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NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Nelikvidujte tento výrobok na konci jeho životného 
cyklu spolu s bežným domovým odpadom. 
Odovzdajte ho na zbernom dvore pre recykláciu 
elektrických a elektronických zariadení. Tento 

význam má symbol na výrobku, návodu na obsluhu 
alebo na balení.
Materiály je možné podľa ich označenia opätovne 
použiť. Opätovným použitím, recykláciou alebo inými 
spôsobmi využitia starých zariadení, významne 
prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

Viac informácií o zberných dvoroch vám poskytne 
príslušný miestny úrad.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
Neotvárajte!

Upozornenie: Nesnímajte kryt (ani zadnú časť), aby ste znížili nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom. Vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by mohol 

používateľ opraviť sám. Opravy zverte kvalifikovaným servisným pracovníkom.

Tento symbol označuje prítomnosť nebezpečného 
napätia vo vnútri krytu, ktoré je dostatočne vysoké 
na to, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom.

Tento symbol označuje, že na zariadení sú k dispozícii 
pokyny na obsluhu a údržbu

Použité batérie predstavujú nebezpečný odpad a 
NESMÚ byť likvidované spolu s domovým odpadom! 
Ako spotrebitelia ste z právneho hľadiska povinní 
odovzdať všetky batérie na zaistenie ekologicky 
šetrnej recyklácie – bez ohľadu na to, či batérie 
obsahujú škodlivé látky alebo nie*.

Odovzdajte batérie bezplatne na miestnom verejnom zbernom 
dvore, alebo v predajniach, ktoré príslušný druh batérií predávajú.

Odovzdávajte len úplne vybité batérie
*Označenie Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

• Používajte len batérie bez obsahu ortuti a kadmia.
• Použité batérie sú nebezpečným odpadom a NESMÚ 

sa likvidovať spolu s domovým odpadom!!!
• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Deti by mohli 

batérie prehltnúť.
• Ak bola batéria prehltnutá, ihneď kontaktujte lekára.
• Pravidelne kontrolujte batérie, aby nedošlo k úniku 

elektrolytu.
• Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, 

napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
• UPOZORNENIE: V prípade nesprávneho vloženia 

batérie, hrozí nebezpečenstvo explózie.
• Pri výmene použite rovnaké alebo podobné batérie.

UPOZORNENIE – PRI 
OTVORENÍ KRYTU ALEBO 

STLAČENÍ BEZPEČNOSTNÉHO 
ODPÁJAČA, DOCHÁDZA K 

NEVIDITEĽNÉMU LASEROVÉMU 
ŽIARENIU. NEVYSTAVUJTE SA 

LASEROVÉMU LÚČU.

• Zariadenie je vybavené „laserom triedy 1“. Vyhnite 
sa vystaveniu laserovému lúču, pretože by to mohlo 
spôsobiť poranenie očí.

• Zariadenie používajte len v suchom vnútornom 
prostredí.

Pokyny ohľadom bezpečnosti, ochrany životného 
prostredia a nastavenia

• Chráňte zariadenie pred vlhkosťou.

• Toto zariadenie je určené pre mierne klimatické 
oblasti, nie je vhodné pre použitie v tropických 
klimatických pásmach.

• Na zariadenie by sa nemali umiestňovať žiadne 
predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.

• Na odpojenie sa používa elektrická zástrčka, mala by 
preto zostať vždy prístupná.

• Zariadenie pripájajte len k správne namontovanej 
a uzemnenej elektrickej zásuvke. Skontrolujte, či 
napätie zodpovedá technickým údajom uvedeným na 
typovom štítku.

• Zaistite, aby napájací kábel zostal v priebehu 
prevádzky suchý. Napájací kábel nepricviknite ani 
iným spôsobom nepoškoďte.

• Poškodený napájací kábel alebo zástrčku je potrebné 
nechať ihneď vymeniť v autorizovanom servisnom 
stredisku.

• V prípade búrky, zariadenie ihneď odpojte od 
elektrického napájania.

• Deti by mali zariadenie používať pod dohľadom 
rodičov.

• Zariadenie čistite len suchou tkaninou.

• NEPOUŽÍVAJTE ČISTIACE PROSTRIEDKY ani 
ABRAZÍVNE TKANINY!

• Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému 
žiareniu ani iným zdrojom tepla.

• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočným 
vetraním, aby nedochádzalo k prehrievaniu.

• Nezakrývajte vetracie otvory!

• Umiestnite zariadenie na bezpečné miesto bez 
vibrácií.

• Umiestnite zariadenie čo najďalej od počítačov a 
mikrovlnných rúr. V opačnom prípade by mohlo 
dochádzať k rušeniu príjmu rádiového signálu.

• Neotvárajte ani neopravujte kryt. Nie je to bezpečné 
a došlo by k porušeniu platnosti záruky. Opravy môže 
vykonávať len autorizované servisné/zákaznícke 
stredisko.

• Na zariadenie by sa nemali umiestňovať zdroje 
otvoreného ohňa, ako sú napríklad horiace sviečky.

• Ak je potrebné prepraviť zariadenie, uložte ho do jeho 
pôvodného obalu. Pre tento účel si odložte balenie.

• V prípade poruchy v dôsledku elektrostatického 
výboja, odpojte a opätovne pripojte napájací kábel.

• Ak nebudete používať zariadenie dlhší čas, 
odpojte ho od zdroja napájania odpojením zástrčky 
napájacieho kábla. Tým sa zabráni riziku vzniku 
požiaru.
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UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

POHĽAD SPREDU

1 LCD displej
2 CD nosič
3 Tlačidlo STANDBY/MODE
4 Tlačidlo INFO/MENU
5 Tlačidlo STOP/PRESET
6 Tlačidlo SKIP /BACK
7 Tlačidlo II/SCAN
8 Tlačidlo SKIP /PAIR

9 Tlačidlo TIMER
10 Tlačidlo  EJECT
11 Hlasitosť -
12 USB konektor
13 Ovládač NAVIGATE/OK
14 Hlasitosť +
15 IR snímač

POHĽAD ZOZADU

16 Konektor antény 17 DC IN konektor
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DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

1  STANDBY/OFF
2 Tlačidlo MENU
3 Tlačidlo PROG
4 Tlačidlo SKIP 
5 Tlačidlo II
6 Tlačidlo EQ
7 Tlačidlo 
8 Tlačidlo 
9 Hlasitosť -
10 Tlačidlo PRESET
11 Tlačidlo MODE
12 Tlačidlo REP
13 Tlačidlo TIMER
14 Tlačidlo 
15 Tlačidlo /
16 Tlačidlo MUTE
17 Tlačidlo 
18 Tlačidlo OK
19 Tlačidlo 
20 Hlasitosť +
21 Numerické tlačidlá 0-9
22 Tlačidlo INFO

OBSLUHA DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

1. Stlačením a posunutím zadného krytu otvorte priestor pre batérie diaľkového ovládača.
2. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Uistite sa, či sa (+) a (-) konce batérií zhodujú s (+) a (-) 

koncami označenými v priestore pre batérie.
3. Zatvorte kryt priestoru pre batérie.

OBSAH BALENIA

 Hlavná jednotka
 Návod na obsluhu
 Montážna súprava

 Diaľkový ovládač
 Sieťový adaptér
 Anténa

ZAČÍNAME/NASTAVENIE

Pripojte zariadenie k vhodnému zdroju napájania pomocou dodaného napájacieho zdroja. Po 
zobrazení úvodnej obrazovky prejde do naposledy použitého režimu počúvania. Pri prvom 
spustení zariadenia sa automaticky spustí sprievodca nastavením.

ICD2200 / Návod na obsluhu
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PRÍPRAVA SIEŤOVÉHO PROSTREDIA

Uistite sa, či ste nastavili bezdrôtovú sieť a či máte bezpečnostné heslo WEP, WPA alebo WPA2 
na aktiváciu pripojenia.

Môžete taktiež použiť funkciu WPS (WiFi Protected Setup) na jednoduché spárovanie medzi 
sieťovým zariadením a ICD2200. Skontrolujte, či sú svetelné indikátory na sieťovom zariadení v 
správnom stave.

SPRIEVODCA NASTAVENÍM

1. Language (Jazyk)
 Vyberte jazyk menu

2. Private Policy (Zásady ochrany osobných údajov)
 Na začiatku prvej inštalácie alebo po obnovení továrenského nastavenia sa na displeji 

najskôr zobrazia zásady ochrany osobných údajov produktu. Ak chcete pokračovať v 
inštalácii, potvrďte ju tlačidlom „OK“.

 Ďalšie informácie sú dostupné na www.frontiersmart.com/privacy

3. Setup Wizard (Sprievodca nastavením)
 Zvoľte „YES (Áno)“ na spustenie sprievodcu nastavením

4. Time/Date Display format (Formát zobrazenia času/dátumu)
 Ako formát času vyberte 12 alebo 24.

5. Auto update (Automatická aktualizácia)
 Čas a dátum je možné aktualizovať manuálne alebo automaticky z DAB, FM alebo siete.

 Automatická aktualizácia funguje s údajmi odoslanými cez DAB, FM alebo internet. Hodiny 
sa aktualizujú iba vtedy, keď sú v príslušnom režime, preto sa odporúča zvoliť režim, ktorý 
pravidelne používate.

 DAB a FM využívajú časové signály vysielané rádiovým vysielaním. Sieť používa časový 
signál odoslaný z portálu internetového rádia v akomkoľvek režime pripojenia k sieti.

6. Time zone/daylight (Časové pásmo/letný čas)
 Nastavte si časové pásmo. Ak sa vo vašej krajine používa letný čas a je platný, zapnite 

možnosť letný čas (dostupná iba vtedy, keď je zvolená možnosť Automatická aktualizácia z 
internetu).

7. Manual update (Manuálna aktualizácia)
 Ak nastavíte „No update (Bez aktualizácie)“, sprievodca vás vyzve, aby ste čas a dátum 

nastavili manuálne. Dátum a čas sa zobrazujú ako dd-mm-rrrr a hh:mm.
 Aktívna hodnota sa zobrazí ako blikajúca. Každú hodnotu upravte pomocou ovládača 

„/“. Hneď ako je hodnota nastavená, stlačením ovládača pokračujte v nastavovaní ďalšej 
hodnoty.
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8. Network (Sieť)
 Keep Network connected (Udržať sieť pripojenú)
 Túto možnosť zvoľte vtedy, ak má zariadenie zostať v pohotovostnom režime, ak je funkcia 

potvrdená, zariadenie sa tak sa rýchlejšie pripojí k internetu a je možné zariadenie zapnúť 
pomocou aplikácie „UNDOK“.

 Poznámka: Spotreba energie v pohotovostnom režime sa touto funkciou mierne zvýši.

 Scanning for the network (Vyhľadávanie siete)
 ICD2200 je kompatibilný so všetkými bežnými sieťovými protokolmi a metódami šifrovania. 

Vyhľadá dostupné siete a zobrazí ich zoznam.

 Budú tu rady pre typ siete – ak vaše sieťové zariadenia podporujú funkciu WPS, bude to 
[WPS] pred SSID (názov sieťového zariadenia). Zvoľte ten typ, ktorý chcete pripojiť.

 V prípade bezdrôtového pripojenia budete v ďalšom kroku 
požiadaní o zadanie šifrovania. Pre zadanie sieťového kľúča 
použite ovládač „NAVIGATE“ na pohyb kurzora medzi znakmi a 
pre potvrdenie stlačte „OK“. Po voľbe každého znaku sa tlačidlo 
nachádza v hornej časti displeja.

 K dispozícii sú tri možnosti, ktoré sú dostupné ladením 
navigačného kotúča späť pred prvé znaky – Backspace, OK a 
Cancel.

 WPS šifrovaná sieť
 Šifrované siete WPS sú identifikované pomocou WPS na začiatku názvu siete, keď ICD2200 

vyhľadáva dostupné AP. Použite jeden z nasledujúcich spôsobov pripojenia: Na zariadení je 
klávesová skratka WPS.

 Stlačenie tlačidla
 ICD2200 vás vyzve, aby ste stlačili tlačidlo pripojenia na routeri. 

Potom vyhľadá pripravenú sieť Push Button Connect a pripojí sa.

 Zadanie PIN kódu
 ICD2200 vygeneruje 8-miestne číslo kódu, ktoré zadáte do 

bezdrôtového routera, prístupového bodu alebo externého 
registrátora.

 Preskočiť WPS
 Zadajte kľúč ako pre štandardnú šifrovanú sieť.
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 Ďalšie informácie o nastavení siete so šifrovaním WPS nájdete v pokynoch k WPS routeru.

 Completion (Dokončenie)
 ICD2200 sa pokúsi pripojiť k zvolenej sieti.

 Ak je nastavenie úspešné, zobrazí sa pripojenie. Ak pripojenie 
zlyhá, ICD2200 sa vráti do predchádzajúceho okna a skúste to 
znova.

 Stlačením tlačidla „OK“ ukončíte sprievodcu nastavením.

HLAVNÉ MENU

Stlačte tlačidlo „MODE“ na voľbu nasledujúcich režimov: Internetové rádio, Podcasty,, DAB, FM, 
CD, USB, Bluetooth®, Režim vypnutia (Sleep), Budík a Časovač.

INTERNETOVÉ RÁDIO

ICD2200 dokáže prehrávať tisíce rozhlasových staníc a podcastov 
z celého sveta prostredníctvom širokopásmového internetového 
pripojenia.

Keď zvolíte internetové rádio, ICD2200 priamo kontaktuje portál 
internetového rádia Frontier Silicon (ktorý podporuje Airable), aby 
získal zoznam staníc.

Ak už počúvate internetovú rozhlasovú stanicu, stlačte tlačidlo „“ pre rýchly návrat do poslednej 
navštívenej vetvy stromu menu, skôr ako tlačidlo „MENU“ na prechod do prvého menu režimu 
internetového rádia.

• Germany (Nemecko)
 Zobrazia sa nemecké rozhlasové stanice.

• History (História)
 Keď sa režim internetového rádia reštartuje, zvolí sa naposledy počúvaná stanica. Ak chcete 

zvoliť inú nedávno použitú stanicu, vojdite sem a vyberte uvedenú stanicu. Najnovšie stanice 
sa zobrazia v hornej časti zoznamu.

• Search (Vyhľadávanie)
 Môžete vyhľadávať požadované rozhlasové stanice.
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• Location (Poloha)
 Tu je možné vybrať rozhlasové stanice podľa kontinentov a krajín.

• Popular (Obľúbené)
 Tu nájdete obľúbené rozhlasové stanice.

• Discover (Objaviť)
 Tu si môžete vybrať rozhlasové stanice podľa krajiny, žánru alebo jazyka.

Presets (Predvoľby)
Ak chcete uložiť predvoľbu internetového rádia, stlačte a podržte tlačidlo „PRESET“, pokiaľ sa na 
displeji nezobrazí okno „Save preset (Uložiť predvoľbu)“. Vyberte jednu z predvolieb na uloženie 
aktuálnej stanice a potvrďte stlačením tlačidla „OK“.

Ak chcete vybrať predvoľbu stanice, stlačte tlačidlo „PRESET“, potom vyberte jednu z 
predvolených staníc v zozname a potvrďte stlačením tlačidla „OK“. Alebo stlačte tlačidlo 0 až 9 
na diaľkovom ovládači, aby ste vyvolali predvoľby priamo.

Now playing information (Informácie o aktuálnom prehrávaní)
Počas prehrávania streamu sa na displeji zobrazuje jeho názov a popis. Ak chcete zobraziť 
ďalšie informácie, stlačte tlačidlo „INFO“ na rádiu alebo diaľkovom ovládači.

Po každom stlačení tlačidla „INFO“, sa zobrazí iná skupina informácií, cyklický názov/popis, 
žáner/miesto, spoľahlivosť, kodek/vzorkovacia frekvencia, vyrovnávacia pamäť prehrávania a 
dnešný dátum.

PODCASTY

Táto funkcia umožňuje výber, vyhľadávanie a počúvanie podcastov.

DAB

Režim DAB prijíma digitálny rádiový signál DAB alebo DAB plus a 
zobrazuje informácie o stanici, streamovaný zvuk a podrobnosti o 
programe.
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• Vyhľadávanie staníc
Keď prvýkrát zvolíte režim DAB rádia, alebo ak je zoznam staníc 
prázdny, ICD2200 automaticky vykoná úplné vyhľadávanie, aby 
zistil, ktoré stanice sú dostupné. Možno budete musieť spustiť 
manuálne vyhľadávanie, aby ste aktualizovali zoznam staníc z 
jedného z nasledujúcich dôvodov:

• Dostupné stanice sa z času na čas menia.
• Ak príjem nebol dobrý pre pôvodné vyhľadávanie, môže to 

mať za následok prázdny alebo neúplný zoznam dostupných 
staníc.

• Ak máte slabý príjem niektorých staníc (bublanie), možno 
budete chcieť uviesť len stanice s dobrou intenzitou signálu.

Ak chcete spustiť manuálne vyhľadávanie, vyberte možnosť „Úplné vyhľadávanie“. Ak chcete 
vyhľadávať iba stanice s dobrou silou signálu, vyberte možnosť „Lokálne vyhľadávanie“.

Po dokončení vyhľadávania zobrazí rádio zoznam dostupných staníc.

Ak chcete odstrániť stanice, ktoré sú uvedené, ale nie sú dostupné, zvoľte možnosť „Prune 
invalid (Odstránenie neplatných staníc)“.

• Predvoľby
Ak chcete uložiť predvoľbu DAB rádia, stlačte a podržte tlačidlo „PRESET“, pokiaľ sa na displeji 
nezobrazí okno „Save preset (Uložiť predvoľbu)“. Vyberte jednu z predvolieb na uloženie 
aktuálnej stanice a potvrďte stlačením tlačidla „OK“.

Na voľbu predvoľby stlačte tlačidlo „PRESET“, potom vyberte jednu z uvedených predvolených 
staníc a potvrďte stlačením tlačidla „OK“. Alebo stlačte tlačidlo 0 až 9 na diaľkovom ovládači, aby 
ste vyvolali predvoľby priamo.

Informácie o aktuálnom prehrávaní
Počas prehrávania streamu sa na displeji zobrazuje jeho názov a informácie DLS (Dynamic 
Label Segment) vysielané stanicou poskytujúce informácie v reálnom čase, ako je názov 
programu, názov skladby a kontaktné údaje. Stereo vysielanie je označené ikonou v spodnej 
časti displeja. Pre zobrazenie ďalších informácií stlačte tlačidlo „INFO“.

Po každom stlačení tlačidla „INFO“ na rádiu, sa zobrazí ďalšia skupina informácií, ktoré sa budú 
prepínať medzi textom DLS, typom programu, názvom súboru/frekvencie, intenzitou signálu/
chybovosťou, bitovou rýchlosťou/kodekom/kanálmi a dnešným dátumom.

DAB menu
• Station list (Zoznam staníc)
 Zobrazenie nájdených staníc v zozname staníc.

• Scan (Vyhľadávanie)
 Spustí sa úplné vyhľadávanie. Nájdené stanice sa zobrazia v zozname staníc.

• Manual tune (Manuálne ladenie)
 Zvoľte požadovaný kanál a iba vybraný kanál.
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• Prune invalid (Vymazanie neplatných staníc)
 Vymažte všetky rozhlasové stanice, ktoré už nie je možné prijímať.

• Kompresia dynamického rozsahu (DRC)
Ak počúvate hudbu s vysokým dynamickým rozsahom v hlučnom prostredí, možno budete chcieť 
skomprimovať dynamický rozsah zvuku. Vďaka tomu sú tiché zvuky hlasnejšie a hlasné zvuky sú 
tichšie. DRC môžete zmeniť na vypnuté, nízke alebo vysoké.

• Station order (Poradie staníc)
Môžete si vybrať poradie zoznamu DAB staníc: buď Alfanumerické, Súbor alebo Platné.

Ensemble uvádza skupiny staníc, ktoré sú vysielané spoločne na rovnakom súbore. Platné 
uvádza najskôr platné stanice, alfanumericky a potom stanice mimo vysielania.

FM

Režim FM rádia prijíma analógové rádio z FM pásma a 
zobrazuje RDS (Radio Data System) informácie o stanici a 
mieste vysielania.

Pre manuálne vyhľadávanie stlačte a podržte tlačidlo „/“. 
Zobrazenie frekvencie začne plynúť a prehľadá FM pásmo a 
zastaví sa na nasledujúcej stanici.

Pre jemné doladenie stlačte tlačidlo „/“ na diaľkovom 
ovládači. Zariadenie vyhľadáva v krokoch po 0,05 MHz.

Predvoľby
Ak chcete uložiť predvoľbu FM rádia, stlačte a podržte tlačidlo „PRESET“ , pokiaľ sa na displeji 
nezobrazí okno „Save preset (Uložiť predvoľbu)“. Vyberte jednu z predvolieb na uloženie 
aktuálnej stanice a potvrďte stlačením tlačidla „OK“.

Na voľbu predvoľby stlačte tlačidlo „PRESET“, potom vyberte jednu z uvedených predvolených 
staníc a potvrďte stlačením tlačidla „OK“. Alebo stlačte tlačidlo 0 až 9 na diaľkovom ovládači, aby 
ste vyvolali predvoľby priamo.

Informácie o aktuálnom prehrávaní
Počas prehrávania streamu sa na displeji zobrazuje jeho frekvencia, alebo ak je dostupný RDS 
signál, názov stanice a ďalšie RDS informácie, ako je názov programu, titul a ďalšie podrobnosti. 
Stereo vysielanie je označené ikonou v spodnej časti displeja. Pre zobrazenie ďalších informácií 
stlačte tlačidlo „INFO“.

Po každom stlačení tlačidla „INFO“ na rádiu, sa zobrazí ďalšia skupina informácií, ktoré sa budú 
prepínať medzi textom rádia, typom programu, frekvenciou a dnešným dátumom.
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NASTAVENIA
• Scan settings (Nastavenia vyhľadávania)
Najskôr zvoľte FM, prehrá sa konkrétna stanica. Potom stlačte tlačidlo „MENU“ na rádiu, aby ste 
sa dostali nad tabuľku.
V predvolenom nastavení sa vyhľadávanie FM zastaví na akejkoľvek dostupnej stanici. To 
môže mať za následok zlý pomer signálu k šumu (syčanie) zo slabých staníc. Ak chcete zmeniť 
nastavenia vyhľadávania tak, aby sa zastavilo iba na staniciach s dobrou intenzitou signálu, 
zvoľte možnosť „Yes (Áno)“ po voľbe možnosti „Strong station only (Len silné stanice)“.

• Audio settings (Nastavenia zvuku)
Všetky stereo stanice sú reprodukované stereo. Pri slabých staniciach to môže mať za následok 
zlý pomer signálu k šumu (šum). Ak chcete prehrávať slabé stanice v mono, zvoľte možnosť „FM 
weak reception: Listen in mono only (Slabý príjem FM: Počúvanie iba mono)“ a potom zvoľte 
„YES (Áno)“.

CD

Upozornenie!
Neodborná obsluha môže viesť k škodám na materiáloch!
Do CD prehrávača nevkladajte žiadne záznamové médium, ktoré sa odlišuje od štandardného 
formátu CD (napr.: minidisky). Tieto sa nemusia správne prehrať a vysunúť. Do CD prehrávača 
vkladajte vždy len jeden disk.

Otvorte priehradku na CD disk stlačením tlačidla „“ a vložte do nej disk (potlačenou stranou 
nahor). Zatvorte priehradku na CD disk tlačidlom „“. Na displeji sa zobrazí „Loading 
(Načítanie)“ a počas načítania disku nebudú fungovať funkcie disku. Po načítaní sa na displeji v 
režime CD zobrazia nasledujúce informácie:
• Čas
• Uplynutý čas prehrávania v minútach
• Číslo skladby
• Stav prehrávania (prehrávanie/pozastavenie)

Prehrávanie sa spustí automaticky po prečítaní obsahu. Keď je zariadenie nastavené na režim 
CD a vo vnútri nie je žiaden CD disk, na displeji sa zobrazí „No Disc (Žiaden disk)“.

• Ak chcete pozastaviť/obnoviť prehrávanie CD disku, stlačte tlačidlo „II“.
• Ak chcete prepnúť na nasledujúcu skladbu, jedenkrát stlačte tlačidlo „“.
• Pre rýchly posun dopredu v skladbe stlačte a podržte tlačidlo „“.
• Ak chcete prepnúť na predchádzajúcu skladbu, dvakrát stlačte tlačidlo „“.
• Pre rýchly posun dozadu v skladbe stlačte a podržte tlačidlo „“.
• Ak chcete zastaviť prehrávanie CD disku, stlačte tlačidlo „“ na diaľkovom ovládači.
• Ak chcete disk vysunúť, v režime zastavenia stlačte tlačidlo „“ na zariadení.
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Naprogramovanie CD skladieb
1. Nastavte zariadenie do režimu zastavenia.
2. Stlačte tlačidlo „PROG“ na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazí „T01  P01“ a „T01“ 

bude blikať.
3. Pomocou tlačidla „“ alebo „“ alebo tlačidla 0 až 9 na diaľkovom ovládači zvoľte 

skladbu, ktorú chcete naprogramovať a potvrďte ju stlačením tlačidla „PROG“ na diaľkovom 
ovládači. Zobrazenie na displeji sa zmení na „P02“.

4. Ak chcete vybrať viac skladieb, zopakujte krok 3.
5. Ak sú naprogramované všetky skladby, stlačte tlačidlo „II“ na zariadení alebo diaľkovom 

ovládači, čím spustíte naprogramované prehrávanie.

Funkcia opakovania
Opakovaným stláčaním tlačidla „REP“ na diaľkovom ovládači vyberte jednu z nasledujúcich 
funkcií:
Pre Audio-CD disk:

• 1 x: Prehrávaná skladba sa bude opakovať.
• 2 x: Celý CD disk sa bude opakovať.
• 3 x: Skladby sa prehrávajú v náhodnom poradí.
• 4 x: Funkcia opakovania je deaktivovaná.

Pre MP3-CD disk:
• 1 x: Prehrávaná skladba sa bude opakovať.
• 2 x: Celý adresár sa bude opakovať.
• 3 x: Celý CD disk sa bude opakovať.
• 4 x: Skladby sa prehrávajú v náhodnom poradí.
• 5 x: Funkcia opakovania je deaktivovaná.

Ikona zvolenej funkcie sa zobrazí v spodnej časti displeja.

USB

• USB prehrávanie
Od tohto bodu sa menu generujú z adresárov v USB zariadení.
Ovládacie funkcie sú rovnaké ako v režime CD.
Pomocou tlačidiel „/“ na diaľkovom ovládači alebo pomocou 
aplikácie UNDOK zvoľte požadovaný adresár. Na displeji sa 
zobrazujú názvy adresárov a súborov (nie nevyhnutne názvy 
skladieb).

Keď nájdete skladbu, ktorú chcete prehrať, stlačte tlačidlo „II“ alebo kliknite na názov skladby v 
aplikácii UNDOK.
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BLUETOOTH

Keď zvolíte režim Bluetooth, zariadenie vstupuje do spárovania a 
ikona BT v spodnej časti displeja bude blikať.

Zapnite svoj smartfón, tablet alebo iné Bluetooth zariadenie a 
vyhľadajte toto zariadenie.
Názov Bluetooth spárovania je „ICD2200“.

Keď je spárovanie úspešné, indikátor Bluetooth sa rozsvieti a prestane blikať.

Ak chcete zrušiť BT spárovanie, vypnite alebo zrušte spárovanie smartfónu, tabletu alebo iných 
Bluetooth zariadení.

Stlačením tlačidla „II“ na rádiu alebo diaľkovom ovládači spustíte alebo pozastavíte 
prehrávanie. Stlačením tlačidla „“ alebo „“ na rádiu alebo diaľkovom ovládači môžete 
prehrať predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

ČASOVAČ VYPNUTIA „SLEEP“

V hlavnom menu vyberte funkciu „Sleep“. Vyberte si z možností Sleep OFF (Vyp.), 15 minút, 30 
minút, 45 minút alebo 60 minút.
Zostávajúci čas do vypnutia sa zobrazuje v spodnej časti displeja.

BUDÍK

K dispozícii sú dva všestranné budíky s možnosťou opakovaného 
budenia a funkcia spánku na vypnutie systému po uplynutí 
nastaveného času. Každý budík je možné nastaviť tak, aby sa 
spustil v určitom režime.

Ak chcete nastaviť alebo zmeniť budík, v hlavnom menu zvoľte 
„Alarm“.

Vyberte číslo budíka (1 alebo 2) a potom konfigurujte nasledujúce parametre:
• Zapnutie: Zap./Vyp., Frekvencia: Denne, Raz, Víkendy alebo Pracovné dni,
• Čas
• Režim: Internetové rádio, DAB, FM, CD, USB, bzučiak
• Predvoľba: Naposledy počúvané, 1 – 10 (iba keď je zvolené DAB alebo FM).
• Hlasitosť: 0 - 32

Ak chcete aktivovať nové nastavenia, prejdite nadol a zvoľte možnosť „Save (Uložiť)“.
Na displeji sa zobrazujú aktívne budíky s ikonou vľavo dole.
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ČASOVAČ (KUCHYNSKÁ MINÚTKA)

Táto funkcia aktivuje kuchynský časovač. Môžete si vybrať čas od 1 do 99 minút.
1. Stlačte tlačidlo „TIMER“ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení.
2. Pomocou tlačidla „/“ na diaľkovom ovládači alebo pomocou tlačidla „NAVIGATE“ na 

zariadení nastavte čas a stlačením tlačidla „OK“ potvrďte voľbu. V spodnej časti displeja sa 
zobrazí ikona časovača.

Zobrazenie zostávajúceho času
Stlačením tlačidla „TIMER“ zobrazíte zostávajúci čas.

Vypnutie časovača
Po uplynutí nastaveného času zaznie tón budíka. Stlačením tlačidla „TIMER“ je možné ho 
vypnúť.

Zrušenie časovača
Ak chcete časovač zrušiť, stlačte tlačidlo „TIMER“ a pomocou tlačidla „/“ alebo tlačidla 
„NAVIGATE“ na zariadení nastavte čas „00:00“. Stlačte tlačidlo „OK“ na potvrdenie voľby.

APLIKÁCIA UNDOK

ICD2200 podporuje diaľkové ovládanie z Apple iPhone, iPadu a Android zariadenia pomocou 
aplikácie UNDOK. Aplikácie sú dostupné v App Store spoločnosti Apple a Google Play pre 
Android.
Aplikácia UNDOK vám umožňuje:

• Vytvoriť skupinu
• Premenovať skupinu
• Upraviť skupinu - pridať alebo odstrániť jeden alebo viac produktov
• Vymazať skupinu
• Ovládať skupinu - zvoliť prevádzkový režim a vyhľadať obsah
• Upraviť hlasitosť pre celú skupinu alebo pre jednotlivé produkty v rámci skupiny
• Ovládať produkty, ktoré neboli zaradené do žiadnej skupiny
• Ovládať všetky režimy ICD2200 (internetové rádio, podcast, DAB, FM, CD, USB, Bluetooth®) 

zariadenia.
• Upraviť úroveň hlasitosti aktuálneho prehrávania
• Nastaviť EQ pre rôzne zvukové predvoľby
• Nastaviť časovač vypnutia „Sleep“
• Upraviť zobrazený názov rádia.

SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

1. EQUALIZER (Ekvalizér)
 K dispozícii je niekoľko prednastavených režimov ekvalizéra: Normal, Flat, Jazz, Rock, 

Movie, Classic, Pop, News a My EQ.

 V nastaveniach My EQ si môžete vytvoriť svoj vlastný ekvalizér s vlastným nastavením 
basov a výšok. Tieto funkcie môžete zvoliť aj stlačením tlačidla „EQ“ na diaľkovom ovládači.
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2. STREAMING AUDIO QUALITY (Kvalita zvuku streamovania)
 Môžete nastaviť kvalitu rozhlasových staníc.

3. NETWORK SETTINGS (Nastavenia siete)
• Network wizard (Sprievodca sieťou)
 Zadajte, ak chcete vyhľadať AP SSID, potom zadajte kľúč WEP/WPA alebo zvoľte možnosť 

Tlačidlom/Pin kódom/Preskočiť WPS na pripojenie k bezdrôtovej sieti.

• PBC Wlan setup (Nastavenie PBC Wlan)
 Konfigurácia stlačením tlačidla slúži na pripojenie prístupového bodu, ktorý podporuje WPS 

(Wi-Fi Protected Setup).

• View settings (Zobraziť nastavenia)
 Zobrazenie informácií o aktuálne pripojenej sieti: Aktívne pripojenie, MAC adresa, Wlan 

región, DHCP, SSID, IP adresa, Maska podsiete, Adresa brány, Primárny DNS a Sekundárny 
DNS.

• Manual settings (Manuálne nastavenia)
 Zvoľte pripojenie k bezdrôtovej sieti a zapnite alebo vypnite DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol).

• Network profile (Profil siete)
 ICD2200 si pamätá posledné štyri bezdrôtové siete, ku ktorým bolo zariadenie pripojené a 

automaticky sa pokúsi pripojiť ku ktorejkoľvek z nich, ktorú nájde. Tu môžete vidieť zoznam 
zaregistrovaných sietí. Nežiaduce siete môžete vymazať otočením a stlačením a potom 
voľbou „YES (Áno)“ na potvrdenie vymazania.

• Clear network settings (Vymazať nastavenia siete)
 Upravené nastavenia siete sa vymažú.

• Keep network connected in standby (Udržanie siete 
pripojenej v pohotovostnom režime)

 Ak sa rozhodnete ponechať pripojenú sieť v pohotovostnom 
režime, WiFi sa neodpojí, aj keď ste v pohotovostnom režime, 
režime DAB, FM a Bluetooth®. V opačnom prípade bude 
pripojenie dostupné iba v režime internetového rádia.

 Odporúča sa však zachovať pripojenie na používanie aplikácie 
UNDOK APP.

4. TIME/DATE (Čas/Dátum)
 Nastavte čas manuálne alebo automaticky, formát času, časové pásmo a letný čas.

5. INACTIVE STANDBY (Prepnutie do pohotovostného režimu v prípade nepoužívania)
 Nastavte čas, po ktorom sa zariadenie automaticky vypne v pohotovostnom režime.



17

ICD2200 / Návod na obsluhu

6. LANGUAGE (Jazyk)
 Zmeňte to podľa svojich preferencií.

7. FACTORY RESET (Obnovenie výrobných nastavení)
 Obnovenie výrobných nastavení obnoví všetky používateľské nastavenia na predvolené 

hodnoty, takže sa stratí čas a dátum, konfigurácia siete a predvoľby. Aktuálna verzia softvéru 
ICD2200 sa však zachová.

8. SOFTWARE UPDATE (Aktualizácia softvéru)
 Z času na čas môžu byť vytvorené aktualizácie softvéru s opravami chýb a/alebo ďalšími 

funkciami. Môžete ich buď skontrolovať manuálne, alebo nastaviť ICD2200 na pravidelnú 
automatickú kontrolu (toto je predvolené nastavenie). Ak sa zistí novší dostupný softvér, 
zobrazí sa otázka, či chcete pokračovať v aktualizácii. Ak súhlasíte, nový softvér sa stiahne 
a nainštaluje. Po aktualizácii softvéru sa zachovajú všetky používateľské nastavenia.

 POZNÁMKA: Pred spustením aktualizácie softvéru sa uistite, či je ICD2200 pripojené k 
stabilnému sieťovému napájaniu. Odpojením napájania počas aktualizácie môže dôjsť k 
trvalému poškodeniu zariadenia.

9. SOFTWARE UPGRADE (Inštalácia softvéru)
 Nainštalujte softvér prostredníctvom počítača

10. SETUP WIZARD (Sprievodca nastavením)
 Spustenie sprievodcu nastavením

11. INFORMATION (Informácie)
 Zobrazenie verzie firmvéru a ID rádia.

12. PRIVACY POLICY (Zásady ochrany osobných údajov)
 Zobrazenie informácií o zásadách ochrany osobných údajov

13. BACKLIGHT (Podsvietenie displeja)
 Úprava jasu displeja v pohotovostnom režime a zapnutom režime.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Chyba Riešenie
Zariadenie sa nezapne. Skontrolujte, či je sieťový adaptér správne pripojený.

Automatické vypnutie 
zariadenia.

Vzhľadom na požiadavky ErP2 a ochranu životného prostredia sa 
zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu, keď sa 
dlhšie ako 15 minút neprehráva žiadna hudba.

Nie je počuť žiaden 
zvuk.

1. Zapnite zvuk, pretože môže byť stlmený.
2. Zvýšte hlasitosť.
3. Vytiahnite všetky pripojené slúchadlá alebo reproduktory z 

konektora.
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Nie je možné vytvoriť 
sieťové pripojenie.

1. Skontrolujte LAN kábel alebo funkciu WLAN.
2. Skúste nastaviť IP adresu na zariadení.
3. Aktivujte funkciu DHCP na routeri a znova vytvorte pripojenie na 

zariadení.
4. V sieti je aktivovaný firewall – nastavte príslušný program tak, 

aby bol možný prístup.
5. Reštartujte router.

Nie je možné nadviazať 
WiFi pripojenie.

1. Skontrolujte dostupnosť WLAN siete na routeri.
2. Umiestnite zariadenie bližšie k routeru.
3. Uistite sa, či je heslo správne.

Nedá sa vytvoriť 
káblové pripojenie.

1. Skontrolujte dostupnosť LAN siete na prístupovom bode.
2. Znova pripojte alebo dokonca vymeňte LAN kábel.

Nenašla sa žiadna 
stanica.

1. Skontrolujte sieť, ako aj prístupový bod a bránu firewall.
2. Stanica nemusí byť momentálne dostupná, skúste to neskôr 

alebo vyberte inú stanicu.
3. Prepojenie stanice sa zmenilo alebo stanica už nevysiela – 

požiadajte o informácie poskytovateľa.
4. Odkaz na manuálne pridanú stanicu nie je správny, skontrolujte, 

či je správny a zadajte ho znova.

Syčanie v režime FM. Skontrolujte/posuňte FM anténu alebo presuňte rádio.

V režime DAB nie 
sú dostupné žiadne 
stanice/šumia/sú 
prerušované.

1. Presuňte rádio.
2. Opätovne prehľadajte iba lokálne stanice (vysoká intenzita).
3. Skontrolujte miestne pokrytie DAB.

Budík nefunguje. 1. Zapnite budík.
2. Kvôli nastaveniu hlasitosti si pozrite riešenie „Nie je počuť žiaden 

zvuk“.
3. Zdroj budíka bol nastavený na stanicu, ale nie je k dispozícii 

sieťové pripojenie. Zmeňte zdroj budíka alebo prekonfigurujte 
pripojenie.

USB zariadenie alebo 
MP3 prehrávač nebol 
zaznamenaný.

1. Skontrolujte, či je USB zariadenie alebo MP3 prehrávač správne 
pripojený.

2. Niektoré USB pevné disky vyžadujú externé napájanie, uistite 
sa, že je pripojené k napájaniu.

3. Nie všetky MP3 prehrávače je možné načítať priamo na 
zariadení – použite namiesto toho USB kľúč.

NetRemote nezobrazuje 
ani sa nepripája k 
ICD2200

1. Znova otvorte aplikáciu.
2. Ak máte niekoľko streamov z niekoľkých zariadení súčasne, 

môže to spôsobiť zlyhanie, reštartovať ICD2200 a/alebo vaše 
zariadenie.

Všetky ostatné 
neurčené prípady.

ICD2200 môže po určitom čase spracovať veľké množstvo údajov 
bez ohľadu na to, v akom režime, spôsobí to zamrznutie systému 
alebo poruchu. V prípade potreby reštartujte ICD2200.
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Všetky ostatné 
neurčené prípady.

Normálna funkcia výrobku môže byť narušená silným 
elektromagnetickým rušením. Ak je tomu tak, jednoducho resetujte 
produkt a obnovte normálnu prevádzku podľa návodu na obsluhu. 
V prípade, že sa funkcia nedá obnoviť, použite výrobok na inom 
mieste.

Pri používaní v oblastiach so silným rádiovým rušením môže dôjsť 
k poruche zariadenia. Zariadenie bude opäť správne fungovať, keď 
už nebude rušenie.

V prostredí s poruchou prenosovej imunity môže vzorka zlyhať. 
Automaticky sa obnoví do normálu, keď prestane narušenie 
prevádzanej imunity.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie elektrickou energiou : Používajte iba dodaný sieťový adaptér
Vstup napájania : 100 - 240 V~50/60 Hz
Výstup napájania : DC 7,5 V  1,5 A
DAB+ rozsah : Band III 174 - 240 MHz
FM rozsah : 87,5 – 108 MHz
Pripojenie : WiFi Dual režimy na podporu 2,4 GHz a 5 GHz WiFi 

systému
Audio výstupný výkon : 2 x 4 W RMS
Spotreba v pohotovostnom režime 
s nastavením „Udržať sieť v 
pohotovostnom režime“

: < 2 W

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR

SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
91701 Trnava
www.skstoreshop.sk
E-mail: obchod@skstore.sk

Týmto spoločnosť vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode zo základnými požiadavkami a ďalšími 
príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.
Kópiu vyhlásenia o zhode je možné získať na vyššie uvedenej adrese.

ICD2200 / Návod na obsluhu
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Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického 
zariadenia (súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri 
likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim 
odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto 
produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých 
krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak 
si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť 
možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť 
v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom 
zbernom mieste získate na miestnom úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou 
legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie 
informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii.
Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a 
poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nelikvidujte tento výrobek na konci jeho životního 
cyklu spolu s běžným domovním odpadem.
Odevzdejte jej na sběrném dvoře pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. Tento 

význam má symbol na výrobku, návodu k obsluze nebo 
na balení.
Materiály lze podle jejich označení opětovně použít. 
Opětovným použitím, recyklací nebo jinými způsoby 
využití starých zařízení, významně přispíváte k ochraně 
našeho životního prostředí.

Více informací o sběrných dvorech vám poskytne 
příslušný místní úřad.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Neotevírejte!

Upozornění: Nesnímejte kryt (ani zadní část), abyste snížili nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravit 

sám. Opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

Tento symbol označuje přítomnost nebezpečného 
napětí uvnitř krytu, které je dostatečně vysoké na to, 
aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.

Tento symbol označuje, že na zařízení jsou k dispozici 
pokyny k obsluze a údržbě

Použité baterie představují nebezpečný odpad a 
NESMÍ být likvidovány spolu s domovním odpadem! 
Jako spotřebitelé jste z právního hlediska povinni 
předat všechny baterie k zajištění ekologicky šetrné 
recyklace – bez ohledu na to, zda baterie obsahují 
škodlivé látky nebo ne*.

Odevzdejte baterie bezplatně v místním veřejném sběrném dvoře 
nebo v prodejnách, které příslušný druh baterií prodávají.

Odevzdávejte jen zcela vybité baterie
*Označení Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

• Používejte pouze baterie bez obsahu rtuti a kadmia.
• Použité baterie jsou nebezpečným odpadem a 

NESMÍ se likvidovat spolu s domovním odpadem!!!
• Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Děti by mohly 

baterie spolknout.
• Pokud byla baterie spolknuta, ihned kontaktujte 

lékaře.
• Pravidelně kontrolujte baterie, aby nedošlo k úniku 

elektrolytu.
• Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, 

například slunečnímu záření, ohni a podobně.
• UPOZORNĚNÍ: V případě nesprávného vložení 

baterie, hrozí nebezpečí exploze.
• Při výměně použijte stejné nebo podobné baterie.

UPOZORNĚNÍ – PŘI 
OTEVŘENÍ KRYTU NEBO 

STISKNUTÍ BEZPEČNOSTNÍHO 
ODPOJOVAČE, DOCHÁZÍ K 

NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU 
ZÁŘENÍ. NEVYSTAVUJTE SE 

LASEROVÉMU PAPRSKU.

• Zařízení je vybaveno „laserem třídy 1“. Vyhněte se 
vystavení laserovému paprsku, protože by to mohlo 
způsobit poranění očí.

• Zařízení používejte pouze v suchém vnitřním 
prostředí.

Pokyny ohledně bezpečnosti, ochrany životního 
prostředí a nastavení

• Chraňte zařízení před vlhkostí.

• Toto zařízení je určeno pro mírné klimatické oblasti, 
není vhodné pro použití v tropických klimatických 
pásmech.

• Na zařízení by se neměly umísťovat žádné předměty 
naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.

• Na odpojení se používá elektrická zástrčka, měla by 
proto zůstat vždy přístupná.

• Zařízení připojujte pouze ke správně namontované 
a uzemněné elektrické zásuvce. Zkontrolujte, zda 
napětí odpovídá technickým údajům uvedeným na 
typovém štítku.

• Zajistěte, aby napájecí kabel zůstal během provozu 
suchý. Napájecí kabel nepřicvakněte ani jiným 
způsobem nepoškoďte.

• Poškozený napájecí kabel nebo zástrčku je třeba 
nechat ihned vyměnit v autorizovaném servisním 
středisku.

• V případě bouřky, zařízení ihned odpojte od 
elektrického napájení.

• Děti by měly zařízení používat pod dohledem rodičů.

• Zařízení čistěte jen suchou tkaninou.

• NEPOUŽÍVEJTE ČISTICÍ PROSTŘEDKY ANI 
ABRAZIVNÍ TKANINY!

• Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření ani 
jiným zdrojům tepla.

• Zařízení umístěte na místo s dostatečným větráním, 
aby nedocházelo k přehřívání.

• Nezakrývejte větrací otvory!

• Umístěte zařízení na bezpečné místo bez vibrací.

• Umístěte zařízení co nejdále od počítačů a 
mikrovlnných trubek. V opačném případě by mohlo 
docházet k rušení příjmu rádiového signálu.

• Neotevírejte ani neopravujte kryt. Není to bezpečné 
a došlo by k porušení platnosti záruky. Opravy smí 
provádět pouze autorizované servisní/zákaznické 
středisko.

• Na zařízení by se neměly umísťovat zdroje 
otevřeného ohně, jako jsou například hořící svíčky.

• Je-li třeba přepravit zařízení, uložte jej do jeho 
původního obalu. Pro tento účel si uschovejte balení.

• V případě poruchy v důsledku elektrostatického 
výboje, odpojte a opětovně připojte napájecí kabel.

• Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, odpojte 
jej od zdroje napájení odpojením zástrčky napájecího 
kabelu. Tím se zabrání riziku vzniku požáru.
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UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

POHĽAD SPREDU

1 LCD displej
2 CD nosič
3 Tlačítko STANDBY/MODE
4 Tlačítko INFO/MENU
5 Tlačítko STOP/PRESET
6 Tlačítko SKIP /BACK
7 Tlačítko II/SCAN
8 Tlačítko SKIP /PAIR

9 Tlačítko TIMER
10 Tlačítko  EJECT
11 Hlasitost -
12 USB konektor
13 Ovladač NAVIGATE/OK
14 Hlasitost +
15 IR snímač

POHLED ZEZADU

16 Konektor antény 17 DC IN konektor



5

DÁLKOVÝ OVLADAČ

1  STANDBY/OFF
2 Tlačítko MENU
3 Tlačítko PROG
4 Tlačítko SKIP 
5 Tlačítko II
6 Tlačítko EQ
7 Tlačítko 
8 Tlačítko 
9 Hlasitost -
10 Tlačítko PRESET
11 Tlačítko MODE
12 Tlačítko REP
13 Tlačítko TIMER
14 Tlačítko 
15 Tlačítko /
16 Tlačítko MUTE
17 Tlačítko 
18 Tlačítko OK
19 Tlačítko 
20 Hlasitost +
21 Numerické tlačítka 0-9
22 Tlačítko INFO

OBSLUHA DÁLKOVÉHO OVLADAČE

1. Stisknutím a posunutím zadního krytu otevřete prostor pro baterie dálkového ovladače.
2. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se, zda se (+) a (-) konce baterií shodují s (+) a (-) 

konci označenými v prostoru pro baterie.
3. Zavřete kryt prostoru pro baterie.

OBSAH BALENÍ

 Hlavní jednotka
 Návod k obsluze
 Montážní souprava

 Dálkový ovladač
 Síťový adaptér
 Anténa

ZAČÍNÁME/NASTAVENÍ

Připojte zařízení k vhodnému zdroji napájení pomocí dodaného napájecího zdroje. Po zobrazení 
úvodní obrazovky přejde do naposledy použitého režimu poslechu. Při prvním spuštění zařízení 
se automaticky spustí průvodce nastavením.

ICD2200 / Návod k obsluze
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PŘÍPRAVA SÍŤOVÉHO PROSTŘEDÍ

Ujistěte se, zda jste nastavili bezdrátovou síť a zda máte bezpečnostní heslo WEP, WPA nebo 
WPA2 pro aktivaci připojení.

Můžete také použít funkci WPS (WiFi Protected Setup) pro snadné spárování mezi síťovým 
zařízením a ICD2200. Zkontrolujte, zda jsou světelné indikátory na síťovém zařízení ve 
správném stavu.

PRŮVODCE NASTAVENÍM

1. Language (Jazyk)
 Vyberte jazyk menu

2. Private Policy (Zásady ochrany osobních údajů)
 Na začátku první instalace nebo po obnovení továrního nastavení se na displeji nejprve 

zobrazí zásady ochrany osobních údajů produktu. Chcete-li pokračovat v instalaci, potvrďte ji 
tlačítkem „OK“.

 Další informace jsou dostupné www.frontiersmart.com/privacy

3. Setup Wizard (Průvodce nastavením)
 Zvolte „YES (Ano)“ ke spuštění průvodce nastavením.

4. Time/Date Display format (Formát zobrazení času/data)
 Jako formát času vyberte 12 nebo 24.

5. Auto update (Automatická aktualizace)
 Čas a datum lze aktualizovat manuálně nebo automaticky z DAB, FM nebo sítě.

 Automatická aktualizace funguje s údaji odeslanými přes DAB, FM nebo internet. Hodiny 
se aktualizují pouze tehdy, když jsou v příslušném režimu, proto se doporučuje zvolit režim, 
který pravidelně používáte.

 DAB a FM využívají časové signály vysílané rádiovým vysíláním. Síť používá časový signál 
odeslaný z portálu internetového rádia v jakémkoli režimu připojení k síti.

6. Time zone/daylight (Časové pásmo/letní čas)
 Nastavte si časové pásmo. Pokud se ve vaší zemi používá letní čas a je platný, zapněte 

možnost letní čas (dostupné pouze tehdy, když je zvolena možnost Automatická aktualizace 
z internetu).

7. Manual update (Manuální aktualizace)
 Pokud nastavíte „No update (Bez aktualizace)“, průvodce vás vyzve, abyste čas a datum 

nastavili manuálně. Datum a čas se zobrazují jako dd-mm-rrrr a hh:mm.
 Aktivní hodnota se zobrazí jako blikající. Každou hodnotu upravte pomocí ovladače „/“. 

Jakmile je hodnota nastavena, stisknutím ovladače pokračujte v nastavování další hodnoty.
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8. Network (Síť)
 Keep Network connected (Udržet síť připojenou)
 Tuto možnost zvolte tehdy, má-li zařízení zůstat v pohotovostním režimu, je-li funkce 

potvrzena, zařízení se tak se rychleji připojí k internetu a lze zařízení zapnout pomocí 
aplikace „UNDOK“.

 Poznámka: Spotřeba energie v pohotovostním režimu se touto funkcí mírně zvýší.

 Scanning for the network (Vyhledávání sítě)
 ICD2200 je kompatibilní se všemi běžnými síťovými protokoly a metodami šifrování. Vyhledá 

dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.

 Budou zde rady pro typ sítě – pokud vaše síťová zařízení podporují funkci WPS, bude to 
[WPS] před SSID (název síťového zařízení). Zvolte ten typ, který chcete připojit.

 V případě bezdrátového připojení budete v dalším kroku požádáni 
o zadání šifrování. Pro zadání síťového klíče použijte ovladač 
„NAVIGATE“ pro pohyb kurzoru mezi znaky a pro potvrzení 
stiskněte „OK“. Po volbě každého znaku se tlačítko nachází v horní 
části displeje.

 K dispozici jsou tři možnosti, které jsou dostupné laděním 
navigačního kotouče zpět před první znaky – Backspace, OK a 
Cancel.

 WPS šifrovaná síť
 Šifrované sítě WPS jsou identifikovány pomocí WPS na začátku názvu sítě, když ICD2200 

vyhledává dostupné AP. Použijte jeden z následujících způsobů připojení: Na zařízení je 
klávesová zkratka WPS.

 Stisknutí tlačítka
 ICD2200 vás vyzve, abyste stiskli tlačítko připojení na routeru. 

Potom vyhledá připravenou síť Push Button Connect a připojí se.

 Zadání PIN kódu
 ICD2200 vygeneruje osmimístné číslo kódu, které zadáte 

do bezdrátového routeru, přístupového bodu nebo externího 
registrátora.

 Přeskočit WPS
 Zadejte klíč jako pro standardní šifrovanou síť.
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 Další informace o nastavení sítě se šifrováním WPS naleznete v pokynech k WPS routeru.

 Completion (Dokončení)
 ICD2200 se pokusí připojit ke zvolené síti.

 Pokud je nastavení úspěšné, zobrazí se připojení. Pokud připojení 
selže, ICD2200 se vrátí do předchozího okna a zkuste to znovu.

 Stisknutím tlačítka „OK“ ukončíte průvodce nastavením.

HLAVNÍ MENU

Stiskněte tlačítko „MODE“ pro volbu následujících režimů: Internetové rádio, Podcasty,, DAB, 
FM, CD, USB, Bluetooth®, Režim vypnutí (Sleep), Budík a Časovač.

INTERNETOVÉ RÁDIO

ICD2200 dokáže přehrávat tisíce rozhlasových stanic a podcastů 
z celého světa prostřednictvím širokopásmového internetového 
připojení.

Když zvolíte internetové rádio, ICD2200 přímo kontaktuje portál 
internetového rádia Frontier Silicon (který podporuje Airable), aby 
získal seznam stanic.

Pokud již posloucháte internetovou rozhlasovou stanici, stiskněte tlačítko „“ pro rychlý návrat 
do poslední navštívené větve stromu menu, spíše než tlačítko „MENU“ pro přechod do prvního 
menu režimu internetového rádia.

• Germany (Německo)
 Zobrazí se německé rozhlasové stanice.

• History (Historie)
 Když se režim internetového rádia restartuje, zvolí se naposledy poslouchaná stanice. 

Chcete-li zvolit jinou nedávno použitou stanici, vejděte sem a vyberte uvedenou stanici. 
Nejnovější stanice se zobrazí v horní části seznamu.

• Search (Vyhledávání)
 Můžete vyhledávat požadované rozhlasové stanice.
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• Location (Poloha)
 Zde je možné vybrat rozhlasové stanice podle kontinentů a zemí.

• Popular (Oblíbené)
 Zde naleznete oblíbené rozhlasové stanice.

• Discover (Objevit)
 Zde si můžete vybrat rozhlasové stanice podle země, žánru nebo jazyka.

Presets (Předvolby)
Chcete-li uložit předvolbu internetového rádia, stiskněte a podržte tlačítko „PRESET“, dokud 
se na displeji nezobrazí okno „Save preset (Uložit předvolbu)“. Vyberte jednu z předvoleb pro 
uložení aktuální stanice a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

Chcete-li vybrat předvolbu stanice, stiskněte tlačítko „PRESET“, potom vyberte jednu z 
výchozích stanic v seznamu a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. Nebo stiskněte tlačítko 0 až 9 na 
dálkovém ovladači, abyste vyvolali předvolby přímo.

Now playing information (Informace o aktuálním přehrávání)
Během přehrávání streamu se na displeji zobrazuje jeho název a popis. Chcete-li zobrazit další 
informace, stiskněte tlačítko „INFO“ na rádiu nebo dálkovém ovladači.

Po každém stisknutí tlačítka „INFO“, se zobrazí jiná skupina informací, cyklický název/popis, 
žánr/místo, spolehlivost, kodek/vzorkovací frekvence, vyrovnávací paměť přehrávání a dnešní 
datum.

PODCASTY

Tato funkce umožňuje výběr, vyhledávání a poslech podcastů.

DAB

Režim DAB přijímá digitální rádiový signál DAB nebo DAB plus a 
zobrazuje informace o stanici, streamovaný zvuk a podrobnosti o 
programu.
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• Vyhledávání stanic
Když poprvé zvolíte režim DAB rádia, nebo je-li seznam stanic 
prázdný, ICD2200 automaticky provede úplné vyhledávání, aby 
zjistil, které stanice jsou dostupné. Možná budete muset spustit 
ruční vyhledávání, abyste aktualizovali seznam stanic z jednoho z 
následujících důvodů:

• Dostupné stanice se čas od času mění.
• Pokud příjem nebyl dobrý pro původní vyhledávání, může to 

mít za následek prázdný nebo neúplný seznam dostupných 
stanic.

• Pokud máte slabý příjem některých stanic (bublání), možná 
budete chtít uvést pouze stanice s dobrou intenzitou signálu.

Chcete-li spustit ruční vyhledávání, vyberte možnost „Úplné vyhledávání“. Chcete-li vyhledávat 
pouze stanice s dobrou silou signálu, vyberte možnost „Lokální vyhledávání“.

Po dokončení vyhledávání zobrazí rádio seznam dostupných stanic.

Chcete-li odstranit stanice, které jsou uvedeny, ale nejsou dostupné, zvolte možnost „Prune 
invalid (Odstranění neplatných stanic)“.

• Předvolby
Chcete-li uložit předvolbu rádia DAB, stiskněte a podržte tlačítko „PRESET“, pokud se na displeji 
nezobrazí okno „Save preset (Uložit předvolbu)“. Vyberte jednu z předvoleb pro uložení aktuální 
stanice a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

Pro volbu předvolby stiskněte tlačítko „PRESET“, poté vyberte jednu z uvedených předvolených 
stanic a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. Nebo stiskněte tlačítko 0 až 9 na dálkovém ovladači, 
abyste vyvolali předvolby přímo.

Informace o aktuálním přehrávání
Během přehrávání streamu se na displeji zobrazuje jeho název a informace DLS (Dynamic Label 
Segment) vysílané stanicí poskytující informace v reálném čase, jako je název programu, název 
skladby a kontaktní údaje. Stereo vysílání je označeno ikonou ve spodní části displeje. Pro 
zobrazení dalších informací stiskněte tlačítko „INFO“.

Po každém stisknutí tlačítka „INFO“ na rádiu, se zobrazí další skupina informací, které se budou 
přepínat mezi textem DLS, typem programu, názvem souboru/frekvence, intenzitou signálu/ 
chybovostí, bitovou rychlostí/kodekem/kanály a dnešním datem.

DAB menu
• Station list (Seznam stanic)
 Zobrazení nalezených stanic v seznamu stanic.

• Scan (Vyhledávání)
 Spustí se úplné vyhledávání. Nalezené stanice se zobrazí v seznamu stanic.

• Manual tune (Manuální ladění)
 Zvolte požadovaný kanál a pouze vybraný kanál.



11

ICD2200 / Návod k obsluze

• Prune invalid (Vymazání neplatných stanic)
 Vymažte všechny rozhlasové stanice, které již nelze přijímat.

• Komprese dynamického rozsahu (DRC)
Pokud posloucháte hudbu s vysokým dynamickým rozsahem v hlučném prostředí, možná budete 
chtít zkomprimovat dynamický rozsah zvuku. Díky tomu jsou tiché zvuky hlasitější a hlasité zvuky 
jsou tišší. DRC můžete změnit na vypnuto, nízké nebo vysoké.

• Station order (Pořadí stanic)
Můžete si vybrat pořadí seznamu DAB stanic: buď Alfanumerické, Soubor nebo Platné.

Ensemble uvádí skupiny stanic, které jsou vysílány společně na stejném souboru. Platné uvádí 
nejdříve platné stanice, alfanumericky a poté stanice mimo vysílání.

FM

Režim FM rádia přijímá analogové rádio z FM pásma a 
zobrazuje RDS (Radio Data System) informace o stanici a místě 
vysílání.

Pro manuální vyhledávání stiskněte a podržte tlačítko „/“. 
Zobrazení frekvence začne běžet a prohledá FM pásmo a 
zastaví se na následující stanici.

Pro jemné doladění stiskněte tlačítko „/“ na dálkovém 
ovladači. Zařízení vyhledává v krocích po 0,05 MHz.

Předvolby
Chcete-li uložit předvolbu FM rádia, stiskněte a podržte tlačítko „PRESET“, dokud se na displeji 
nezobrazí okno „Save preset (Uložit předvolbu)“. Vyberte jednu z předvoleb pro uložení aktuální 
stanice a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

Pro volbu předvolby stiskněte tlačítko „PRESET“, poté vyberte jednu z uvedených předvolených 
stanic a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. Nebo stiskněte tlačítko 0 až 9 na dálkovém ovladači, 
abyste vyvolali předvolby přímo.

Informace o aktuálním přehrávání
Během přehrávání streamu se na displeji zobrazuje jeho frekvence, nebo je-li dostupný RDS 
signál, název stanice a další RDS informace, jako je název programu, titul a další podrobnosti. 
Stereo vysílání je označeno ikonou ve spodní části displeje. Pro zobrazení dalších informací 
stiskněte tlačítko „INFO“.

Po každém stisknutí tlačítka „INFO“ na rádiu, se zobrazí další skupina informací, které se budou 
přepínat mezi textem rádia, typem programu, frekvencí a dnešním datem.
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NASTAVENIA
• Scan settings (Nastavení vyhledávání)
Nejprve zvolte FM, přehraje se konkrétní stanice. Potom stiskněte tlačítko „MENU“ na rádiu, 
abyste se dostali nad tabulku.
Ve výchozím nastavení se vyhledávání FM zastaví na jakékoli dostupné stanici. To může mít za 
následek špatný poměr signálu k šumu (syčení) ze slabých stanic. Chcete-li změnit nastavení 
vyhledávání tak, aby se zastavilo pouze na stanicích s dobrou intenzitou signálu, zvolte možnost 
„Yes (Ano)“ po volbě možnosti „Strong station only (Pouze silné stanice)“.

• Audio settings (Nastavení zvuku)
Všechny stereo stanice jsou reprodukovány stereo. U slabých stanic to může mít za následek 
špatný poměr signálu k šumu (šum). Chcete-li přehrávat slabé stanice v mono, zvolte možnost 
„FM weak reception: Listen in mono only (Slabý příjem FM: Poslech pouze mono)“ a poté zvolte 
„YES (Ano)“.

CD

Upozornění!
Neodborná obsluha může vést ke škodám na materiálech!
Do CD přehrávače nevkládejte žádné záznamové médium, které se odlišuje od standardního 
formátu CD (např.: minidisky). Tyto se nemusí správně přehrát a vysunout. Do CD přehrávače 
vkládejte vždy jen jeden disk.

Otevřete přihrádku na CD disk stisknutím tlačítka „“ a  vložte do ní disk (potištěnou stranou 
nahoru). Zavřete přihrádku na CD disk tlačítkem „“. Na displeji se zobrazí „Loading (Načítání)“ 
a během načítání disku nebudou fungovat funkce disku. Po načtení se na displeji v režimu CD 
zobrazí následující informace:
• Čas
• Uplynutý čas přehrávání v minutách
• Číslo skladby
• Stav přehrávání (přehrávání/pozastavení)

Přehrávání se spustí automaticky po přečtení obsahu. Když je zařízení nastaveno na režim CD a 
uvnitř není žádný CD disk, na displeji se zobrazí „No Disc (Žádný disk)“.

• Chcete-li pozastavit/obnovit přehrávání CD disku, stiskněte tlačítko „II“.
• Chcete-li přepnout na následující skladbu, jednou stiskněte tlačítko „“.
• Pro rychlý posun dopředu ve skladbě stiskněte a podržte tlačítko „“.
• Chcete-li přepnout na předchozí skladbu, dvakrát stiskněte tlačítko „“.
• Pro rychlý posun dozadu ve skladbě stiskněte a podržte tlačítko „“.
• Chcete-li zastavit přehrávání CD disku, stiskněte tlačítko „“ na dálkovém ovladači.
• Chcete-li disk vysunout, v režimu zastavení stiskněte tlačítko „“ na zařízení.
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Naprogramování CD skladeb
1. Nastavte zařízení do režimu zastavení.
2. Stiskněte tlačítko „PROG“ na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí „T01  P01“ a „T01“ 

bude blikat.
3. Pomocí tlačítka „“ nebo „“ nebo tlačítka 0 až 9 na dálkovém ovladači zvolte skladbu, 

kterou chcete naprogramovat a potvrďte ji stisknutím tlačítka „PROG“ na dálkovém ovladači. 
Zobrazení na displeji se změní na „P02“.

4. Chcete-li vybrat více skladeb, opakujte krok 3.
5. Jsou-li naprogramovány všechny skladby, stiskněte tlačítko „II“ na zařízení nebo dálkovém 

ovladači, čímž spustíte naprogramované přehrávání.

Funkce opakování
Opakovaným stisknutím tlačítka „REP“ na dálkovém ovladači vyberte jednu z následujících
funkcí:
Pro Audio-CD disk:

• 1x: Přehrávaná skladba se bude opakovat.
• 2x: Celý CD disk se bude opakovat.
• 3x: Skladby se přehrávají v náhodném pořadí.
• 4x: Funkce opakování je deaktivována.

Pro MP3-CD disk:
• 1x: Přehrávaná skladba se bude opakovat.
• 2x: Celý adresář se bude opakovat.
• 3x: Celý CD disk se bude opakovat.
• 4x: Skladby se přehrávají v náhodném pořadí.
• 5x: Funkce opakování je deaktivována.

Ikona zvolené funkce se zobrazí ve spodní části displeje.

USB

• USB přehrávání
Od tohoto bodu se menu generují z adresářů v USB zařízení. 
Ovládací funkce jsou stejné jako v režimu CD.
Pomocí tlačítek „/“ na dálkovém ovladači nebo pomocí aplikace 
UNDOK zvolte požadovaný adresář. Na displeji se zobrazují názvy 
adresářů a souborů (ne nutně názvy skladeb).

Když najdete skladbu, kterou chcete přehrát, stiskněte tlačítko „II“ nebo klikněte na název 
skladby v aplikaci UNDOK.
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BLUETOOTH

Když zvolíte režim Bluetooth, zařízení vstupuje do spárování a 
ikona BT ve spodní části displeje bude blikat.

Zapněte svůj chytrý telefon, tablet nebo jiné Bluetooth zařízení a 
vyhledejte toto zařízení.
Název Bluetooth spárování je „ICD2200“.

Když je spárování úspěšné, indikátor Bluetooth se rozsvítí a přestane blikat.

Chcete-li zrušit BT spárování, vypněte nebo zrušte spárování chytrého telefonu, tabletu nebo 
jiných Bluetooth zařízení.

Stisknutím tlačítka „II“ na rádiu nebo dálkovém ovladači spustíte nebo pozastavíte přehrávání. 
Stisknutím tlačítka „“ nebo „“ na rádiu nebo dálkovém ovladači můžete přehrát předchozí 
nebo následující skladbu.

ČASOVAČ VYPNUTÍ „SLEEP“

V hlavním menu vyberte funkci „Sleep“. Vyberte si z možností Sleep OFF (Vyp.), 15 minut, 30 
minut, 45 minut nebo 60 minut.
Zbývající čas do vypnutí se zobrazuje ve spodní části displeje.

BUDÍK

K dispozici jsou dva všestranné budíky s možností opakovaného 
buzení a funkce spánku pro vypnutí systému po uplynutí 
nastaveného času. Každý budík lze nastavit tak, aby se spustil v 
určitém režimu.

Chcete-li nastavit nebo změnit budík, v hlavním menu zvolte 
„Alarm“.

Vyberte číslo budíku (1 nebo 2) a potom konfigurujte následující parametry:
• Zapnutí: Zap./Vyp., Frekvence: Denně, Jednou, Víkendy nebo Pracovní dny,
• Čas
• Režim: Internetové rádio, DAB, FM, CD, USB, bzučák
• Předvolba: Naposledy poslouchané, 1 – 10 (pouze když je zvoleno DAB nebo FM).
• Hlasitost: 0 - 32

Chcete-li aktivovat nová nastavení, přejděte dolů a zvolte možnost „Save (Uložit)“. 
Na displeji se zobrazují aktivní budíky s ikonou vlevo dole.
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ČASOVAČ (KUCHYŇSKÁ MINUTKA)

Tato funkce aktivuje kuchyňský časovač. Můžete si vybrat čas od 1 do 99 minut.
1. Stiskněte tlačítko „TIMER“ 1. na dálkovém ovladači nebo na zařízení.
2. Pomocí tlačítka „/“ 2. na dálkovém ovladači nebo pomocí tlačítka „NAVIGATE“ na 

zařízení nastavte čas a stisknutím tlačítka „OK“ potvrďte volbu. Ve spodní části displeje se 
zobrazí ikona časovače.

Zobrazení zbývajícího času
Stisknutím tlačítka „TIMER“ zobrazíte zbývající čas.

Vypnutí časovače
Po uplynutí nastaveného času zazní tón budíku. Stisknutím tlačítka „TIMER“ je možné ho 
vypnout.

Zrušení časovače
Chcete-li časovač zrušit, stiskněte tlačítko „TIMER“ a pomocí tlačítka „/“ nebo tlačítka 
„NAVIGATE“ na zařízení nastavte čas „00:00“. Stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení volby.

APLIKACE UNDOK

ICD2200 podporuje dálkové ovládání z Apple iPhone, iPadu a Android zařízení pomocí aplikace 
UNDOK. Aplikace jsou dostupné v App Store společnosti Apple a Google Play pro Android.
Aplikace UNDOK vám umožňuje:

• Vytvořit skupinu
• Přejmenovat skupinu
• Upravit skupinu – přidat nebo odstranit jeden nebo více produktů
• Vymazat skupinu
• Ovládat skupinu – zvolit provozní režim a vyhledat obsah
• Upravit hlasitost pro celou skupinu nebo pro jednotlivé produkty v rámci skupiny
• Ovládat produkty, které nebyly zařazeny do žádné skupiny
• Ovládat všechny režimy ICD2200 (internetové rádio, podcast, DAB, FM, CD, USB, 

Bluetooth®) zařízení.
• Upravit úroveň hlasitosti aktuálního přehrávání
• Nastavit EQ pro různé zvukové předvolby
• Nastavit časovač vypnutí „Sleep“
• Upravit zobrazený název rádia.

SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

1. EQUALIZER (Ekvalizér)
 K dispozici je několik přednastavených režimů ekvalizéru: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, 

Classic, Pop, News a My EQ.

 V nastaveních My EQ si můžete vytvořit svůj vlastní ekvalizér s vlastním nastavením basů a 
výšek. Tyto funkce můžete zvolit i stisknutím tlačítka „EQ“ na dálkovém ovladači.
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2. STREAMING AUDIO QUALITY (Kvalita zvuku streamování)
 Můžete nastavit kvalitu rozhlasových stanic.

3. NETWORK SETTINGS (Nastavení sítě)
• Network wizard (Průvodce sítí)
 Zadejte, chcete-li vyhledat AP SSID, pak zadejte klíč WEP/WPA nebo zvolte možnost 

Tlačítkem/Pin kódem/Přeskočit WPS pro připojení k bezdrátové síti.

• PBC Wlan setup (Nastavení PBC Wlan)
 Konfigurace stisknutím tlačítka slouží pro připojení přístupového bodu, který podporuje WPS 

(Wi-Fi Protected Setup).

• View settings (Zobrazit nastavení)
 Zobrazení informací o aktuálně připojené síti: Aktivní připojení, MAC adresa, Wlan region, 

DHCP, SSID, IP adresa, Maska podsítě, Adresa brány, Primární DNS a Sekundární DNS.

• Manual settings (Manuální nastavení)
 Zvolte připojení k bezdrátové síti a zapněte nebo vypněte DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol).

• Network profile (Profil sítě)
 ICD2200 si pamatuje poslední čtyři bezdrátové sítě, ke kterým bylo zařízení připojeno a 

automaticky se pokusí připojit ke kterékoli z nich, kterou najde. Zde můžete vidět seznam 
registrovaných sítí. Nežádoucí sítě můžete vymazat otočením a stisknutím a poté volbou 
„YES (Ano)“ pro potvrzení vymazání.

• Clear network settings (Vymazat nastavení sítě)
 Upravená nastavení sítě se vymažou.

• Keep network connected in standby (Udržení sítě připojené v pohotovostním režimu)
 Pokud se rozhodnete ponechat připojenou síť v pohotovostním 

režimu, WiFi se neodpojí, i když jste v pohotovostním režimu, 
režimu DAB, FM a Bluetooth®. V opačném případě bude připojení 
dostupné pouze v režimu internetového rádia.

 Doporučuje se však zachovat připojení k používání aplikace 
UNDOK APP.

4. TIME/DATE (Čas/Datum)
 Nastavte čas manuálně nebo automaticky, formát času, časové pásmo a letní čas.

5. INACTIVE STANDBY (Přepnutí do pohotovostního režimu v případě nepoužívání)
 Nastavte čas, po kterém se zařízení automaticky vypne v pohotovostním režimu.



17

ICD2200 / Návod k obsluze

6. LANGUAGE (Jazyk)
 Změňte to podle svých preferencí.

7. FACTORY RESET (Obnovení výrobních nastavení)
 Obnovení výrobních nastavení obnoví všechna uživatelská nastavení na výchozí hodnoty, 

takže se ztratí čas a datum, konfigurace sítě a předvolby. Aktuální verze softwaru ICD2200 
se však zachová.

8. SOFTWARE UPDATE (Aktualizace softwaru)
 Čas od času mohou být vytvořeny aktualizace softwaru s opravami chyb a/nebo dalšími 

funkcemi. Můžete je buď zkontrolovat manuálně, nebo nastavit ICD2200 pro pravidelnou 
automatickou kontrolu (toto je výchozí nastavení). Pokud se zjistí novější dostupný software, 
zobrazí se dotaz, zda chcete pokračovat v aktualizaci. Pokud souhlasíte, nový software se 
stáhne a nainstaluje. Po aktualizaci softwaru se zachovají všechna uživatelská nastavení.

 POZNÁMKA: Před spuštěním aktualizace softwaru se ujistěte, zda je ICD2200 připojeno ke 
stabilnímu síťovému napájení. Odpojením napájení během aktualizace může dojít k trvalému 
poškození zařízení.

9. SOFTWARE UPGRADE (Instalace softwaru)
 Nainstalujte software prostřednictvím počítače

10. SETUP WIZARD (Průvodce nastavením)
 Spuštění průvodce nastavením

11. INFORMATION (Informace)
 Zobrazení verze firmwaru a ID rádia.

12. PRIVACY POLICY (Zásady ochrany osobních údajů)
 Zobrazení informací o zásadách ochrany osobních údajů

13. BACKLIGHT (Podsvícení displeje)
 Úprava jasu displeje v pohotovostním režimu a zapnutém režimu.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Chyba Řešení
Zařízení se nezapne. Zkontrolujte, zda je síťový adaptér správně připojen.

Automatické vypnutí 
zařízení.

Vzhledem k požadavkům ErP2 a ochraně životního prostředí se 
zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu, když se 
déle než 15 minut nepřehrává žádná hudba.

Není slyšet žádný zvuk. 1. Zapněte zvuk, protože může být ztlumený.
2. Zvyšte hlasitost.
3. Vytáhněte všechna připojená sluchátka nebo reproduktory z 

konektoru.
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Nelze vytvořit síťové 
připojení.

1. Zkontrolujte LAN kabel nebo funkci WLAN.
2. Zkuste nastavit IP adresu na zařízení.
3. Aktivujte funkci DHCP na routeru a znovu vytvořte připojení na 

zařízení.
4. V síti je aktivován firewall – nastavte příslušný program tak, aby 

byl možný přístup.
5. Restartujte router.

Nelze navázat WiFi 
připojení.

1. Zkontrolujte dostupnost WLAN sítě na routeru.
2. Umístěte zařízení blíže k routeru.
3. Ujistěte se, zda je heslo správné.

Nelze vytvořit kabelové 
připojení.

1. Zkontrolujte dostupnost LAN sítě na přístupovém bodě.
2. Znovu připojte nebo dokonce vyměňte LAN kabel.

Nenašla se žádná 
stanice.

1. Zkontrolujte síť a přístupový bod a bránu firewall.
2. Stanice nemusí být momentálně dostupná, zkuste to později 

nebo vyberte jinou stanici.
3. Propojení stanice se změnilo nebo stanice již nevysílá – 

požádejte o informace poskytovatele.
4. Odkaz na manuálně přidanou stanici není správný, zkontrolujte, 

zda je správný a zadejte jej znovu.

Syčení v režimu FM. Zkontrolujte/posuňte FM anténu nebo přesuňte rádio.

V režimu DAB nejsou 
dostupné žádné 
stanice/šumí/jsou 
přerušovány.

1. Přesuňte rádio.
2. Opětovně prohledejte pouze lokální stanice (vysoká intenzita).
3. Zkontrolujte místní pokrytí DAB.

Budík nefunguje. 1. Zapněte budík.
2. Kvůli nastavení hlasitosti viz řešení „Není slyšet žádný zvuk“.
3. Zdroj budíku byl nastaven na stanici, ale není k dispozici síťové 

připojení. Změňte zdroj budíku nebo překonfigurujte připojení.

USB zařízení nebo 
MP3 přehrávač nebyl 
zaznamenán.

1. Zkontrolujte, zda je USB zařízení nebo MP3 přehrávač správně 
připojen.

2. Některé USB pevné disky vyžadují externí napájení, ujistěte se, 
že je připojeno k napájení.

3. Ne všechny MP3 přehrávače lze načíst přímo na zařízení – 
použijte místo toho USB klíč.

NetRemote nezobrazuje 
ani se nepřipojuje k 
ICD2200

1. Znovu otevřete aplikaci.
2. Máte-li několik streamů z několika zařízení současně, může to 

způsobit selhání, restartovat ICD2200 a/nebo vaše zařízení.

Všechny ostatní 
neurčené případy.

ICD2200 může po určité době zpracovat velké množství údajů bez 
ohledu na to, v jakém režimu, způsobí to zamrznutí systému nebo 
poruchu. V případě potřeby restartujte ICD2200.

Normální funkce výrobku může být narušena silným 
elektromagnetickým rušením. Je-li tomu tak, jednoduše resetujte 
produkt a obnovte normální provoz podle návodu k obsluze. V 
případě, že nelze funkci obnovit, použijte výrobek na jiném místě.



19

Všechny ostatní 
neurčené případy.

Při používání v oblastech se silným rádiovým rušením může dojít 
k poruše zařízení. Zařízení bude opět správně fungovat, když už 
nebude rušení.

V prostředí s poruchou přenosové imunity může vzorek selhat. 
Automaticky se obnoví do normálu, když přestane narušení 
převáděné imunity.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení elektrickou energií : Používejte pouze dodaný síťový adaptér
Vstup napájení : 100 - 240 V~50/60 Hz
Výstup napájení : DC 7,5 V  1,5 A
DAB+ rozsah : Band III 174 - 240 MHz
FM rozsah : 87,5 – 108 MHz
Připojení : WiFi Dual režimy na podporu 2,4 GHz a 5 GHz WiFi 

systému
Audio výstupní výkon : 2 x 4 W RMS
Spotřeba v pohotovostním režimu 
s nastavením „Udržet síť v 
pohotovostním režimu“

: < 2 W

DOVOZCE A DISTRIBUTOR

SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
91701 Trnava
www.skstoreshop.sk
E-mail: obchod@skstore.sk

Tímto společnost prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.
Kopii prohlášení o shodě lze získat na výše uvedené adrese.

ICD2200 / Návod k obsluze



Informace pro užívatele k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou 
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi 
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, čož by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od 
místních úřadů nebo od svého prodejce.




