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1. ELŐSZÓ

Kedves Vásárlónk!
Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választottad! Kérjük, az útmutatót figyelmesen 
ol vasd el, illetve őrizd meg!  A használati útmutató a termék része. Ha eladod vagy elajándékozod a 
ké szü lé ket, kérjük, add tovább ezt a használati útmutatót is!
Ez a termék egy szórakoztató elektronikai eszköz. Internetes rádióállomások (webrádiók), USB háttér-

táron és okostelefonon, tableten tárolt zenefájlok lejátszására szolgál. Minden ettől eltérő használat 
vagy kezelés nem megfelelőnek tekintendő, és személyi vagy tárgyi sérüléseket eredményezhet. Kérjük, 
a terméket ne használd az előírtaktól eltérően! Kérjük, a terméket csak beltérben üzemeltesd!

2 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Feltételezzük, hogy a termék üzemeltetője általános ismeretekkel rendelkezik a szórakoztató elektroni-
kai eszközök kezelésével kapcsolatban. Nem megfelelő használat esetén nem tudunk felelősséget 
vál  lal  ni a megfelelő működésért. Kérjük, ellenőrizd a terméket használat előtt! Sérülés vagy bármilyen 
hi á nyos ság esetén a terméket ne üzemeltesd!

Sérülésveszély! Sérülésveszélyt jelent gyerekek vagy azon személyek számára, akik csökkent szellemi 
vagy fizikai képességekkel rendelkeznek (pl. részben fogyatékkal élők, korlátozott fizikai vagy szellemi 
képességekkel rendelkező idős emberek), illetve akik nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással.

Kérjük, a terméket olyan helyen tárold, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá! Kérjük, a terméket 8 év 
feletti gyermek vagy csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalattal vagy tudással 
nem rendelkező emberek felügyelet mellett használják, vagy csak abban az esetben, ha megértették 
a termék használatát és annak veszélyeit! Kérjük, soha ne hagyd, hogy a gyermekek felügyelet nélkül 
használják az eszközt!

Fulladásveszély! A csomag tartalma nem játék! Kérjük, ne tárold a csomagolást (zacskók, poliészter 
darabok, stb.) gyermekek közelében! A csomagolás darabjai fulladást okozhatnak!

Sérülésveszély! A feszültség alatt álló részek áramütést okozhatnak! Az esetleges rövidzárlatok 
miatt fennáll az áramütés vagy tűz veszélye! Minden használat előtt ellenőrizd, hogy a terméken van-e 
bármilyen sérülés! Ha látható sérüléseket látsz, vagy annak eshetőségét, NE HASZNÁLD A TERMÉKET!
Ha technikai vagy mechanikai problémát észlelsz, kérjük, lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal (lásd a 
garancialevélen)!

2.1 Biztonsági előírások használat során

– Kérjük, csak a csomagban talált hálózati adaptert használd! Ne használj másfajta adaptert!
– Ne nyisd fel a termék házát/borítóját!
– Meghibásodás esetén AZONNAL HÚZD KI a terméket a konnektorból! Ehhez azonnal húzd ki a hálózati 

adaptert a hálózati aljzatból és a készülékből!
– Csak olyan alkatrészeket vagy kiegészítőket használj a termékhez, amelyet szállítottunk vagy jóvá-

hagytunk!
– Ne alakítsd át a készüléket, és ne használj olyan további eszközöket vagy alkatrészeket, amelyeket 

nem hagytunk jóvá vagy nem szállítottunk!
– Kérjük, ne használd a terméket robbanás- és tűzveszélyes környezetben! Például üzemanyagraktá-

rakban, tartályrendszerekben vagy oldószerek tárolására és feldolgozására használt területeken.
– Ne használd a terméket olyan területeken, ahol előfordulhat részecskeszennyeződés (pl. liszt vagy 

fapor)!
– A termék meghibásodás után csakis akkor használható, ha azt egy szakember megnézte és/vagy 

javította! 
– Ha a terméket hideg környezetből melegbe viszed, a termék belsejében pára kelethezhet. Ebben az 

esetben várj legalább 1 órát használatig!
– A terméket húzd ki az aljzatból, ha hosszabb ideig távol vagy, vagy vihar közeledik!
– Kérjük, győződj meg arról, hogy a termék közelében nincs nedvesség, víz vagy fröccsenő víz (pl. vázák)!
– Ha idegen testek vagy folyadék kerül a termékbe vagy a hálózati adapterbe, az adaptert azonnal  húzd 
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ki az fali aljzatból! Újbóli használat előtt szakember általi ellenőrzés és javítás javasolt. Máskülönben 
fennállhat az áramütés veszélye!

– Kérjük, győződj meg arról, hogy a termék vagy az adapter közelében nincs csöpögő, fröccsenő víz vagy 
nyílt láng (pl. égő gyertyák)!

– A hálózati adaptert soha ne fogd meg nedves vagy nyirkos kézzel!

2.2 Biztonságos csatlakoztatás az áramforráshoz

– Csak olyan aljzatba csatlakoztasd a terméket, amelyik megfelelően van szerelve, földelve és elektro-
nikusan védve!

– Kérjük, ellenőrizd, hogy az aljzat könnyedén elérhető-e!
– Ne köss csomót és ne törd meg a kábel csatlakozásait!
– Mielőtt használatba helyeznéd a terméket, kérjük, ellenőrizd, hogy a termék feszültsége megegyezik-e 

a hálózati feszültséggel! A hálózati adapteren szereplő információnak meg kell egyezniük a tápegység 
információival!

– Csak 220–240 VAC, 50–60 Hz aljzatba csatlakoztasd a rádiót!
– A rádiót egyenletes, sima felületen helyezd el!
– A termék készenléti állapotban is fogyaszt valamennyi minimális áramot. Ahhoz, hogy ne fogyasszon 

semmit, az adaptert ki kell húznod az aljzatból!

2.3 Meghibásodás megelőzése

– A nem megfelelő tárolás (pl. nedvesség, tűz) vagy szellőzés hiányában a termék meghibásodhat. Csak 
száraz helyiségekben használd!

– Kerüld a fűtőberendezések (pl. radiátor, hősugárzó, stb.), a nyílt láng (pl. gyertya), az erős mágneses 
mezővel rendelkező tárgyak (pl. hangszórók) közelségét!

– A terméket ne tedd ki extrém helyzeteknek, pl. direkt napfénynek, extrém magas vagy alacsony hő-
mérsékletnek, nyílt lángnak, stb.!

– Kérjük, győződj meg arról, hogy a termék megfelelő távolságban van egyéb tárgyaktól a megfelelő 
szellőzés és külső hatások által okozott meghibásodások elkerülése érdekében!

– Kerüld a közvetlen napfényt és a kivételesen sok port, szemcsét tartalmazó környezetet!
– Ne helyezz a termékre vagy a hálózati adapterre nehéz tárgyakat!

2.4 Túlzott hangerő

A túlzott hangnyomás fül- vagy fejhallgató használata esetén károsíthatja a hallást. Kérjük, ennek elke-
rülése érdekében fül- vagy fejhallgató csatlakoztatásakor ellenőrizd a hangerőt! Állíts be alacsonyabb 
hangerőt, majd csak annyira tekerd fel, amely még kényelmes számodra!

2.5 Elektromágneses sugárzás

A termék elektromágneses mezőt hoz létre. Kérjük, figyelj azokra a figyelmeztetésekre, amelyek tiltják 
vagy korlátozzák az elektronikus eszközök használatát! Ilyen előfordulhat kórházakban, üzemanyagrak-
tárakban, töltőállomásokon vagy reptereken.
A rádió alkatrészei elektromágneses mezőt és energiát hoznak létre, amely orvosi eszközökre (pl. szív-

ritmus-szabályzóra vagy defibrillátorokra) hatással lehet. Ezért kérjük, tartsd megfelelő távolságban a 
rádiót és az orvosi eszközöket! Ha bármilyen jel arra mutat, hogy a rádió interferál az orvosi eszközökkel, 
azonnal kapcsold ki, és húzd ki a rádiót az aljzatból!

2.6 A rádió tisztítása

Mielőtt tisztítanád, a rádiót kapcsold ki, majd húzd ki az aljzatból! Száraz, puha kendőt használj a taka-
rításhoz! Kérjük, ne használj folyadékot a tisztításhoz! Ne használj fertőtlenítő- és oldószereket vagy 
tisztítószereket, mert azok megsérthetik a rádió felületét! Gyermekek a terméket nem takaríthatják!



2.7 Jogi nyilatkozat

A terméket az Európai Unió minden országában, valamint Svájcban, Norvégiában, Lichtensteinben 
és Izlandon történő használatra tervezték.  A rádió vételi területe megfelel az ezekre az országokra 
vonatkozó jogszabályoknak. Ha az eszközt egy másik országban üzemeltetik, akkor a használati ország 
törvényeinek kell megfelelniük!

3. A csomag tartalma

– 1 × Imperial i110 rádió
– 1 × infra távvezérlő
– 1 × hálózati adapter (12 V, 1,5 A)
– 1 × többnyelvű használati útmutató
– 1 × garancialevél
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4. A készülék áttekintése
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1. Gyorsgombok 1–5
A kedvencek közé elmentett első 5 webrádió egyiknének gyors indításához nyomd meg röviden a kívánt 
gombot! Ha a kijelzőn a listában egy webrádiót kiválaszottál, vagy éppen szól egy, nyomd meg hosszan 
valamelyik gombot, hogy a webrádiót elmentsd a megfelelő helyre!

2. Be- és kikapcsoló/Készenlét gomb
Nyomd meg a gombot a rádió be- vagy kikapcsolásához!

3. Menü
A gomb rövid megnyomásával léphetsz a rádió főmenüjébe.

4. MODE
Szabadon programozható gomb. Ébresztő, fényerőszabályzó, hangszínszabályzó, helyi rádiók, üzemmód 
(webrádió, DLNA, USB), kedvencek, elalvásidőzítő vagy a timer (visszaszámláló) funkció is a gombhoz 
rendelhető, így bármikor előhívható a gyakran használt menü.

5. Navigáció (balra/jobbra)
A gombokkal a menüben tudsz lépkedni, a bal oldalival visszalépni.

6. LCD-kijelző

7. Hangerő, megerősítő gomb
A gomb tekerésével állíthatsz a hangerőn, vagy megnyomásával megerősítheted a menüben kiválasz-
tott opciót. A menüelemek, listaelemek között is navigálhatsz a tekerésével.

8. Tápbemenet
A 12 V-os hálózati adapter (tartozék) csatlakozója.

9. USB-port
USB adathordozó csatlakoztatható ide, melyről zenefájlokat tudsz lejátszani. FAT16 és FA32 fájlrend-
szerre formázott adathordozók támogatottak. Mobil eszköz töltésére is alkalmas.

10. Vonalkimenet (sztereó)
A rádió hangja ezen keresztül – megfelelő csatlakozókábel segítségével – erősítőre, aktív hangszórókra 
köthető.

11. Fejhallgató-kimenet (sztereó)
3,5 mm-es jack-dugós fejhallgató csatlakoztatható. Ha a fejhallgató csatlakoztatva van, a hangszóró 
elnémul. Megfelelő kábellel ezen a porton keresztül akár egy erősítő vonalbemenetére is továbbítható a 
rádió hangja.

4.1 Ikonok a kijelzőn

Wi-Fi kapcsolat aktív

Beállított ébresztés aktív

Rádióadó sikeresen elmentve a kedvencek közé

USB háttértár csatlakoztatva
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4.2 Infra távvezérlő

1. Be- és kikapcsoló/Készenlét gomb
Nyomd meg a gombot a rádió be- vagy kikapcsolásához! 

2. Sleep
Az elalvásidőzítő opciói (15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 perc) között váltogathatunk.

3. WPS
A 6.3 fejezetben leírt módon a Wi-Fi hálózat WPS-gombos beállítását kezdeményezi.

4. Alarm
Az ébresztők beállításának menüjét hívja elő.

5. Dimmer
A képernyő fényerejét állíthatjuk gyorsan két fokozat között. Lásd még a 7.1.4 fejezetben!

6. Local radio
A „Helyi rádió” menübe lép. Lásd a 7.4 fejezetben!

7. UPnP
A „Média-központ” menübe lép, ahol hálózatunk DLNA-szervereiről tudunk zenefájlokat bön-
gészni és lejátszani.

6
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7

2

1

89 10 11

12
13

14 15

16
17

18

1920

21
22

23
24
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8. Repeat
A zenelejátszás ismétlési módját állíthatjuk lejátszás közben. Lásd a 7.1.16 fejezetben!

9. Shuffle
Véletlenszerű lejátszási módra válthatunk. Lásd a 7.1.16 fejezetben!

10. Menu
A gomb megnyomásával léphetsz a rádió főmenüjébe.

11. MODE
Szabadon programozható gomb. Ébresztő, fényerőszabályzó, hangszínszabályzó, helyi rádiók, üzemmód 
(webrádió, DLNA, USB), kedvencek, elalvásidőzítő vagy a timer (visszaszámláló) funkció is a gombhoz 
rendelhető, így bármikor előhívható a gyakran használt menü.

12. Nyilak
A rádió kezelőfelületén való navigációhoz, hasonlóan a készüléken lévő (5) és (7) gomb funkcióihoz.

13. ENTER
Funkciója azonos a rádón lévő (7) gomb megnyomásával.

14, 15. Előző/következő
Zenelejátszás közben a lejátszási lista előző és következő számára ugorhatunk. Ha egy web-
rádiót indítottunk egy listából, a lista előző vagy következő rádióadójára válthatunk.

16, 18. Play/pause/Stop
Lejátszás indítása, szüneteltetése, leállítása. A szüneteltetés csak zenelejátszásnál működik.

17. Némítás
A hangszórót kapcsolhatjuk egyetlen gombnyomással ki és be.

19, 21. Hangerő
A rádió illetve a fülhallgató-kimenet hangerejét változtathatjuk meg a segítségével.

20. EQ
A különböző hangszínek között válthatunk vele.

22. Számbillentyűk
A kedvencek közé elmentett rádiókat indíthatjuk el a sorszám beírásával. Akár 3-jegyű szá-
mok is bevihetőek.

23. FAV+
A kedvencek menüt nyitja meg.

24. Language
A nyelvválasztó menüre ugrik. Használata akkor jöhet jól, ha a készülék már valamilyen nyelv-
re van állítva, amit nem értünk, így nehéz lenne a menürendszerben a nyelvválasztáshoz 
navigálnunk.

5. Általános kezelési útmutató

– Nyomd meg a (2) gombot a készüléken vagy az (1) gombot a távvezérlőn a rádió bekapcsolásához!
– A hangerőszabályzáshoz tekerd jobbra vagy balra a (7) gombot, vagy használd a távvezérlőt!
– A menüpontok a nyilakkal és a (7) gombbal választhatók ki.
– A menüpontba való belépéshez nyomd meg a (7) gombot vagy a távvezérlő (12) gombját!

A rádió okostelefonnal vagy tablettel is vezérelhető – megfelelő alkalmazással. Minden funkció kényelme-
sen elérhető mobiltelefonról. Az AirMusic alkalmazást letöltheted Androidra és iOS-re is. Az alkalmazás-
ról további információ a 9. fejezetben található.
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6. Bekapcsolás

Csatlakoztasd a rádiót az áramforráshoz a mellékelt USB-adapter segítségével! Ekkor elkezdődik a 
bekapcsolás (bootolás), ez kb. 30 másodpercig tart. Eközben kék vonalakból álló sáv jezi, hol tart a folya-
mat, illetve a tetszés szerint módosítható háttérkép látható a kijelzőn.

6.1 Beüzemelés, nyelvválasztás

A rádió első bekapcsolásakor – vagy a gyári beállításokhoz való visszatérés után – a nyelvválasztó menü 
jelenik meg először. Keresd meg a magyar nyelvet a (7) gomb forgatásával! A nyelv kiválasztásához 
nyomd meg a (7) gombot! Megjegyzés: a magyar nyelvben sajnos még vannak helyesírási hibák, apróbb 
elírások, ezek reményeink szerint a jövőbeli szoftverfrissítések során javítva lesznek.

6.2 Hálózat ellenőrzése bekapcsoláskor

A nyelv kiválasztása után a rádió megkérdezi, hogy aktiválod-e a „hálózat ellenőrzése bekapcsoláskor” 
üzemmódot. Válaszd ki az Igen-t!

6.3. Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Internetrádiók eléréséhez a rádiót csatlakoztatnod kell Wi-Fi hálózatodhoz! A beépített Wi-Fi elektronika 
2,4 GHz-es hálózatokhoz tud kapcsolódni. Az első bekapcsolás, üzembe helyezés során a rádió megkér-
dezi, hogy szeretnéd-e konfigurálni a hálózatot. Igen / Igen (WPS) / Nem válaszok közül lehet választani 
a (7) gombbal.

– Ha az Igen-t választod ekkor a rádió kilistázza az elérhető Wi-Fi hálózatok neveit. Válaszd ki a listából a 
saját hálózatodat, majd – ha jelszóval védett a hálózat – írd be a hálózat jelszavát! A (7) gombbal tudsz 
a karakterek között választani, az (5) gombokkal léphetsz a következő vagy előző karakterhelyre.  Ha 
sikerült a megfelelő jelszót megadnod, nyomd meg a (7) gombot! Ha véletlenül rossz jelszót adtál meg, 
a balra gombbal visszaléphetsz, majd a „Konfiguráció/Hálózat/Vezeték nélküli beállítása” menüben 
újrakezdheted a vezeték nélküli kapcsolat beállítását.

– Az Igen (WPS)-t akkor érdemes választanod, ha Wi-Fi routered rendelkezik WPS gombbal, vagy 
a router menüjéből aktiválható WPS funkcióval. Ennek segítségével nincs szükség a jelszó manuális 
megadására. Ha tehát az Igen (WPS) opciót választod a rádión, 120 másodperced lesz arra, hogy a 
routeren megnyomd a WPS gombot, vagy aktiváld a WPS funkciót a kezelőfelületén. Ekkor a jelszó 
automatikusan átadásra kerül a rádiód számára, mintha az előző pontokban leírtak alapján Te magad 
írtad volna be. További teendőd nincs, a rádiód csatlakozik mostantól a Wi-Fi hálózatodhoz. Ha sikerte-
len lenne a csatlakozás, mert pl. túl későn nyomtad meg a WPS gombot a routeren, a „Konfiguráció/
Hálózat/Vezeték nélküli hálózat (WPS PBC)” menüben újrakezdheted a vezeték nélküli kapcsolat beállí-
tását a WPS funkció segítségével.

– Válaszd a Nem lehetőséget, ha nem szeretnéd most beállítani a Wi-Fi kapcsolatot, mert pl. nincs jelen-
leg elérhető hálózatod, vagy csak USB-s zenelejátszásra használnád a rádiót! Később a „Konfiguráció/
Hálózat” menüben bármikor elvégezheted a Wi-Fi hálózat beállítását a fentiek szerint.

7. Főmenü és elemei

A bekapcsolási folyamat után a rádió csatlakozik a legutóbb beállí-
tott Wi-Fi hálózathoz, majd a főmenü jelenik meg, vagy – ha éppen 
webrádiót hallgattunk a kikapcsolás pillanatában – folytatódik a 
leg utóbb hallgatott rádióadó lejátszása. A főmenü elemei tesre 
szab hatóak, a 8 szolgáltatás közül a Konfiguráció kivételével bár-
me  lyik elrejthető, ha nem szeretnénk rendszeresen használni (pl. 
USB-ről sosem fogunk zenefájlokat lejátszani), így csökkenthető a 
fő menü elemeinek száma. Az ikonok között a (7) gomb forgatásá-
val vagy az (5) gombokkal tudunk választani, a kiválasztott szol gál-
ta tásba a (7) gomb megnyomásával tudunk belépni.
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7.1 Konfiguráció

A rádió valamennyi beállítása és főbb adata, paramétere itt található és módosítható. 
Itt állítható be ébreztési és elalvási funkció, a vezeték nélküli hálzóati kapcsolat, az 
időjárás előrejelzéséhez szükséges földrajzi helyzet, a rádió menüjének nyelve, innen 
frissíthető a készülék belső szoftver (firmeware) is, ha újabb verzó válik elérhetővé. A 
13 almenü között a (7) gomb forgatásával tudunk választani, a kiválasztott almenübe 
a (7) vagy jobb nyíl gomb megnyomásával tudunk belépni. Az almenükből a balra nyíl 

megnyomásával tudunk visszalépni egy szintet, vagy a bal nyíl megnyomásával ugorhatunk vissza a 
főmenübe.

7.1.1 Idő megjenelítése

A kijelzőn készenléti módban megjelenő óra analóg vagy digitális kijelzése választható ki itt.

7.1.2 Az én MediaU rádióm kezelése

A MediaYou.net oldalon létrehozható felhasználó fiókunkkal kapcsolja össze a rádiót extra kényelmi 
funk ci ók érdekében.

7.1.3 Hálózat

A Wi-Fi hálózat beállításával kapcsolatban találunk itt 4 lehetőséget. Ezekre csak akkor lesz szükségünk, 
ha az üzembe helyezés során nem állítottuk be a Wi-Fi kapcsolatot, vagy megváltozott azóta a hálóza-
tunk neve és/vagy jelszava, esetleg új helyen szeretnénk használni a rádiót, ahol a korábban beállított 
vezeték nélküli hálózat már nem elérhető.

– A vezeték nélküli beállítás
Kicsit hibás magyarsággal, de itt aktiválhatjuk újra az első bekapcsoláskor (a 6.3-as fejezetben) már 
megismert hálózatkeresési és csatlakozási folyamatot.

– Vezeték nélküli hálózat (WPS PBC)
A 6.3-as fejezetben leírt WPS gombos csatlakozás itt kezdeményezhető utólag bármikor.

– Manuális konfiguráció
Haladó felhasználók számára itt állítható be a Wi-Fi kapcsolat valamennyi paramétere, mint DHCP-n 
keresztül kapott vagy fixen megadott IP-cím használata (DHCP almenü), rejtett SSID-t használó háló-
zatoknál itt megadható a hálózat neve (SSID bevitele almenü), illetve ha már több vezeték nélküli 
hálózathoz is csatlakoztunk korábban, itt (Kezelés almenü) kiválaszthatjuk, hogy melyiket akarjuk épp 
használni, mivel rádiónk tárolja az egyes hálózatok jelszavait, így nem kell újra beírni azokat, ha itt váltunk 
a hálózatok között.

– Hálózat ellenőrzése a bekapcsoláskor
Ezt a funkciót az üzembe helyezés során (6.2 fejezet) jó esetben már aktiváltuk. Itt bármikor ki- és 
bekapcsolhatjuk. Javasolt bekapcsolva hagyni.

7.1.4 Dátum és idő

Az idővel és dátummal kapcsolatos lehetőségeket találjuk itt, összesen 4 almenüben. Beállíthatjuk az 
időt és a dátumot manuálisan vagy az internetről történő automatikus beállítást és folyamatos szink ro-
nizálást (ajánlott, hiszen így mindig garantáltan pontos időt mutat majd a rádiónk) is kérhetjük. Meg ad-
ha tó, hogy 12 vagy 24-órás kijelzést szeretnénk-e látni a rádió kijelzőjén, illetve a dátum általunk kívánt 
formátuma (pl. ÉV/HÓNAP/NAP) is 3 lehetőség közül választható.
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7.1.5 Ébresztő

Rádiónk ébresztőóraként is használható, hiszen mindig tudja a pontos időt (az internetről folyamatosan 
szinkronizálja), és a webrádiók, az USB-s háttértáron elérhető zenefájlok vagy akár a beépített hangjel-
zés, dallam tetszés szerint megszólaltathatók az ébresztéshez.

– 1. ébresztő és 2. ébresztő
Két független ébresztési időpontot tudunk beállítani. Ha valamelyiket beállítottuk, a menüpontnál záró-
jelben megjelenik az ébresztési időpont, ha nincs beállítva hozzá időpont, akkor a zárójelben a „Ki” szó 
olvasható. Az időpont mellett beállítható az ismétlődés gyakorisága is. A „Naponta” opció előtti jelölődo-
bozba téve a jelet a hét minden napján a beállított időpontban ébresztést kapunk. Az „Egyszer” opciót 
választva értelemszerűen csak egy alkalommal, legközelebb, amikor a beállított időpont eljön, akkor lesz 
ébresztés. A H, K, Sz, Cs, P, Sz, V opciók a hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat és vasárna-
pot jelentik, így pl. ezek közül az első 5-öt kijelölve csak hétköznap ébreszt minket a rádiónk a beállított 
időpontban. Mivel 2 időpont is állítható, egy másikat hozzárendelhetünk pl. a hétvégéhez.
Az időpont beállítása után kiválaszthatjuk a „Hang” almenüben, hogy egy beépített hangjelzésre, meló-

diára, webrádióra vagy USB háttértáron elérhető saját zenefájlunk lejátszására szeretnénk-e ébredni. 
Ébresztéskor a rádió (3) gombjával lehet leállítani az ébresztést, a (7) gombbal lehet késleltetni 5 
percig, amely letelte után ismét megszólal mindaddig, amíg a (3) gombbal le nem állítjuk véglegesen.

– NAP riasztó
Ezen almenüben – nevezhetjük talán lepihenésnek – 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120 percet tudunk kiválaszta-
ni. Ekkor elindul a rádió belső számlálója, és a beállított perc letelte után riaszt, ébreszt. Hasznos lehet, 
ha napközben lepihennénk egy adott időre, vagy valamilyen fontos teendőhöz kérnénk emlékeztetőt 
valahány perc múlva. Ha kiválasztottuk a percet, az almenü nevében mostantól zárójelben látható, hogy 
mennyi idő telt már el és mennyi volt a kiválasztott időtartam, illetve a főmenü jobb alsó sarkában is 
megjelenik, mennyi idő van még hátra az ébresztésig.

– Ébresztő-hangerősség
Itt állítható be, milyen hangerővel szólaljon meg az ébresztés. Ha nehezen ébredünk, állítsuk magasabb-
ra, de gondoljunk azért a szomszédokra is, ha vannak!

7.1.6 Időzítő

Ez a funkció a konyhai rádiókból lehet ismerős, pl. sütéshez, főzéshez használható, másodperc pontos-
sággal beállítható visszaszámlálós riasztást kínál. Az Időzítő menübe belépve a jobb nyillal növelhetjük 
az időt, a bal nyíllal csökkenthetjük (nyomogatva vagy nyomva tartva), másodperces lépésközökkel, a (7) 
gomb megnyomásával indíthatjuk a visszaszámlálást. Az idő lejárta után a riasztás egy igen erős, sípoló 
hangjelzés lesz, hangereje nem állítható.

7.1.7 Időzített lejátszás

Ha bekapcsoljuk ezt a funkciót, akkor megadhatjuk, hogy a hét mely napjain, egyszer vagy ismétlődve, 
hány óra hány perctől és meddig szólaljon meg egy, a kedvencek közé felvett webrádió.

7.1.8 Nyelv

A rádiónk kezelőfelületének nyelve választható ki itt, többek között a magyar is elérhető.

7.1.9 Dimmer

A rádión kijelzőjének működésével, fényerejével kapcsolatos lehetőségeket találjuk itt:

– Energiatakarékod mód
Ha ezt választjuk, lehetőségünk lesz a (7) gombbal egy fényerőszint beállítására. Amíg a rádió menürend-
szerében lépkedünk, gombokat nyomogatunk, a kijelző maximális fényerővel fog működni, hogy jól lássuk 
a kezelés során. Az utolsó gombnyomás után kb. 15 másodperccel azonban átkapcsol az általunk beál-
lított alacsonyabb fényerőre. Ez az áramtakarékosság mellett azért is lehet hasznos, mert pl. egy sötét 
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hálószobában kellemesebb a jóval kisebb fényerejű kijelzőt látni, ha felébredünk. Megjegyzés: készenléti 
állapotban mindig az energiatakarékos módhoz beállított fényerő lesz használva, lásd a 8.2 fejezetet!

– Mindig be
Itt is beállítható egy általunk kívánt fényerő, de állandóan ez lesz használva, nem lesz különbség a kezelés 
és a nyugalmi állapot között úgy, mint az energiatakarékos módban.

7.1.10 Kijelző

A rádió főmenüje kapcsolható színes vagy fekete-fehér megjelenítési módba.

7.1.11 Áramkezelés

Beállítható, hogy a rádió hány perc inaktivitás után kapcsoljon automatikusan.

7.1.12 Alvásidőzítő

Itt beállíthatjuk, hogy 15, 30, 60, 90, 120, 150 vagy 180 perc múlva magától kapcsoljon ki a rádiónk. Ez 
hasznos lehet, ha pl. elalváshoz vagy a lakás elhagyásához készülünk, és nem szeretnénk, hogy szóljon 
a készülék, ha elaludtunk vagy távol vagyunk.

7.1.13 Internetes rádió

Az webrádiók lejátszásával kapcsolatban állíthatunk be itt két opciót:

– Puffer: a lejátszási puffer mérete (2, 4 vagy 8 másodper). A készülék ennek megfelelően bizonyos 
időtartamot a memóriájában pufferol, mielőtt elkezdené a lejátszást. Akkor érdemes nagyobb értéket 
beállítani, ha időnként lelassul az internetkapcsolatunk, és ez akadozást okoz a webrádió lejátszásában. 
A 2–8 másodperces puffer segíthet átvészelni a pár másodperces kimaradásokat vagy lelassulásokat. 
MEGJEGYZÉS: nagyobb puffert beállítva lassabban indulhatnak el a webrádiók (a megszólalás előtt a 
puffert tölti fel a készülék), illetve pár másodperc késéssel hallhatjuk őket.

– Hangminőség: magas és alacsony beállítási lehetőségünk van itt. Ha egy webrádió többféle adat-
sebességgel (így többféle hangminőségben) érhető el, meghatározhatjuk, hogy a lassabb hálózati 
sebességet, kisebb adatforgalmat, de alacsonyabb hangminőséget favorizáljuk, vagy inkább a gyorsabb 
kapcsolatot igénylő, nagyobb adatforgalmat generáló jobb minőségű streaemet szeretnénk hallgatni. 
MEGJEGYZÉS: ha nagyobb puffer esetén is akadozik egy webrádió, vagy nem korlátlan adatforgalmat 
tartalmaz az internetkapcsolatunk, javasljuk az alacsonyabb minőség kiválasztását!

7.1.14 Időjárás

Akárcsak a helyi rádiók esetében, az időjárás-előrejelzéshez is meg kelle adnunk a földrajzi helyzetünket, 
pontosabban azt, hogy melyik város időjárása fontos a számunkra. A Helyi adatok beállítása almenü-
ben Európán belül Magyarországot kiválasztva 42 nagyváros közül jelöljük ki a hozzánk legközelebbit! 
A Hőmérsékleti egység almenüben a Celsius és Fahrenheit mértékegységek közül választhatunk, 
a Kijelzések készenléti üzemmódban pontban pedig beállíthatjuk, hogy az időjárási adatok a rádió 
készenléti állapotában megjelenjenek a kijelzőn a pontos idővel váltakozva vagy sem.

7.1.15 Helyi rádió beállítása

A főmenüben megjeleníthető „Helyi rádió” szolgáltatáshoz itt állítható be a földrajzi terület. Bátran hasz-
náljuk az „Automatikus detektálás (Ország)” funkciót, ha Magyarországon hallgatnánk a rádiónkat, és 
az összes magyar adót szeretnénk látni a „Helyi rádió” menüben. Lehetőségünk van azonban országon 
belül is szűkíteni a kört, akár egy város kikeresésével is, de kiválaszthatunk más országot is – ha pl. 
nyelvtanulás céljából hallgatnánk külföldi webrádiókat, vagy külöföldön használjuk a készülékünket. Az 
irányítószám (US ZIP Code) beállítása csak Egyesült Államokban használt irányítószámokkal működik.
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7.1.16 Visszajátszási beállítások

Itt az USB háttértárról történő zenelejátszás működését módosíthatjuk. Ki: a mappában lévő valameny-
nyi fájl lejátszása után megáll a zenelejátszás. Valamennyi ismétlése: a mappában lévő valamennyi 
fájl lejátszása után újraindul a lejátszás az első fájltól kezdve. Egyszeri ismétlés: az elindított zenefájl 
újra és újra ismétlődik, csak ezt játssza a rádió. Véletlenszerű lejátszás: a mappában lévő zenefájlok 
véletlenszerű sorrendben szólalnak meg.

 7.1.17 Eszköz

– Átnevezés (rádió aktuális neve)
Számítógéphálózatunk többi eszköze az itt megadott néven fogja azonosítani rádiókészülékünket. A 
gyári elnevezés tetszés szerint módosítható. Ha több rádiót is használunk a lakásban, érdemes lehet pl. 
helyiségek alapján elnevezni őket, ekkor mi magunk is könnyedén azonosíthatjuk, választhatjuk ki majd, 
éppen melyiket szeretnénk irányítani az AirMusic mobilalkalmazáson keresztül, vagy melyikre szeret-
nénk zenét küldeni a számítógépről mobiltelefonról.

– App
Ebben a menüben egy QR-kód jelenik meg a kijelzőn. Ezt okostelefon, tablet fényképezőgépének megmu-
tatva a mediayou.net weboldalra érkezünk a telefon/tablet webböngészőjével, ahol linkeket találnuk a 
Google Play Áruház (Android) illetve az Apple App Store (iOS) alkalmazásboltokban található ingyenes 
AirMusic alkalmazáshoz, amellyel távirányíthatjuk rádióinkat, és többek között olyan funkciót is hasz-
nálhatunk, mint a bekapcsolási folyamat alatt a rádiónk kijelzőjén látható háttérkép megváltoztatása. 
További részletek a 9.1 fejezetben találhatók.

7.1.18 Gomb

A rádiónk (7) gombjának funkciója állítható itt be. 8 különböző menübe ugorhatunk a MODE megnyomá-
sával, állítsuk be a számunkra leggyakrabban szükségeset!

7.1.19 Hangszínszabályzó

8-féle előre beállított hangzás közül választhatunk, illetve a myEQ opciónál még egyet létrehozhatunk. 
A 9 lehetőség közül bármelyiket kijelölve a listából, a JOBB nyillal léphetünk be annak beállításai közé. 
Itt fel/le lépegetve kiválasztható a magas (T), a mély (B) és az extra mély (L) opció, a bal/jobb nyilakkal 
pedig változtatható ezek értéke. A (4) gomb megnyomásával – vagy a távvezérlő ENTER gombjával 
ment he tő el a beállítás.

7.1.20 A lejátszás folytatása bekapcsoláskor

Beállítható, hogy a rádiót bekapcsolva, szeretnénk-e, hogy folytatódjon a kikapcsoláskor esetleg éppen 
játszott adás vagy sem.

7.1.21 Szoftver frissítése

A rádió belső szoftvere (firmware) a gyártó szerveréről az internetkapcsolaton keresztül frissíthető, ha 
újabb verzió kerül kiadásra. Ebben a menüben bármikor ellenőrizhető, hogy van-e újabb szoftververzió, 
illetve a telepítése is kezdeményezhető itt.  FIGYELEM: a szoftverfrissítés befejezéséig ne kapcsolja 
ki a rádiót, ne húzza ki az adapterét a konnektorból és ne távolítsa el az esetlegesen csatlakoz-
tatott USB háttértárat sem! A frissítés sikeres befejeződése után a rádió kérni fogja, hogy indítsa 
újra (áramtalanítsa, majd csatlakoztassa ismét az áramforráshoz).

7.1.22 Visszaállítás a gyári beállításokra

Ezen funkciót aktiválva törlődik minden korábbi beállítás – beleértve a kedvencek közé elmentett web-
rádiókat –, és a készülék gyári állapotba kerül. Akkor érdemes használnunk, ha rendellenes működést 
tapasztnánk (pl. egy szoftverfrissítés után) vagy eladnánk a készüléket.
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7.2 Helyi rádió

Ahogy a 7.1.15 fejezetben már leírtuk, itt jelennek meg a földrajzi területünkként megadott régióban üze-
melő webrádiók, különböző csoportokba rendezve, pl. műfaj szerint. A kiválasztott webrádió a (7) gomb 
megnyomásával indítható, lejátszása ezen gomb újabb megnyomásával leállítható. Ha kiválaszottunk 
egy webrádiót (még a lejátszás indítása előtt), a jobb nyíllal 3 lehetőséget kapunk:

– Hozzáadás a kedvencekhez: a rádióadó bekerül a Kedvencek közé, amit bármikor elérhetünk a (4) 
gombbal (ha a kedvenceket programoztuk be erre a gombra) vagy a menüből.
– Automatikus keresés: lejátszás indítása (vélhetően tévesen itt maradt opció a hibrid rádiókból).
– Lejátszás: lejátszás indítása.

7.3 my mediaU

Jelenleg nincs különösebb hasznossága ennek a menüpontnak azon kívül, hogy a 
mediaU mobilalkalmazásra mutató QR-kódot olvashatjuk le mobiltelefonunkkal.

7.4 Internetes rádió

Valószínűleg a legtöbbet használt szolgáltatás ez lesz a rádión. Jelenleg 5 almenüt 
tartalmaz, melyek a lehetővé teszik a világ több tízezer webrádiójának kényelmes 
bön gé szését és hallgatását. Az elérhető rádióadók listáját a készülék a MediaYou.net 
weboldal adatbázisából tölti le, onnan frissíti folyamatosan. Lehetőségeink az Inter ne-
tes rádiók menüben:

– Kedvenceim
A kedvencek listájához tetszőleges számú internetes rádióadó hozzáadható, itt érdemes összegyűjte-
nünk azokat, amelyeket bizonyosan gyakran fogunk hallagatni, így nem kell minden alkalommal kikeresni 
őket a sok ezer adó közül. Az a menü közvetlenül is elérhető bármikor a rádiónk (4) gombjának megnyo-
másával (ha ezt a funkciót programoztuk be a gombra). Lásd még a 8.1 fejezetben is!

– Rádióadó/Zene
Itt további 4 almenübe rendezve a világ 20 legnépszerűbb (Globális Top 20) webrádióját találjuk, műfaj 
szerint keresgélhetünk (Műfaj), ország szerint listázhatjuk az elérhető rádióadókat (Ország/Hely). A 
„Kiemelt” almenüben a Mediayou.net – ezen oldal rádióadatbázisát éri el a készülékünk, tehát az ezen 
oldal által nyilvántartott webrádiókat tudjuk hallgatni az Imperial i110 rádiónkon – weboldal által ajánlott 
nemzetközi rádióállomásokat láthatjuk.

– Elalvásrádió
Itt jelenleg 8 almenüt találhatunk, amelyek egy-egy webrádiót takarnak, olyanokat, amelyek elalvást meg-
könnyítő zenét vagy hangokat sugároznak. Előfordulhat, hogy ezen rádióadók közül nem mindegyik műkö-
dik folyamatosan, újabb szoftverfrissítések során az ilyen jellegű hibák várhatóan javításra kerülnek.

– Madarak (FM - Brazilian Birds): madárcsicsergés.
– Altató: altatódalok gyerekeknek.
– Zongora (CalmRadio – Solo Piano): zongorán játszott lassú dallamok.
– Eső (Sleepscapes – Rain): eső és mennydörgés hangja.
– Spa (FM – Destination SPA Radio): relaxációs zenék.
– Világegyetem (SomaFM Space Station): Sci-Fi filmzenékhez hasonló zeneszámok.
– Hullám (Abacus Ocean): tengermoraj, hullámok hangja.
– Fehér zaj: fehér zaj hangeffekt.
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– Legutóbb hallgatott rádiók
Itt láthatjuk, hogy időrendi sorrendben a legutóbb játszott webrádiókat, így itt is megtalálhatjuk könnyen 
egy-egy nemrég hallgatott, nekünk tetsző rádióadót. Ha egy rádiót itt kiválasztunk, az (5) gombbal itt is 
elérhető a 7.4 fejezetben bemutatot 3 lehetőség, hogy pl. felvegyük a kedvencek közé.

– Szerviz
Ebben a menüben lehetőségünk nyílik rádióadó keresésére az adatbázisban (Rádióadó keresése), ahogy 
az AirMusic alkalmazásban is megtehetjük ezt. 
Ha egy webrádió (még) nem található meg a MediaYou.net rádiógyűjteményében, lehetőségünk van a 

webcímét (URL) manuálisan beállítani (Új rádió hozzáadása), és elmenteni a kedvenceink közé.
Az App menüpontban megjeleníthető az AirMusic mobil alkalmazás letöltéséhez irányító QR-kód, amit 

mobiltelefonunk kamerájának megmutatva elnavigálhatunk az alkalmazás letöltéséhez Android és iOS 
operációs rendszerken is.

7.5 Média-központ

Ezen menün belül nyílik lehetőségünk számítóégpes zenefájlok lejátszására USB-s 
háttértárakról vagy hálózatunk számítógépeiről (DLNA-án keresztül).

– Lejátszás USB-ről: Ha a (9) USB-porthoz a rádiónk számára olvasható (FAT/FAT32 
fájlrendszerű) háttértárat (pl. pendrive, merevlemez) csatlakoztatunk, a kijelző jobb 
felső sarkában megjelenik egy USB-jel:

Ekkor belépve az USB menübe, a háttértár fájlrendszerét látjuk és böngészhetjük a könyvtárstruktúrá-
ját. (Megjegyzés: előfordulhat, hogy bizonyos ékezetes karakterek – pl. ő, ű – nem jelennek meg a fájl- és 
mappanevekben, helyükön kérdőjel látható.) Az alábbi kiterjesztéssel rendelkező zenefájlok láthatóak 
és játszhatóak le: .mp3, .aac, .flac, .wma, .wav,. m4a (Apple Lossless nem). Figyelem: USB-ről történő 
lejátszás közben ne húzza ki a háttértárat a (9) csatlakozóból!

– Lejátszás UPnP/DLNA-szerverről: Az UPnP menüpontba belépve rádiónk kilistázza a számító-
géphálózatunkon elérhető médiaszervereket – ha vannak ilyenek. Médiaszerver alkalmazások számí-
tógépen és NAS-szerveren is futhatnak, sőt, egyes háttértárral rendelkező média- és zenelejátszók, 
routerek is működhetnek UPnP/DLNA-szerverként. A Windows operációs rendszerben pl. a Windows 
Media Player program egyben médiaszerver is, benne kijelölhetők azon zenefájlokat tartalmazó map-
páink, melyek tartalmát a hálózatunkon elérhetővé szeretnénk tenni – pl. az Imperial i110 számára. A 
médiaszervertől függően különböző kategóriákba rendezve (általában akár könyvtárszerkezet – „folder” 
– alapján is) böngészhetjük a zenefájlokat a rádiónkon, és a kompatiblis formátumúakat (mp3, .aac, 
.flac, .wma, .wav,. m4a) le is játszhatjuk. MEGJEGYZÉS: otthoni médiatár kialakításához egy többfiókos 
NAS-szervert (pl. Synology – www.synology-forum.hu) javaslunk minimális áramfogyasztása, bővíthelyő 
tárhelye és az adatbiztonság miatt.
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7.6 Információs központ

– Időjárás információk: anélkül, hogy megváltoztatnák a 7.1.14 fejezet szerint beállí-
tott földrajzi helyzetünket (mely időjárásának adatai készenléti állapotában meg je len-
hetnek a kijelzőn), sok ezer egyéb település időjárási adatait nézhetjük meg itt.

– Pénzügyi információk: a világ fontosabb tőzsdei indexeinek aktuális értéke nézhető 
itt meg (pl. Dow Jones, NASDAQ, Nikkei, S&P 500).

– Rendszerinformációk: a rádiónk aktuális szoftverének azonosítója és a Wi-Fi hálózattal kapcsolatos 
információk (pl. hálózat állapota, SSID-je, rádiónk MAC-címe, IP-címe) láthatóak itt.

– App: QR-kód az AirMusic okostelefonos távvezérlő alkalmazás letöltéséhez (Android és iOS).

8. Lejátszásvezérlés

A kiválasztott webrádiók vagy zenefájlok lejátszása legyegyszerűbben a (7) gomb megnyomásával in dít-
ha tó. A hangerőt lejátszás közben a (7) gomb forgatásával szabályozhatjuk. A lejátszás a (7) gomb 
is mé telt megnyomásával szüneteltethető. Ha USB-ről játszunk le, a lejátszás elindítása után a balra nyíl 
gomb bal visszaléphetünk a háttértár böngészéséhez, a zenelejátszás eközben is folytatódik. Hasonlóan, 
ha webrádiót indítottunk el, a balra nyíl vagy (3) gombokkal visszatérhetünk a menübe, ettől még a leját-
szás folytatódik. Lejátszás közben láthatjuk a kijelzőn a webrádió nevét, emblémáját, esetleg bitsebessé-
gét, vagy az éppen játszott zeneszám előadóját, címét és albumának borítóját is – ha ezen adatokat a 
rádióadó továbbítja. Az (5) gombokkal tetszés szerint válthatunk háromféle képernyőelrendezés között:

8.1 Kedvencek

Ahogy a 7.4 fejezetben már bemutattuk, a kiválasztott webrádiót felvehetjük a kedvencek listájára. Ez 
a lista nem csak a menüből érhető el, de a készülék (4) gombjának megnyomásával közvetlenül is (ha a 
MODE gombhoz a Kedvencek megjelenítését rendeltük hozzá a 7.1.18 fejezet szerint). Nincs korlátozva, 
hány webrádiót adhatunk a kedvencek közé, a kijelző alján láthatjuk, hogy éppen hanyadik elemen állunk, 
és mennyi az összes elemeszám. Ez a lista tetszés szerint szerkeszthető, lásd a 8.1.2 fejezetben!

8.1.1 Új webrádió felvétele a kedvencek közé

A kedvencek közé az éppen hallgatott vagy egy listában kivá-
lasztott webrádiót az (1) gombok hosszú megnyomásával is 
felvehetjük az 1–5 pozíciókba. Ha még nem szerepelt a ki vá-
lasz tott rádió a kedvencek között, akkor a sikeres felvételt a 
kijelző felső sorában megjelenő ikon nyugtázza.

A rádióadó a kedvencek közé az utolsó helyre kerül (ha a 
me nü ből adjuk hozzá, nem pedig a számgombokkal), de mielőtt 
a (7) gomb megnyomásával jóváhagyjuk az elmentését, a (7) 
gomb tekerésével korábban elmentett kedvenc adó helyére 
is helyezhetjük. Ekkor a korábbi adó eltűnik a kedvencek közül, 
helyére a most elmentett új adó kerül. Tehát ha nem akarjuk 
a korábban már a kedvencekhez adott egyik rádióadót sem 
törölni, hagyjuk a lista utolsó helyén az új kedvencet, és így nyomjuk meg a (7) gombot!
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8.1.2 Kedvencek listájának szerkesztése

A kedvencek listája bármikor szerkeszthető. Ehhez lépjünk be a kedvencek közé, válasszuk ki a szerkesz-
teni kívánt adót, majd nyomjuk meg az jobb nyilat a lehetőségek előhívásához!

– Törlés: törli a kiválasztott webrádiót a kedvenceink közül.

– Fel: egy hellyel előrébb helyezi a kedvencek listájában (hacsak nem a legelső volt már eddig is).

– Le: egy hellyel hátrébb helyezi a kedvencek listájában (hacsak nem a legutolsó volt már eddig is).

– Átnevezés: tetszés szerint módosíthatjuk a rádióadó nevét. A szöveg bevitele pontosan úgy történik, 
ahogyan a Wi-Fi jelszó megadása során korábban már bemutattuk a 6.3-as fejezetben: a (7) gombbal 
tudsz a karakterek között választani, a nyilakkal léphetsz a következő vagy előző karakterhelyre. A (7) 
gomb megnyomásával mentheted el az új nevet.

– Lejátszás: elindítja a rádióadó lejátszását pont úgy, mintha a kedvencek listáján a (7) gombot meg-
nyomnád a rádió nevén állva.

8.2 Készenléti állapot

A rádió a (2) gomb megnyomásával helyezhető készenléti állapotba. Ilyenkor a kijelző aktív marad, azon 
a pontos idő, ílletve akár az időjárás is megjeleníthető – beállításoktól függően. Teljes kikapcsolás csak a 
tápellátás megszünetésével érhető el, de erre normál körülmények között nincs szükség. Készenlétben 
a rádió mindössze kb. 0,5 Wattot fogyaszt, miközben a Wi-Fi kapcsolat aktív marad, így a pontos idő 
garantált, és az időjárási információ is folyamatosan frissül. Készenléti állapotban a kijelző fényere 
mindig kisebb lesz, mint működés közben. A 7.1.9 fejezetben leírtak alapján az energiatakarékos módhoz 
beállított fényerő lesz használva készenlétben, függetlenül attól, hogy a működés során az eneregiata-
karékos módot használjuk vagy sem.

8.2.1 Óra

Készenléti állapotban a pontos idő (analóg órán), a dátum, a hét aktuális napja (bár sajnos mind a szerda, 
mind a szombat „Sz”-nek van rövidítve a magyar kezelőfelületen), a hőmérséklet látható a kijelzőn. A jobb 
felső sarokban egy ikon jelzi a napszakot és utal az időjárásra (az alábbi képen hold és felhő):

A 7.1.14 fejezetben leírtak szerint beállíthatjuk, hogy az óra képernyő mellett az időjárás is meg legyen 
jelenítve készenléti állapotban a rádió színes LCD-kijelzőjén. A képernyők ilyenkor automatikusan válta-
koznak kb. 10 másodpercenként. Az időjárás kapcsán megjelenő képernyőn a WorldWeatherOnline.
com oldalról származó hőmérsékleti adatokat (aktuális és érzet), páratartalmat és a felhők mennyisé-
gét illusztráló grafikát láthatunk. A kép alján megjelenő nyilak jelzik azonban, hogy ennél jóval több adat 
is megjeleníthető.

A nyilakkal lapozhatunk a további képernyők és napok között, ahol olyan adatok is elérhetőek, mint a mai 
mellett a következő 4 nap várható időjárása, UV-sugárzás mértéke, napkelte és napnyugta időpontja, 
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az eső, hó, napsütés és zápor százalékos lehetősége, látótávolság, szél iránya és sebessége, valamint 
a légnyomás értéke:

A (7) gomb forgatásával az adott napon belüli részletes infók képernyője érhető el, a gomb megnyomá-
sával frissülnek a letöltött adatok az internetről.

8.3 Zene streamelése DLNA-n keresztül

A rádió DLNA Media Renderer eszközként jelenik meg számítógép-hálózatunkon. Ez azt jelenti, hogy a 
DLNA-képes alkalmazások mint zenelejátszót ismerik fel, és képesek rá zenefájlokat kiküldeni, a hang-
erőt vezérelni. Ilyen alkalmazás Android pl. a népszerű Bubble UPnP, vagy épp a Synology NAS-ok DS 
auido mobilappja, amely Androidra és iOS-re is ingyenesen elérhető. Utóbbival a NAS-on tárolt zenéket 
szólaltathatjuk meg rádiónkon, azokat a NAS közvetlenül a rádióra streameli. Lásd még a 7.5 fejezetet, 
a DLNA-szerverek rádióról történő böngészéséről!
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9. AirMusic távvezérlő alkalmazás telepítése Androidra és iOS-re

A rádió okostelefonról vagy tabletről is vezérelhető megfelelő alkalmazással. Ezekről az eszközökről 
kényelmesen irányíthatod a rádiót, minden funkció elérhető, sőt! Az AirMusic alkalmazás iOS® és 
Android® operációs rendszerekre is ingyenesen letölthető. A 7.1.1 fejezetben leírt módon a rádió kijelző-
jén is megjeleníthetőek az alkalmazások letöltését segítő alábbi QR-kódok:

AirMusic Android® eszközökre:  AirMusic Apple iOS® eszközökre:

Telepítsd az alkalmazást a Google Play Store®-ból Android®, vagy az App Store®-ból iOS® operációs 
rendszerre! Győződj meg arról, hogy a telefonod és a rádió ugyanazon a számítógép-hálózaton van! 
Nyisd meg az alkalmazást! Automatikusan keresni fog elérhető rádiókészülékeket a hálózatodon, és 
ha talál, csatlakozik is valamelyikhez. Az alkalmazás főmenüje ugyanúgy néz ki, mint a rádióé, az ikonok 
megegyeznek a rádió menüjében látható ikonokkal.

9.1 Extra funkciók, melyek csak az AirMusic alkalmazással használhatók

A rádiónk saját gombjaival, kijelzőjének segítségével elérhető funkciókon túl 
a mobilalkalmazás néhány olyan lehetőséget is biztosít, amit nélküle nem 
tudnánk használni – már csak ezekért is érdemes telepíteni és kipróbálni. 
Az természetes, hogy rádiónk távirányítójává változtatja mobiltelefonun-
kat, tabletünket (tabletre is optimalizált az AirMusic). A távvezérlő felület 
előhívásához kattintsunk a menüsor távirányító ikonjára! 

9.1.1 Multiroom zenelejátszás

Az Imperial i110 internetes rádió a Magic M6 platformra épül. Több más gyártó is használja ezt az elek-
tronikai alapot saját készülékeiben. Ezek a rádiók azonos kezelőfelülettel és funkciókkal bírnak, azonos 
adatbázist használnak a webrádiók eléréséhez, és az AirMusic alkalmazás valamennyi Magic M6 alapú 
rádiót képes irányítani. Ha saját számítógép-hálózatunkhoz egynél több ilyen platformot használó rádió 
van csatlakoztatva, az alkalmazásban kiválasztható, hogy melyiket szeretnénk épp irányítani. Ha elindí-
tunk pl. egy webrádió adást az egyiken, beállítható, hogy melyik más készülék szóljon vele szinkronban. 
Így a lakás több helyiségében több rádiót használva megoldható, hogy mindenhol, megszakítás nélkül 
élvezzük a zenét, ahogy közlekedünk a szobák között. Természetesen, minden készülékünkön más-más 
is hallgatható.
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9.1.2 Zenelejátszás a mobiltelefonról, tabletről

Az AirMusic alkalmazás – ha ezt engedélyezzük számára – képes elérni a 
mobilon tárolt zenéinket is, és ezeket átküldeni (streamelni) a rádiónkra, 
hogy ott élvezhessük őket. Ez a folyamat látszólag hasonlít arra, mint ami-
kor egy Bluetooth hangszórót használunk a telefonunkkal, de annál jóval 
kényelmesebb és jobb hangminőséget eredményező megoldás. Ha elindí-
tottuk egy zeneszám lejátszását, az AirMusic alkalmazás a háttérbe tehe-
tő, és telefonunkon bármi mást is csinálhatnuk, pl. telefonálhatunk – mindez 
nem zavarja meg a zene továbbítását a rádiónkra. Az AirMusic fejlécének 
utolsó menüpontja a helyi zenékhez vezető ikon, egy hangjegy.

9.1.3 Hangüzenet küldése

A telefon mikrofonját használva hangüzentet rögzíthetünk, amely felvétele 
után átkerül a rádiónkra. A rádió kijelzőjének bal felső sarkában villogó piros 
karika jelzi, ha hangüzenet érkezett. A (4) gomb következő megnyomásakor 
az üzenet lejátszásra kerül a rádiónkon, majd törlődik. Így egyszer meghall-
gatható hangüzenetet hagyhatunk annak, aki legközelebb majd használja 
a rádiót.

9.1.4 Intercom funkció (házi telefon)

Az üzenetküldéshez hasonló funkció, de a felvétel rögzítése után az azonnal 
megszólal a rádión Hasz nál hat juk pl. arra, hogy a másik szobában lévő, rádi-
ót hallgató családtagunkra rászóljunk: „Kész a vacsora!”

9.1.5 Webrádiók keresése

A mobiltelefon billentyűzetét használva kényelmesen kereshetünk egy kife-
jezésre vagy névre a készülékünk által ismert webrádiók sok ezres adatbá-
zisában. Hasznos, ha tudjuk egy rádióadó nevét, de fogalmunk sincs, melyik 
kategóriában találnánk rá. De rákereshetünk egy népszerű együttes nevére 
is, elképzelhető, hogy van egy vagy több rajongói rádió, amely az együttes 
nevét viseli, és annak számait, vagy ahhoz hasonló zenéket játszik.

9.1.6 Háttérkép beállítása

A telenonunkon tárolt képekek közül választva, vagy a telefonnal fotót 
készítve átküldhető egy kép a rádióra. Ez a kép a bekapcsolási folyamat 
alatt lesz látható a rádiónk képernyőjén. A kijelző képaránya 4:3-as, felbon-
tása 320×240 pixel, így ekkora képeket érdemes készíteni a kijelzőre, de 
feltöltés előtt az alkalmazás lehetővé teszi, hogy tetszés szerint vágjunk ki 
megfelelő képarányú részletet bármely fotóból, grafikából.
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9.1.7 Dalszövegek megjelenítése

Ha a webrádiók műsora továbbítja a zene mellett az adott zeneszám 
cí mét, előadóját, akkor nem csak a zenei album borítógrafikája jelenhet 
meg az AirMusic képernyőjén, de láthatunk egy „Lyrics” gombot is a 
bo rí tó alatt, amelyre rákattintva a mobil webböngészője töltődik be, ahol 
meg je le nik a 

9.1.8 Webrádión hallgatott zeneszám lejátszása Spotify-ról

A dalszövegekhez hasonlóan esetenként láthatunk egy Spotify ikont és 
Play feliratot tartalmazó gombot is az albumborító alatt. Ez azt jelzi, hogy 
az éppen hallgatott zeneszám elérhető a Spotify zeneszolgáltatáson 
belül is. A gombra kattintva betöltődik a Spotify alkalmazás (már ha az 
telepítve van a telefonunkon, tabletünkön), és az adott zeneszám indul el. 
Ezen funkció használatához Spotify előfizetés ajánlott.

9.1.9 Az AirMusic beállításai

Az alkalmazás fejlécének első, fogaskerék ikonjára kattintva érkezünk a 
beállítások képernyőre. Itt láthatjuk a rádiónk hálzóati nevét (alaphely-
zetben IMPERIAL i110), ke res hetünk elérhető szoftverfrissítést, keres-
hetünk számítógéphálózatun kon további Magic M6 platformot használó 
internetes rádiókészüléket, ellenőrizhetjük a rádiónkon futó szoftver 
verzióját és a hálózati paramétereket, adatokat. Ezek a funkciók termé-
szetesen a rádió kijelzőjén is el ér he tők, nem csak a mobilalkalmazásban.

dalszöveg

Spotify



24

Imperial i110 technikai adatok:

Platform: Magic M6
Webrádió stream paraméterei: MP3, max. 320 kbit/s, 48 kHz
 AAC/AAC+, max. 320 kbit/s, 48 kHz
 WMA, max. 320 kbit/s, 48 kHz

Kijelző: 6,1 cm átlójú színes TFT LCD, 320 × 240 pixel
Hangszóró: 72,6 mm átmérőjű, 4 Ω, 5 Watt
Fejhallgató-kimenet: 3,5 mm sztereó jack aljzat
Vonalkimenet: 3,5 mm sztereó jack aljzat
Tápbemenet: 12 V, max. 1,5 A
Fizikai méretek: 225 × 135 × 110 mm
Tömeg: 1570 g
Működési hőmérséklet: 0–45 °C
Működési relatív páratartalom:  20–80%
Áramfogyasztás: készenlétben kb. 0,5 Watt
 működés közben max. 15 Watt

Wi-Fi frekvenciatartomány: 2.412–2.4835 GHz
Wi-Fi moduláció: CCK, DQPSK, DBPSK, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
Wi-Fi IEEE szabványok: 802.11b/g /n
Wi-Fi adatsebességek: 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbit/s
 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBit/s
 802.11n: HT20 max. 65 Mbit/s, HT40 max. 135 Mbit/s
Wi-Fi adóteljesítmény: max. 18,5 dBm

Gyártó: TELESTAR-DIGITAL GmbH, Németország
Disztribútor: NEON Multimedia Kft., 1042 Budapest, József Attila u. 102.
 www.neon-multimedia.hu


