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Technaxx®  *  Návod k obsluze 

DAB+ Internet CD Radio TX-187 

 
Tento návod k použití uchovávejte na bezpečném místě k pozdějšímu 
použití anebo k jeho předání dál s výrobkem. Uchovejte také původní 
příslušenství tohoto výrobku. V případě uplatnění reklamace, se prosím, 
obraťte na prodejce nebo na prodejnu, ve které jste tento výrobek zakoupili. 
 

Užívejte si svého výrobku. * Sdílejte své zkušenosti a názory na 
kterémkoli z oblíbených internetových portálů. 
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Rady 
 Ujistěte se, že kabel pokládáte tak, aby bylo zabráněno nebezpečí 
klopýtnutí.  Nikdy nedržte ani nepřenášejte zařízení za napájecí kabel.  
Neupínejte ani nepoškozujte napájecí kabel.  Zajistěte, aby se napájecí 
adaptér nedostal do kontaktu s vodou, párou nebo jinými tekutinami.  
Celou konstrukci musíte v pravidelných intervalech kontrolovat na 
funkčnost, těsnost a poškození, aby nedošlo k závadě zařízení.  Výrobek 
používejte pouze pro účely vyplývající z jeho zamýšlené funkce a pouze 
pro použití v domácnosti.  Nepoškozujte výrobek. Následující případy 
mohou poškodit produkt: Nesprávné napětí, nehody (včetně kapaliny nebo 
vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití produktu, chybná nebo 
nesprávná instalace, problémy se síťovým napájením včetně výpadků 
proudu nebo poškození bleskem, napadení hmyzem, neoprávněná 
manipulace nebo úprava produktu jinými osobami než autorizovaným 
servisním personálem, vystavení abnormálně korozivním materiálům, 
vkládání cizích předmětů do jednotky, použití s neschváleným 
příslušenstvím.  Přečtěte si a dodržujte všechna varování a opatření v 
uživatelské příručce. 
Bezpečnostní instrukce 
 Nikdy se nedotýkejte zařízení mokrýma nebo vlhkýma rukama. 
 Zařízení lze provozovat pouze s napětím uvedeným na zadním panelu 
a na napájecím zdroji. 
 Neumisťujte toto zařízení do blízkosti vlhkosti nebo vody. 
 Neumisťujte zařízení na nestabilní povrch. Mohlo by dojít k poškození 
zařízení nebo ke zranění osob. Jakékoli připevnění by mělo být provedeno 
pouze v souladu s pokyny výrobce nebo získané od výrobce. 
 Kabel je opláštěný a izoluje proud. Na kabel nepokládejte žádné 
předměty, mohlo by dojít ke ztrátě ochranné funkce. Vyhněte se 
nadměrnému namáhání kabelu, zejména u zásuvek a zástrček. 
 Chcete-li vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za zástrčku, nikoli 
za kabel. Kabel by se jinak mohl roztrhnout. 
 Pro ochranu zařízení během bouřky nebo když je ponechána delší dobu 
bez dozoru: odpojte ji ze zásuvky. Předejdete tak poškození v důsledku 
úderu blesku. 
 Nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodlužovací kabely nebo jiné kabely, 
protože by to mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. 
 Nevkládejte žádné předměty do otvorů zařízení, protože na některých 
místech protéká proud a kontakt může způsobit požár nebo úraz 
elektrickým proudem. 
 Odpojte napájecí kabel ze zásuvky pro čištění. 
 Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Zařízení lze čistit 
pouze vlhkým hadříkem. 
 Nepřipojujte žádná další zařízení, která nejsou doporučena výrobcem. 
 Otvory krytu slouží k větrání, aby se přístroj nepřehříval. Ty musí být 
vždy volné. 
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Varování 
 VAROVÁNÍ!  
Laserové zařízení třídy 1 
 Nedívejte se do laserového paprsku! Mohlo by dojít 

k poškození zraku.  Nerozebírejte TX-187, mohlo by dojít ke zkratu nebo 
poškození.  Upozornění na baterii: Nesprávné použití baterie může 
způsobit požár nebo chemické popáleniny. Baterie může explodovat v 
případě poškození.  Když zařízení pracuje v režimu AUX–IN, nezvyšujte  
příliš hlasitost (!) svého mobilního telefonu, PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, 
DVD atd.; může dojít k zvukovému třesku nebo zkreslení zvuku. V takovém 
případě snižte hlasitost mobilního telefonu, PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, 
DVD nebo zařízení. Zvuk se brzy normalizuje.  Neupravujte, neopravujte 
zařízení ani nic neodstraňujte bez odborného vedení.  K čištění 
nepoužívejte korozivní nebo prchavé kapaliny.  Nenechávejte TX-187 
upadnout ani s ním netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních obvodů 
nebo mechaniky.  Uchovávejte TX-187 v suchém a větraném prostředí. 
Vyvarujte se vysoké vlhkosti a vysoké teploty.  Tento TX-187 není odolný 
proti vodě; chraňte před vlhkostí.  Udržujte zařízení mimo dosah malých 
dětí. 
Vlastnosti 
• Výkonný přijímač: Internet, DAB+ a FM rádiový tuner pro maximální 

rozmanitost programů 
• Plný výkon: silný stereo zvuk díky výkonu max. 20 wattů. (2x 10W RMS) 
• Bezdrátový a pohodlný: Funkce Bluetooth V5.0 pro bezdrátové 

streamování ze smartphonu nebo tabletu 
• CD přehrávač pro přehrávání historických CD (MP3, CD-R, CD-RW) 
• Vše na dohled: jasný 2,4" (6cm) podsvícený barevný TFT displej 
• In & Out: připojení dalších audio zařízení přes AUX vstup, linkový výstup 

a USB port (až pro 1TB USB disk) 
• Snadné ovládání: plynulý multifunkční ovladač nebo dálkové ovládání 

pro pohodlné použití 
• Stylový: elegantní vzhled ve vysoce kvalitním krytu 
• Vestavěná teleskopická anténa DAB+ a FM 
• Funkce hodin, časovače a budíku 
• Streamování přes standard UPnP 
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Product details 

 

1 ON / Pohotovostní režim 10 IR-Sensor 
2 Stop 11 TFT displej 
3 Menu (Nabídka) 12 DC-IN 
4 Přehrát / pozastavit 13 AUX-IN 
5 Hlasitost / Navigace/ Enter 14 Linkový výstup / Sluchátka 
6 Oblíbené 15 USB-port 
7 Předchozí / Zpět 16 FM / DAB+ Antenna 
8 Vysunout 17 Bass reflexní otevření 
9 Forward / Next 
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Údaje o dálkovém ovladači 
 1 Vysunout 

2 Enter / Přehrát / pozastavit 
3 Hlasitost + / - 
4 Ztlumit 
5 Budík 
6 Program 
7 Vpřed / Další 
8 Stop 
9 Oblíbené 

10 Ekvalizér 
11 Čísla / kanál 
12 Předchozí / Zpět 
13 Spánek 
14 Místní 
15 Domů 
16 Vyberte 
17 Pohotovostní režim / Probuzení 

Symboly displeje 
 Probíhá 

navazování spojení, 
zařízení funguje 

 Žádné bezdrátové 
připojení 

 Navázáno 
bezdrátové připojení 

 Příjem FM rádia: 
Mono 

 Příjem FM rádia: 
Stereo 

 Výběr funkce FM 
rádia 

 Volba funkce AUX  Reproduktor je 
vypnutý 

 Vyhledávání 

 Budík zapnutý  Internetová 
rozhlasová stanice 
uložena jako předvolba 

 Rádiová stanice 
FM byla uložena 

 
  

+

-

Home

FAV

OK

1
2

3

4
5
6
7
8

910

11

12
13
14
15

16

17
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Před startem 
Pro používání internetového rádia jsou nutné následující požadavky: 
1. WiFi router s připojením k internetu 
2. WiFi router musí podporovat přenos 2,4 GHz a standard WiFi 
(802.11b/g/n). 
 
Instalace baterie (dálkový ovladač): 
1. Stáhněte pojistku bateriových kontaktů v prostoru 
pro baterie dálkového ovladače.  
2. Stiskněte tlačítko Vložená baterie je knoflíková 
baterie CR2025/3V. 
Při výměně baterie dbejte na správnou polaritu. 
 

 

Bezpečnostní opatření týkající se baterií 
Při používání baterie v tomto zařízení dodržujte tato opatření: 
● Používejte pouze uvedenou velikost a typ baterie. ● Ujistěte se, že při instalaci 
baterie dodržujete správnou polaritu, jak je uvedeno v přihrádce na baterie (pokyny 
výrobce). Obrácená baterie může způsobit poškození zařízení. ● Nekombinujte různé 
typy baterií dohromady (např. alkalické a uhlíkovo-zinkové) nebo staré baterie s 
novými. ● Pokud jsou baterie v zařízení vybité nebo zařízení nebude delší dobu 
používáno, vyjměte baterie, abyste předešli poškození nebo újmě v důsledku 
možného vytečení baterií. ● Nepokoušejte se dobíjet baterii, která není určena k 
nabíjení; může se přehřát a prasknout. ● Nevhazujte baterii do ohně. Baterie může 
explodovat nebo vytéct. ● Před instalací baterie očistěte kontakty baterie a také 
kontakty zařízení. 

První start 
Nastavte jazyk, potvrďte zásady ochrany osobních údajů pro My mediaU a 
připravte síť. 
Poznámka: WiFi umožňuje přenos dat na krátké vzdálenosti do 20 metrů 
bez nutnosti kabeláže mezi zařízeními; jakékoli stěny nebo stropy mohou 
snížit sílu WiFi připojení. 
1. Zapojte napájecí adaptér do zadní části TX-187 a druhý konec do 
elektrické zásuvky. TX-187 se zapne a spustí. 
2. Vyberte jazyk pro ovladač TX-187 otočením 
knoflíku (12) na TX-187 a jeho stisknutím (Enter) 
po nalezení správného jazyka. Nebo použijte 
šipky nahoru (13) nebo dolů (17) na dálkovém 
ovladači pro výběr jazyka a potvrďte jej 
stisknutím Enter (15). 

 



8 
Model: TX-187 Číslo výrobku: 5001, 06/2022 

3. Nakonfigurujte síť WiFi  
3.1 Aby jste povolili „Zkontrolovat síť při 
zapnutí“? stiskněte Ano. To způsobí, že zařízení 
bude kontrolovat WiFi síť při každém zapnutí 
TX-187 a automaticky se připojí k dostupné 
uložené síti. 

 
3.2 Chcete nyní nakonfigurovat síť? - Chcete-li 
ručně nastavit připojení k síti, vyberte možnost 
Ano. 
- Vyberte Ano (WPS) (pouze pro WPS routery). 
Potom stiskněte tlačítko WPS na routeru. 

 
 

3.3 Pokud odpovíte „Ano“, na displeji se zobrazí 
vyhledávání WiFi sítě a krátce poté se zobrazí 
seznam dostupných WiFi sítí. 
Vyberte svou síť a potvrďte klávesou Enter. 
Pokud je vaše WiFi chráněna heslem, budete 
vyzváni k zadání hesla. 

 
Poznámka: ● Počet proužků v symbolu bezdrátové sítě před názvem sítě 
(SSID) ukazuje relativní sílu signálu sítě. ● Symbol klíče označuje, že síť 
je chráněna heslem. ● Pokud TX-187 nenalezne žádné WiFi sítě a na 
displeji se objeví „No wireless Networks found“, změňte v případě potřeby 
pozici TX-187 a zkontrolujte váš WiFi router. Poté znovu vyhledejte WiFi. 
3.4 Zadejte heslo pomocí tlačítek na TX-187 
nebo čísel a písmen na dálkovém ovladači. 
Poznámka: V hesle se rozlišují velká a malá 
písmena. 
- Znak můžete změnit otáčením knoflíku (15) a 
zadáním hesla WiFi. Jakmile jste na 
požadovaném písmenu, stiskněte  (11) pro 
přechod na další položku. Stisknutím  (9) se 
přesunete na předchozí položku. Stiskněte 
knoflík (15) pro zadání a uložení hesla. 

Můžete použít i dálkový ovaldač. 

 
 



9 
Model: TX-187 Číslo výrobku: 5001, 06/2022 

 Přejděte na předchozí místo vstupu, záznam 
lze přepsat 

 Přejděte na další místo vstupu, poslední 
záznam se uloží 

 Vyberte číslo/písmeno 
Enter Potvrzení celého zadání 

 
Navázání připojení k síti může trvat několik sekund. 
Po navázání spojení se zobrazí hlavní nabídka s položkami hlavní nabídky: 
 Internetové rádio: Přístup k rozhlasovým stanicím z celého světa 
 USB: Přehrávejte zvukové soubory uložené na disku USB 
 FM: Poslouchejte své místní analogové rozhlasové stanice 
 DAB/DAB+: Poslouchejte své místní digitální rozhlasové stanice 
 CD: Přehrávání hudby z vašich historických CD 
 AUX: Přehrávání hudby z externích zdrojů 
 Bluetooth: Přehrávání hudby ze smartphonu nebo tabletu 
 Konfigurace: Různá nastavení systému 
 
Stisknutím tlačítka  přejdete do 
pohotovostního režimu. Na obrazovce se 
zobrazí čas, datum a všechny aktivní časy 
budíku. 

 
Hlavní menu (režimy) 
Přepínejte mezi režimy otáčením knoflíku (5) nebo stisknutím tlačítek se 
šipkami (16) na dálkovém ovladači. Stisknutím knoflíku (5) nebo tlačítka 
Enter (2) na dálkovém ovladači otevřete režim. Chcete-li procházet 
podnabídkou režimu, použijte ovladač (5) a šipky (7/9) nebo tlačítka se 
šipkami (16) na dálkovém ovladači a také tlačítko Enter (2). 
Pomocí tlačítka Menu (3) na zařízení nebo tlačítka Domů (15) na dálkovém 
ovladači se vrátíte do Hlavního Menu, kde si můžete vybrat mezi různými 
režimy. 
 
Internetové rádio 
Z hlavní nabídky vyberte režim internetového rádia a potvrďte klávesou 
Enter. 
Moje oblíbené: 
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Seznam mých oblíbených přednastavených stanic. 
Během zobrazení přehrávané stanice stiskněte a podržte Oblíbené (6) 
nebo FAV (8) na dálkovém ovladači, abyste ji přidali. Stiskněte tlačítko 
Enter (2) nebo knoflík (5) pro uložení stanice jako mé oblíbené. Během 
ukládání zařízení se v horním řádku displeje zobrazí symbol . 
Pokud byla zvolená stanice uložena, nelze ji znovu uložit. 
V tomto menu se zobrazí uložené stanice. Můžete také stisknout FAV pro 
vstup do seznamu uložených stanic. 

     
Pod seznamem přednastavených stanic se přesuňte na svou stanici, 
stiskněte Enter pro poslech, Můžete také stisknout pro vstup do 
podnabídky Delete (smaže rozhlasovou stanici ze seznamu oblíbených), 
Shift nahoru/dolů v seznamu, Přejmenovat (můžete dát název 
rozhlasové stanice podle vašeho výběru) nebo Přehrát. 
Stiskněte FAV, poté otáčejte KNOBEM (KNOFLÍKEM) na zařízení nebo 
pomocí  nebo  na dálkovém ovladači vyvolejte uloženou stanici. 
Pro vaše oblíbené je k dispozici 250 úložných míst. 
 
Rozhlasová stanice (Vyberte): 
Stanice jsou rozděleny do kategorií Global Top 
20, Genre, Country/Location a Highlight. 
Stisknutím klávesy Enter pokračujte v 
podkategoriích a vyberte stanici, již chcete 
poslouchat. 
 

 
Pro každou stanici stiskněte Enter pro přímé přehrávání. Stisknutím 
tlačítka  vstoupíte do podnabídky – můžete Přidat k oblíbeným, spustit 
Automatické vyhledávání nebo Přehrát. 
Když zvolíte Přidat k oblíbeným každá rozhlasová stanice ve zvolené 
podkategorii se bude přehrávat asi 15 sekund, než se přesune na další, 
dokud se všechny nepřehrají. Nebo stiskněte Enter pro zastavení funkce 
Přidat k oblíbeným. 
Spánkové rádio: 
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Seznam různých předinstalovaných rádiových stanic, které přehrávají 
uklidňující zvuky, abyste usnuli nebo se uklidnili. Vyberte jeden z nich 
pomocí knoflíku (5) a stiskněte enter (5). Nebo pro výběr použijte tlačítka 
se šipkami (7/9) a tlačítko Enter (2) na dálkovém ovladači. 
 
Historie: 
Seznam naposledy poslouchaných stanic. Může uložit historii až 10 stanic. 
Pro každou stanici stiskněte Enter pro přímé přehrávání. Stisknutím 
tlačítka  vstoupíte do podnabídky – můžete Přidat k oblíbeným, spustit 
Automatické vyhledávání nebo Přehrát. 
Když zvolíte Automatické vyhledávání, každá rozhlasová stanice ve 
zvolené podkategorii se bude přehrávat asi 15 sekund, než se přesune na 
další, dokud se všechny nepřehrají. Nebo stiskněte Enter pro zastavení 
funkce Automatické vyhledávání. 
 
Servis: 
Vyhledat rozhlasovou stanici – zadejte klíčové 
slovo pro vyhledání rozhlasové stanice ze 
seznamu. 
Přidat novou rozhlasovou stanici – Přidané 
stanice budou uloženy do složky Moje oblíbené. 
Všimněte si, že maximální počet znaků názvu 
stanice je 250.  
USB 
Z hlavní nabídky vyberte režim USB a potvrďte klávesou Enter. 
Připojte USB flash disk s max. 1TB (formátováno na EXFAT). Přepněte do 
režimu USB. Nyní můžete přehrávat skladby jednu po druhé. 
POZNÁMKA: Pokud je vybrána složka, budou přehrány skladby pouze 
v  této složce. 
Otočením Knoflíku (5) na zařízení nebo stisknutím tlačítka  nebo  na 
dálkovém ovladači vyberte složku na USB flash disku. Stisknutím tlačítka 
ENTER na zařízení a dálkovém ovladači přehrajete požadovaný soubor. 
Během hraní: 
Stisknutím tlačítka  pozastavíte/přehrajete 
Stisknutím tlačítka  přeskočíte skladbu tam a zpět 
Stisknutím tlačítka  se vrátíte zpět do seznamu aktuálně přehrávaných 
souborů 
V části Konfigurace  Nastavení přehrávání můžete přepínat mezi 
Vypnuto, Opakovat vše, Opakovat jeden nebo Náhodně 
POZNÁMKA: Podporované zvukové soubory jsou pouze MP3 a WMA 
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FM 
Z hlavního menu vyberte režim FM a potvrďte 
klávesou Enter. Režim FM rádio přijímá 
analogové rádio z pásma FM. 
 
Pro lepší příjem vyjměte teleskopickou anténu 
(16) z držáku na zadní straně zařízení a zelkem 
ji vytáhněte.  
Nechte systém vyhledat VŠECHNY stanice stisknutím ENTER na zařízení 
nebo dálkovém ovladači. Potvrďte Ano, pokud chcete automaticky 
vyhledávat stanice FM stisknutím Enter (5) nebo Enter (2) na dálkovém 
ovladači. Vyhledané stanice se automaticky uloží do seznamu 
předvolených stanic. Pro přepínání mezi uloženými stanicemi stiskněte 
tlačítka / . 
 
Případně můžete rozhlasové stanice FM nastavit ručně. Stisknutím tlačítka 

nebo  na zařízení nebo pomocí tlačítka nebo  na dálkovém ovladači 
vyhledejte stanici FM. Každý krok se pohybuje o 0,05 MHz. 
 
Je rychlejší najít rozhlasovou stanici FM stisknutím a podržením tlačítka  
nebo   na zařízení nebo pomocí tlačítka nebo na dálkovém ovladači 
pro automatické vyhledání další stanice FM. Zobrazení frekvence začne 
nabíhat, když TX-187 prohledává FM pásmo. Zastaví se, jakmile přijme 
stanici. Chcete-li stanici naladit ručně, můžete stisknout  nebo  na 
zařízení nebo dálkovém ovladači. 
 
Chcete-li uložit stanici, stiskněte a podržte tlačítko FAV (9) na dálkovém 
ovladači nebo na zařízení. 
Můžete uložit až 99 stanic. Stiskněte FAV, poté stiskněte nebo  na 
dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko Fav na zařízení pro vyvolání 
uložené stanice. Otáčením Knoflíku (5) vyberte požadovanou rozhlasovou 
stanici. 
V Seznamu předvoleb můžete změnit pořadí uložených rozhlasových 
stanic FM. Pomocí  na zařízení nebo na dálkovém ovladači posuňte 
polohu nahoru nebo dolů. 
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DAB/DAB+ 
Z Hlavního menu vyberte režim DAB/DAB+ a potvrďte klávesou Enter. 
Režim rádia DAB/DAB+ přijímá digitální rádio z pásma DAB+. 
 
Pro lepší příjem vyjměte teleskopickou anténu (16) z držáku na zadní 
straně zařízení a celkem ji vytáhněte. 
 
Na displeji se v levém horním rohu zobrazí DAB. Při prvním vstupu do 
režimu zařízení automaticky vyhledá rozhlasové stanice DAB+. Po 
dokončení vyhledávání se rozhlasové stanice uloží. 
POZNÁMKA: Pořadí nalezených rozhlasových stanic nelze změnit. 
Požadované rozhlasové stanice můžete přidat pouze do seznamu 
předvoleb pro rychlejší přístup. 
 
Chcete-li poslouchat uložené rozhlasové stanice DAB+, použijte 
k procházení stanic buď Knoflík (5) na zařízení nebo tlačítka   nebo 
na dálkovém ovladači. Když dosáhnete požadované stanice, stiskněte 
tlačítko ENTER na dálkovém ovladači nebo Knoflík (5) na zařízení pro 
zahájení přehrávání této stanice. 
 
Rychlé skenování DAB: 
Stisknutím tlačítka Scan (5) na dálkovém ovladači spustíte skenování. 
Budete dotázáni "Smazat seznam stanic?" Odpovězte ano, pokud chcete, 
aby byl aktuální seznam nahrazen, odpovězte Ne, chcete-li pouze vyhledat 
další nebo nové rozhlasové stanice, a odpovězte pomocí ESC, pokud 
chcete rychlé vyhledávání zrušit. Výběr Ano nebo Ne způsobí zahájení 
skenování. 
POZNÁMKA: Pokud přehráváte rozhlasovou stanici ze seznamu 
předvoleb, nemůžete použít funkci skenování stisknutím tlačítka Scan (5) 
na dálkovém ovladači. Musíte používat tlačítko , dokud v levém dolním 
rohu neuvidíte Skenovat.  
 
Přednastavené vyvolání: 
Chcete-li uložit stanici, stiskněte a podržte tlačítko Fav na dálkovém 
ovladači nebo na zařízení. Během ukládání zařízení se v horním řádku 
displeje zobrazí symbol . Můžete uložit až 99 stanic. Stiskněte Fav, poté 
stiskněte  nebo  na dálkovém ovladači nebo použijte Knoflík (5) na 
zařízení a stiskněte a podržte Fav pro vyvolání uložené stanice.  
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CD 
Otevřete dvířka CD stisknutím tlačítka Eject (8) na zařízení nebo Eject (1) 
na dálkovém ovladači. Vložte CD disk do přihrádky na CD. Zasuňte 
přihrádku na CD zpět dovnitř nebo znovu stiskněte Eject pro uzavření 
přihrádky na CD. 
Z hlavního menu vyberte režim CD a potvrďte klávesou Enter. TX-187 
automaticky začne číst vložené CD. POKUD má CD správný formát, TX-
187 spustí přehrávání CD. 
 
Provoz CD: 
Stisknutím tlačítka  na zařízení nebo na dálkovém ovladači spustíte 
přehrávání. 
Stisknutím tlačítka  na zařízení nebo na dálkovém ovladači zastavíte 
přehrávání. 
Stisknutím tlačítka  na zařízení (2) nebo na dálkovém ovladači zastavíte 
přehrávání. 
Stisknutím tlačítka  nebo /  nebo na dálkovém ovladači přeskočíte 
zpět nebo vpřed na požadovanou skladbu. 
Otočte Knoflíkem (5) na zařízení nebo stiskněte tlačítko V- nebo V+ na 
dálkovém ovladači pro snížení nebo zvýšení hlasitosti. 
 
AUX 
Z hlavního menu vyberte režim AUX a potvrďte klávesou Enter. Chcete-li 
upravit hlasitost, otáčejte Knoflíkem (5) a tlačítky hlasitosti na externím 
zařízení a na TX-187. 
Hudbu můžete přehrávat přímo ze zařízení připojeného pomocí kabelu 
AUX. Zapojte jeden konec 3,5mm kabelu AUX–IN do konektoru AUX–IN 
(13) a druhý konec do konektoru AUX-OUT (jack pro sluchátka) 
přehrávače MP3, smartphonu, počítače nebo CD přehrávače, abyste mohli 
poslouchat hudbu. 
POZNÁMKA: V režimu AUX funguje pouze vol–/vol+. Stisknutím tlačítka 
Mute (4) na dálkovém ovladači můžete ztlumit TX-187, ale skladba se 
přehrává, protože přichází z externího zařízení. Přepínejte skladby na 
externím zařízení v režimu AUX. 
 
  



15 
Model: TX-187 Číslo výrobku: 5001, 06/2022 

Bluetooth 
Vyberte režim Bluetooth z hlavního menu a potvrďte klávesou Enter. 
Ujistěte se, že k rádiu není připojeno žádné jiné zařízení Bluetooth. Na 
displeji se zobrazí „Bluetooth Disconnected“. 
Aktivujte režim Bluetooth na zařízení, které chcete připojit. Hledat Rádio na 
seznamu detekovaných zařízení na zařízení Bluetooth (viz návod k použití 
zařízení). Jakmile se zařízení najdou, rádio se na zařízení Bluetooth objeví 
jako „Technaxx TX-187“. 
Vyberte ze seznamu Technaxx TX-187. Pokud jste vyzváni k zadání kódu 
PIN, zadejte 0000 (čtyři nuly). Některá zařízení mohou také vyžadovat 
schválení připojení. Po úspěšném připojení se na displeji rádia zobrazí 
„Bluetooth Connected“. Spusťte přehrávání na vašem zařízení Bluetooth. 
Ovládejte přehrávání ze zařízení Bluetooth nebo z TX-187 pomocí 
Vol+/Vol- na TX-187 a dálkovém ovladači. Upravte hlasitost jak na zařízení 
Bluetooth, tak na TX-187. 
POZNÁMKA: Aktivujte v telefonu funkci Bluetooth a nastavte telefon na 
vyhledávání zařízení Bluetooth. Pokyny naleznete v uživatelské příručce k 
telefonu. 

Automatické opětovné připojení: 
Když je TX-187 ve vypnutém stavu, zapněte jej a automaticky se znovu 
připojí k naposledy připojenému zařízení, pokud je dosažitelné.  
 
Další režimy, které lze aktivovat 
V hlavním menu můžete povolit zobrazení následujících režimů 
přechodem do nabídky Konfigurace. Zde najdete níže uvedené neaktivní 
režimy. 
 
Místní rozhlas 
Na ploše je zástupce Místní rádio, pomocí které můžete snadno přejít na 
seznam stanic v místě, kde se nacházíte. 
Zařízení může pomocí IP adresy zjistit svou aktuální polohu a poté 
automaticky vygenerovat seznam místních rozhlasových stanic. Můžete 
však zadat i jinou zemi.  
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Spánkové rádio 
Seznam různých předinstalovaných rádiových stanic, které přehrávají 
uklidňující zvuky, abyste usnuli nebo se uklidnili. Vyberte jednu z nich pomocí 
knoflíku (12) a stiskněte enter (12). Nebo pro výběr použijte tlačítka se šipkami 
(13, 17) a tlačítko Enter (15) na dálkovém ovladači. 
 
Podcast 
V části Podcast můžete vyhledat podcasty, které se vám líbí, a přehrávat 
je přímo z TX-187 bez připojení Smartphonu. 
Následující možnosti najdete jako podnabídku: Moje oblíbené, 
Země/Umístění, Žánr, Historie a Hledat 
Moje oblíbené: Zde si můžete uložit své oblíbené epizody podcastu. 
POZNÁMKA: Není možné uložit interpreta podcastu jako oblíbeného! 
Země/Umístění: Podcasty jsou seřazeny podle Země. 
Žánr: Podcasty jsou seřazeny podle žánru. 
Historie: Najděte naposledy slyšené podcasty. 
Hledat: Zde si můžete stáhnout bezplatnou aplikaci MediaU naskenováním 
QR kódu z displeje. S touto aplikací můžete používat svůj smartphone jako 
dálkový ovladač pro TX-187, když jsou TX-187 a smartphone s 
nainstalovanou aplikací ve stejné síti. 
 
UPnP 
Pokud jste nastavili sdílená média, měla by se 
zobrazit sdílená média ve formátu UPnP. 
Pokud máte více než jeden počítač pro sdílená 
média, jsou uvedeny alternativy. VYBERTE 
sdílená média, která chcete přehrát. Poté 
vyberte požadovanou složku s hudebními 
soubory a spusťte přehrávání. 
POZNÁMKA: Na TX-187 nelze zobrazovat 
videa nebo obrázky. 

 

POZNÁMKA: Pokud nevidíte sdílenou složku médií v režimu TX-187 
UPnP, zkontrolujte, zda je ve Windows povoleno streamování médií. 
Přejděte na: „Ovládací panely\Síť a Internet\Centrum sítí a 
sdílení\Možnosti streamování médií“ Nebo vyhledejte ve Windows 
„Možnosti streamování médií“ 
 
POZNÁMKA: Rádio dokáže přečíst pouze skladbu s názvem souboru 
kratším než 40 znaků. A tyto znaky by měly být v evropském jazyce. Pokud 
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se setkáte s neúspěšným čtením skladby v režimu UPnP, můžete se 
pokusit soubor přejmenovat. 
Pokud však skladbu stále nelze přehrát, můžete zkusit soubor převést do 
formátu MP3 nebo WMA. 
 
Mediální centrum 
Režim Media Center kombinuje režimy Podcast, USB a UPnP, aby bylo v 
hlavním menu méně zástupců. Chcete-li získat informace pro každý režim, 
projděte si příručku a zkontrolujte každý bod. 
 
Časovač 
Nastavte časovač pomocí tlačítek se šipkami na zařízení nebo na 
dálkovém ovladači. Spusťte nastavený časovač stisknutím tlačítka Enter. 
Zastavte časovač stisknutím klávesy Enter. Zastavte budík stisknutím 
libovolného tlačítka na dálkovém ovladači nebo zařízení. 
Maximální nastavení časovače je 99:59 min, minimální časovač je 00:01 
min 
 
Budík 
Budík1: Nastavte zapnutí/vypnutí budíku. Poté nastavte Opakovat (Každý 
den, Jednou, Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne), Čas (HH:MM) a Zvuk (Pípnutí, 
Melodie, Internetové rádio, FM, DAB/DAB+, USB, CD). 
Budík2: Nastavte zapnutí/vypnutí budíku. Poté nastavte Opakovat (Každý 
den, Jednou, Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne), Čas (HH:MM) a Zvuk (Pípnutí, 
Melodie, Internetové rádio, FM, DAB/DAB+, USB, CD). 
NAP Budík: Nastavte čas mezi 5-120 min pro automatické přepnutí TX-187 
do pohotovostního režimu. Chcete-li budík zastavit, stiskněte Enter pro 
odložení na dalších 5 minut nebo stiskněte tlačítko  pro vypnutí budíku. 
Hlasitost Budíku: Nastavte hlasitost použitého zvuku budíku mezi 5 a 30. 
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Konfigurace 
Nastavte a nakonfigurujte zařízení. 
 
Zobrazení času 
Zadejte nastavení a vyberte Analogové nebo Digitální hodiny pro 
pohotovostní displej. Při výběru digitálních hodin nastavte také barvu 
čísel digitálních hodin. Svou volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. 
 
Síť 
Konfigurace bezdrátové sítě: 
Povolit / zakázat WiFi síť. 
Když povolíte WiFi síť, systém automaticky 
vyhledá WiFi sítě v dosahu TX-187. 

 
 

Vyberte požadovaný WiFi router. 
Podrobné nastavení sítě naleznete v kapitole 
První spuštění. 

 
Bezdrátová síť (WPS PBC): 
Pokud používáte router s tlačítkem WPS/QSS, 
můžete připojení k síti jednoduše nastavit 
pomocí funkce WPS. Povolte připojení zadáním 
nastavení. Poté do 120 sekund stiskněte na 
routeru tlačítko WPS/QSS. Bude poté připojení 
mezi routerem a TX-187 nakonfigurováno 
automaticky. 

 

 
 
Ruční konfigurace: 
Nastavte bezdrátovou konfiguraci ručně. Můžete si vybrat DHPC (IP 
přidělené automaticky) nebo ručně zadat IP adresu pro připojení 
k bezdrátové síti. 
Poté nastavte SSID a vyberte šifrovací kód pro připojení WIFI. 
Pokud bezdrátové síťové připojení neexistuje nebo selhalo, na ikoně v 
levém horním rohu se zobrazí křížek. 
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Kontrola Network při zapnutí: 
Povolit / zakázat WiFi síť. 
Když povolíte WiFi síť, systém automaticky vyhledá dostupný WiFi-Router. 
Vyberte požadovaný WiFi router. 
 
Nastavení PIN pro APP: 
Povolte PIN pro aplikaci, abyste zabezpečili přístup k TX-187. Aplikace vás 
požádá o zadání zobrazeného kódu PIN uvedeného na zařízení TX-187. 
Pokud je funkce deaktivována, mohou TX-187 ovládat všichni s aplikací ve 
stejné síti WiFi. 
 
Datum a čas 
Nastavení data a času lze provést pouze v případě, že je internetové rádio 
připojeno k bezdrátové síti. 
Nastavit datum a čas: 
Ruční nastavení: Zadejte čas a datum pomocí 
Knoflíku (5) a tlačítek nebo na zařízení nebo 
pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém 
ovladači. Potvrďte nastavení klávesou Enter. 
Automatická detekce: Internetové rádio 
přebírá datum a čas automaticky z centrálního 
serveru po navázání síťového připojení. 

 

 
POZNÁMKA: budete muset změnit čas ručně, abyste zohlednili změnu 
zimního času na letní. 
Nastavit formát času: Zobrazí se jako 12 hodin nebo 24 hodin 
Nastavte formát data: Na pozicích RRRR (rok), MM (měsíc) a DD (den)-
RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR nebo MM/DD/RRRR. 
 
Budík 
K dispozici jsou tři nezávislé budíky – 2 budíky nastavení absolutního času 
(Budík 1 a Budík 2) a 1 budík pro nastavení relativního času (NAP Budík). 
 
Budík1: Nastavte zapnutí/vypnutí budíku. Poté 
nastavte Opakovat (Každý den, Jednou, Po, Út, 
St, Čt, Pá, So, Ne), Čas (HH:MM) a Zvuk 
(Pípnutí, Melodie, Internetové rádio, FM; 
DAB/DAB+, USB, CD). 
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Budík2: Nastavte zapnutí/vypnutí budíku. Poté nastavte Opakovat (Každý 
den, Jednou, Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne), Čas (HH:MM) a Zvuk (Pípnutí, 
Melodie, Internetové rádio, FM; DAB/DAB+, USB, CD) . 
Během budíku stisknutím tlačítka  budík zastavíte. Stisknutím 
libovolného tlačítka na zařízení nebo dálkovém ovladači přejdete do režimu 
odloženého buzení. Budík se spustí znovu za 5 minut. 
POZNÁMKA: Pokud je Zvuk budíku nastaven na Internetové 
rádio/FM/DAB, zdroj budíku pochází z oblíbených internetových 
rozhlasových stanic. Může nastavit pouze jednu stejnou IR/DAB/FM stanici 
pro Budík1 a Budík2. Když dosáhne času budíku, pokud je jako zdroj 
budíku nastaveno internetové rádio, jednotka se připojí k internetu, pokud 
je nastavená síť dostupná. Proto může dojít k určité prodlevě mezi budíkem 
a přehráváním rádia. Pokud se do jedné minuty nepřipojí žádná síť, budík 
se automaticky změní na melodii. 
 
NAP Budík: Nastavte čas mezi 5-120 min pro automatické přepnutí TX-187 
do pohotovostního režimu. Chcete-li budík zastavit, stiskněte Enter pro 
odložení na dalších 5 minut nebo stiskněte tlačítko  pro vypnutí budíku. 
Hlasitost Budíku: Nastavte hlasitost použitého zvuku budíku mezi 5 a 30. 
 
POZNÁMKA: Když jsou nastaveny budíky, ve spodní části displeje se 
zobrazí ikona hodin. Ikona hodin s časem budíku se také jasně zobrazí na 
obrazovce pohotovostního režimu. 
 
Plánované přehrávání 
Nastavení zapnuto/vypnuto. Po zapnutí můžete nastavit: 
- Opakovat: Vyberte Denně, Jednou, Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne 
- Čas: Nastavte čas začátku (vlevo) a čas konce (vpravo) 
- Zvuk: Vyberte režim Internetové rádio, FM nebo DAB/DAB+. Poté vyberte 
rozhlasovou stanici ze svých oblíbených/ přednastavených, která se bude 
přehrávat. 
Jazyk 
Vyberte jazyk OSD: angličtina / němčina / 
španělština / francouzština / portugalština / 
holandština / italština / ruština / švédština / 
norština / dánština / maďarština / čeština / 
slovenština / polština / turečtina / finština / 
řečtina 
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Stmívač 
Nakonfigurujte jas podsvícení displeje. 
Vyberte „Úspora energie“ pro nastavení jasu 
podsvícení v pohotovostním režimu a vyberte 
„Zapnout“ pro nastavení v provozním režimu.  

 
Displej 
Nastavení displeje na Barevné zobrazení nebo Monochromatické 
zobrazení. Symboly režimů se zobrazí odpovídajícím způsobem. 
 
Řízení spotřeby 
Konfigurace automatického přechodu do pohotovostního režimu v době, 
kdy je v nabídce nebo/i bez signálu WiFi. 
Zvolte časovač řízení spotřeby (5/15/30 minut) pro nastavení doby, po 
kterou se rádio automaticky přepne do pohotovostního režimu, když jej 
neovládáte. 
Výběrem možnosti "Turn Off" (Vypnout) můžete funkci řízení spotřeby 
ignorovat. 
 
Časovač vypnutí 
Vypněte nebo nastavte časování spánku na 
15/30/60/90/120/150/180 minut. Jakmile je čas 
nastaven, v pravém horním rohu se zobrazí 
ikona lůžkase zbývajícími minutami a TX-187 se 
přepne do pohotovostního režimu. 
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Počasí 
TX-187 dokáže v pohotovostním režimu zobrazit 
aktuální informace o počasí. Nejprve nastavte 
svou polohu nebo místo, kde je TX-187 umístěn. 
K procházení menu použijte knoflík (5) a dálkový 
ovladač. Potvrďte body jeden po druhém pomocí 
klávesy Enter na zařízení nebo na dálkovém 
ovladači. Chcete-li, aby se počasí zobrazovalo v 
pohotovostním režimu, nastavte jednotku teploty 
(°C nebo °F) a zapněte Show in Standby 
(Zobrazit v pohotovostním režimu). 
Po zapnutí se bude střídavě po 10 sekundách 
zobrazovat aktuální čas a aktuální počasí. 
 

 

 
Nastavení DAB/FM 
Režim FM: Nastavte preferované nastavení pro přehrávání FM Mono nebo 
Stereo. 
Citlivost FM: Nastavte, které rozhlasové stanice FM mají být během 
automatického vyhledávání nalezeny; Silné (méně stanic, ale dobrá 
kvalita), výchozí (nalezeny všechny stanice) nebo slabé (mnoho stanic, ale 
hodně se bude vlnit). 
Citlivost DAB: Nastavte, které rozhlasové stanice DAB+ mají být během 
rychlého vyhledávání nalezeny; Silné (méně stanic, ale dobrá kvalita), 
výchozí (nalezeny všechny stanice) nebo slabé (mnoho stanic, ale hodně 
se bude vlnit). 
Sledování služby (FM/WiFi): Nastavte, které umístění používají rozhlasové 
stanice FM/WiFi. 
Sledování služby (DAB/WiFi): Nastavte, které umístění používají 
rozhlasové stanice DAB/WiFi. 
 
Nastavení místního rádia 
Nastavení místa, na kterém jsou založeny stanice internetového rádia: 
Automatická detekce (Země), Ruční nastavení (Země), Ruční nastavení 
(Stát), Ruční nastavení (Město), Ruční nastavení (Nastavení). 
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Nastavení přehrávání 
Vyberte režim přehrávání USB, CD a UPnP – 
Vypnuto (žádné opakování nebo náhodné 
přehrávání), Opakovat vše, Opakovat jeden 
nebo Náhodně. 

 
Menu 
Zde můžete nastavit zástupce, které se zobrazí v hlavním menu. Ve 
výchozím nastavení jsou nastaveny následující zástupce: Internetové 
rádio, USB, FM, DAB/DAB+, CD, AUX, Bluetooth. 
 
Ekvalizér 
Výchozí ekvalizér je Normální. Můžete změnit na 
Flat, Jazz, Rock, Soundtrack, Classical, Pop 
nebo News. V tomto nastavení můžete změnit 
každý ekvalizér jednotlivě nebo nastavit svůj 
vlastní pod mým EQ. Pro vstup do nastavení 
stačí stisknout . Pomocí dálkového ovladače 
změňte nastavení pomocí tlačítek se šipkami a 
tlačítka Enter. 
Stiskněte EQ na dálkovém ovladači pro 
přepínání mezi režimem EQ pro zástupce. 
 

 

 
Obnovení při zapnutí napájení 
Ve výchozím nastavení se systém po zapnutí zařízení vrátí do hlavního 
menu. Pokud toto nastavení povolíte, systém se po opuštění 
pohotovostního režimu automaticky vrátí do naposledy používaného 
režimu, který byl slyšet před vypnutím zařízení. 
 
Přístroj 
Systémové informace: Informace o Verzi, Rádiové stanici a Bezdrátových 
informacích (WiFi připojení) 
Přejmenovat (Technaxx TX-187): Zde můžete změnit název zařízení. To 
ovlivní název Bluetooth a název UPnP v síti. 
Aplikace: 
Zde si můžete stáhnout bezplatnou aplikaci AirMusic naskenováním QR 
kódu z displeje. S touto aplikací můžete používat svůj smartphone jako 
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dálkový ovladač pro TX-187, když jsou TX-187 a smartphone s 
nainstalovanou aplikací ve stejné síti. 
Soukromí: 
Zobrazuje QR kód Zásad ochrany osobních údajů společnosti mediaU. 
 
Aktualizace softwaru 
Pokud je na serveru aktualizovaná verze softwaru, systém vás upozorní, 
když se vrátíte do hlavního menu. 
Nebo pro budoucí aktualizace prostřednictvím USB-flash disku, prosím, 
pravidelně sledujte naše webové stránky pro aktualizace softwaru: 
(https://www.technaxx.de/support/) a vyhledejte název produktu nebo TX-
187. 
 
Obnovení výchozího nastavení 
Obnovte výchozí nastavení. 
 
Po resetování TX-187 se systém přesune do 
nabídky nastavení Jazyka. Jakmile je vybrán 
jazyk OSD, automaticky se přepne do nabídky 
Nastavení sítě. 

 
Dálkové ovládání přes aplikaci 
MediaU App vám umožní ovládat rádio ze smartphonu nebo tabletu. 
Jakmile jsou zařízení připojena k WiFi, zobrazí se v aplikaci pro 
smartphone/tablet stejná struktura nabídky jako v internetovém rádiu. 
Všechny funkce můžete volit stejně jako u rádia. Vybrané funkce / položky 
nabídky zobrazené na rádiu se změní podle akcí provedených na vašem 
mobilním zařízení. 
Pokud ovládáte internetové rádio prostřednictvím aplikace, připojení UPnP 
k Windows Media Player nemusí být možné. 
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Odstraňování problémů 
Problém Řešení 
Zařízení se nezapíná - Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj správně 

připojen do elektrické zásuvky. 
- Zkontrolujte, zda je kabel napájecího zdroje 
správně připojen k zařízení. 
- Odpojte jej, počkejte 1 minutu a poté jej znovu 
zapojte. 

Žádný zvuk - Zkontrolujte, zda je aktivována funkce 
ztlumení v ovladači hlasitosti (mute).  
- Zvyšte hlasitost, dokud znovu neuslyšíte zvuk 

Žádné připojení k 
internetu 

- Zkontrolujte, zda WLAN router funguje 
správně. 
- Zkontrolujte, zda jsou parametry na zařízení 
správně nastaveny. Věnujte pozornost 
například nastavení DHCP. 
- Spusťte znovu automatické vyhledávání sítí.- 
Zadejte správné heslo (to bylo nastaveno při 
konfiguraci routeru). 
- Nevybírejte cizí sítě. 
- Internetový server může být dočasně 
nedostupný nebo přetížený. 

Čas a datum jsou chybné - Zkontrolujte nastavení časového pásma a 
nastavte je znovu. 

Bluetooth se nepřipojí k 
mobilnímu zařízení nebo 
nepřehrává hudbu 

- Zkontrolujte, zda vaše mobilní zařízení 
podporuje A2DP. 
- Ujistěte se, že je TX-187 v zapnutém stavu.  
- Ujistěte se, že je v telefonu aktivována funkce 
Bluetooth.  
- Zkontrolujte, zda je TX-187 ve vzdálenosti do 
10 m od vašeho telefonu a zda mezi TX-187 a 
telefonem nejsou žádné překážky, jako jsou 
stěny nebo jiná elektronická zařízení. 

Problém s přehráváním 
audio souborů z USB 

- Zkontrolujte správné formátování zvukového 
souboru (MP3 nebo WMA) 
- Formát USB flash disku musí být exFAT. 
- Maximální podporované úložiště dat je 1TB. 
- Port USB nepodporuje žádný externí pevný 
disk (HDD). 
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Technické specifikace 
Režimy Internetové rádio / USB / FM / DAB+ / CD / AUX / Bluetooth 
Bluetooth Verze 5.0, Přenosová vzdálenost až 10m (otevřený prostor) 

Frekvenční pásmo 2,4 GHz 
Vyzařovaný vysílací výkon max. 2,5 mW 

WiFi Přenosová vzdálenost až 20 m (otevřený prostor); 
Frekvenční pásmo 2,4GH; Vyzařovaný vysílací výkon max. 
18,5 mW; 
IEEE802.11b/g/n Šifrování: WEP, WPA, WPA2(PSK), WPS; 
Protokol: TCP/IP, DHCP 

Frekvenční pásmo FM 87,5-108 MHz 
Frekvenční pásmo DAB+ Pásmo III 174-240 MHz 
Kapacita USB Až 1TB (Formát: exFAT) 
Formát souboru MP3 / WMA 
AUX-In / Konektor pro 
sluchátka 

3,5 mm 

Formát CD CD-R, CD-RW, MP3 
Reproduktor / frekvence / 
impedance 

2x10W RMS Ø75mm / 100Hz-20kHz / 6Ω 

Citlivost SNR/DAB+ ≥80 dB / -101 dB 
Napájecí adaptér Vstup: AC 100-240V 50/60Hz max. 1A; 

Výstup: DC 12V / 2A 
Displaj 2,4” (6 cm) barevný TFT 
Řízení 8 tlačítek a 1 knoflík, dálkové 
Spotřeba energie Max. 24W / Pohotovostní režim: 0,06W 
Provozní teplota 0°C až +40°C 
Materiál PC / ABS / dřevo 
Anténa Teleskopická anténa 
Hmotnost / rozměr  3,2 kg / (D) 38,0 x (Š) 21,0 x (V) 14,0 cm 
Délka kabelu napájecího 
adaptéru 

Cca. 140 cm 

Obsah balení Technaxx® DAB+ Internetové CD rádio TX-
187, napájecí adaptér, dálkový ovladač, 
uživatelská příručka 
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Služba 
Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643* (14 centů/min 
z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilníchsítí). E-Mail zdarma: 
support@technaxx.de 
*Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 
14:00 do 17:00. 
Péče a údržba 
Zařízení čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který 
nepouští vlákna. 
K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. 
Toto zařízení je vysoce přesný optický přístroj, takže aby nedošlo k 
poškození, vyvarujte se následujících postupů: 
● Užívání zařízení při velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě. 
● Uchovávání nebo užívání ve vlhkém prostředí po dlouhou dobu. 
● Užívání při dešti nebo ve vodě. 
● Přenášení nebo užívání v silně otřesovém prostředí.  
 
Prohlášení o shodě 

Prohlášení o shodě EU si můžete vyžádat na adrese 
www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“). 

 
Likvidace 

Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu. 

Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii 
dorecyklovatelných materiálů. 

Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších 
evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných 
materiálů). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího 
odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat 
staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně 
od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo 
oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí 
se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů 
jsou elektrická zařízení označená symbolem ukázaným zde. 
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Baterie a nabíjecí baterie se nesmějí vyhazovat do domácího odpadu! Jako 
spotřebitel, máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie 
a nabíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* nebo ne, ve 
sběrně odpadu ve vaší obci/městě nebo obchodu, aby bylo 
možné je všechny zlikvidovat ekologicky nezávadným 
způsobem. může být zlikvidováno jemně. 
* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Váš výrobek 
vraťte do sběrny odpadu s vloženou baterií a pouze ve vybitém 
stavu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyrobeno v Číně 
 

Distribuuje: 
Technaxx Germany GmbH & Co. KG 

Konrad-Zuse-Ring 16-18, 
61137 Schöneck, Německo 

 
DAB+ internetové CD rádio TX-187 
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