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Vážený zákazník, 

 

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. 

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo 

škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme. 

 
 

  Dôležité bezpečnostné pokyny  

• Pred použitím si prečítajte všetky pokyny. 

• Aby ste zabránili požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb, neponárajte 
kábel, elektrické zástrčky ani zariadenie do vody alebo iných kvapalín. 
• Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám. Zariadenie sa používa v miernom podnebí. 

• Použitie prídavných zariadení, ktoré neodporúča výrobca spotrebiča, môže spôsobiť požiar, 
úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb. 
• Neotvárajte jednotku tak, že ste odstránili časti krytu. Nepokúšajte sa opraviť zariadenie. 
Akékoľvek opravy alebo servis by mal vykonávať len kvalifikovaný personál. 
• technické práce môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Výrobok nesmie byť otvorený 
alebo zmenený. Komponenty nemôže užívateľ opraviť. Výrobca nie je zodpovedný za 
akékoľvek rádiové alebo televízne rušenie spôsobené neoprávnenými zmenami. 
• Zariadenie nie je hračka. Nedovoľte deťom hrať sa s ním. Nikdy nenechajte deti vkladať 
cudzie predmety do zariadenia. 
• Nikdy nečistite povrch prístroja rozpúšťadlami, riedidlami, čistiacimi prostriedkami alebo 
inými chemickými výrobkami. Namiesto toho použite mäkkú, suchú handričku alebo mäkkú 
kefu. 
• Uložte si tieto pokyny. 

 

 
Malé objekty: Udržujte malé predmety (napr. Skrutky, montážny materiál, pamäťové karty 

atď.) A obaly mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom hrať sa s fóliou. Nebezpečenstvo udusenia! 

 
Preprava zariadenia: Uschovajte si originálny obal. Ak chcete získať dostatočnú ochranu 

zariadenia pri preprave, dajte ho späť do pôvodného obalu. 

 
Čistenie povrchu: Nepoužívajte žiadne prchavé kvapaliny, čistiace prostriedky a podobne. 

Používajte čistú suchú handričku. 
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Položka 10030588, 10030589 

Connect CD 
Internet-Rádio + FM, DAB +, BT, CD prehrávač 

Displej 
 

Dátový prenos 

TFT 2.8“, 320x240px 

WLAN (bezdrôtový IEEE 802.11b / g / n) 
BT (BT 4.0, podporuje A2DP, AVRCP) 

Šifrovanie 
 

Streaming 

Podporované formáty 
prehrávania (Streaming / USB) 

CD prehrávač 

WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS 

UPnP, DLNA 

MP3 (do 320 kb / s), WMA (do384 kb / s), WAV (do 

1536 mbit / s), AAC / AAC + (do 96 kHz, 24 bitov) 

podporuje CD-ROM, CD-R, CVD-RW 

Podporované formáty prehrávania CD-DA, MP3, WMA (bis 48 kHz, 384kbps) 

DAB/DAB+ pásmo III (174.928 - 239.200 MHz) 

FM 87.5 - 108.0 MHz (+ RDS) 

  Technické dáta  
 

 

 
Napájanie adaptér 16V DC, 2250mA (für Netz 100-240V AC, 50/60Hz) 

Napájanie RC 2 x AAA (1,5V) batéria 

Spotreba energie Pohotovostný režim <1W 

Sieťový pohotovostný režim <6W 

Výstupný výkon 2 x 15W RMS 

prípojky Slúchadlá (3,5mm), USB (Playback only), AUX-vstup (3,5mm), 

DC-in 

Rozmery / hmotnosť 350 x 105 x 250mm (dxvxh) / 3,7 kg 

 

Dodávka Zariadenie, adaptér AC / DC, diaľkové ovládanie, 
užívateľská príručka 
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Zadný panel 

  Opis výrobku  

Predný panel 
 

 

 

1 vstup CD 

2 IR snímač 

3 displej 

4 vstup AUX 

5 Slúchadlá výstup 

6 Ovládacie tlačidlá a multifunkčné tlačidlo 

7 Anténa DAB / FM 

8 Sieťový vypínač 

9 DC in 

10 port USB 

11 Port aktualizácie softvéru (USB) 
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  Používanie: Prvé kroky  

Diaľkové ovládanie: Vloženie batérií 

Pomocou palca stlačte kryt priestoru pre batérie a vytiahnite ho. Vložte dve batérie typu AAA 
do priestoru pre batérie, pričom dbajte na správnu polaritu, ako je uvedené na vnútornej 
strane. 
Upozornenie: Nebezpečenstvo výbuchu batérie pri vložení nesprávneho typu. 

 

 
Pripojte sieťový zdroj 

Pripojte napájací adaptér na zadnú časť zariadenia Connect CD a zapojte ho do elektrickej 
zásuvky. 

 

 

Nastavte bezdrôtovú sieť 

 
Uistite sa, že ste nastavili bezdrôtovú sieť a máte bezpečnostné heslo WEP, WPA alebo WPA2, 

aktivujte spojenie. 

Môžete tiež použiť funkciu WPS (WiFi Protected Setup) pre jednoduché párovanie medzi 

sieťovým zariadením a jednotkou. Skontrolujte, či sú kontrolky na sieťovom zariadení v 

správnom stave. 
 

Pri prvom použití sa systém spýta, či chcete spustiť Sprievodcu 

inštaláciou. 

Ak chcete pokračovať v inštalácii, vyberte položku YES. Podrobnosti 

o Sprievodcovi budú vysvetlené 

nižšie. Po výbere možnosti NO sa na ďalšej obrazovke zobrazí 

otázka, či chcete spustiť sprievodcu po ďalšom zapnutí jednotky. 

Zariadenie sa automaticky pripája k sieti, ktorá bola nastavená pri poslednom zapnutí rádia. 

Ak chcete zmeniť sieť, zadajte Nastavenie systému na konfiguráciu príslušného pripojenia. 

Zdieľanie hudby z počítača: Na zdieľanie hudobných súborov z počítača sa na počítači 

vykonávajú tieto kroky: 

 

 
• Pripojte počítač k sieti. Uistite sa, že jednotka je zapnutá a pripojená k rovnakej sieti. 
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• Otvorte platformu UPnP Windows Media Player (11 alebo novší). Alternatívne, iné 

platformy alebo servery ako napríklad Windows Media Connection. 

• Umožnite zdieľať vaše médiá s bezdrôtovým LAN Internet Radio, čo je názov zariadenia 

pre streamovanie hudby. Pridajte zvukové súbory a priečinky, ktoré chcete zdieľať do 

knižnice médií. 
 

Základné informácie o uvedení do prevádzky 

Zapnutie / vypnutie 

 
Stlačením tlačidla POWER I / O zapnite zariadenie. Stlačte a podržte pre vypnutie (do 
pohotovostného režimu). 

 
Sprievodca počiatočným spustením / nastavením 

Pri prvom spustení sa systém spýta, či chcete spustiť Sprievodcu inštaláciou. Ak chcete 

pokračovať, vyberte položku YES. Podrobné informácie o sprievodcovi nastavením 

nájdete v príslušnej časti nižšie. Po výbere NO, sa na ďalšej obrazovke spýta, či chcete 

spustiť sprievodcu pri ďalšom spustení zariadenia 

Connect CD sa automaticky pripája k sieti, ktorá bola predtým nastavená a to každom 

zapnutí. V prípade, že chcete zmeniť sieť, zadajte Nastavenie systému na konfiguráciu 

zodpovedajúceho pripojenia. 

 
 

Prechádzanie menu a zoznamov 

Všetky menu a možnosti (tu: výber a potvrdenie ÁNO / NIE, hlavné menu) sú dostupné 

cez multifunkčné tlačidlo (OK / NAVIGÁCIA / HLASITOSŤ). Otáčaním tlačidla prejdite cez 

menu. Stlačením potvrďte zvolenú možnosť / položku zoznamu. Stlačením tlačidla BACK 

sa vrátite späť na poslednú zobrazenú vrstvu ponuky. Môžete tiež použiť tlačidlá so 

šípkami na diaľkovom ovládači namiesto otočenia multifunkčného gombíka. 

 
 

Nastavenie hlasitosti 

Otočte NAVIGÁCIA / OK / HLASITOSŤ (keď sa nezobrazujú žiadne menu / zoznamy). 

Prípadne použite tlačidlo VOL +/- na diaľkovom ovládači. 
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Hlavné menu 

Po zapnutí CONNECT CD sa zobrazí hlavné menu. Odtiaľ môžete pristupovať k hlavným 

funkciám: internetové rádio, FM rádio, prehrávač médií, rádio DAB, AUX, BT, Spotify, 

nastavenia. Použite multifunkčný gombík a vyberte požadovanú funkciu. 

 

 

  Systémové nastavenia  

Sprievodca nastavením 
 

• Čas / dátum: Formát zobrazenia: Vyberte čas a 12 alebo 24 ako formát času. 

• Čas / dátum / Automatická aktualizácia: Čas a dátum je možné aktualizovať ručne 

alebo automaticky z DAB, FM alebo siete. Automatická aktualizácia pracuje s dátami 

odosielanými cez DAB, FM alebo Internet. Hodiny sa aktualizujú iba keď je zariadenie v 

zodpovedajúcom režime, preto je najlepšie zvoliť režim, ktorý používate pravidelne. DAB a FM 

použijú čas zo signálov vysielaných rádiovými prenosmi. Internet používa časový signál 

odoslaný z portálu internetového rádia v akomkoľvek režime s pripojením na internet. 

 

Časové pásmo, denné svetlo 

• Nastavte časové pásmo. Ak vaša krajina využíva letný čas a je práve leto, zapnite možnosť 

letný čas. 

• Manuálna aktualizácia: Ak vyberiete možnosť Žiadnu aktualizáciu, sprievodca vás vyzve, aby 

ste nastavili čas a dátum manuálne. Dátum a čas sú zobrazené ako dd-mm-rrrr a hh: mm. 

Aktívna hodnota sa zobrazí ako blikajúca. Nastavte každú hodnotu pomocou navigačného 

tlačidla alebo </> na diaľkovom ovládači. Po nastavení tejto hodnoty stlačte tlačidlo na 

navigačné tlačidlo alebo OK (SCAN) na diaľkovom ovládači pokračujte v nastavovaní s ďalšou 

hodnotou. 
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Internet 

Toto zariadenie je kompatibilné so všetkými súčasnými sieťovými protokolmi a šifrovaním 

vrátane WPS. Ak je dostupná nechránená sieť, spojenie sa vytvorí automaticky. 

• Sieťová oblasť: vyberte oblasť vašej polohy zo zoznamu. 

• Štandardná šifrovaná sieť: pomocou navigačného kolieska alebo smerových tlačidiel na 

diaľkovom ovládaní presuňte kurzor a zadajte heslo. Stlačte OK na potvrdenie. Zobrazí sa 

heslo v hornej časti obrazovky. 

• Šifrované siete WPS: Šifrované siete WPS sú v zozname označené. Použite jednu z možností 

pre pripojenie: 

• Zadajte heslo WPS: zadajte heslo WPS, ako je vysvetlené v predchádzajúcej časti. 

• Stlačte tlačidlo WPS: zobrazí sa výzva na stlačenie tlačidla pripojenia (tlačidlo WPS) na 

routery. Vykoná sa vyhľadávanie siete pripravenej na pripojenie a vytvorí sa spojenie. 

• Zadajte kód PIN: prístroj generuje 8-miestny kód, ktorý musí byť zadaný do routera alebo 

prístupového bodu. 

• Dokončenie nastavenia: zariadenie sa pokúsi pripojiť k sieti. Ak spojenie zlyhá, vráťte sa na 

predchádzajúcu obrazovku. Prosím skúste znova. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ekvalizér 

K dispozícii sú rôzne režimy ekvalizéra: normálne, tiché, jazzové, rockové, filmy, klasické, 

popové a novinky. K dispozícii je aj ekvalizér, ktorý vám umožňuje nastaviť basy a výšky. 

 

Internet 

Sprievodca pripojením k internetu: vyhľadajte identifikátor SSID a pripojte ho zadaním 

hesla WEP / WPA alebo vyberte iný typ pripojenia a autentifikácie (Push / Pin / Skip) na 

pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN. 

 

PBC: Vyberte položku PBC a prejdite priamo na konfiguráciu pomocou tlačidiel. 
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Zobrazenie nastavení (Zobrazenie / Nastavenia): zobrazenie informácií o aktuálne 

pripojenej sieti: aktívne pripojenie, MAC adresa, oblasť W-LAN, DHCP, SSID, adresa IP, 

maska podsiete, adresa brány, primárna a sekundárne DNS. 

Oblasť W-LAN: vyberte príslušnú oblasť, aby ste dosiahli čo najlepšie spojenie. 

Manuálne nastavenie: Vyberte si medzi bezdrôtovými a káblovými sieťami a aktivujte / 

deaktivujte Dynamic Host Konfiguračný protokol (DHCP) 

Sieťový profil: prístroj si zapamätá posledné 4 bezdrôtové siete, do ktorých bol pripojený 

a pokúsi sa 

aby sa automaticky spojil s jednou z nich, ak sa nájdu. Tu uvidíte zoznam uložených sietí. 

Neželané siete môžete odstrániť ich výberom a potvrdením odstránenia. 

Udržiavať pripojenie k sieti: povoľte túto možnosť, aby sa v pohotovostnom režime 

zariadenie pripojilo k WiFi. To umožňuje, aby zariadenie bolo pripravené na prehrávanie 

DLNA aj v pohotovostnom režime. 

 
 
 

Čas / Dátum 

Nastavte čas manuálne alebo využite automatickú aktualizáciu, časový formát, časové 
pásmo a denné svetlo. 

Jazyk 

Predvoleným jazykom je angličtina. Zmeňte to podľa svojich predstáv. 

 

Továrenský reset 

Výber továrenských nastavení obnoví všetky používateľské nastavenia na predvolené 

hodnoty, takže čas a dátum, konfigurácia siete a predvoľby sa stratia. Súčasná verzia 

softvéru jednotky je však zachovaná, rovnako ako aj registrácia na internetovom rádio 

portáli. obľúbené položky internet rádia sú zachované, pokiaľ znova neregistrujete vaše 

zariadenie s iným účtom na webovej stránke portálu. 

 

Aktualizácia softvéru 

Z času na čas môžu byť dostupné softvérové inovácie s opravenými chybami a / alebo 

ďalšími funkciami. Aktualizácie môžete skontrolovať manuálne, alebo nastaviť jednotku, 

aby pravidelne a automaticky kontrolovala dostupné aktualizácie (to je predvolené 

nastavenie). Ak je dostupný nový softvér, zobrazí sa otázka, či chcete pokračovať s 

aktualizáciou. Ak súhlasíte, nový softvér sa stiahne a nainštaluje. Po aktualizácii softvéru 

sú všetky používateľské nastavenia zachované. 

POZNÁMKA: Pred spustením upgradu softvéru skontrolujte, či je zariadenie zapojené do 

stabilného hlavného sieťového pripojenia. Odpojenie napájania počas aktualizácie môže 

zariadenie trvalo poškodiť. 
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Zobrazenie verzie firmvéru a ID rádia. 

Info 

 

Podsvietenie 

Môžete zmeniť podsvietenie každého prostredia (zapnutie alebo pohotovostný režim) na 

vysoké, stredné alebo nízke. Môžete upraviť časový limit, po ktorom sa rádio prepne na 

úroveň podsvietenia v pohotovostnom režime, v prípade že žiadne tlačidlá neboli použité. 

 
 

 

  Internetové rádio  

Pomocou tohto zariadenia môžete prijímať a prehrávať tisíce rozhlasových staníc a podcastov 

z celého sveta cez širokopásmové internetové pripojenie. Keď vyberiete internetové rádio, 

jednotka sa priamo skontaktuje s Frontier Silicon Internet Radio portálom (ktorý je 

podporovaný v-tuner) na získanie zoznamu staníc. 

Keďže zoznam staníc je dodávaný prostredníctvom webového portálu (Frontier Silicon  

Internet Radio Portal), je k dispozícii iba keď je k dispozícii stabilné internetové pripojenie. 

Menu a podmenu sa môžu z času na čas mierne meniť. 
Stlačením tlačidla PLAY / PAUSE naladíte aktuálne zvolenú stanicu. 

 
Posledná počúvaná stanica 

Keď sa reštartuje režim internetového rádia, je vybraná posledná počúvaná stanica. Ak chcete 

vybrať inú, nedávno použitú stanicu, vstúpte do tohto menu. Najnovšie stanice sa zobrazujú v 

hornej časti zoznamu. 

 

Zoznam staníc 

Prezrite si internetové vysielanie, ktoré sa organizuje do rôznych kategórií, Miesto, Žáner, 

Populárne a Nové. Môžete tiež nájsť stanicu vyhľadávaním podľa kľúčového slova. 

 
 

Informácie o prehrávanej stanici 

Počas prehrávania streamu sa na obrazovke zobrazí jeho názov a popis. Ak chcete zobraziť 

ďalšie informácie, stlačte. Po každom stlačení sa zobrazí ďalšia sada informácií, prejdite cez 

názov / popis, žáner / umiestnenie, sila signálu, kodek / vzorkovacia frekvencia, prehrávací 

buffer a dnešný dátum. 

 
 

Obľúbené 

Obľúbené položky sú uložené prostredníctvom internetového rozhlasového portálu a sú k 

dispozícii prostredníctvom všetkých registrovaných rádií na rovnakom účte. Predtým, ako je 

možné použiť obľúbené položky, musí byť rádio zaregistrované prostredníctvom internetového 

rádiového portálu. 
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Ak chcete zaregistrovať svoj prístroj, vyberte Zoznam staníc> Pomocník> Získať prístupový 

kód, čím získate jedinečný prístupový kód portálu (Nezamieňajte prístupový kód portálu s ID 

rádia v nastaveniach systému.) 

Navštívte www.wifiradio-frontier.com. Ak sa jedná o vašu prvú návštevu portálu, 

zaregistrujte nový účet a zadajte nasledujúce informácie: 

 
• prístupový kód 
• Vaša emailová adresa 
• heslo 
• rádiový model. 

 
Ak už máte účet a chcete pridať ďalšie rádio, prihláste sa do svojho účtu a vyberte položku 

Moje 
predvoľby> Pridať ďalšie Wi-Fi rádio. 

Po zaregistrovaní rádia na portáli môžete okamžite počúvať obľúbené položky internetového 

rádiá a funkcie pridaných staníc. Ak chcete stanicu uložiť ako obľúbenú, stlačte a podržte 

tlačidlo OK, kým sa na displeji nezobrazí "Obľúbené pridané". Stanica sa zobrazí vo 

východiskovom zozname obľúbených staníc. 

 

Moje pridané stanice 

 

Aj keď internetový rádio portál obsahuje tisíce staníc, možno budete chcieť počúvať 

nedostupné stanice. Môžete pridať svoj vlastný portál. 

 
 

Prednastavenia 

 

Predvoľby sú uložené v rádiu a nemôžu byť prístupné z iných rádií. 

Ak chcete uložiť predvoľbu internetového rádia, stlačte a podržte tlačidlo "Predvoľba", kým sa 

na displeji nezobrazí obrazovka Uložiť predvoľbu. Vyberte jednu z 10 predvolieb, ak chcete 

uložiť aktuálne prehrávanú stanicu. Ak chcete vybrať predvoľbu, stlačte tlačidlo "Predvoľba" a 

potom vyberte jednu z uvedených prednastavených staníc. Keď je prednastavená stanica 

prehrávaná, ukazuje Pn (P1, P2 atď.) v spodnej časti obrazovky. "P1" až "P10" na diaľkovom 

ovládači slúžia na prehrávanie predvolieb 1-10. 

Poznámka: Pre použitie prednastavenej pamäte v režimoch Internet Radio, DAB a FM 

postupujte rovnako. 

 

 

 
 
 

  Spotify Connect  

Služba Spotify Connect umožňuje prehrávať aplikáciu Spotify prostredníctvom domácich 

reproduktorov alebo televízora pomocou aplikácie Spotify. 

Na používanie Spotify Connect budete potrebovať účet Spotify Premium. Ak ho nemáte, 

prejdite na stránku http: // www. spotify.com/freetrial pre bezplatnú skúšobnú verziu. 
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• Pridajte reproduktory do siete Wi-Fi (podrobnosti nájdete v návode na používanie 
výrobku). 
• Zapnite aplikáciu Spotify na telefóne, tablete alebo počítači pomocou rovnakej siete Wi-Fi, 
ako je uvedené vyššie. 
• Prehrajte skladbu v programe Spotify a stlačte "DISPLEJOVÉ ZARIADENIA". 
• Vyberte reproduktory a vaša hudba sa začne prehrávať nahlas. 

Viac informácií o nastavení a používaní Spotify Connect nájdete na adrese www.spotify.com/ 

connect Softvér Spotify je predmetom licencií od tretích strán, ktoré nájdete tu: http:// 

www.spotify.com/connect/thirdparty-licence. 

 

  Prehrávač zvukových súborov  

Režim hudobného prehrávača prehrá zvukové súbory vo formáte MP3, WMA, WAV, AAC alebo 

FLAC formát z miestneho počítača alebo z USB kľúča. 

 
Ak už prehrávate hudobný súbor, môžete stlačiť tlačidlo "Späť" na diaľkovom ovládači, rýchlo 

sa vrátite na poslednú navštívenú vrstvu menu. 

 
Môžete použiť šípky pre prehrávanie predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby. 

Stlačte a podržte tlačidlá pre rýchly posun dopredu alebo dozadu. Stlačte pre prehrávanie 

alebo pozastavenie. 

 
 

 

Zdieľané médiá 

Ak ste nastavili zdieľané médium, mali by ste vidieť záznam pozostávajúci z <názov 

počítača>: <Zdieľané médium >. Ak máte viac ako jedno zdieľané médium, sú uvedené 

alternatívy. Vyberte zdieľané médiá, ktoré chcete prehrávať. 

Od tohto momentu sa menu otvárajú zo zdieľaného mediálneho servera. Prvé menu je 

zoznam typu médií, napríklad Hudba, Video, Obrázky a Zoznamy skladieb. Jednotka môže 

prehrávať iba hudbu a zoznamy skladieb. 

K dispozícii je aj vyhľadávacia funkcia, ktorá nájde zadanú položku podobne ako vyhľadávanie 

na internete. Z hudby sú k dispozícií mnohé spôsoby výberu skladieb vrátane žánru, 

interpreta, albumu, skladateľa a hodnotenia. Po nájdení skladby, ktorú chcete prehrať, stlačte 

na diaľkovom ovládači navigačné tlačidlo alebo ENTER. Krátkym stlačením okamžite spustíte 

prehrávanie skladby. 

 
 

Prehrávanie USB 

Od tohto bodu sa menu zobrazuje zo zložiek na zariadení USB. Prehliadanie priečinkov sa 

realizuje pomocou navigačného tlačidla a tlačidla "Späť" alebo šípok na diaľkovom ovládači. 

Na displeji sa zobrazí priečinok a súbor (nie nevyhnutne názvy skladieb). Po nájdení skladby, 

ktorú chcete prehrať, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo alebo OK (SCAN). Krátke 

stlačenie spustí okamžité prehrávanie. 

33 

http://www.auna.de/
http://www.spotify.com/
http://www.spotify.com/connect/thirdparty-licence


www.auna.de 
 

Opakovanie / náhodné prehrávanie 

Môžete nastaviť opakovanie skladieb alebo ich prehrávanie v náhodnom poradí. Stlačte 

tlačidlo SHUFFLE / REPEAT na diaľkovom ovládači pre zapnutie / vypnutie funkcie 

opakovania. Stlačte a podržte tlačidlo SHUFFLE / REPEAT na zapnutie / vypnutie náhodnej 

funkcie. 

Počas prehrávania skladby sa na obrazovke zobrazí skladba a interpret. K dispozícii je tiež 

ukazovateľ priebehu s číslami pre uplynulý a celkový čas. V spodnej časti obrazovky je ikona 

UPnP alebo USB v závislosti od typu zdroja. Ďalšie informácie získate stlačením tlačidla 

MENU / INFO. 

Po každom stlačení tlačidla MENU / INFO sa zobrazí ďalšia sada informácií s položkami: 

skladba / interpret/ ukazovateľ priebehu / čas, album, kodek / vzorkovacia frekvencia, buffer 

prehrávania a dnešný dátum. 

Cover albumu skladby z hudobného servera je podporovaný, kým cover albumu z USB nie je 

podporovaný. 

 

 

 

  DLNA Streaming (DMR)  

Zdieľaná hudba v sekcii 5.5.1 je spôsob prehrávania hudby z Connect CD. Ide o ďalší spôsob, 

ako prehrávať hudbu na Connect CD, pričom nie je potrebné ovládať zariadenie priamo. 

Môžete zdieľať hudobné súbory z počítača, mobilného telefónu Android alebo tabletu a priamo 

používať počítač, mobilné zariadenia s Androidom, tablet alebo iPhone / iPad na ovládanie 

prehrávania hudby na Connect CD. Jednoducho ide o DLNA streaming. 

 
Ovládanie na počítači 

Požiadavky na systém PC pre DLNA sú 

Windows 7 a Windows Prehrávač médií 

12. Nastavenie ako uvedené nižšie: 

Najprv zdieľajte médiá na počítači s 

Connect CD: Ovládací panel> Sieť a 

internet> 

Centrum sietí a zdieľania> možnosti 

streamovania médií. 
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Otvorte program Windows Media Player 

a povoľte "Povoliť diaľkové ovládanie 

môjho prehrávača ". 

 
 
 

 
 
 
 

 
Pravým tlačidlom kliknite na ľubovoľnú 

hudbu v knižnici a vyberte Prehrať na 

Connect CD. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Objaví sa okno prehrávača hudby so 

streamovanou hudbou. 
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Kontrola na zariadení Smartphone / Tablet 

Môžete vyhľadávať a inštalovať bezplatné alebo komerčné aplikácie DLNA zo služby Google 

Play alebo Apple Store, pomocou mobilného zariadenia Android, tabletu alebo zariadenia 

iPhone / iPad. 

Odporúča sa používať program BubbleUPnP v mobilných zariadeniach Android, tabletoch 

alebo zariadeniach iPhone / iPad. Postup pre zdieľanie Hudby v aplikácii je nasledujúci: 

Vyberte možnosť Connect CD ako prehrávač. Vyberte hudobný server a vyberte hudbu. 

POZNÁMKA: Niektoré aplikácie pravdepodobne nepodporujú streamovanie hudby z iPhone / 

iPod, ale iPhone / iPod je stále možné používať na ovládanie streamingu hudby z iných 

serverov. Niektoré aplikácie môžu povoliť prehrávanie hudby pre viaceré prehrávače v 

rovnakom čase. Niektoré aplikácie môžu vytvoriť zoznam skladieb, ak si zvolíte niekoľko 

skladieb. Prečítajte si pokyny k softvéru alebo Aplikácii, ktorú používate, aby ste mohli 

využívať streaming DLNA v prípade potreby. 

 

 

  DAB  

Režim DAB prijíma vysielanie digitálneho rádia DAB / DAB + a zobrazuje informácie o stanici, 

streamovaní a skladbách.. 

 

Skenovanie staníc 

Keď prvýkrát zvolíte režim DAB rádia alebo ak je zoznam staníc prázdny, Connect CD 

automaticky skenuje, aké stanice sú k dispozícii. Možno budete musieť spustiť skenovanie 

manuálne a aktualizovať zoznam staníc kvôli jednému z nasledujúcich dôvodov: 

 
• Z času na čas sa môžu zmeniť dostupné stanice. 

• Ak príjem nebol dobrý v prípade pôvodného skenovania, môže to mať za následok prázdny 
alebo neúplný zoznam dostupných staníc. 
• Ak máte slabý príjem niektorých staníc možno budete chcieť zobraziť iba stanice s dobrým 
signálom. Ak chcete spustiť skenovanie manuálne, vyberte položku Úplné vyhľadávanie. Ak 
chcete skenovať iba stanice s dobrým signálom, vyberte Local sken. 

Po dokončení skenovania sa na rádiu zobrazí zoznam dostupných staníc. Ak chcete odstrániť 

stanice, ktoré sú uvedené, ale nie sú k dispozícii, vyberte Prune Invalid. 

Otáčaním navigačného tlačidla zobrazíte zoznam staníc a stlačením ich vyberiete. Po výbere 

sa stanica prehrá a obrazovka zobrazuje informácie o stanici, skladbe alebo vysielaní. 
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Prednastavenia 
Ak chcete uložiť predvoľbu DAB, stlačte a podržte tlačidlo P, kým sa na displeji nezobrazí 
obrazovka Uložiť predvoľbu. Vyberte jednu z 10 predvolieb na uloženie aktuálne prehrávanej 
stanice. 

Ak chcete vybrať predvoľbu, krátko stlačte tlačidlo P, potom vyberte jednu z uvedených 
predvolených staníc. Keď je prednastavená stanica prehrávaná, zobrazuje sa * n (* 1, * 2 
atď.) v pravom dolnom rohu obrazovky. 1 až 10 na diaľkovom ovládači slúžia na prehrávanie 
prednastavenej stanice 1-10. 

 
Informácie o prehrávanej stanici 

Počas prehrávania streamu sa na obrazovke zobrazuje jeho názov a informácie DLS (Dynamic 
Label Segment) čo poskytuje informácie v reálnom čase, ako je názov programu, názov 
skladby a kontaktné detaily. Stereo vysielania je označené ikonou v hornej časti obrazovky. 
Ak chcete zobraziť ďalšie informácie, stlačte tlačidlo MENU / INFO. 

Po každom stlačení sa zobrazí ďalšia sada informácií, ktoré sa pohybujú na obrazovke“ DLS 
text, typ programu, názov / frekvencia súboru, intenzita signálu / chybovosť, rýchlosť štartu / 
kodek / kanály a dnešný dátum. 

Nastavenia 
Kompresia dynamického rozsahu (DRC): Ak počúvate hudbu s vysokým dynamickým 
rozsahom v hlučnom prostredí, možno budete chcieť komprimovať audio dynamický rozsah. 
To spôsobuje, že tichšie zvuky sú hlasnejšie a hlasnejšie zvuky sú tichšie. DRC môžete  
zmeniť ako vypnuté, nízke alebo vysoké. 

Poradie staníc: Môžete si vybrať poradie zoznamu staníc DAB ako prehrávanie alfanumericky, 
po súboroch alebo platný zoznam. Súbor je skupina staníc, ktoré sa vysielajú spoločne v 
jednom súbore. Platný zoznamy prehráva platné stanice najskôr alfanumericky a potom  
mimo rozsahu zapamätaných staníc. 

 
 
 
 
 

  FM  

Režim FM prijíma analógové rádiové vlny z pásma FM a zobrazí informácie RDS (Radio Data 

System) o stanici a vysielaní. Ak chcete nájsť stanicu, stlačte navigačné tlačidlo alebo OK 

(SCAN) na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa frekvencia ako Connect CD skenuje pásmo FM. 

Alternatívne môžete manuálne naladiť a skenovať nahor alebo nadol frekvenčné pásmo 

stlačením a podržaním navigačného tlačidla resp. pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom 

ovládaní 

 

 

Prednastavenia 

Ak chcete uložiť predvoľbu stanice FM, stlačte a podržte tlačidlo P, kým sa na displeji 

nezobrazí obrazovka Uložiť predvoľbu. Vyberte jednu z 10 predvolieb na uloženie aktuálne 

prehrávanej stanice. Ak chcete vybrať predvoľbu, krátko stlačte tlačidlo P a potom vyberte 

jednu z uvedených predvolených staníc. Keď sa prednastavená stanica prehráva, zobrazuje * 

n (* 1, * 2 atď.) v pravom dolnom rohu obrazovky. 
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Informácie o prehrávaní 

Počas prehrávania streamu sa na obrazovke zobrazuje frekvencia, alebo ak sú k dispozícii 

informácie RDS, názov stanice a ďalšie informácie RDS, ako je názov programu, názov 

skladby a kontaktné údaje. Ak nie sú žiadne informácie k dispozícii, zobrazí sa len frekvencia. 

Stereo vysielania je označené ikonou v hornej časti. Na zobrazenie ďalších informácií o 

vysielaní stlačte tlačidlo MENU / INFO. Po každom stlačení sa zobrazuje ďalšia sada 

informácií, ktorá sa cyklicky mení text RDS a ďalší text RDS (typ stanice / programu), 

frekvencia a dnešný dátum. 

 
 

Nastavenia 

pomer signál- šum. Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania na zastavenie len na staniciach  

s dobrým signálom vyberte možnosť Áno len po zaregistrovaní silnej stanice. 

Nastavenia zvuku: všetky stereo stanice sú reprodukované stereofónne. Pri slabých  

staniciach to môže mať za následok zlý pomer signálu k šumu. Ak chcete prehrávať slabé 

stanice v režime mono, vyberte slabý príjem FM: Počúvať len mono a potom stlačte ÁNO. 

 
 
 

  BT  

V režime BT sa automaticky prepne do režimu párovania. Môžete zapnúť BT zariadenia BT 
a vyhľadať Connect CD na párovanie. Keď Connect CD čaká na párovanie, na spodku 
zariadenia je blikajúca ikona BT. Ak je párovanie úspešné, zaznie "pípanie" a ikona BT 
prestane neblikať. 
Ovládajte prehrávanie hudby z vášho zariadenia BT. 

Ak chcete zrušiť spárovanie s Connect CD, stlačte a podržte tlačidlo a vyberte možnosť BT 
disconnect (Odpojenie BT) alebo stlačte a podržte tlačidlo BT. 

 
 
 

 

  CD  

Vložte disk s potlačenou stranou smerom hore do slotu pre CD. Disk sa načíta automaticky. 

Jednotka skontrolujte typ disku CD a načíta zoznam skladieb. Na displeji sa zobrazí 

"Načítanie" a potom "Čítanie" keď sa informácie čítajú. Použite tlačidlá FOLDER UP / DOWN 

vyberte požadovanú položku disku MP3. Stlačením čísel môžete priamo prejsť na vybranú 

skladbu. Opakovaným stlačením tlačidla INFO zobrazíte ďalšie informácie (ak sú k dispozícii) 

na displeji. 
 

Opakovanie a náhodný výber 

 

Stlačte   alebo      na diaľkovom ovládaní pre opakované alebo náhodné prehrávanie. 

 

38 

http://www.auna.de/


www.auna.de 
 

Programovanie skladieb CD 

 
• Najprv zastavte prehrávanie. Stlačte P pre programovanie. 

• Nastavte prvú programovú stopu, pomocou tlačidla  alebo   vyhľadajte skladbu. 
Stlačte navigačné tlačidlo alebo OK (SCAN) na potvrdenie a nastavte ďalšiu programovú 
stopu. 
• Opakujte kroky. Po dokončení programovania stlačte P. 
• Stlačením spustíte prehrávanie naprogramovaných skladieb. 

Connect CD dokáže prehrávať disky CD-R / CD-RW vo formáte CD-DA, ktoré boli finalizované 

* po dokončení nahrávania. Môže sa stať, že niektoré disky CD-R / CD-RW nebudú prehrávať 
kvôli slabému záznamu a veľkej variácii kvality disku CD-R / CD-RW. 
* Finalizácia umožňuje prehrávanie diskov CD-R / CD-RW na prehrávačoch zvuku. Na disk, 
ktorý nebol finalizovaný sa môžu pridať informácie pomocou počítača, ale nemusí byť vždy 
možné ho prehrať. 

 

  AUX In  

Režim Aux in prehrá zvuk z externého zdroja, napríklad z MP3 prehrávača. Prehrávanie zvuku 
pomocou režimu Aux in: 

• Znížte hlasitosť na oboch prístrojoch a, ak je nastaviteľná, aj na zdroji zvuku. 
• Pripojte externý zdroj zvuku do konektora Aux k 3,5 mm stereo vstupu. 

• Buď stlačte tlačidlo MODE, kým sa na displeji nezobrazí AUX IN alebo v 
hlavnom menu vyberte možnosť AUX in. 
• Nastavte hlasitosť jednotky (a ak je to potrebné, zdroja zvuku) podľa potreby. 

 

  Spánok a budík  

Existujú dva všestranné alarmy, ktoré je možné odložiť a funkcia spánku, ktorá vypne systém 

pre nastavené obdobie. Každý alarm môže byť nastavený na spustenie v konkrétnom režime. 

Ak chcete nastaviť alebo zmeniť alarm, vyberte položku Alarmy v hlavnej ponuke. Vyberte 

číslo alarmu (1 alebo 2) a potom nakonfigurujte nasledujúce parametre: 

• Frekvencia: denne, raz, víkendy alebo dni v týždni, 
• Čas, 
• Režim: Alarm, Internet Radio, Spotify, DAB alebo FM, 
• Prednastavenia: Posledné počúvané 1-10, Prednastavenia 
• Hlasitosť: 0-20 

 
Ak chcete aktivovať nové nastavenia, prejdite nadol a vyberte možnosť Uložiť. Na obrazovke 

sa zobrazujú aktívne alarmy s ikonou vľavo dole. 

V nastavenom čase zaznie alarm. Ak ho chcete odložiť, stlačte ľubovoľné tlačidlo na jednotke 

alebo na diaľkovom ovládači okrem POWER / MODE. Môžete zmeniť čas odloženia. Rádio sa 

vráti do pohotovostného režimu na nastavený čas, pričom bliká ikona alarmu. Stlačte a 

podržte tlačidlo POWER / MODE alebo stlačte POWER na diaľkovom ovládači a vypnite alarm. 

 

 

 
39 

http://www.auna.de/


www.auna.de 
 

Sleep 

Ak chcete nastaviť časovač vypnutia, v hlavnom menu vyberte možnosť Spánok. Vyberte si z 

Sleep OFF, 15 MINS, 30 MINS, 45 MINS alebo 60 MINS. Po výbere doby spánku sa systém 

vráti do hlavnej ponuky. Stlačte a podržte tlačidlo MENU /INFO a vrátite sa na obrazovku 

Prehrávanie. 

 

  Ďalšie vlastnosti  

Slúchadlový konektor 

Connect CD je vybavené konektorom pre slúchadlá, aby ste mohli pokračovať v počúvaní 

hudby v rôznych prostrediach ako hlučné pozadie, alebo v priestoroch, kde sa vyžaduje ticho. 

Pred nasadením slúchadiel sa odporúča znížiť hlasitosť. Po nasadení slúchadiel zvýšte 

hlasitosť na požadovanú úroveň. 

 
NetRemote (UNDOK) 

Prístroj poskytuje funkciu NetRemote smartphone alebo tablet v systéme iOS alebo Android. 

Stiahnutím priradenej aplikácie s názvom UNDOK, môžete zobraziť všetky režimy Wifi rádio, 

Spotify Connect, Music Player, DAB, FM a AUX IN. Vyhľadajte UNDOK zo služby Google Play 

alebo Apple Store a nainštalujte ho do smartphonu alebo tabletu. Pred použitím aplikácie 

UNDOK sa uistite, že zariadenie a smartfón / tablet sú v rovnakej sieti WiFi. Spustite 

aplikáciu. Aplikácia sa inicializuje a vyhľadá Internet Radio v sieti. Klepnite na Internet Radio 

na pripojenie cez NetRemote. 

Po prístupe zariadenia smartphone / tablet k prístroju sa tieto automaticky pripoja pri 

opätovnom otvorení aplikácie. Na hlavnej stránke vyberte požadovaný režim. Potom môžete 

ovládať vybraný režim v zariadení smartphone / tablet a súčasne na displeji prístroja. 

Klepnutím na POWER prejdete do pohotovostného režimu. Opätovným klepnutím prejdete do 

režimu prevádzky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

http://www.auna.de/


www.auna.de 
 

USB alebo MP3 prehrávač 
nie je zistený 

• Skontrolujte, či je USB alebo prehrávač MP3 správne 
zapojený. 
• Niektoré USB pevné disky potrebujú externé napájanie, 
uistite sa že je pripojený k napájaniu. 
• Nie všetky MP3 prehrávače možno čítať priamo na 
zariadení - použite USB drive 

  Riešenie problémov  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
• Skontrolujte sieť, rovnako ako prístupový bod a bránu 
firewall. 
• Stanica nemusí byť v súčasnosti k dispozícii, skúste to znova 
neskôr alebo vyberte inú stanicu. 
• prístupový bod stanice sa zmení alebo stanica prestane 
vysielať - požiadajte poskytovateľa o informácie. 
• Odkaz manuálne pridanej stanice nie je správny, uistite sa, 
že je správny a znova zadajte. 

 
 
 
 

 
• Zapnite alarm 

• Z dôvodu nastavenia hlasitosti sa riaďte riešeniami "Bez 

zvuku". 

• Zdroj alarmu bol nastavený na stanicu, ale neexistuje sieťové 

pripojenie. Zmena zdroja alarmu alebo rekonfigurácia 

pripojenia 
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Zariadenie sa nezapne. Skontrolujte, či je napájací adaptér správne pripojený. 

 

Žiadny zvuk. 

• Zapnite zvuk, pretože môže byť stlmený 

• Zvýšte hlasitosť. 

• Vytiahnite všetky pripojené slúchadlá alebo reproduktory z 

konektora 

 

 
Pripojenie k sieti nie je 
možné 

• Skontrolujte kábel LAN alebo funkciu WLAN. 
• Pokúste sa nastaviť adresu IP v zariadení. 

• Aktivujte funkciu DHCP na routery a vytvorte opätovné 
spojenie na zariadení. 
• V sieti je aktivovaný firewall - nastavte príslušný program 
takým spôsobom, že je možný prístup. 
• Reštartujte router 

Bezdrôtové pripojenie 

nemôže byť uskutočnené 

• Skontrolujte dostupnosť siete WLAN na routery 
• Umiestnite zariadenie bližšie k routeru 
• Uistite sa, že je heslo správne. 

 

 
 

Nie je nájdená žiadna 
stanica. 

 

 
Šum v režime FM • Skontrolujte / presuňte anténu FM. Presuňte rádio. 

Žiadne stanice nie sú k 
dispozícii / Rušenie/ 
prerušovane v režime DAB. 

• Presuňte rádio. 
• Vyhľadajte iba lokálne stanice (vysoký signál). 
• Skontrolujte miestne pokrytie DAB. 

 

 
Alarm nefunguje. 
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  Pokyny k likvidácií  

Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku 

alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na 

základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste 

pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením 

správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym 

dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť 

dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o 

recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú  

a likvidačnú službu Vašej domácnosti. 

 

  Vyhlásenie o zhode  

Výrobca: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany 

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:  

2011/65/EU (RoHS) 

2014/53/EU (RED) 
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