



 
Čištění a údržba 
UPOZORNĚNÍ: 
Neponořujte přístroj do vody. 
• Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
• Je to možné, otřete vnější skvrny mírně navlhčeným hadříkem bez jakýchkoliv přísad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problém Příčina Řešení 

Nelze zprovoznit Přístroj je blokován 
 

Vytáhněte síťovou zástrčku ze 
zásuvky přibližně na 5 
sekund. Po té opět připojte. 

Reset na tovární nastavení. Viz 
"Nabídka nastavení" 

Radio nepřijímá DAB vysílání Teleskopická anténa je špatně 
nastavena 

 

Ve zvolené oblasti nelze 
přijímat DAB vysílání 

 

Problém s DAB vysíláním v závislosti na umístění, 
nemusí být schopen 
přijímat některé stanice 
vůbec, nebo příjem ovlivňuje 
region. Viz také poznámka na 
straně 41 

Přepněte příjem těchto stanic 
do režimu FM. 
Pokud jsou tyto stanice  
přenášeny přes VHF. 
Více zjistíte na internetových 
stránkách rozhlasové stanice. 

Nehraje zvuk Hlasitost nastavena na příliš 
nízkou úroveň 

Zesilte rádio 

Špatná kvalita zvuku 
 

Rádiový signál je příliš slabý Zkuste změnit pozici antény 

 Baterie jsou příliš slabé Vložte nové baterie nebo 
přejděte na síťový provoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Technické specifikace 

Model: DAB 4153 

Napájení: 230 V, 50Hz 
Provoz na baterie: 6 x 1,5 V typ AA , R6 

Příkon: 5 W 

Čistá hmotnost: cca 0,66 kg 

rádio: 

Frekvenční rozsah: FM 87,5 ~ 108,0MHz 

DAB/DAB+ 174,92 ~ 239,20MHz 

Třída ochrany:  II 



 
Po uplynutí záruky: 
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo 
opravně. 
 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je napr. 
elektromagnetická 
kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-
technických 
předpisu. Vyhrazujeme si technické změny! 
 
Po uplynutí záruky: 
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně. 
 
 
Význam symbolu „Popelnice” 
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. 
Využívejte pro likvidaci elektrických přístrojů sběrny k tomu určené a odevzdejte tam 
Vaše elektrické přístroje, které už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným 
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v 
důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám 
zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze 
tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků 
nebo obecního úřadu. 
 
Tento přístroj byl vyroben s největší pečlivostí a nejmodernějšími výrobními metodami. Jsme přesvědčeni, že 
Vám bude bezchybně sloužit, pokud budete dodržovat pokyny v návodu. V případě jakékoliv závady se 
laskavě obraťte na svého obchodníka. Dbejte též, aby Vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud však 
budou na přístroji shledány cizí zásahy nebo bude obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky 
zanikají. Rozebírání přístroje je zakázáno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záruka 
Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během 
záruční lhůty odstraníme bezplatné všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad 
materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. záruční plnění 
nemají za následek ani prodloužení záruční doby, ani tím nevzniká nárok na novou 
záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu 
nebo bezplatnou opravu. 
Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu 
nebo výměnu dílu podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka 
zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


