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Technické údaje 
 

Rádiový prijímač DAB, DAB+, FM 

CD mechanika áno 

Displej 3.0" (7,62 cm) LCD displej 

Konektivita USB (prehrávanie), Bluetooth V2.1 + EDR 

Bluetooth A2DPv1.2, AVRCPv1.0 

Bluetooth – frekvencia Bluetooth: 2.402 - 2.480 GHz 

Bluetooth – max. vysielací výkon 4dBm (EIRP) 

Napájanie 12 V DC, 1.0 A 

Spotreba el. energie Prevádzka: max 12 W, Úsporný režim: do 1 W 

Frekvencia: 
DAB/DAB+: 174-240 MHz 

FM: 87,5 – 108 MHz 

Vstupy / výstupy 
DC napájanie, Analóg audio výstup 3,5 mm 

jack, konektor pre aktualizáciu, USB 

Pamäť pre obľúbené 

predvoľby: 
DAB/DAB+: 30, FM: 30, Internet: 30 

Jazyky menu 
Anglický, Dánsky, Francúzsky, Nemecký, 

Taliansky  

Obsah balenia 
Rádio DR1550CBT, Stručný návod, Napájací 

adaptér 

Rozmery (ŠxVxH): 33 x 15 x15 cm 

Hmotnosť: 2,3 kg 
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Ovládacie prvky 

Predný panel zariadenia 

1. Predvoľby 1-4 

2. Tlačidlo [VYPNUTÉ/ZAPNUTÉ] 

3. Tlačidlo [PAMäŤ] 

4. Tlačidlo [MENU/NASTAVENIE] 

5. Tlačidlo [STLMIŤ] 

6. Tlačidlo [INFO] 

7. Tlačidlo [SPäŤ]  

8. Tlačidlo [REŽIM] 

9. Tlačidlo 

[NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ 

10. CD prehrávač 

11. Tlačidlo Stop 

12. Tlačidlo Späť / Pretoč späť 

13. LCD displej 

14. Tlačidlo Prehrávanie/Pauza 

15. Tlačidlo Ďalšia skladba / Pretoč vpred 

16. Tlačidlo CD: Vysunúť / Vložiť 

Zadný panel zariadenia 

17. DC IN – vstup pre napájací adaptér 

18. Vstup pre slúchadlá 

19. Prípojka USB 

20. Prípojka pre aktualizácie 

21. Teleskopická anténa 
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Štruktúra menu 
Hlavné menu 

 DAB 

o Zoznam staníc 

o Automatické vyhľadávanie staníc 

o DRC 

 DRC silno / málo / vypnuté 

o Premazanie zoznamu 

o Nastavenie 

 FM 

o Nastavenie vyhľadávania 

 Len stanica so silným signálom 

 Všetky stanice 

o Nastavenie Audio 

 Všetko mono 

 Stereo ak je dostupné 

o Nastavenie 

 CD prehrávač 

o Náhodné prehrávanie 

o Opakované prehrávanie 

 Vypnuté 

 Jedna skladba 

 Všetky skladby 

 Adresár 

o Nastavenie 

 USB 

o Náhodné prehrávanie 

o Opakované prehrávanie 

 Vypnuté 

 Jedna skladba 

 Všetky skladby 

 Adresár 
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 BLUETOOTH 

o Odpojiť / Pripojiť 

o Zhoršené spojenie 

o Nastavenie 

 Nastavenie 

o Nastavenie uspania 

o Nastavenie budenia 

 Budík 1 / Budík 2 

o Opakované budenie 

o Nastavenie času 

 Nastavenie Dátumu / Času 

 Automatická aktualizácia 

 DAB 

 FM 

 Ľubovoľne 

 Zakázané 

 Formát času 

 Formát dátumu 

o Nastavenie jasu 

 Prevádzka 

 Nízky / Vysoký / Stredný 

 Stand-by 

 Nízky / Vysoký /Stredný 

o Jazyk 

o Továrenský reset 

o Aktualizácia SW 

o Verzia SW 
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Vážený zákazník, 

zakúpením internetového rádia Hama ste získali kvalitní produkt, ktorý 

odpovedá súčasnému stavu vývoja a spĺňa náročné technologické aj funkčné 

požiadavky. 

Venujte prosím pozornosť informáciám obsiahnutých v tomto návode, 

zoznámia Vás so zakúpeným zariadením a jeho funkciami.  

Dúfame, že budete s naším produktom spokojný a že Vám bude dlho a 

spoľahlivo slúžiť. 

O tomto návode 

Tento návod na použitie je dôležitou súčasťou internetového rádia DR1550CBT 

(naďalej v texte označované ako „zariadenie“), poskytuje dôležité informácie o 

podmienkach použitia, bezpečnosti, zapojení a prevádzke zariadenia. 

Návod na použitie by mal byť kedykoľvek dostupný obsluhe zariadenia. Každý 

kto používa toto zariadenie, by mal byť oboznámený s informáciami 

obsiahnutých v tomto návode. Návod majte vždy po ruke, v prípade potreby ho 

predajte ostatným užívateľom súčasne so zariadením. 
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Vysvetlenie varovaní a poznámok 

Návod obsahuje nasledujúce formy upozornení: 

   !    NEBEZPEČENSTVO 

Varovanie tohto typu varuje pred priamym ohrozením zdravia. 

Upozorňuje na situácie, ktoré môžu viesť k vzniku vážnych zranení, alebo 

smrti. 

 Dodržaním inštrukcií predídete možným vážnym zraneniam či smrti. 

 

   !    VAROVANIE 

Varovanie tohto typu varuje pred priamy nebezpečenstvom. 

Upozorňuje na situácie, ktoré môžu viesť k vzniku zranení, alebo škodám na 

majetku. 

 Dodržaním inštrukcií predídete možným zraneniam, alebo 

materiálnym škodám. 

 

POZNÁMKA 

 V poznámkach sú uvedené ďalšie užitočné informácie pre 

zaobchádzanie so zariadením. 

2. Obsah balenia 
Zariadenie je štandardne dodávané s nasledujúcim príslušenstvom: 

 Digitálne a internetové rádio DR1550CBT 

 Sieťový adaptér 

 Rýchly návod 
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3. Bezpečnosť 
 Zariadenie je určené na súkromné použitie v domácnostiach. 

 Nepoužívajte výrobok v bezprostrednej blízkosti kúrenia, iných 

zdrojov tepla alebo na priamom slnku. 

 Chráňte zariadenie pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím. 

Nepoužívajte zariadenie v miestach so zvýšenou vlhkosťou. 

 Ako každé iné elektrické zariadenie ho držte mimo dosah detí. 

 Nenechajte deti hrať sa s rádiom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať 

deti. 

 Nepoužívajte výrobok na miestach, kde nie je dovolené používať 

elektroniku. 

 Buďte ohľaduplný. Hlasitým počúvaním môžete rušiť alebo obťažovať 

Vaše okolie. 

 Zariadenie nenechajte spadnúť na zem a chráňte ho pred pádom 

a silnými otrasmi. 

 Používajte len originálny napájací adaptér. Pripájajte ho len do siete 

vyhovujúcej jeho parametrom. 

 Obalový materiál držte mimo dosah detí, nebezpečenstvo udusenia. 

 Obalový materiál likvidujte podľa miestnych predpisov. 

 Do zariadenia nezasahujte. Zásahom do zariadenia stratíte nárok na 

záruku. 

   !    NEBEZPEČENSTVO úrazu elektrickým prúdom 
Nebezpečenstvo smrti / úrazu elektrickým prúdom. 

Styk so živými časťami zariadenia môže viesť k smrteľnému zraneniu. 

Dodržujte nasledujúce bezpečnostné predpisy, zamedzíte rizikám súvisiacich 

s elektrickým prúdom: 

 Používajte len napájacie adaptéry dodané spolu so zariadením. Použitím 

iného adaptéru môžete zariadenie poškodiť. 

 Nepoužívajte zariadenie, ak je prívodný kábel adaptéru, adaptér, alebo 

napájací konektor poškodený. 

 V žiadnom prípade nerozoberajte kryt napájacieho adaptéru. Pri styku 

s odkrytými časťami napájacieho adaptéru hrozí nebezpečenstvo úrazu 

elektrickým prúdom. 

 



 

Digitálne rádio DR1550CBT 11 sd 

 

4. Poznámky pred spustením 
POZNÁMKA 

 Anténu vždy celkom vytiahnite. 

 Pre optimálny príjem odporúčame vertikálne vyrovnanie antény. 

Vyskúšajte rôzne polohy antény pre nájdenie optimálneho príjmu 

signálu. 

 

5. Uvedenie do prevádzky 

5.1. Rádio - Pripojenie a spustenie 

Zapojte sieťový adaptér do zásuvky na Rádiu – pozícia 1. 

Zapojte sieťový adaptér do zásuvky. Zásuvka by mala byť vždy ľahko prístupná 

a musí spĺňať technické parametre vyhovujúce použitému adaptéru. Napájacie 

napätie 100 V až 240 V. V niektorých krajinách budete potrebovať sieťový 

adaptér do zásuvky. Vhodné príslušenstvo môžete nájsť na webu www.hama.sk. 

   !    NEBEZPEČENSTVO 

 Zariadenie pripájajte len do siete, ktorá spĺňa špecifikáciu uvedenú 

výrobcom. 

 Zásuvka musí byť ľahko prístupná. 

 Ak používate rozbočovač na zásuvke, uistite sa, že celkový súčet 

príkonu pripojených zariadení neprekračuje kapacitu zásuvky. 

 Zásuvka musí vždy zostať ľahko prístupná. 

 Ak plánujete rádio dlhšiu dobu nepoužívať, odpojte ho od siete. 

Ak pripojíte zariadenie do siete, prebehne inicializácia zariadenia a zobrazí sa 

úvodné menu s ponukou výberu jazyka a je spustený sprievodca inštaláciou. 
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5.2. Všeobecné poznámky 

POZNÁMKY k použitiu 

 Pri prechádzaní menu a výbere potvrdenia YES / NO, je aktuálna 

položka vysvietená. 

 V ponukách, kde sa vykonáva voľba medzi viacerými položkami 

(napr. Jazyk – Language, Aktualizácia – Update, atď.), je aktuálna 

voľba indikovaná znakom *. 

Ovládacie prvky 

 Výber medzi položkami v menu vykonáte otáčaním otočného ovládača 

NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ. 

 Potvrdenie výberu položky vykonáte stlačením otočného ovládača 

NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ. 

 Niektoré ponuky sú prístupné priamo pomocou dedikovaného tlačidla, 

ďalší pohyb v nich vykonávate opäť pomocou otočného ovládača 

NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ.. 

Nastavenie hlasitosti 

 Hlasitosť je možné upravovať pomocou otočného ovládača 

NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ. 

 Pomocou tlačidla MUTE /  (5) môžete rádio okamžite stlmiť a 

ďalším stlačením opäť uviesť na pôvodnú hlasitosť. 

Zadanie hesla, hľadaného výrazu atď. 

 Pomocou otočného ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ 

môžete otáčaním vyberať jednotlivé písmena a stlačením ich potvrdíte. 

 Pre opravu vyberte BKSP a potvrďte, posledné zadané písmeno bude 

vymazané. 

 Pre zrušenie zadania vyberte CANCEL. 

 Ak máte zadaný vstup, vyberte OK a potvrďte pre dokončenie. 

Ďalšie informácie 

Stlačením tlačidla INFO (6) zobrazíte ďalšie informácie. Zobrazené informácie 

sa odvíjajú od aktuálneho vybraného režimu, zvolenej stanice, súboru, atď. 

 Description = popis: aktuálna stanica, program, obsah... 
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 Genre = žáner: žáner zvolené stanice. 

 Bit-rate: aktuálny dátový tok. 

 Channel informantion: informacie o médiu 

 Current time: aktuálny čas 

 Today´s date: dnešný dátum 

Vypnutie / Zapnutie / Pohotovostný režim 

 Stlačením otočného ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ -/+ 

zapnete, alebo uvediete rádio do pohotovostného režimu. 

 Pre úplné vypnutie zariadenia ho odpojte od napájania (zo zásuvky). 

6. Hlavná ponuka (main menu / modes) 
Do hlavného menu sa dostanete stlačením tlačidla "menu", alebo výberom 

pomocou otočeného ovládača. 

Hlavné menu obsahuje nasledujúce režimy prevádzky rádia, popísané ďalej v 

samostatných kapitolách: 

7. DAB 

8. FM 

9. CD prehrávač 

10. Vonkajší vstup – USB 

11. Bluetooth 

12. Odložené vypnutie 

13. Budík 

14. Nastavenie 

Prepínanie medzi jednotlivými režimami môžete vykonávať cyklicky stlačením 

tlačidla "mode". 
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7. DAB/DAB+ 
Rádio vie prijímať na všetkých obvyklých digitálnych kanáloch v pásme od 174 

MHz do 240 MHz (Pásmo III, kanály 5A-13F). 

Pre voľbu príjmu digitálneho vysielania stlačte opakovane tlačidlo MODE - 

REŽIM, pokým sa na displeji nezobrazí „DAB Radio“. 

7.1. Vyhľadávanie / Automatické vyhľadávanie 

Automatický scan DAB frekvencií prehľadá celé pásmo a uloží zoznam 

dostupných staníc v abecednom poradí. 

Ak sa v zozname objaví pred názvom stanica „?“, znamená to, že skôr uložená 

stanica nebola pri poslednom prehľadávaní nájdená. 

Pri prvom spustení príjmu DAB vykoná rádio automatický scan na všetkých 

dostupných frekvenciách, na displeji sa zobrazuje „Scanning...“ a priebeh 

vyhľadávania.  

Ak chcete vyvolať nové vyhľadanie, stlačte:  

 Stlačte tlačidlo MENU/NASTAVENIE (4) 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „Scan“ 

 Potvrďte stlačením NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) 

 Počkajte na dokončenie vyhľadávania. 

 Teraz sa Vám zobrazia všetky dostupné stanice. 

7.2. Zoznam staníc 

Zoznam staníc vysielajúcich v DAB pásme môžete zobraziť dvoma spôsobmi: 

 Ak máte už nejakú stanicu naladenú, stačí pre zobrazenie zoznamu staníc 

otočiť ovládačom NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9). 

 Výber potvrdíte stlačením NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9). 

 Rádio spustí prehrávanie automaticky. 
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POZNÁMKY k použitiu 

 Zoznam staníc obsahuje všetky stanice, ktoré boli nájdené pri 

poslednom vyhľadávaní. Opakované vyhľadávanie staníc je popísané 

v kapitole 7.1 Vyhľadávanie / Automatické vyhľadávanie. Kvalita 

príjmu staníc závisí na mnohých faktoroch, ako je počasie, 

umiestnenie a orientácia antény. Ak nie je stanica v zozname staníc k 

dispozícií, môžete skúsiť zmeniť orientáciu antény alebo umiestnenie 

rádia. Stanice, ktoré nie sú k dispozícií, môžete zo zoznamu staníc 

odstrániť, podľa popisu v kapitole 7.3: Úprava zoznamu staníc. 

 

7.3. Úprava zoznamu staníc 

Pre odstránenie zoznamu staníc, ktoré už nie je možné naladiť postupujte takto: 

 Stlačte tlačidlo MENU/NASTAVENIE (4) 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „Prune invalid“ 

 Potvrďte stlačením NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) 

Ak potvrdíte voľbu „YES“, dôjde k odstráneniu všetkých aktuálne 

nedostupných staníc zo zoznamu. 

POZNÁMKY k použitiu 

 Pre udržanie aktuálneho zoznamu staníc, odporúčame zoznam 

pravidelne aktualizovať pomocou automatického vyhľadávania staníc 

(viď kapitola 7.1 Vyhľadávanie / Automatické vyhľadávanie). 

 

7.4. Obľúbené stanice (Presets) 

Rádio Vám umožňuje si uložiť do zoznamu obľúbených až 30 staníc. 

7.4.1. Uloženie na tlačidlovú pozíciu predvoľby 1-4 

 Nalaďte stanicu, ktorú chcete pridať do zoznamu obľúbených. 

 Po naladení stanice pridržte jedno z tlačidiel predvolieb 1-4, tlačidlo 

podržte po dobu cca 3 sekúnd, než sa na displeji zobrazí potvrdenie 

„Preset 1-4“ – podľa stlačeného tlačidla. 

 Počas prehrávania uloženej stanice sa zobrazuje symbol na pravom 

okraji displeja. 
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7.4.2. Vyvolanie uloženej stanice pomocou predvoľby 1-4 

 Pre vyvolanie uloženej stanice stlačte príslušné tlačidlo predvoľby 1-4. 

7.4.3. Uloženie stanice do obľúbených 1-30 

 Nalaďte stanicu, ktorú chcete pridať do zoznamu obľúbených. 

 Stlačte a podržte tlačidlo PAMäŤ (3) 

Po troch sekundách sa zobrazí zoznam obľúbených staníc. 

 Otáčaním ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) vyberte 

jednu z 30 pozícií. 

 Stlačením tlačidla NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) stanicu 

uložíte. Uloženie je potvrdené „Preset 1-30 stored“ 

7.4.4. Vyvolanie stanice z obľúbených 

 Stlačte na krátko tlačidlo PAMäŤ (3) 

Zobrazí sa zoznam obľúbených staníc. 

 Otáčaním ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) vyberte 

jednu z 30 staníc. 

 Stlačením tlačidla NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) stanicu 

vyberiete. 

POZNÁMKA 

Zoznam obľúbených staníc nemôžete vymazať, ak chcete uložiť inú stanicu, 

jednoducho nahraďte niektorú zo stávajúcich staníc postupom popísaným 

vyššie. 

7.5. DRC – Kontrola dynamického rozsahu 

Niektoré rádiostanice využívajú funkciu DRC – Dynamic Range Control – 

Kontrola dynamického rozsahu, ktorá stráži hlasitosť vysielania. Ak dôjde 

počas vysielania k náhlemu skokovému zvýšeniu, alebo stíšeniu hlasitosti, 

funkcia automaticky upraví hlasitosť na nastavenú úroveň. 

Vaše rádio umožňuje tri nastavenia pre funkciu DRC: 

DRC high - silno: 

Rádio môže výrazne zredukovať dynamiku hudobných titulov. 

DRC low - málo: 

Rádio môže čiastočne zredukovať dynamiku hudobných titulov. 
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DRC off - vypnuté: 

Rádio nezasahuje do nastavenia hlasitosti. Týmto nastavením sa funkcia DRC 

deaktivuje. 

Pre nastavenie funkcie: 

 Stlačte tlačidlo MENU/NASTAVENIE (4)  

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „DRC“ 

 Potvrďte stlačením NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) a vyberte 

požadované nastavenie. 

7.6. Radenie staníc 

Vo východiskovom nastavení rádio triedi stanice podľa abecedy. Môžete taktiež 

triediť podľa sily signálu alebo druhu. 

Pre nastavenie funkcie: 

 Stlačte tlačidlo MENU/NASTAVENIE (4) 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „Station order“ 

 Potvrďte stlačením NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) a vyberte 

požadované nastavenie: „alphanumeric“ – abecedné radenie, 

„Ensemble“ – druh, „Valid“ – dostupné. 

8. FM 
Pro spustenie FM rádia: 

Vyberte režim „FM rádio“  stláčaním tlačidla (REŽIM) (M). 

 

Stanice, ktoré vysielajú doplnkové textové informácie budú na displeji označené 

ikonou RDS (Radio Data System). 

Stlačením tlačidla INFO (6) tieto informácie zobrazíte. 

8.1. Nastavenie citlivosti vyhľadávania 

Nastavenie citlivosti vyhľadávania umožňuje zvoliť, či majú byť stanice s 

nízkou intenzitou signálu počas automatického vyhľadávania ignorované.  

Pre nastavenie funkcie: 

 Stlačte tlačidlo MENU/NASTAVENIE (4) 
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 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „Scan setting“ 

 Potvrďte stlačením NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) 

 Ak chcete, aby sa vyhľadávanie zastavilo len na staniciach s vysokou 

intenzitou signálu, vyberte len silné stanice. V opačnom prípade sa 

vyhľadávanie zastaví na každej zachytenej stanici. 

POZNÁMKA 

Vo východiskovom nastavení je vybraná voľba "Strong stations only" – len 

silný signál. 

 

8.2. Ladenie 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) spusťte 

prehľadávanie. 

 Rádio zastaví vyhľadávanie a spustí prehrávanie, ak naladí stanicu. 

 Stlačením NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) budete pokračovať 

vo vyhľadávaní. 

8.3. Obľúbené stanice (Favourites) 

Rádio Vám umožňuje si uložiť do zoznamu obľúbených až 30 staníc. 

8.3.1. Uloženie na tlačidlovú pozíciu predvoľby 1-4 

 Nalaďte stanicu, ktorú chcete pridať do zoznamu obľúbených. 

 Po naladení stanice pridržte jedno z tlačidiel predvolieb 1-4, tlačidlo 

podržte po dobu cca 3 sekúnd, než sa na displeji zobrazí potvrdenie 

„Preset 1-4“ – podľa stlačeného tlačidla. 

 Počas prehrávania uloženej stanice sa zobrazuje symbol na pravom 

okraji displeja. 

 . 

8.3.2. Vyvolanie uloženej stanice pomocou predvoľby 1-4 

 Pre vyvolanie uloženej stanice stlačte príslušné tlačidlo predvoľby 1-4. 

8.3.3. Uloženie stanice do obľúbených 1-30 

 Nalaďte stanicu, ktorú chcete pridať do zoznamu obľúbených. 
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 Stlačte a podržte tlačidlo PAMäŤ (3) 

Po troch sekundách sa zobrazí zoznam obľúbených staníc. 

 Otáčaním ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) vyberte 

jednu z 30 pozícií. 

 Stlačením tlačidla NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) stanicu 

uložíte. Uloženie je potvrdené 

  „Preset 1-30 stored“ 

8.3.4. Vyvolanie stanice z obľúbených 

 Stlačte na krátko tlačidlo PAMäŤ (3) 

Zobrazí sa zoznam obľúbených staníc. 

 Otáčaním ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) vyberte 

jednu z 30 staníc. 

 Stlačením tlačidla NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) stanicu 

vyberiete. 

POZNÁMKA 

Zoznam obľúbených staníc nemôžete vymazať, ak chcete uložiť inú stanicu, 

jednoducho nahraďte niektorú zo stávajúcich staníc postupom popísaným 

vyššie. 

8.4. Nastavenie audia 

Pri niektorých staniciach so zlým príjmom signálu je možné mierne zlepšiť 

kvalitu tým, že vyberiete monofónne prehrávanie. 

Pre nastavenie funkcie: 

 Stlačte tlačidlo MENU/NASTAVENIE (4) 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „Audio setting“ 

 Potvrďte stlačením NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) a vyberte 

preferované nastavenie. 
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9. CD Prehrávač 
Rádio obsahuje CD prehrávač, ktorý je možné použiť na prehrávanie CD diskov 

(zvukové disky CD, disky CD-R, disky CD-RW, disky MP3 atď.). 

9.1. Vloženie / Vytiahnutie CD 

POZNÁMKA 

Uistite sa, že disk (CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD a pod.) na sebe nemá prach, 

špinu, nečistoty, alebo škrabance. V opačnom prípade môže počas prehrávania 

dôjsť k poruche, alebo nie je možné spustiť prehrávanie. Nikdy nepoužívajte 

silu k vloženiu alebo vysunutiu disku. Mohlo by dôjsť k poškodeniu disku 

alebo prehrávača. 

 

POZNÁMKA 

Berte na vedomie, že pri veľmi vysokej hlasitosti môže prehrávanie disku CD 

poskočiť alebo preskočiť skladbu. 

 

POZNÁMKA 

8 cm CD disky (obvyklý formát CD-singlov v deväťdesiatych  rokoch) alebo 

iné špeciálne formáty, ktoré sa líšia v priemere alebo tvare od štandardného 

CD, nie je možné prehrať. Nepokúšajte sa vložiť také disky! Môže dôjsť 

k poškodeniu mechaniky prehrávača. 

 

Pre výber CD prehrávača: 

 Vyberte režim „CD mode“  stláčaním tlačidla (REŽIM) (M). 

 Tlačidlom VYSUNÚŤ / VLOŽIŤ (16) otvorte CD mechaniku. 

 Ak je potrebné, vyberte CD disk z mechaniky. 

 Vložte opatrne CD disk do mechaniky. 

 Tlačidlom VYSUNÚŤ / VLOŽIŤ (16) zavriete CD mechaniku. 

9.2. Ďalšie funkcie 

 Tlačidlom PREHRÁVANIE / PAUZA (14) spustíte prehrávanie, pozastavíte 

prehrávanie. 

 Tlačidlom STOP (11) zastavíte prehrávanie. 
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 Tlačidlom ĎALŠIA SKLADBA / PRETOČ (15) prejdite na nasledujúcu 

skladbu. Pridržaním budete pretáčať v rámci skladby vpred. 

 Tlačidlom SPäŤ / PRETOČ (12) prejdite na predošlú skladbu. Pridržaním 

budete pretáčať v rámci skladby späť. 

10. Externý vstup - USB 
 Pripojte externé úložisko (Flash disk, externý HDD) do USB portu 

rádia. 

 Externé úložisko by malo byť naformátované na FAT16, alebo FAT32. 

 Pomocou voľby v menu, alebo: 

 stláčaním tlačidla (REŽIM) (M) vyberte režim USB. 

 Rádio zobrazí na displeji adresárovú štruktúru so súbormi. Pomocou 

ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) vyberte súbor, ktorý 

chcete prehrať. 

11. Bluetooth 
Svoje ďalšie zariadenie (napríklad telefón, tablet, PC) môžete spárovať s rádiom 

pomocou technológie Bluetooth a použiť ho ako prehrávacie zariadenie. 

Prehrávanie môžete ovládať priamo na Vašom zariadení. Môžete tiež nastaviť 

hlasitosť na rádiu. 

POZNÁMKA - Bluetooth® 

 Skontrolujte, či  vaše mobilné zariadenie (smartphone, tablet PC atď.) 

disponuje Bluetooth. 

 Pozor, dosah Bluetooth je max. 10 metrov, a to bez prekážok, ako napr. 

steny, osoby a pod. 

 Pripojenie môže byť rušené inými zariadeniami Bluetooth® v blízkosti. 

 Rádio je možné naraz pripojiť len k jednému zariadeniu. 

 Upozorňujeme, že kompatibilita závisí na podporovaných profiloch 

Bluetooth® a na použitých verziách Bluetooth®. (viď: Technické údaje, 

návod na použitie používaného zariadenia) 

 Stláčaním tlačidla (REŽIM) (M) vyberte režim Bluetooth. 
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11.1. Spárovanie zariadení Bluetooth® 

 Uistite sa, že je na Vašom zariadení aktivované pripojenie Bluetooth®. 

 Opakovaným stlačením tlačidla (REŽIM) (M) aktivujte v rádiu režim 

Bluetooth®. 

 Otvorte nastavenie Bluetooth® v zariadení a počkajte, pokým sa na 

zozname nájdených zariadení Bluetooth® nezobrazí DR1550CBT. 

 V prípade potreby spusťte vyhľadávanie zariadenia Bluetooth® na 

Vašom zariadení. 

 Zvoľte DR1150CBT a počkajte, pokým nebude rádio uvedené ako 

pripojené (connected) v nastavení Bluetooth® Vášho zariadenia. 

 Vaše zariadenie je tiež zobrazené ako pripojené na displeji rádia. 

 Spustenie a ovládanie prehrávania zvuku vykonávajte pomocou 

ovládacích prvkov Vášho zariadenia. 

POZNÁMKA - Bluetooth® heslo 

 Niektoré zariadenia vyžadujú heslo pre pripojenie. 

 Ak vaše zariadenie požaduje heslo pre pripojenie k rádiu, zadajte 0000. 

11.2. Automatické párovanie zariadenia Bluetooth® 

Zariadenia, ktoré už boli raz spárované s rádiom, sa automaticky uložia do 

pamäti rádia. 

POZNÁMKA – zhoršené spojenie 

 Po úspešnom prvom pripojení medzi rádiom a prístrojom sa ďalšie 

spojenie nadviaže už automaticky. Ak pripojenie Bluetooth® nie je 

automaticky obnovené, skontrolujte nasledujúce: 

 V nastavení Bluetooth® Vášho zariadenia skontrolujte, či je pripojené 

DR1550CBT. 

 Ak tomu tak nie je, zopakujte kroky uvedené v kapitole Spárovanie 

zariadení Bluetooth®. 

 Skontrolujte, či je Vaše zariadenie a rádio vzdialené menej než 10 

metrov. Ak nie, prisuňte ich bližšie. 

 Skontrolujte, či dosah narušujú prekážky. Ak áno, presuňte zariadenie 

bližšie k sebe. 
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11.3. Ukončenie spojenia Bluetooth® 

 Uistite sa, že ste v režime Bluetooth. 

 Stlačte tlačidlo MENU/NASTAVENIE (4) 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „Terminate connection“ – ukončiť spojenie. 

 Potvrďte stlačením NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) voľbou 

„Yes“. 

12. Sleep - odložené vypnutie 
Rádio je vybavené funkciou odloženého uspania, kedy po uplynutí nastaveného 

času prejde do pohotovostného režimu. 

 Stlačte tlačidlo MENU/NASTAVENIE (4) 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „Main menu“, a potvrďte stlačením. 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „Sleep“ , a potvrďte stlačením. 

 Otáčaním ovládača nastavte čas, a potvrďte stlačením. 

 Ak je funkcia aktívna, zobrazuje sa na displeji symbol „ZzZz“. 

13. Budíky 
Rádio s dvoma nezávislými budíkmi.  

13.1. Nastavenie budíka 

Pre prístup k nastaveniu budíkov: 

 Stlačte tlačidlo MENU/NASTAVENIE (4) 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „Main menu“, a potvrďte stlačením. 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „Alarms“ , a potvrďte stlačením. 

Alarm 1 aj Alarm 2 sa nastavujú rovnako. V menu vyberte alarm, ktorý chcete 

nastaviť a stlačte NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9). 
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Zapnutie budíka: Mode 

Možnosti: vypnuté „Off“, denné budenie „Daily“, jednorázové „Once“, 

v pracovných dňoch „Weekdays“, alebo cez víkend „Weekends“. 

Čas: Time 

Nastavte čas budenia, najprv hodinu a potom minúty. 

Režim: Mode 

Výber spôsobu budenia: "Buzz" – bzučiak, "DAB", alebo "FM". 

Stanice: Preset 

Ak ste ako zdroj budenia vybrali DAB / FM, máte teraz na výber zo zoznamu 

svojich 30 obľúbených staníc ("Favourites"), prípadne z naposledy počúvaných 

"Last listened". 

Hlasitosť: Volume 

Nastavenie hlasitosti alarmu. Hlasitosť sa nastavuje pre režim budíka zvlášť, nie 

je závislá na poslednej nastavenej hlasitosti. 

Uloženie: Save 

Teraz potvrďte nastavenie budíka. 

POZNÁMKA 

 Pre zaistenie správneho času budenia (napríklad v prípade výpadku 

napájania) odporúčame mať zapnutú automatickú aktualizáciu času. 

13.2. Zapnutie/Vypnutie budíka 

 Budík je aktívny v momente kedy potvrdíte nastavenie uložením 

"Save". 

 Budík vypnete nastavením voľby "Mode" na "Off". 

13.3. Zastavenie budíka / odložené budenie 

 Spustený budík zastavíte stlačením tlačidla VYPNUTÉ/ZAPNUTÉ(2). 

 Pre aktiváciu funkcie opakovaného budenia pri spustenom budíku 

stlačte tlačidlo NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) 

 Budík sa vypne a po uplynutí nastaveného časového intervalu (5/10 

minút) sa znovu aktivuje. 
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14. Nastavenie 
Všetky nastavenia funkcií rádia môžete vykonávať v menu "System settings". 

14.1. Čas / Dátum (Time/Date) 

Pre nastavenie času: 

 Stlačte tlačidlo MENU/NASTAVENIE (4) 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „System settings“, a potvrďte stlačením. 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „Time/Date“, a potvrďte stlačením. 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „Auto update“, a potvrďte stlačením. 

Aktualizácia prostredníctvom DAB/FM 

Aktualizácia prostredníctvom vysielania v sieťach FM / DAB / DAB + môžete 

získať aktuálny čas aj dátum v podstate kedykoľvek, vďaka tomu získate vždy 

správny časový údaj aj po výpadku napájania. Nastavenie budíkov tak zostane 

aj v prípade výpadku napájania zachované. 

Bez Aktualizácie (No Update) 

Zadajte manuálne dátum vo formáte DD-MM-RRRR. 

Nastavenie času a dátumu (Time/Date settings) 

Zadajte manuálne dátum vo formáte DD-MM-RRRR a čas vo formáte hh:mm 

pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ. 

Nastavenie formátu času (Format) 

Vyberte medzi 12 a 24 hodinovým cyklom. 

14.2. Jazyk (Language) 

Pre výber jazyka: 

 Stlačte tlačidlo MENU/NASTAVENIE (4) 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „System settings“, a potvrďte stlačením. 
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 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdete na 

ponuku „Language“, a potvrďte stlačením. 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) vyberte 

Vami preferovaný jazyk – dostupné jazyky:  Český, Anglický, Dánsky, 

Holandský, Nemecký, Fínsky, Francúzsky, Taliansky, Nórsky, Poľský, 

Portugalský, Slovenský, Španielsky, Švédsky, Turecký. 

 Vybraný jazyk je označený symbolom: *. 

14.3. Továrenský reset (Factory Reset) 

Pre reset do továrenského nastavenia: 

 Stlačte tlačidlo MENU/NASTAVENIE (4) 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „System settings“, a potvrďte stlačením. 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „Factory reset“, a potvrďte stlačením. 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) potvrďte 

voľbu YES. 

 Zrušenie vykonajte voľbou NO, alebo stlačením tlačidla Späť. 

   !    VAROVANIE 

 Reset do továrenského nastavenia môže pomôcť vyriešiť niektoré 

problémy a poruchy. 

 Všetky uložené nastavenia (konfigurácie siete, zoznam obľúbených, 

nastavení ekvalizéru atď.) budú pri resete do továrenského nastavenia 

stratené. 

14.4. Aktualizácia softvéru (Software update) 

Vylepšenie a nové funkcie sa neustále vyvíjajú pre softvér používaný v našich 

rádiách k vyriešeniu možných chýb, rozšíreniu rozsahu funkcií a podobne. 

Odporúčame, aby ste do rádia vždy nainštalovali všetky dostupné aktualizácie. 

 Stlačte tlačidlo MENU/NASTAVENIE (4) 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „System settings“, a potvrďte stlačením. 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „Software update“, a potvrďte stlačením. 
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 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „Automatic updates“ – automatická aktualizácia a zvoľte 

YES (Áno – odporúčané nastavenie). 

 Vyberte voľbu „Check now“ pre okamžitú kontrolu. 

   !    VAROVANIE 

 Pred stiahnutím softvéru sa uistite, že je zariadenie dobre pripojené 

k elektrickej sieti. 

 Výpadok napájania počas inštalácie novej verzie môže viesť 

k poškodeniu zariadenia. 

 

14.5. Informácie (Info) 

Pre zobrazenie informácií o aktuálnej verzii  SW a ďalších podrobnostiach 

rádia:  

 Stlačte tlačidlo MENU/NASTAVENIE (4) 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „System settings“, a potvrďte stlačením. 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „Info“, a potvrďte stlačením. 

POZNÁMKA 
Ak potrebujete pomoc zákazníckej podpory, nachystajte si údaje o verzii softvéru. 

Problémy so zariadením sú často riešené prostredníctvom aktualizácie softvéru a Váš 

dotaz môže byť vyriešený porovnaním Vašej softvérovej verzie s poslednou dostupnou 

verziou. 

Ak sú k dispozícii aktualizácie, nájdete ich na adrese www.hama.com s príslušným 

číslom výrobku alebo označením rádia. 

Pokyny k aktualizácii môžete stiahnuť v sekcii „na stiahnutie“. 

 

14.6. Podsvietenie (Backlight) 
Úroveň podsvietenia je možné nastaviť pre jednotlivé prevádzkové režimy: 

Zapnuté (Operation Mode) / Pohotovostný režim (Standby Mode) 

 Stlačte tlačidlo MENU/NASTAVENIE (4) 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „System settings“, a potvrďte stlačením. 

 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) prejdite na 

ponuku „Backlight“, a potvrďte stlačením. 

http://www.hama.com/
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 Pomocou ovládača NAVIGÁCIA/ENTER/HLASITOSŤ (9) vyberte 

požadované úrovne podsvietenia a potvrďte stlačením. 

POZNÁMKA 

Úroveň jasu podsvietenia má priamy vplyv na spotrebu energie. 

15. Starostlivosť a údržba 
 Tento výrobok čistite len mierne navlhčenou handričkou, ktorá 

nepúšťa vlákna a nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. 

 Ak nebudete výrobok po dlhšiu dobu používať, prístroj vypnite a 

odpojte ho od napájania. Skladujte ho na čistom, suchom mieste bez 

priameho slnečného žiarenia. 

16. Záručne podmienky 
Hama GmbH & Co. KG nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo záruku za škody 

vzniknuté neodbornou inštaláciou, montážou alebo neodborným použitím 

výrobku alebo nedodržaním návodu na použitie a/alebo bezpečnostných 

pokynov. 

17. Servis a zákaznícka podpora 
Viac informácií a produktovú podporu pre SR zaisťuje: 

HAMA Slovakia spol. s r.o.  

Bratislavská 87, 902 01 PEZINOK  

Telefón +421 33 6481185 

www.hama.sk 

  

http://www.hama.sk/
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18. Pokyny k likvidaci 
  

Po zavedení európskych smerníc 2012/19 / EU a 2006/66 / EU do 

vnútroštátneho právneho systému platí nasledujúce: Elektrické a elektronické 

prístroje a batérie nesmú byť likvidované s domácim odpadom. Spotrebitelia sú 

povinní podľa zákona vracať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako 

batérie, po skončení ich životnosti verejným zberným miestam zriadených pre 

tento účel alebo miesto predaja. Podrobnosti k tomu odpovedajú národné 

zákony príslušnej krajiny. Tento symbol na výrobku, v návode na použitie alebo 

v balení označuje, že výrobok podlieha týmto predpisom. Recykláciou, 

opätovným použitím materiálov alebo iných foriem využitia starých zariadení / 

batérií významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia 

19. Prehlásenie o zhode 
Týmto firma Hama GmbH & Co. KG potvrdzuje, že 

tento prístroj odpovedá základným požiadavkám a 

ostatným relevantným predpisom smernice 2014/53/ 

EU. Plný text prehlásenia o zhode nájdete na internetových 

stránkach www.hama.com. 
 

 

 

 


