
Technaxx®  *  Návod k obsluze 

Internetové stereo rádio TX-153 

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento 
výrobek , ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními 
norem uvedených ve směrnici Rady RED 2014/53/EU. Prohlášení o shodě 
naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště “Konformitätserklärung” dole). 

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze. 

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z 
pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: 

support@technaxx.de 

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu 
opatrnĕ. Udĕlat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případĕ 

záruky, obrat’te se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili. 
      Záruka 2 roky 

Užijte si vašeho výrobku. *Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z 
dobře známých internetových portálů. 

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou 
suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v 
zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle 
předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního 
odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! 
Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte 
čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, 
jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. Distributor: 
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 
Frankfurt a.M., Německo 

 

Vlastnosti 

• Rádiový příjem přes internet 
• Poslouchejte nespočetné rozhlasové stanice po celém světě 
• Paměť na 250 oblíbených stanic 
• 2W stereo reproduktor 
• USB port pro přehrávání médií 
• Výstup pro sluchátka 
• 2.4” TFT obrazovka 

  

 

 



Detaily produktu 

 

1 
Pohotovostní režim / Menu 
(Nabídka) 

6 TFT displej 

2 Levé tlačítko 7 Oblíbené tlačítko 

3 
Line out (Výstup linky)/ 
Sluchátka 

8 Pravé tlačítko 

4 
Hlasitost / Navigace / OK 
(OK) 

9 Bass reflexní otevření 

5 Port USB(USB) 10 Vstup DC(DC) 

 
Vypínač Zap/ Vyp 
Připojte zařízení k síťové zásuvce pro domácnost pomocí 
dodaného síťového adaptéru. 
Při prvním spuštění zařízení vás systém požádá o nastavení 
jazykových a síťových konfigurací. Síťové připojení můžete nastavit 
okamžitě nebo jej nastavit později. Pomocí navigace vyberte 
požadovanou možnost. Stiskněte pro potvrzení.Navigate/OK 
(Navigace/OK). 
Když je jednotka zapnutá, stiskněte a podržte tlačítko Standby, 
přejde do pohotovostního režimu. Opětovným stisknutím se opět 
zapne. 

  



Konfigurace sítě 

WEP nebo WPA konfigurace sítě 
Pro normální konfiguraci bezdrátové sítě vyberte „Ano“: Otáčením 
„Navigate (Navigace)“ (4) vyberte požadovaný AP (SSID, název 
vašeho routeru) a potvrďte stisknutím „Navigate/OK (Navigacee / 
OK)“ (4).  
Zadejte kód WEP nebo WPA (klíč Wi-Fi) pro připojení sítě Wi-Fi 
výběrem správného znaku otočením tlačítka “Navigate/OK 
(Navigace / OK)“. Stisknutím tlačítka ► (►) (8) vyberte další znak. 
V tomto stavu můžete stisknutím tlačítka ◄ (◄) (2) otočit doleva a 
smazat levé znaky současně: Po zadání hesla potvrďte stisknutím 
tlačítka „Navigate/OK(Navigace/OK)“.  
Poznámka: Pro rádio jsou k dispozici níže uvedené znaky: 
Čísla (od 0-9) 
Dopisy (od A do Z a od a do z) 
Speciální znaky (@,!,”,#,$,%,&,*,’,+ a (,)) 

WPS PBC konfigurace sítě 
Pokud chcete nastavit funkci bezdrátové sítě (WPS PBC), vyberte 
možnost „Ano WPS“:  
Pokud používáte router s tlačítkem WPS, můžete nastavit připojení 
k síti pomocí funkce WPS. Zadejte jej a do 120 sekund stiskněte 
tlačítko WPS na routeru. 
Spojení mezi routerem a rádiem bude poté nakonfigurováno 
automaticky. 
Pokud v tuto chvíli nechcete síť nainstalovat, vyberte možnost „Ne“. 

Funkce internetového rádia 
Zapněte „Pohotovostní režim“ a otáčením Navigate (Navigace) 
procházejte hlavní nabídkou. Stiskněte OK (OK) (pro vstup do 
podnabídek nebo potvrzení nastavení). Stisknutím ◄ (◄) se vrátíte 
do předchozí nabídky. Po úspěšném připojení kterékoli stanice se 
zobrazí informace o stanici:  
obsah informací lze změnit pomocí tlačítka ◄ nebo ►( ◄ nebo ►). 

Mé oblíbené 
Seznam mých oblíbených přednastavených stanic. Podporuje až 
250 oblíbených položek včetně stanic a složek. Během přehrávání 
stanice stiskněte a přidržte “FAV”(„FAV“) (7) na zařízení a stanici 
uložte jako oblíbenou. Předchozí uloženou stanici můžete nahradit 
novou. 
Pokud byla vybraná stanice uložena, nemůžete ji znovu uložit. 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


